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Trzy miesiące temu uruchomiliśmy program „Mo-
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 
będzie spółką o nazwie HYDRODUKT Sp. z o.o. To 
nowatorskie i odważne rozwiązanie. To kolejny 
etap na drodze zmiany sposobu zarządzania 
kanalizacją, wodociągami i drogami w gminie 
oraz uruchomienie zupełnie nowego potencjału 
inwestycyjnego.
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HYDRODUKT 
– rewolucyjna zmiana

już od stycznia 2022 r.

Grafika: J. Sędek

Linia kanalizacji sanitarnej

Linia wodociągowa

Legenda
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Nowe czasy to nowe wyzwania, które 
wymagają nowego podejścia. Z dniem 
1 stycznia 2022 r. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, powstały wcześniej z Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Wydzia-
łu Technicznego UG, decyzją Rady Gmi-
ny w wyniku przekształcenia stanie się 
spółką komunalną HYDRODUKT Sp. z o.o. 
Nowa forma prawna, oferuje nowe moż-
liwości realizacji zadań w zakresie rozwi-
jania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz branży drogowej i sfery komunalnej. 

– To jeden z kluczowych projektów, któ-
rymi się teraz zajmujemy – mówi Janusz 
BUDNY Wójt Gminy Wiązowna. – To 
jest ogromna szansa na skokowy wręcz 
wzrost inwestycji w tym obszarze. Kilka 
lat temu wszystko, czym dysponowaliśmy, 
to był Wydział Techniczny UG Wiązowna. 
Oddzielnie funkcjonował Zakład Wodo-
ciągów i  Kanalizacji. Połączenie zadań 
i stworzenie Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej dało nam już spore przyspieszenie. 
Dzięki temu mogliśmy poprawić zarzą-
dzanie w  tym obszarze, zakupić nowy 
sprzęt, zatrudnić nowych ludzi, wyszko-
lić ich. A finalnie przejąć i taniej wykonać 
wiele zadań, które do tej pory były zle-
cane w przetargach zewnętrznym wyko-
nawcom. Teraz czas zrobić kolejny krok. 
Tworząc spółkę komunalną z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, która będzie od-
powiedzialna za te same zadania, za które 
do tej pory odpowiadał Zakład Gospodarki 
Komunalnej, będziemy mogli inwestować 
więcej, a w przyszłości być może nawet za-
rabiać dodatkowe pieniądze. 

Spółka będzie bardziej efektywna niż Za-
kład Gospodarki Komunalnej. Po pierw-
sze dlatego, że posiadając niezależną od 

gminy osobowość prawną, będzie mogła 
samodzielnie pozyskiwać środki, na wła-
sny rachunek zaciągać zobowiązania lub 
też lizingować niezbędny sprzęt i maszy-
ny, nie obciążając budżetu gminy. Będzie 
mogła też pozyskiwać dotacje zewnętrz-
ne na inwestycje, takie jak: budowa wo-
dociągów czy kanalizacji i dróg. 

Drugi z ważnych powodów, dla których 
to przekształcenie ma ogromny sens, to 
sposób zarządzania. Zarówno majątkiem, 
jak i pracownikami. Rynkowe zasady po-
zwolą naszej spółce konkurować z komer-
cyjnymi firmami, które nas do tej pory 

obsługiwały. To dotyczy nie tylko sposobu 
pracy, ale także np. rozliczenia podatków. 

Trzeci powód to możliwość komercyjne-
go świadczenia usług przez naszą spółkę. 
Taki podmiot może nie tylko zabezpie-
czać potrzeby mieszkańców gminy, ale 
także świadczyć usługi poza gminą i in-
westować zarobione w ten sposób pie-
niądze w działania na naszym terenie. 
– Do tego ostatniego etapu droga jest dłu-
ga, ale naprawdę wierzę w to, że jest to 
możliwe i że warto w tej kwestii patrzeć 
daleko poza znany nam horyzont – mówi 
Janusz BUDNY.

Inwestycje ZGK w sieć wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Wiązowna w latach 2016–21

SIEĆ KANALIZACYJNA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 SUMA

długość wybudowanej sieci 0,55 km 3,78 km 5,23 km 1,5 km 0,1 km 2,23 km 13,39 km

wartość inwestycji 1 039 300 zł 1 145 800 zł 3 019 400 zł 856 100 zł 270 400 zł 1 274 406 zł 7 605 406 zł

w tym dofinansowania zewnętrzne      639 600 zł 639 600 zł

inwestycja w oczyszczalnie     145 100 zł 50 000 zł 195 100 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 SUMA

długość wybudowanej sieci 5,03 km 6,94 km 6,03 km 2,8 km 2,62 km 2,32 km 25,74 km

wartość inwestycji 825 800 zł 836 300 zł 1 277 200 zł 770 800 zł 820 100 zł 752 750 zł 5 282 950 zł

inwestycja w stacje uzdatniania 
wody

2 843 100 zł    49 200 zł 353 770 zł 3 246 070 zł

w tym dofinasowanie zewnętrzne 2 137 500 zł      2 137 500 zł

Foto: ZG
K W

iązow
na

Część inwestycji  
wodno-kanalizacyjnych  

realizuje ZGK Wiązowna
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Przekształcenie zakładów komunalnych 
w spółki komunalne to rozwiązanie zna-
ne i stosowane także w ościennych sa-
morządach. Jest ono także bezpieczne dla 
mieszkańców ze względu na to, że gmi-
na pozostaje 100% udziałowcem spółki.

Niewykorzystany potencjał
Budowa kanalizacji jest jedną z najdroż-
szych inwestycji, z jakimi zmagają się sa-
morządy. W naszej gminie jest to zadanie 
wyjątkowo trudne. Kanalizacją pokryte 
jest 36,9% terenu gminy. W  ostatnich 
latach średnio rocznie przybywło nam 
zaledwie 4,4 km kanalizacji. Przyrost 
niewielki, ale za to kosztowny. Średnio 
co roku na budowę kanalizacji wydaje-
my ok. 1 mln zł. I tu zaczyna się pewien 
paradoks.

W ciągu ostatnich sześciu lat wybudo-
waliśmy łącznie 27,53 km kanalizacji 
w różnych miejscach gminy (13,39 km – 
ZGK, 14,5 km Wydział Inwestycji). W su-
mie do sieci kanalizacyjnej podłączonych 
jest 810 gospodarstw. Nie podłączyło się 
do niej jeszcze aż 93 gospodarstwa do-
mowe, mimo że mają taką możliwość. To 
oznacza, że z jednej strony z ogromnym 
wysiłkiem wydajemy miliony złotych na 
budowę sieci, a potem nie wykorzystu-
jemy jej potencjału. 

Wielu mieszkańców uważa, że podłą-
czeni się do kanalizacji jest nieopła-
calne. A  to nie prawda! Jedna osoba 
wytwarza miesięcznie ok. 3m3 ścieków. 
W  przypadku czteroosobowej rodzi-
ny są to rocznie 144 m3. Jednorazowy 
wywóz szamba w gminie Wiązowna to 

koszt na poziomie 23–30 zł/m3. Od-
prowadzenie ścieków do kanalizacji 
gminnej kosztuje ok. 8 zł/m3, zatem 
za 1 m3 ścieków oszczędność wynosi 
15–22 zł. W skali roku czteroosobowa 
rodzina jest w stanie zaoszczędzić po-
nad 3 000 zł.

Budowa kanalizacji na naszym terenie 
jest droga także ze względu na obszar 
gminy, rozproszoną zabudowę i  ko-
nieczność przepompowywania ścieków 
przez wiele kilometrów. Dodatkowe 
urządzenia, stacje, przepompownie – 
to wszystko generuje ogromne koszty. 
Te inwestycje będą nieefektywne, jeśli 
mieszkańcy gminy nie zaczną w  pełni 
wykorzystywać sieci. Ważne jest oddzia-
ływanie ekologiczne posiadania dostępu 
do kanalizacji, ale jest też niewielka gru-
pa, która woli wylewać nieczystości do 
przydrożnego rowu albo stosować nie-
szczelne szamba. 

– To działanie na szkodę sąsiadów i śro-
dowiska. Urząd Gminy wraz z Radą Gmi-
ny Wiązowna robią naprawdę wiele, 
żeby zdecydowanie przyśpieszyć budo-
wę kanalizacji na naszym terenie – mówi 
Anna LECH, radna reprezentująca Ża-
nęcin, Dziechciniec i  Rudkę. – I  dziś 
wyjątkowo ważna staje się zmiana men-
talności mieszkańców. Wszyscy musimy 
zrozumieć, że razem składamy się w na-
szych podatkach na te inwestycje i  że 
w XXI wieku nie powinno być już przy-
zwolenia na nielegalne pozbywanie się 
nieczystości.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Porównanie koszów (w PLN) opłat za ścieki 
dla 4-osobowej rodziny
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

75 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Majowej 

75 Modernizacja ul. Miodowej 

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

75 Zakup i montaż tablic 
„NieWkurzaj”
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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 

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Jeszcze w tym roku ruszą prace przy 
budowie Duchnowskiego Domu Kul-
tury. W miejscu starego budynku po-
wstanie nowoczesne miejsce, gdzie 
będą mogły odbywać się wydarzenia 
kulturalne. Do tego obiektu przenie-
sie się również filia Biblioteki Publicz-
nej Gminy Wiązowna.

Duchnowski Domu Kultury powstanie 
w ramach tworzenia sieci świetlic wiej-
skich na terenie gminy Wiązowna. Po-
mieści jednorazowo 150 osób. Zostanie 
wybudowany na terenie, na którym 
obecnie jest plac zabaw w Duchnowie 
(działka nr ew. 389).

Inwestycja ta obejmuje budowę nowe-
go budynku z  dojściem i  podjazdem, 
z miejscami postojowymi dla aut oraz 
ze stojakami dla rowerów. W DDK za-
planowano m.in. salę wielofunkcyjną na 

110 osób, salę warsztatową na 25 osób, 
miejsce dla filii Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Wiązowna, zaplecze, pomieszczenie 
gospodarcze i  łazienki (w tym dla osób 
niepełnosprawnych).

Wokół budynku pojawi się zieleń – traw-
niki, drzewa i krzewy. Kiedy budynek bę-
dzie gotowy, rozebrany zostanie – stojący 
obecnie przed placem zabaw – budynek 
handlowo-usługowy. Plac zabaw zosta-
nie przeniesiony.

Całkowity szacowany koszt to ok. 2,5 
mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie 
w wysokości 750 tys. zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Wstępny ter-
min oddania DDK do użytku to pierwsza 
połowa 2023 r. 

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Ciąg dalszy paska na str. 12

Nowe, kulturalne miejsce 
na mapie gminy

Wizualizacje Duchnowskiego Domu Kultury

Projekt: Lesław
 Bubieniec
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Dwie inwestycje w Czarnówce

Sporo się działo na terenie sołectwa 
Czarnówka. Na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w  Otwocku dobudowano 
brakujący odcinek chodnika przy ul. Na-
poleońskiej (od działki nr 193/9 do działki 
nr 177). Zaś w ramach prac inwestycyj-
nych, prowadzonych przez naszą gmi-
nę, wykonawca przebudował drogę 
wewnętrzną – ul. Brzozy (od drogi powia-
towej DP 2709 W do działki nr 142/1). 
To fragment o długości 480 m. Wykona-
no tam nakładkę asfaltową o szerokości 
4,5 m. Powstały też pobocza z kruszywa 
o szerokości 0,50 m. Wartość tej inwesty-
cji to 165 tys. zł. Jakub Sędek

Umowa na mieszkania komunale 
podpisana

Podpisaliśmy umowę z Departamentem 
Funduszy Mieszkaniowych na wspar-
cie z  Funduszu Dopłat w  ramach reali-
zacji rządowego programu budownictwa 
komunalnego. Dzięki tym zewnętrznym 
środkom powstaną 24 lokale mieszkal-
ne, które wejdą w skład mieszkaniowe-
go zasobu gminy. Wartość otrzymanego 
bezzwrotnego wsparcia to 8 778 921,72 
zł. Całkowita szacowana wartość inwesty-
cji to 10 328 143,20 zł. Projekt przewiduje 
budowę trzech budynków, w których bę-
dzie po osiem lokali mieszkalnych. Miesz-
kania będą miały powierzchnię od 34 do 
52 m2. Budynki powstaną na gminnej 
działce w Radiówku. W tym roku planuje-
my wyłonić wykonawcę, a budowa ruszy 
już w przyszłym roku. Redakcja

Powstanie kolejna świetlica wiejska 
w gminie

Mamy już wykonawcę, który wybuduje 
świetlicę w Lipowie przy placu zabaw. Bę-
dzie to już szósty tego typu budynek, two-
rzony w ramach sieci świetlic wiejskich na 
terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, 
Pęclinie, Kopkach i Rzakcie. W ramach in-
westycji powstanie parterowy budynek 
o powierzchni ponad 90 m kw., na któ-
rą składają się: sala świetlicy (aula), po-
mieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Głów-
ne wejście do budynku będzie wyposażo-
ne w pochylnię, dzięki której do budynku 
bez problemu dostaną się osoby niepełno-
sprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 
użytkowników. Koszt tej inwestycji to pra-
wie 500 tys. zł.  Tadeusz Dąbrowski

Trwa budowa dwóch sieci kanalizacji 
sanitarnej w Emowie i Góraszce

W Emowie wybudowaliśmy kanalizację 
sanitarną w ul. Sosnowej i Runa Leśnego 
do ul. Jagód oraz w ul. Jagód. Długość sieci 
w Emowie to łącznie ok. 2,3 km. Aktualnie 
pozostało jeszcze do wykonania wyposa-
żenie pompowni ścieków, montaż szaf 
sterowniczych oraz podłączenie pomp do 
zasilania z sieci. Koszt budowy to prawie 
1,5 mln zł. Natomiast w Góraszce buduje-
my sieć o długości 8 km. Zakres realizowa-
nych robót obejmuje budowę kanalizacji 
w ulicach: Zielonej, Flory, Liliowej, Jasnej, 
Kaczeńców, Orzechowej, Adama Mickie-
wicza, Rodzinnej, fragmencie ul. Lotosu, 
ul. Osiedlowej, a także drogach, które nie 
posiadają aktualnie nazwy. Realizacja tej 
inwestycji przewidziana jest do marca 
2022 r., a wartość umowy to ok. 4 mln 
826 tys. zł brutto. Tomasz Mielnicki

Budowa kanalizacji i sieci 
wodociągowej na terenie gminy 
Wiązowna

W roku 2020 otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 1 911 355 zł ze środków 
Unii Europejskiej w ramach operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” na budo-
wę sieci wodociągowej w Zakręcie i sieci 
kanalizacji sanitarnej w Duchnowie. Ak-
tualnie wybudowaliśmy już sieć wodocią-
gową na ul. Ciekawej, Wąskiej, Długiej, 
Miodowej w Zakręcie, a także na odcin-
ku ok. 270 mb. na ul. Ustronnej w Duch-
nowie. Ponadto została wykonana sieć 
kanalizacji sanitarnej w  Duchnowie na 
ul. Dłuskiej oraz ul. Ustronnej, ul.  Spa-
cerowej do skrzyżowania z  ul.  Kwitną-
cej Jabłoni. Aktualnie trwa budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na ul.  Góry War-
szawskie w Duchnowie. Łącznie zostanie 
wybudowane ok. 1,8 km sieci wodocią-
gowej oraz 3,8 km sieci kanalizacji sani-
tarnej. Całkowity koszt wyniesie ponad 
4 mln zł.  Tomasz Mielnicki

Ścieżka rowerowa. Prace w Gliniance

Kontynuujemy prace przy budowie dru-
giej ścieżki rowerowej na terenie gmi-
ny Wiązowna. We wrześniu wyłoniliśmy 
wykonawców czterech kolejnych od-
cinków. Właśnie rozpoczynają się pra-
ce przy budowie fragmentu w Gliniance. 
Mieszkańcy muszą przyszykować się na 
utrudnienia. Powstaje 0,93 km ciągu 
pieszo-rowerowego lub ścieżki rowero-
wej na ul. Napoleońskiej w Gliniance od 
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego 
(wysokość dawnego Gimnazjum w Gli-
niance) do ul. Wrzosowej. Powstanie też 
fragment na ul. Wawrzynieckiej. Koszt 
tego odcinka to 1 391 825,48 zł. Plano-
wo prace zostaną zakończone w I kwar-
tale 2022 r. Tomasz Mielnicki 
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Od czerwca do sierpnia tego roku wyko-
naliśmy w sumie 170 kursów „door to 
door” – czyli spod drzwi klienta, poprzez 
miejsce docelowe, wraz z  powrotem 
do domu. Z  naszych usług skorzysta-
ły 94 osoby. Większość z nich skończy-
ła 60 lat. 42 naszych klientów to osoby 
z niepełnosprawnościami.

Liczba naszych podopiecznych systema-
tycznie i szybko rośnie. Mimo to ciągle 
jeszcze mamy spory potencjał do zago-
spodarowania – dwa busy przystoso-
wane do transportu osób na wózkach 
inwalidzkich, profesjonalnych i serdecz-
nych kierowców, a  także asystenta do 
pomocy w trakcie podróży. Naszym ce-
lem jest sprawienie, by osoby zamknięte 
przez lata w domu miały szansę w bez-
piecznych i  komfortowych warunkach 
wrócić do życia między ludźmi i by ogra-
niczenia w poruszaniu nie przekładały 
się na ograniczenia w  pełnym, samo-
dzielnym życiu.

Zachęcamy Państwa do korzystania z na-
szej usługi. Zależy nam również na dotarciu 
z informacją o transporcie do młodszych 
mieszkańców naszej gminy, którzy mają 
problemy z poruszaniem. Stworzony przez 
nas system nie jest zarezerwowany tylko 
dla seniorów. Ma służyć każdemu, kto po-
trzebuje takiego wsparcia. 

Anna Gołąb
a.golab@wiazowna.pl

Projekt „Mobilny Mieszkaniec”. 
Bezpłatny transport

Potrzebę wsparcia w zakresie mobil-
ności należy zgłosić przynajmniej na 
dwa dni przed planowanym przejaz-
dem. Można to zrobić: telefoniczne 
pod nr 22 512 58 84 oraz osobiście 
w Wydziale Rozwoju Gospodarcze-
go (Pawilon Kultury, ul. Lubelska 53), 
drogą mailową na adres transport@
wiazowna.pl lub poprzez aplikację 
„Mobilny Mieszkaniec”. 

Anna GOŁĄB (z lewej): Jest Pani na-
szą stałą podopieczną, cieszymy się, 
że możemy ułatwić Pani samodzielne 
funkcjonowanie.
Daniela FĄFROWICZ: Jestem z tego bar-
dzo zadowolona! Dla osób takich, jak ja, 
to jest tak, jakby niewidomy przejrzał na 
oczy. Tego się nie da opisać, jaka to jest 
ulga dla osób niepełnosprawnych.

AG: Dla takich opinii warto wykony-
wać tę pracę. Mieszka Pani w Zakrę-
cie od urodzenia, prawda?
DF: Tak, najpierw z  rodzicami, później 
z  mężem, tu założyłam własną rodzi-
nę, urodziłam dziecko. Z  czasem córka 
stworzyła swoją rodzinę i  zamieszkała 
w Warszawie. Mój mąż już nie żyje, a ja 
zostałam. Samotna z  I grupą inwalidz-
ką. Ale teraz jestem bardzo zadowolona, 
ponieważ spotkało mnie to szczęście, że 
w gminie powstał ten projekt. To wszyst-
ko zmienia!

AG: A jak się Pani dowiedziała o pro-
jekcie "Mobliny mieszkaniec”?
DF: Przede wszystkim – wyczytałam 
o tym, swego czasu – w „Powiązaniach”. 
Był tam podany numer telefonu i  ja już 
od samego początku dzwoniłam, moni-
torowałam sytuację, dowiadywałam się 
o  szczegóły. Później powiadomił mnie 
nasz sołtys – Jacek KARDAS, że projekt 
już zaczyna działać, więc od razu zaczę-
łam korzystać. Brak mi słów podziękowa-
nia i wdzięczności.

AG: Z jakimi problemami się Pani 
zmaga, co jest najtrudniejsze w Pani 
sytuacji?
DF: Najtrudniejsze są wizyty u  lekarza 
i  zakupy. Córka robi mi większe spra-
wunki, czasem pomogą również sąsie-
dzi. Ale nie ma to, jak samemu. Dlatego, 
przy okazji wizyty w przychodni, możemy 
jeszcze podjechać na bazarek – jestem 
wreszcie wśród ludzi! A nie tylko moje 
cztery ściany.

AG: Czy jest Pani zadowolona z ser-
wisu, obsługi i auta?
DF: Gdy po mnie przyjeżdżacie, to czasem 
myślę, że to niemożliwe, aby w dzisiejszych 
czasach zdarzali się tak cudowni ludzie. 
Pani mi zawsze pomaga, a panowie kierow-
cy noszą wszystkie ciężkie rzeczy, żebym ni-
czego nie musiała trzymać na kolanach.

AG: Naszą rozmowę będą czytały 
osoby, które nie korzystały jeszcze 
z transportu. Mają opory przed wy-
konaniem pierwszego kroku, zasta-
nawiają się, czy spełniają kryteria 
itd. Co bym im Pani powiedziała na 
zachętę.
DF: Powiem tak – nie ma nic lepszego niż 
kontaktować się z obsługą. Tam pracu-
ją przemili ludzie, którzy naprawdę chcą 
nam pomóc, więc warto z tego korzystać 
i doceniać!

AG: Bardzo dziękuję i za te dobre 
słowa, i za ciepłą rozmowę.

Minął właśnie trzeci miesiąc funk-
cjonowania projektu. Osoby starsze 
i z niepełnoprawnościami, które po-
trzebują pomocy w przemieszcza-
niu się, do lekarza, na zakupy czy 
w innych ważnych sprawach mogę 
liczyć na profesjonalną i bezpłatną 
pomoc.
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Darmowe szczepienia przeciw 
grypie dla seniorów

Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień dla 
seniorów w dwóch Ośrodkach Zdrowia: 
w Wiązownie (ul. Lubelska 36, tel. 22 789 
01 15) i  w Gliniance (ul.  Napoleońska 
53, tel. 22 789 97 22). Szczepionki mają 
na celu zapobieganie grypie, zwłaszcza 
u osób, które należą do grupy podwyższo-
nego ryzyka. Należy je wykonać jesienią 
zaraz przed sezonem wzmożonego zacho-
rowania na grypę. Projekt realizowany jest 
z  budżetu Gminy Wiązowna. Prawo do 
szczepienia mają seniorzy w wieku 65–75 
lat, którzy są mieszkańcami naszej gmi-
ny. Seniorzy powyżej 75 roku życia mogą 
skorzystać z darmowych szczepień prze-
ciw grypie w ramach rządowego progra-
mu „Senior 75+”. Redakcja

Nowe ławki w Majdanie. 
Podziękowanie

Przy świetlicy wiejskie w Majdanie stanę-
ły dwie, wykonane z drewna, duże ławki. 
Dzięki temu mieszkańcy, którzy przycho-
dzą z dziećmi na plac zabaw czy na bo-
isko, będą mogli w spokoju odpocząć na 
nich i przyglądać się, jak pociechy spędza-
ją czas na świeżym powietrzu. Sołtys Ali-
cja CZEKAJEWSKA wraz z mieszkańcami 
serdecznie dziękują za wykonanie ławek 
Sławomirowi FRĄCKIEWICZOWI, miesz-
kańcowi Majdanu. Redakcja

Setne urodziny mieszkanki z Emowa

Nasza mieszkanka Czesława KLEPACKA 
obchodziła swoje 100. urodziny. Uroczy-
stość odbyła się w gronie najbliższej, kil-
kupokoleniowej rodziny. Pani Czesława 
urodziła się i wychowała na Podlasiu. Po 
wojnie razem z  mężem zamieszkała na 
ziemiach odzyskanych w okolicach Słup-
ska. A później w Warszawie, gdzie spędzi-
ła większość swego życia. Tu wychowała 
czworo dzieci i  tutaj wiele lat pracowa-
ła zawodowo. Kilka lat temu zamieszkała 
u swojej wnuczki w Emowie. Obecnie prze-
bywa w prywatnym domu opieki w Józe-
fowie. Pani Czesława jest bardzo pogodną 
osobą. Życzymy naszej jubilatce dużo sił, 
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata! 

Agnieszka Kijowska

Sieć gazowa w gminie. 
Możliwe nowe lokalizacje

Wszczęto postępowanie na wniosek 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z  o.o. 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, polegającej na budowie 
sieci gazowej średniego ciśnienia w miej-
scowościach: Żanęcin, Dziechciniec, Mal-
canów, Lipowo, Kopki, Wola Ducka, Wola 
Karczewska, Glinianka, Rzakta. Postępo-
wanie ma charakter sprawdzenia moż-
liwości lokalizacji gazociągu średniego 
ciśnienia na terenie naszej gminy. Uzy-
skanie ostatecznej decyzji o  lokalizacji 
inwestycji dla PSG jest wstępnym i nie-
zbędnym etapem inwestycji dającym 
podstawę do ubiegania się o pozwolenie 
na budowę gazociągu. Wniosek dotyczy 
sieci szkieletowej i nie przesądza o tym, 
które nieruchomości będą podłączone do 
sieci. Aneta Grzelak

„Mazowieckie Syreny+”. 
Rozbudowa i modernizacja

Gmina Wiązowna i Wojewoda Mazowiec-
ki podjęli współpracę na rzecz realizacji 
projektu „Mazowieckie Syreny+ – rozbu-
dowa i modernizacja systemu ostrzegania 
i  alarmowania ludności” realizowane-
go w ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Unii Europejskiej. Nasza 
gmina zostanie zaopatrzona w  cyfrowy 
radiotelefon działający w systemie mo-
toTRBO. Projekt Wojewody Mazowiec-
kiego współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Programu Kra-
jowego Funduszu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego – Instrumentu na rzecz 
wsparcia finansowego współpracy policyj-
nej, zapobiegania i zwalczania przestęp-
czości oraz zarządzania kryzysowego na 
lata 2014–2020.  Karol Bronikowski

Nowe usługi społeczne dla 
mieszkańców

Centrum Usług Społecznych Gminy Wią-
zowna rozpoczęło w październiku realizację 
nowych, bezpłatnych usług dla mieszkań-
ców. Są to fizjoterapia oraz „Złotej Rączki” – 
Mobilnego Konserwatora. Ogólnodostępne 
usługi fizjoterapii są realizowane w nowym 
gabinecie w siedzibie CUS (Radiówek 25). 
„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator to 
usługa, która zaspokoi potrzeby tych miesz-
kańców, którzy nie są w stanie sami doko-
nać drobnych napraw. Odbiorcami usługi 
są osoby, które: ukończyli 70 lat; posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności; są samot-
nymi rodzicami. Zapraszamy do kontaktu 
z Koordynatorami Indywidualnych Planów 
Usług Społecznych pod numerem telefonu: 
607 390 961 lub 22 780 46 59, który wy-
jaśni zasad korzystania z usług. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie: http://
cuswiazowna.pl/ Danuta Podgórska

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: pixabay.com
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Na dwóch wrześniowych sesjach rad-
ni gminni spotkali się, by podejmować 
kolejne ważne dla nas decyzje. Do naj-
ważniejszych podjętych uchwał należa-
ły te dotyczące programu „Rynku Usług 
Społecznych Gminy Wiązowna” oraz li-
kwidacji Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i przekształceniu go w spółkę.

W uchwałach budżetowych zostały doko-
nane zmiany wynikające z  konieczności 
dostosowania planów i  wydatków bu-
dżetowych do aktualnych potrzeb. Jedną 
z ważniejszych podjętych uchwał był pro-
gram „Rynek Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna”, którego celem jest zaspokoje-
nie potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna 
w zakresie usług społecznych oraz koordy-
nacja i integracja tych usług. Realizatorem 
programu jest Centrum Usług Społecznych 
Gminy Wiązowna (dawny GOPS).

Jedenaście uchwał dotyczyło nieruchomo-
ści i ochrony środowiska. Nadano nazwy 
ulicom „Gościniec” w  Duchnowie, „Ko-
niczyny” w  Woli Duckiej, „Pod Lasem” 
w Izabeli, „Stefana Bryły” w Wiązownie Ko-
ścielnej oraz „Lasek Brzozowy” w Pęclinie. 
Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomo-
ści położonych w Czarnówce, Malcanowie, 
Wiązownie Kościelnej oraz Góraszce.

Radni zajęli się także dwoma projektami 
uchwał w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego: „Duchnów 
– Trakt Brzeski” oraz „Żanęcin Dziechci-
niec – Majowa”. Pierwszy z nich pozwoli 
rozstrzygnąć kwestię lokalizacji zabudo-
wy i wyznaczyć przebieg głównego cieku 
odprowadzającego wody do rzeki Świ-
der, natomiast dzięki drugiemu planowi 
możliwe będzie efektywniejsze zagospo-
darowanie terenu w sposób spójny z są-
siadującymi obszarami.

Radni uchwalili także miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego 
„Dziechciniec – Malcanów”, „Malcanów 

Jeździecka – Letnia”, „Rzakta I część A” 
oraz „Wiązowna Kościelna Trakt Lubel-
ski – Gródek”, dzięki czemu możliwe bę-
dzie efektywniejsze zagospodarowanie 
terenu w sposób spójny z sąsiadujący-
mi obszarami m.in. o funkcje związane 
z logistyką.

Radni ustalili jednostkowe stawki dota-
cji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Wiązownie. Zwiększenie stawki wy-
nika m.in. z  konieczności zapewnienia 
środków na zakup materiałów do usuwa-
nia awarii, wzrost cen paliwa oraz wzrost 
zakupu energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego, pokrycie kosztów kruszenia 
betonu, zapewnienie środków na zimowe 
utrzymanie dróg oraz wykonanie prze-
glądu dróg.

Radni uchwalili „Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Wiązowna”. Radni zdecy-
dowali o  likwidacji samorządowego za-
kładu budżetowego o nazwie – Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 
w miejsce którego zostanie zawiązana 
spółka. To przekształcenie pozwoli roz-
winąć się zakładowi i przeorganizować 
zasady pracy. Jest również symbolem po-
stępu, na który nasza gmina jest gotowa. 
Więcej na ten temat piszemy na str. 6–7.

Radni wyrazili swoje stanowisko do-
tyczące konsultacji publicznych Rzą-
dowego Programu Budowy Dróg 
Krajowych do 2033 r., w którym wyra-
zili stanowczy sprzeciw wobec planów 
budowy autostrady A50 przez teren 
gminy Wiązowna. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Sesja Rady 
Gminy.  
Kolejne ważne 
decyzje podjęte

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

IZABELA

25 Budowa zadaszenia tarasu przy 
świetlicy

100 Zakup uchwytów i flag 
państwowych 

25 Budowa wodociągu 
w ul. Dębów

KĄCK

50 Budowa wodociągu 
Kąck – Duchnów 

50 Budowa pętli autobusowej 

100 Zagospodarowanie terenu za 
świetlicą 

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

KOPKI

50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu 
wokół 

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

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

75 Budowa ul. Wypoczynkowej 

100 Projekt świetlicy wiejskiej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Plan „Dziechciniec – 
Malcanów” uchwalony
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Stanowisko i uchwały w sprawach:
7.2021 Stanowisko Rady Gminy Wiązowna ws. konsultacji publicznych Rządowego 
Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.);

92.XXXIX.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 
2021 rok z późn. zm;

93.XXXIX.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;

94.XXXIX.2021 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Czarnówka;

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

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

97.XXXIX.2021 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego nie-
ruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Góraszka;

98.XXXIX.2021 nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie 
geodezyjnym Duchnów;

99.XXXIX.2021 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Wola Ducka;

100.XXXIX.2021  nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w ob-
rębie geodezyjnym Izabela;

101.XXXIX.2021 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w ob-
rębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

102.XXXIX.2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego pn. „Duchnów-Trakt Brzeski”;

103.XXXIX.2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego pn. „Żanęcin Dziechciniec-Majowa”;

104.XXXIX.2021 uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Wiązowna”;

105.XXXIX.2021 likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie – Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w celu zawiązania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością;

106.XXXIX.2021 przyjęcia programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”;

107.XL.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
22 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2021 rok 
z późn. zm.;

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

109.XL.2021 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2021 rok;

110.XL.2021 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości po-
łożonej w obrębie geodezyjnym Malcanów;

111.XL.2021 Wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości po-
łożonych w obrębie geodezyjnym Góraszka;

112.XL.2021 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie 
geodezyjnym Pęclin;

113.XL.2021 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Dziechciniec – Malcanów”;

114.XL.2021 zmiany uchwały Nr 68.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 
kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”;

115.XL.2021 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Malcanów Jeździecka – Letnia”;

116.XL.2021 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Rzakta I część A”;

117.XL.2021 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

MAJDAN

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 

75 Modernizacja świateł przy SP 
Malcanów

75
Zagospodarowanie terenu przy 
Lagunie – zakup zestawu do 
ćwiczeń, czyszczenie stawu

100 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

75 Remont miejsca pamięci przy 
ul. Radosnej 

0 Wyposażenie świetlicy wiejskiej
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PORĘBY

75 Projekt budowy wodociągu 

100 Budowa świetlicy wiejskiej – 
opłata przyłączeniowa

RADIÓWEK 

100

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

RUDKA

75 Projekt budowy kanalizacji 
w osiedlu 

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 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Jak powstały tablice – Miejsca Pamię-
ci Narodowej w  Gminie Wiązowna, 
na terenie działań IV Kompanii Armii 
Krajowej? Publikujemy II część relacji 
Czesława KONOWROCKIEGO pseudo-
nim „Korzeń”, wiceprezesa koła nr 4 
„Fromczyn” Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Otwocku.

Z kolegą TWARDOWSKIM chcieliśmy w ja-
kiś sposób wyróżnić Pęclin. To tam kiedyś 
odbywały się uroczystości. U  dowódcy 
plutonu Stefana KLOCHA zapadały różne 
decyzje. W stodołach była przechowywa-
na broń ze zrzutów. Pod kapliczką 6 sierp-
nia 1944  r. odbyła się uroczysta msza 
święta oraz to tam ujawniono całą kom-
panię przed dowódcą Armii Radzieckiej.

Podczas jednego ze spotkań Leon SZY-
PERSKI wspomniał mi, że ma tablicę. 
Szybko tam pojechałem i okazało się, że 
po pewnej obróbce się nada. Wspólnie 
z żołnierzami AK z Pęclina i przy pomo-
cy okolicznych mieszkańców podczas od-
nawiania kapliczki powiesiliśmy na niej 
tablicę. Ksiądz Tadeusz ŁUNIEWSKI po-
święcił ją 15 sierpnia 1989 r.

Kopiec w Wiązownie
W roku 1988, będąc radnym Gminy Wią-
zowna, wraz z Jerzym POKRYWCZYŃSKIM 
oraz w porozumieniu z Anną MARKIE-
LIS, sekretarzem urzędu gminy, zwrócili-
śmy się do Naczelnika Gminy Krzysztofa 

KILBACHA o  uporządkowanie Kopca 
i  zorganizowanie tam obchodów 50. 
rocznicy odzyskania niepodległości.

W tym czasie, podczas rozmowy 
z  Edmundem TWARDOWSKIM, zrodziła 
się myśl o postawieniu na Kopcu kamien-
nej tablicy upamiętniającej działalność Ar-
mii Krajowej na terenie Wiązowny. Pomysł 
okazał się trafiony i urząd zgodził się na 
wykonanie mosiężnej tablicy. Ja przeka-
załem kamień ze swojej działki. Na naszą 
prośbę zgłosiła się młodzież, która pomo-
gła oczyścić teren, a było tego niemało – 
24 ciągniki śmieci i drzewa. W to miejsce 
dowieziono 16 wywrotek ziemi i piasku.

W kościele w  Wiązownie 11 listopada 
1988 r. odprawiono mszę świętą. Poczty 
sztandarowe wraz z orkiestrą wojskową 
przemaszerowały na Kopiec. Tam została 
poświęcona tablica. Uroczystość zorgani-
zowano w 50. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, upamiętniając również roczni-
cę najazdu na Polskę 17 września. 

Czesław Konowrocki

Chcąc przybliżyć Państwu historię powstania na naszym terenie Miejsc Pamięci 
Narodowej, od numeru sierpniowo-wrześniowego publikujemy fragmenty wspo-
mnień naszego mieszkańca Czesław KONOWROCKIEGO, członka Armii Krajowej 
i uczestnika walk na terenach dzisiejszej gminy Wiązowna.

Tablice pamiątkowe 
w Pęclinie i Wiązownie
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

75 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

75 Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – kontynuacja

50 Budowa ul. Rzeki wraz 
z odwodnieniem

25 Budowa wodociągu 
w ul. Doliny Świdra – projekt 

ZAKRĘT

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Szkolnej 

Ciąg dalszy paska na str. 18

„Złote Wiązy”.
Nagrody dla najlepszych
W tym roku już po raz szósty Wójt 
Gminy Wiązowna uhonoruje przedsię-
biorców i  instytucje, które, działając 
na terenie naszej gminy, przyczyniają 
się do jej rozwoju i promocji. „Złote 
Wiązy”, które wręczane są przed-
siębiorcom, to dowód uznania i po-
dziękowanie za wsparcie gminy i  jej 
mieszkańców.

Nagrody w  konkursie przyznane będą 
w następujących kategoriach: Mała Fir-
ma Roku, Pracodawca Roku, Nestor Biz-
nesu, Innowacyjna Firma Roku, Filantrop 
Roku oraz Lider Ekonomii Społecznej. – 
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału 
w konkursie i składania wniosków w imie-
niu swoich firm. – mówi wójt Janusz BUD-
NY. – Wnioski mogą składać wszyscy, 
którym zależy na tym, aby wyróżnić fir-
my, stowarzyszenia, fundacje bądź grupę 
osób szczególnie przyczyniających się do 
rozwoju i promocji naszej gminy.

– Zależy mi na tym, żeby wspierać przed-
siębiorczość na terenie naszej gminy. By 
promować najlepszych przedsiębiorców 

i  pokazywać przykłady najciekawszych 
biznesów. Żeby pokazywać tych, którzy 
tworzą miejsca pracy dla naszych miesz-
kańców i  przyczyniają się do rozwoju 
naszej gminy. Współpraca samorządu 
z  lokalnym biznesem ma na to ogromny 
wpływ. Dobre relacje i wzajemne zrozu-
mienie dają nam ogromne możliwości. Są 
korzystne dla obu stron i dają gwarancję 
zrównoważonego rozwoju – dodaje wójt.

Zachęcamy do wskazania firm i organiza-
cji, które Państwa zdaniem powinny być 
nagrodzone. Prosimy również przedstawi-
cieli i właścicieli firm, aby zgłaszali swoje 
biznesy. Wnioski prosimy składać w Urzę-
dzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsłu-
gi mieszkańca do 15 października. Udział 
w konkursie jest bezpłatny. Uroczystość 
wręczenia nagród planowana jest na 
18 listopada. Szczegółowych informacji 
udziela Naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych Lidia Piotrowska pod nr tel. 22 
512 58 30 lub mailem: l.piotrowska@wia-
zowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Statuetki czekają na 
najlepszych przedsiębiorców

15www.tuwiazowna.pl Dla firm



14 par z naszej gminy zostało uho-
norowanych Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie na uroczystości, 
która odbyła się 16 września w Pa-
wilonie Kultury. Wśród Jubilatów byli 
również małżonkowie, którzy obcho-
dzili żelazną, czyli 65 rocznicę ślubu.

Dostojnych Jubilatów oraz przybyłych go-
ści powitali: Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Bogumiła MAJEWSKA i Wójt Gmi-
ny Janusz BUDNY, którzy wyrazili swój po-
dziw i uznanie dla małżonków, którzy tak 
pięknie wytrwali na wspólnej drodze życia.

Po oficjalnym powitaniu nastąpi-
ło uroczyste udekorowanie jubilatów 
medalami w  imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali 
także okolicznościowe dyplomy i kwiaty. 

Odśpiewano tradycyjne 100 lat i wznie-
siono toast za wszystkich jubilatów.

Medalami zostali odznaczeni: Elżbieta 
i Romuald ARCIUCHOWIE z Zakrętu, Ka-
tarzyna i Jan BARTOSIAKOWIE z Górasz-
ki, Krystyna i Krzysztof BRONIKOWSCY 
z Wiązowny, Krystyna i Aleksander CAC-
KOWIE z Pęclina, Halina i Franciszek DĄ-
BROWSCY z Dziechcińca, Marianna i Jan 
DOMAŃSCY z Duchnowa, Halina i Wa-
cław JAROSZOWIE z Zakrętu, Kazimiera 
i Krystyn KURYŁKOWIE z Glinianki, Celina 
i Tadeusz MAZIARCZYKOWIE z Majdanu, 
Henryka i Sławomir OLIWOWIE z Izabe-
li, Józefa i Edward PAZDYKOWIE z Czar-
nówki, Wiesława i  Tomasz RYBKOWIE 
z Żanęcina, Danuta i Edward STRZELEC-
CY z Wiązowny oraz Zofia i Henryk ZA-
WISTOWSCY z Wiązowny.

Uroczystość uświetnił koncert Agnieszki 
i Piotra MICHALCZYKÓW. Duet muzycz-
ny wykonał takie utwory jak: „Kochać”, 
„W  saskim ogrodzie”, „Czas relak-
su”, „Hej z góry z góry’, „Dni, których 
nie znamy”, „Szła dzieweczka”. Jubila-
ci ochoczo włączyli się do wspólnego 
śpiewania.

Wszystkim jubilatom gratulujemy medali 
i dziękujemy za przykład jaki dają nie tyl-
ko swoim najbliższym, ale również nam. 
Dziękujemy za to wszystko, co przez tak 
długi czas tworzyli i budowali jako mał-
żeństwa i  rodziny. Życzymy długich lat 
życia w zdrowiu, szczęściu i miłości i do-
czekania Brylantowych Godów. 

Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl

Żelazne i Złote 
Gody 2021

Foto: M
. Sosnow
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Katarzyna i Jan Bartosiakowie z GóraszkiElżbieta i Romuald Arciuchowie z Zakrętu



Wiesława i Tomasz Rybkowie z ŻanęcinaJózefa i Edward Pazdykowie z Czarnówki

Krystyna i Krzysztof Bronikowscy z Wiązowny Halina i Franciszek Dąbrowscy z Dziechcińca

Marianna i Jan Domańscy z Duchnowa Halina i Wacław Jaroszowie z Zakrętu

Zofia i Henryk Zawistowscy z WiązownyDanuta i Edward Strzeleccy z Wiązowny

Kazimiera i Krystyn Kuryłkowie z Glinianki Celina i Tadeusz Maziarczykowie z Majdanu

Foto: M
. Sosnow
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Seniorzy w  szczególny spo-
sób powinni w okresie jesien-
nym zadbać o swoje zdrowie. 
Kiedy odporność spada, szyb-
ko rozwija się przeziębienie. 
Odpowiednia dieta, ruch oraz 
suplementy diety pomogą 
uchronić nas przed infekcją.

Już godzina umiarkowanego wy-
siłku dziennie potrafi zmniejszyć 
ryzyko infekcji aż o 30%. Wysiłek 
wzmacnia organizm. Jednak, aby 
wydłużyć i utrzymać ten efekt, na-
leży ćwiczyć regularnie.

Istotne jest wprowadzenie do die-
ty zdrowych produktów. Te zawie-
rające witaminę C, która uszczelnia 
naczynia krwionośne i błony ślu-
zowe, zapewniają lepszą ochronę 
przed drobnoustrojami. Występu-
je ona w dużych ilościach w  cy-
trusach, owocach dzikiej róży, 
czarnej porzeczce, natce pietrusz-
ki, czerwonej papryce, bruksel-
ce czy kalarepce. Czosnek – to 
naturalny antybiotyk. Substan-
cje w nim zawarte zwalczają bak-
terie, wirusy i grzyby. Chroni też 
przed miażdżycą, obniża poziom 

cholesterolu oraz poprawia pracę 
układu pokarmowego.

Te zawierające witaminę D3, która 
bierze udział we wzmocnieniu ukła-
du immunologicznego, aktywują 
makrofagi, limfocyty T i B, eozynofile 
i neutrofile. Podobny wpływ wywie-
rają kwasy omega-3. Jedno i drugie 
zawierają tłuste ryby morskie, takie 
jak: łosoś, śledź, makrela, sardynki. 
Witaminę D znajdziemy w nabiale 
(mleko, sery) oraz żółtkach.

Ogromną rolę w budowaniu na-
szej odporności odgrywają jelita. 
Należy zadbać o prawidłowy skład 
ich naturalnej flory bakteryjnej 
i włączyć do diety wszelkiego ro-
dzaju kiszonki oraz fermentowa-
ne produkty mleczne. Istotny jest 
także cynk. Chroni przed działa-
niem wolnych rodników, a  tak-
że uczestniczy w funkcjonowaniu 
limfocytów T. Znajdziemy go w: 
czerwonym mięsie, warzywach 
strączkowych, szpinaku, szpara-
gach czy orzechach. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Umyj owoce. Usuń szypułki i ogonki, a następnie przekrój je na 
połówki i usuń gniazda nasienne. Rób to w rękawiczkach. W du-
żym garnku praż owoce z dodatkiem wody. Gdy zaczną mięknąć, 
zasyp je cukrem i po chwili dokładnie przemieszaj całość. Zago-
tuj i trzymaj na ogniu do momentu, aż miąższ zmięknie. Następ-
nie odstaw do wystudzenia. Przestudzone owoce przetrzyj przez 
sito. Po przetarciu ponownie zagotuj i odparuj nadmiar wody. Na 
koniec dodaj cytrynę i zapasteryzuj w słoikach.

Seniorze, 
wzmocnij 
swoją 
odporność

Foto: Adobe Stock

Konfitura z dzikiej róży
Składniki:
½ kg owoców dzikiej róży
300 g cukru, najlepiej nierafinowanego
1 szklanka wody
2 łyżki soku z cytryny

Wiele 
produktów 
jest bogatych 
w składniki 
wzmacniające 
odporność

75 Projekt budowy ul. Jana 
Pawła II 

0 Budowa ul. Długiej 

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

50 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

75
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

Ciąg dalszy paska na str. 28
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Nordic walking to popu-
larny sposób na poprawę 
kondycji. Sport ten mogą 
uprawiać wszyscy, za-
równo dzieci, jak i dorośli 
oraz seniorzy. Wymaga 
to jednak odpowiedniej 
techniki chodzenia oraz 
właściwie dobranych kij-
ków. Zobacz, jak prawi-
dłowo chodzić z kijkami, 
żeby odciążyć kręgosłup 
i poprawić kondycję.

Nordic walking wzmacnia 
mięśnie górnej części ciała 
oraz zmniejsza obciążenie 
kolan i kręgosłupa. Popra-
wia pracę układu serco-
wo-naczyniowego, obniża 
ciśnienie krwi, a także po-
ziom cholesterolu we krwi. 
Przynosi natychmiasto-
we korzyści dla zdrowia. 
Nie wymaga wielkich na-
kładów finansowych. Wy-
starczy wygodny strój 
sportowy oraz kijki, które 
można kupić za mniej niż 
100 zł.

Uprawiając nordic walking, 
angażujemy aż 90% mię-
śni całego ciała. Zawsze 
robimy rozgrzewkę, która 
pozwala uniknąć ewentu-
alnych kontuzji. Rozgrze-
wamy zarówno górne, jak 
i  dolne partie ciała: nad-
garstki, barki, stawy kola-
nowe i skokowe.

Ważne jest właściwe posłu-
giwanie się kijkami. Dzięki 
właściwej technice zmniej-
szamy obciążenia stawów 
biodrowych, kolanowych 
oraz stóp. Pamiętaj! Kijki 
nie służą do podpierania 
się, a  do odpychania się 
i odciążania stawów.

Jak prawidłowo chodzić z kij-
kami? Pokazują nam Mag-
dalena ROGUSKA oraz Ewa 
KORPIKIEWICZ-SADOCH.   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska

Nordic walking. Sport dla wszystkich
1 – Długość kijków dostosowu-
jemy do naszej wysokości. Zgię-
ta ręka trzymająca kijek powinna 
zachowywać kąt prosty. Jesteśmy 
wyprostowani i  rozluźnieni. Pa-
trzymy przed siebie. 

2 – Ręce i stopy powinny praco-
wać naprzemiennie. Robiąc krok 
do przodu prawą nogą, wysuwa-
my lewą rękę. Stawiamy długie 
kroki z  pięty. Ruch ręki wypro-
wadzany jest z  ramienia. Ręka 
z przodu wychodzi do wysokości 
pępka, a  z tyłu wyprowadzana 
jest poza linię pośladków. 

3 – Dłoń zaciska się z  przodu 
na rękojeści kija, po przeniesie-
niu ręki w tył należy wyprosto-
wać rękę w  łokciu, odepchnąć 
się kijkiem od podłoża, otworzyć 
dłoń, wypuścić go (4), przenieść 
do przodu rękę. Złapać kijek (5).

Wszystkich chętnych na wy-
prawę z kijkami zapraszamy: 
w każdą środę o godz. 18.30 – 
zbiórka przy świetlicy w Dzie-
chcińcu, w  każdy czwartek 
o 18.30 – zbiórka przy świe-
tlicy w  Żanęcinie oraz w  so-
boty i niedzielę – zbiórka rano 
przy Lagunie w  Malcanowie 
(kontakt przez FB z Magdale-
ną ROGUSKĄ).

1

2

3

4

5

19Zdrowiewww.tuwiazowna.pl 



Czerniak to jeden z nowotworów skóry 
oraz jeden z najbardziej agresywnych 
i najczęściej spotykanych nowotworów 
wśród młodych ludzi. Mały pieprzyk 
może zmienić się w złośliwego raka. 
Nasza gmina przystąpiła do ogólnopol-
skiego programu profilaktyki czernia-
kach. Będziemy propagować wiedzę na 
temat tej poważnej choroby skóry.

W Polsce co roku odnotowuje się oko-
ło 50 000 przypadków nowych zachoro-
wań na nowotwory złośliwe skóry, w tym 
ponad 3 000 stanowią zachorowania na 
czerniaki. Wczesne wykrycie czerniaka, 
kiedy choroba nie jest jeszcze zaawanso-
wana, pozwala na wyleczenie w stu pro-
centach ponad 80% chorych.

Czerniak to rodzaj nowotworu złośliwe-
go skóry – jeden z najbardziej poważ-
nych typów, ponieważ zaawansowany 
może rozprzestrzeniać się do innych 
części ciała. Pojawia się, gdy melanocyty 
(komórki produkujące pigment) stopnio-
wo stają się nietypowe i dzielą się bez 
kontroli lub porządku. Komórki te mogą 
atakować i niszczyć normalne komórki 
wokół nich. Nietypowe komórki tworzą 
narośl lub tkankę nowotworową (guz, 
nowotwór) na powierzchni skóry. Czer-
niak może rozpocząć się w istniejącym 
pieprzyku lub jako zupełnie nowa na-
rośl na skórze. Może pojawić się w do-
wolnym miejscu na skórze.

Powinniśmy systematycznie badać się 
u specjalisty – dermatologa. Badanie jest 
bezbolesne i nieinwazyjne. Lekarz dokład-
nie ogląda skórę całego ciała. Wykorzystu-
je w tym celu dermatoskop – urządzenie, 
które pozwala na nawet 12-krotne po-
większenie i dodatkowe oświetlenie ob-
serwowanego obszaru. Podstawą dalszej 
diagnostyki czerniaka, która zapewnia 
prawidłowe rozpoznanie choroby, jest 
biopsja, czyli mikroskopowe badanie ca-
łej zmiany barwnikowej usuniętej przez 
chirurga. 

Redakcja
Źródło: akademiaczerniaka.pl

Niebezpieczny rak skóry
Czerniak.

Dermatoskop 
pozwala 
precyzyjnie 
obejrzeć 
niepokojącą 
zmianę

Czynniki ryzyka sprzyjające po-
wstawaniu czerniaka to: niety-
powe znamiona, wcześniejsze 
zachorowania na czerniaka, osła-
biony układu immunologiczny, wie-
le typowych pieprzyków (więcej 
niż 50), promieniowanie ultrafiole-
towe (UV), łuszczące się poparze-
nia słoneczne, piegi, jasna karnacja 
skóry, korzystanie z solariów, opa-
rzenia słoneczne zwłaszcza w mło-
dym wieku, historia zachorowań na 
czerniaka w rodzinie.

Samobadanie skóry
1)  Po kąpieli stań przed dużym lustrem w dobrze oświetlonym pomiesz-

czeniu. Użyj małego lusterka, aby obejrzeć trudno dostępne obszary.
2)  Rozpocznij od twarzy i głowy, przechodząc stopniowo w dół, spraw-

dzając szyję, ramiona, plecy, klatkę piersiową itd. Sprawdź pachwiny, 
dłonie, paznokcie u rąk, spód stóp, palce u nóg oraz przerwy między 
palcami.

3)  Pamiętaj, aby sprawdzić trudno dostępne miejsca ciała, takie jak skó-
ra głowy i szyja.

4)  Bądź świadomy tego, gdzie znajdują się Twoje pieprzyki i jak wyglą-
dają. Wypatruj jakichkolwiek zmian, zwłaszcza nowych czarnych pie-
przyków lub zmian w obramowaniu, kształcie, rozmiarze, kolorze 
(zwłaszcza czarne obszary) lub odczuwaniu już istniejącego pieprzyka. 
Zwracaj uwagę przede wszystkim na nowe niezwykłe lub brzydko wy-
glądające pieprzyki.

5)  Jeżeli znajdziesz cokolwiek niepokojącego, natychmiast skontaktuj się 
z lekarzem.

Foto: Adobe Stock
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Program „Czyste Powietrze”
Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?
Skorzystać z programu mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile mogę otrzymać z programu „Czyste Powietrze”?
Program obejmuje dwa poziomy dofinansowania. Podstawowy – dla beneficjentów o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 
100 000 zł/rok. Rozszerzony – dla beneficjentów, w przypadku których miesięczny dochód na osobę nie przekracza: 1400 
zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla 
podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla poziomu podwyższonego.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski składa się w postaci elektronicznej na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Mieszkańców, którzy nie mają moż-
liwości złożenia wniosku przez internet zapraszamy do punktu „Czystego Powietrza” znajdującego się w Urzędzie Gminy 
Wiązowna. Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl i tel. 22 512 58 24.

Dla kogo dotacja z gminy na 
wymianę kopciucha? I w jakiej 
kwocie?
Dla właścicieli budynków mieszkal-
nych: osoby fizyczne, osoby prawne, 
przedsiębiorcy, gminne lub powiatowe 
jednostki organizacyjne. Kwota dota-
cji to max. 4500 zł. Dla jednej nieru-
chomości w danym roku budżetowym 
może zostać udzielona jedna dotacja, 
niezależnie od liczby wnioskodawców. 
Jeden wnioskodawca może uzyskać 
jedną dotację, niezależnie od liczby po-
siadanych nieruchomości.

Jak uzyskać dofinansowanie na 
piec z Gminy Wiązowna?
Oto sześć kroków do uzyskania dofi-
nansowania do wymiany pieca:
1)  prawidłowo wypełnij wniosek do-

stępny na tuwiazowna.pl w  za-
kładce: Załatw sprawę w urzędzie/
Wymiana pieców – podpisz go 
i złóż;

2)  do wniosku dołącz wszystkie wyma-
gane załączniki;

3)  wyraź zgodę na wizytę pracowników 
Wydziału Środowiska i Nieruchomo-
ści, którzy potwierdzą istnienie dzia-
łającego, starego typu kotła;

4)  podpisz umowę;
5)  zrealizuj inwestycję;

6)  złóż wniosek rozliczeniowy wraz 
z  fakturami za wykonane usługi 
i  zakup urządzenia, który jest po-
twierdzeniem wykonanej i ukończo-
nej inwestycji.

Na co można przeznaczyć środki 
dotacji?
1)  Zakup kotła, na montaż kotła i jego 

uruchomienie.
2)  Pokrycie kosztów wykonania de-

montażu dotychczasowego źródła 
ciepła.

3)  Na projekt i wykonanie wewnętrz-
nej instalacji c.o., instalacji gazowej 
lub elektrycznej w przypadku likwi-
dacji kotła na paliwo stałe.

4)  Na pokrycie kosztów moderniza-
cji systemu odprowadzenia spa-
lin niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania nowego źródła 
ogrzewania.

5)  Na pokrycie kosztów zakupu i mon-
tażu instalacji pomp ciepła.

Na jakie nowe źródło ogrzewania 
mogę wydać dotację?
Na: piec gazowy, piec olejowy, piec 
elektryczny, piec na paliwo stałe lub 
biomasę z  podajnikiem automatycz-
nym (tylko wtedy, gdy brak jest moż-
liwości przyłączenia do sieci gazowej 

lub gdy w budynku nie można zbudo-
wać wewnętrznej instalacji gazowej), 
pompę ciepła.

Jakie parametry musi spełniać 
nowy piec?
Mogą to być tylko fabrycznie nowe 
urządzenia. W odniesieniu do ogrze-
wania pomieszczeń piece muszą speł-
niać wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A (certyfikaty). 
A pompy ciepła muszą spełniać wyma-
gania klasy efektywności energetycznej 
minimum A+ (certyfikaty).

Do kiedy mam złożyć doku-
menty i kiedy mogę rozpocząć 
inwestycję?
Wniosek o  udzielenie dotacji: od 01 
października do 31 grudnia roku, po-
przedzającego zamiar realizacji inwe-
stycji lub od 2 stycznia do 1 marca 
roku, w  którym zamierzamy realizo-
wać inwestycję. Po podpisaniu umowy 
na udzielenie dotacji możesz rozpocząć 
inwestycję.

Co mam zrobić ze starym piecem?
„Kopciuch” na złom! Warunkiem ko-
niecznym do otrzymania dotacji jest 
okazanie dokumentu potwierdzające-
go likwidację starego pieca.

Chrońmy nasze środowisko.  
Pieniądze czekają
Chcesz wymienić starego kopciucha na nowy piec? Możesz uzyskać na to dofinansowanie z Gminy Wiązowna 
lub z programu „Czyste Powietrze”. Zebraliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania.

Dotacja z Gminy Wiązowna
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Dostaliśmy dotację na usuwanie 
i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu gminy Wiązow-
na. Dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Warszawie wy-
nosi 30 000 zł.

W ramach tegorocznego zadania, z te-
renu 100 nieruchomości zutylizowa-
ne zostaną ponad 202 tony wyrobów 
azbestowych. Zgłaszać do odbioru moż-
na każdy wyrób zawierający włókna 

azbestowe m.in. płyty azbestowo-ce-
mentowe płaskie lub faliste, rury, złą-
cza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi 
odpad niebezpieczny i  szkodliwy dla 
zdrowia, warto przypomnieć, że po-
zbycie się tego rodzaju odpadu z  te-
renu nieruchomości to obowiązek 
właściciela.

Chętnych do pozbycia się azbestu przy 
współfinansowaniu, zapraszamy do 
składania wniosków o usunięcie wy-
robów zawierających azbest. Wniosek 

dostępny jest na stronie www.bip.wia-
zowna.pl w Poradniku Interesanta oraz 
w Wydziale Środowiska i Nieruchomo-
ści w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Całkowity koszt zadania to 89 684,27 zł. 
Informacji w  sprawie można uzyskać 
w Wydziale Środowiska i Nieruchomości 
pod nr tel. 22 512 58 29 lub pisząc na 
e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl 

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Usuwamy szkodliwy azbest

Azbest jest niebezpieczny 
dla zdrowia
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Zgodnie z prawem właściciele nieru-
chomości zobowiązani są do utrzy-
mywania zieleni przydomowej w taki 
sposób, żeby drzewa i krzewy nie wy-
rządzały szkód innym osobom oraz 
ich własności. Pamiętajmy, aby ga-
łęzie drzew i krzewów rosnących na 
naszych działkach nie wyrastały poza 
granice działki.

pojazdom i stanowi poważne zagroże-
nie potrącenia pieszych. Gałęzie drzew 
i krzewów powinny być przycięte do wy-
sokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 
4,5 m nad skrajnią drogi.

Poza terenem zabudowanym za utrzy-
manie zieleni przydrożnej, rosnącej 
w obrębie pasa drogowego odpowiadają 
poszczególni zarządcy danej drogi. Dro-
gami gminnymi zarządza Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Wiązownie, drogami 
powiatowymi – Zarząd Dróg Powiato-
wych w Otwocku, a drogą wojewódzką – 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Otwocku. 
To te jednostki dbają o bieżące usuwa-
nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu 
drogowego uschniętych gałęzi lub drzew 
oraz przeprowadzają cięcia pielęgnacyjne 
zieleni ograniczającej widoczność na za-
krętach i skrzyżowaniach.  

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

Drzewa i krzewy przy 
ogrodzeniu należy ciąć 
regularnie

Przycinajmy je regularnie, mając na uwa-
dze szczególnie bezpieczeństwo osób po-
ruszających się drogą. Zwisające gałęzie 
i  konary drzew stwarzają duże zagro-
żenie dla użytkowników dróg, zanie-
czyszczają jezdnię, przesłaniają znaki 
drogowe oraz utrudniają przejazd po-
jazdów. Ograniczająca widoczność zie-
leń utrudnia włączenie się do ruchu 

Przycinaj gałęzie drzew i krzewów 
rosnących przy drodze

Jednocześnie zwracamy się z proś-
bą do mieszkańców, którzy we wła-
snym zakresie zutylizowali azbest, 
o  dostarczenie dokumentów po-
twierdzających ten fakt, do Urzę-
du Gminy Wiązowna, do Wydziału 
Środowiska i Nieruchomości. Gmi-
na Wiązowna jest bowiem zobowią-
zana do bieżącego wprowadzania 
zmian dotyczących ilości wyrobów 
zawierających azbest do ogólnopol-
skiej Bazy Azbestowej.

22 Środowisko  | biuletyn samorządowy | październik 2021



W ramach projektu „Zadbajmy o  ja-
kość powietrza na terenie Gminy Wią-
zowna” zakupimy pięć czujników do 
pomiaru jakości powietrza.

Czujniki i trzy słupki edukacyjne, które za 
pomocą barw będą informowały o sta-
nie powietrza, zostaną zamontowane na 
obiektach znajdujących się na terenie na-
szej gminy. Urządzenia pomiarowe trafią 
do ośmiu miejscowości: Zakręt, Majdan, 
Duchnów, Wiązowna, Pęclin, Malcanów, 
Glinianka i Wola Ducka.

Czujniki te będą na bieżąco informo-
wały o poziomie stężenia pyłów PM10 
i  PM2,5, temperaturze, wilgotności 
i  ciśnieniu powietrza. Dodatkowo za-
kupimy cztery przenośne czujniki do 
pomiaru jakości powietrza, które wraz 
z materiałami edukacyjnymi trafią do 
naszych szkół. Uczniowie będą mogli 
aktywie uczestniczyć w badaniach nad 
stanem powietrza.

Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 
58 tys. zł, a wysokość dofinansowania 
to 23 945 zł. Informacje dotyczącą sta-
nu jakości będzie można sprawdzić od 

listopada na stronie internetowej www.
tuwiazowna.pl, skąd przekierujemy do 
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10 
lub w aplikacji mobilnej Syngeos.

Projekt jest współfinansowany w  ra-
mach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikrokli-
matu MAZOWSZE 2021. 

Jan Bobrowski

Czujniki powietrza w Gminie Wiązowna

LOBO – majestatyczny misiek szuka 
domu! Najlepszy z  najlepszych. Żywy, 
rozgadany i  zakręcony! Pies od serca. 
Arktyczna uroda i ciepłe letnie spojrze-
nie. Idealny kontrast! Lobo to taki prawie 
haszczak. Ale lepszy! Oryginalny, niestan-
dardowy. Wiekowo ok. 9–10 lat, a więc 
dojrzały dżentelmen. Wielkością ponad 
kolano, wagowo w granicach 20–25 kg. 
Relacje z psem do sprawdzenia w proce-
sie przedadopcyjnym. Jest wykastrowa-
ny. Ma czipa oraz 
wszystkie szcze-
pienia. Liczymy 
na to, że szybko 
wyruszy do dom-
ku... Zasługuje 
na wszystko, co 
najlepsze!

KALA – szuka domu! Sunia, która prze-
szła długą drogę, by znaleźć się tu, 
gdzie jest dzisiaj. Trafiła do nas jako dzi-
ka biedulka. Kala wychodzi na spacery 
z wieloma wolontariuszami, radzi sobie 
coraz lepiej. To sukces! Jednak w schro-
nisku daleko do bezpieczeństwa, ciszy 
i  ciepła domu. Kala jest sunią w śred-
nim wieku. Płochliwa, zamknięta w so-
bie. Ma około 5–6 lat. Wielkością sięga 
do kolana. Dobrze dogaduje się z innymi 
psami. Sunia jest 
wysterylizowa-
na, zaczipowana 
i  zaszczepiona. 
W  końcu przy-
szedł czas i  na 
nią! Prosimy, weź 
ją do siebie...

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.

TULIA – przyjechała do nas przerażona, 
z nadwagą, ledwo się ruszała. Stan psy-
chiczny też pozostawiał wiele do życze-
nia. Z biegiem czasu i dzięki socjalizacji 
okazało się, że to prawdziwa psia dama. 
Jest bardzo delikatną sunią, która wciąż 
jednak uczy się zaufania. Obecnie, gdy 
przychodzi pora na spacer, cieszy się. Jest 
przy tym nadal bardzo ostrożna i wciąż 
niepewna w stosunku do człowieka. Ma 
ok. 4 lat i dobrze dogaduje się z niezbyt 
ekspansywnymi 
psami. Tulia po-
trzebuje dobre-
go i  spokojnego 
domu, w którym 
poczuje się pew-
nie, bezpiecznie 
i szczęśliwie.

j.bobrowski@wiazowna.pl
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UKS „Smoki”. Obóz sportowy w Mielnie
Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” 
z Glinianki po raz kolejny w sierpniu 
zorganizował dla swoich zawodni-
ków obóz sportowy. Tym razem bazą 
był Policyjny Ośrodek Wypoczynkowy 
„Krokus” w Mielnie – Unieściu.

Byliśmy szczególnie bezpieczni. Mieliśmy, 
co ważne, własne wejście na plażę. Do za-
pewnienia uczestnikom atrakcyjnego po-
bytu sprzyjało położenie miejscowości. 
Na północy morze, a od południa – jezioro 
Jamno. Pierwsze dni bez słońca to trenin-
gi na plaży, spacery po Unieściu i Mielnie. 
Odwiedziliśmy Park Wodny w Koszalinie. 
Była też wycieczka i zwiedzanie Kołobrze-
gu z przewodnikiem, zakończone rejsem 
statkiem pirackim po Bałtyku.

Treningi techniczne w  konkurencjach 
lekkoatletycznych prowadziliśmy na 
stadionie „Bałtyku” Koszalin. Tam wła-
śnie, ku radości wszystkich, spotkaliśmy 
trenującą złotą medalistkę w  sztafe-
tach 4 × 400 m Małgorzatę HOŁUB-KO-
WALIK. Chętnie przyjęła zaproszenie na 
spotkanie z naszymi młodymi lekkoatle-
tami. Dzieci wysłuchały jej opowieści 

o  blaskach i  cieniach kariery sporto-
wej. Zasypali panią Małgosię pytaniami. 
Z przejęciem i ciekawością oglądały też 
medale olimpijskie z Tokio. Na stadionie 
„Bałtyku” 34 uczestników obozu wzięło 
udział w Spartakiadzie. Laureaci sześciu 
konkurencji lekkoatletycznych otrzymali 
dyplomy opatrzone wpisem i autografem 
olimpijki. Pani Małgorzata obdarowa-
ła młodych sportowców czapeczkami 
i breloczkami.

W Koszalinie przewodnik pokazał nam 
m.in. piękny stary park i  wspaniały 

amfiteatr znany z  wielu przeglądów 
i  koncertów muzycznych oraz kaba-
retowych. Obóz zakończył tradycyjny 
chrzest sportowy zawodników, którzy 
ukończyli swoje pierwsze zgrupowanie 
sportowe.

Z żalem opuszczaliśmy gościnny ośrodek, 
Unieście i Mielno z nadzieją, że może za 
rok…? Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków i realizacją programu czuwali: Jolanta 
CZERNIK, Zenon KWIATKOWSKI i Krzysz-
tof ŚLUSARCZYK. 

Zenon Kwiatkowski

Foto: U
KS Sm
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TRENUJ Z NAMI 
DO 

42. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO!

Wszystkich tych, którzy chcą złapać formę 
do 42. Półmaratonu Wiązowskiego,

zapraszamy na treningi lekkoatletyczne.
 

Spotykamy się co niedzielę przy Gminnym
Parku Centrum w Wiązownie o godz. 9.00.

Udział w treningach jest bezpłatny. 
 

Zapraszamy zarówno amatorów, jak 
i zaprawionych w bojach biegaczy.

 
Organizatorami treningów są Urząd Gminy

Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury w
Wiązownie oraz Team ZabieganeDni.

Spotkanie 
z olimpijką
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Kolejny, czwarty z ośmiu zaplanowa-
nych szlaków rowerowych, które mają 
powstać na terenie Gminy Wiązow-
na, został wytyczony i oznakowany. 
A to wszystko dzięki grantowi, któ-
ry otrzymaliśmy w ramach programu 
dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swo-
je otoczenie”, organizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Wśród laureatów tegorocznego pro-
gramu PSE znalazł się Gminny Ośro-
dek Kultury w  Wiązownie. Najnowszy 
szlak o długości około 18 km, biegną-
cy przez Gliniankę, Czarnówkę, Rzaktę, 
Bolesławów, Kruszówiec, Wolę Karczew-
ską i Ducką, został już wytyczony i ozna-
kowany. Na trasie, dzięki dotacji z PSE, 
pojawiły się tablice, na których znajdują 
się opisy całego szlaku, oraz drogowska-
zy kierunkowe typowe dla szlaków ro-
werowych. Projekt realizowany jest we 
współpracy z PTTK Oddział „Mazowsze” 
z Warszawy.

Wiązowskie Szlaki Rowerowe
Gmina Wiązowna pełna jest ciekawych 
i  atrakcyjnych miejsc, które warto zo-
baczyć. Jest również idealna na krótkie, 
jednodniowe wypady za miasto, m.in. 
na rowerze. Zdecydowaliśmy się na 

zaprojektowanie łącznie 108 km nowych 
szlaków rowerowych.

W sumie ma być ich osiem:
nr 1 „Szlak centralny” – czerwony: Wią-
zowna – Glinianka (17,9 km);
nr 2 „Szlak północny” – niebieski: Zagó-
rze – Kąck (15,65 km);
nr 3 „Szlak Nadświdrzański” – zielony: 
Wiązowna – Glinianka (22,45 km);
nr 4 „Szlak partyzancki” – żółty: Kopki – 
Kąck (7,85 km);
nr 5 „Od dworu do dworu” – żółty: do-
okoła Glinianki (18,3 km);
nr 6 „Duchnowski łącznik” – czarny: Wią-
zowna – Duchnów (6,35 km);
nr 7 „Szlak umocnień Przedmościa War-
szawy” – żółty: Józefów – Stara Miłosna 
(18,75 km);
nr 8 „Michałowski Łącznik” – czarny: 
łącznikowy Michałówek (0,8 km).

Wiązowskie Szlaki Rowerowe prowa-
dzić będą drogami asfaltowymi, grun-
towymi, a  w wyjątkowych sytuacjach 
leśnymi duktami i drogami dla rowerów. 
Opracował je znany krajoznawca Paweł 
AJDACKI. Przy poszczególnych trasach 
planujemy zainstalować wiaty z  ława-
mi, stojaki na rowery, kosze na śmie-
ci oraz tablice z  opisami. Szlaki będą 

przystosowane zarówno dla doświad-
czonych kolarzy, jak i amatorów, rodzin 
z dziećmi czy seniorów.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
inicjatywa Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych – krajowego operatora syste-
mu przesyłowego. Celem tej inicjatywy 
jest wyłonienie najlepszych projektów 
związanych z  rozwojem lokalnej infra-
struktury, aktywizacją życia społecznego 
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu. Program jest skierowa-
ny do gmin, na terenie których jest zlo-
kalizowana lub budowana infrastruktura 
przesyłowa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują 
projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV 
Kozienice-Miłosna. Inwestycja ma strate-
giczne znaczenie dla Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego ze względu na ko-
nieczność zapewnienia zasilania północ-
no-wschodniej i  centralnej Polski oraz 
niezawodnego wyprowadzenia mocy 
z Elektrowni Kozienice. Więcej informacji 
o działalności organizatora programu do-
stępnych jest na stronie www.wzmocnijo-
toczenie.pl. 

Michał Białek
m.bialek@gok-wiazowna.pl

Wiązowskie Szlaki Rowerowe. 
Wytyczyliśmy kolejny

Szlaki rowerowe 
sprzyjają rodzinnej 
aktywności
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Gmina Wiązowna uzyskała certyfikat „Gminy Przy-
jaznej Rowerzystom”. Zgodnie z regulaminem kon-
kursu, w  tym roku odbyły się dwa etapy oceny. 
Pierwszy polegał na zgłoszeniu przez turystów i ko-
larzy gmin, które ich zdaniem zasługują na certyfi-
kat. W tym roku zostało zgłoszonych 79 gmin. Drugi 
etap polegał na przesłaniu materiałów oraz sprawoz-
dania w formie elektronicznego formularza. Dodat-
kowo gminy przekazały swoje materiały promocyjne 
(mapy, foldery, przewodniki). W kategorii „gmin do 
20 000 mieszkańców” certyfikat ten otrzymała Gmi-
na Wiązowna. Dziękujemy naszym mieszkańcom za 
zgłoszenie naszej gminy do konkursu. To dla nas 
ogromne wyróżnienie, bo wiemy, że podążamy wła-
ściwą drogą. Powstaje już druga ścieżka rowerowa 
od Glinianki do Duchnowa. W przyszłym roku wyty-
czymy również kolejne szlaki.
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„Akademia Mocy” w szkole 
w Zakręcie

Uczniowie starszych klas wzięli udział 
w  fenomenalnych zajęciach poświęco-
nych zagadnieniom związanych z prądem, 
jego mocą, przepływem i właściwościami. 
Na specjalnie przygotowanych stanowi-
skach każdy uczeń mógł poczuć na so-
bie siłę energii elektrycznej, samodzielnie 
wygenerować prąd lub zapalić żarówkę 
bez podłączania jej do gniazdka. Najwięk-
szy entuzjazm wywołało doświadczenie 
z energią elektrostatyczną, które posta-
wiło jego uczestnikom włosy na głowach. 
Zajęcia w ramach „Akademii Mocy” były 
świetnym przykładem nauki poprzez zaba-
wę i doświadczanie – pomimo dźwięczące-
go dzwonka uczniowie nie chcieli kończyć 
swojej przygody z niezwykłymi ekspery-
mentami. Na spotkanie z energią zaprosi-
ło nas PSE SA.  Natalia Maciak

Klub Rodzina zaprasza

Klub Rodzina – to najmłodszy projekt 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Wiązow-
nie, są to spotkania dla najmłodszych 
i ich opiekunów. Klub to miejsce otwarte. 
Spotkania odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek w Pawilonie Kultury (ul. Lubel-
ska 53) w godzinach 10.00–13.00. Są prze-
widziane dla najmłodszych dzieci (0–3) 
i ich opiekunów. To przestrzeń do wymia-
ny doświadczeń, wzajemnego wsparcia 
oraz spotkań i relaksu dla rodzin z ma-
łymi dziećmi. Klub zapewnia bezpieczne 
i przyjazne miejsce oraz różnorodną ofertę 
zajęć: wtorkowe zabawy adaptacyjno-o-
gólnorozwojowe z kolorową i wesołą ani-
matorką Kasią oraz czwartkowe zajęcia 
muzyczne tzw. Gordonki. Paulina Sokół

Nowi nauczyciele mianowani w na-
szych szkołach

W Pawilonie Kultury w Wiązownie odbyło 
się uroczyste ślubowanie nauczycieli z gmin-
nych szkół i przedszkoli, którzy uzyskali sto-
pień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. Nauczyciele odebrali z rąk 
Wójta Gminy Wiązowna akty awansu za-
wodowego. Byli to: z przedszkola w Pęclinie: 
Milena KRAJEWSKA; z przedszkola w Zakrę-
cie: Magdalena DUDEK; ze szkoły w  Gli-
niance: Anna BALIŃSKA, Barbara ZUPAN, 
Agnieszka SKUZA i Agata KWIATKOWSKA; 
ze szkoły w Malcanowie: Karolina JANKOW-
SKA, Anna SZCZĘSNA, Marta ZAWADA; ze 
szkoły w Wiązownie: Ryszard KARPIUK, Ma-
riola KUBLIK, Aleksandra WITOS; ze szkoły 
w Zakręcie: Kamil SITEK. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy.  Urszula Kozłowska

Gra terenowa w Łazienkach

Klasa 5b ze Szkoły Podstawowej im. 1 
Pułku Szwoleżerów Józefa PIŁSUDSKIEGO 
w Malcanowie skorzystała ze słonecznej 
pogody i udała się z wizytą do Łazienek 
Królewskich, gdzie dowiedziała się wiele 
na temat króla Stanisława Augusta i jego 
fascynacji zegarami słonecznymi. Oglą-
daliśmy miejsce, gdzie znajdowała się 
pierwsza osada nad Wisłą. Próbowaliśmy 
odczytać greckie sentencje z  kamienia, 
mającego być pępkiem świata. Potrafi-
my już też wytłumaczyć, dlaczego Łazien-
ki mają taką śmieszną nazwę. A oprócz 
tego widzieliśmy przechadzające się po 
parku pawie, karmiliśmy wiewiórki i z bli-
ska widzieliśmy łabędzie.  Monika Bąk

Uczniowie z Glinianki Na tropie 
niepodległości

Uczniowie klas trzecich udali się na wy-
cieczkę do Warszawy. Dzieląc się na 
dwie grupy, odbyli lekcje w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego oraz Muzeum 
Woli. Największe wrażenie wywarł po-
byt w  muzeum upamiętniającym zryw 
niepodległościowy w sierpniu 1944 r. Re-
spekt wzbudzał już sam wystrój muzeum: 
ciemne wnętrze oraz odgłosy spadają-
cych bomb. W drugim punkcie wyciecz-
ki – Muzeum Woli – uczniowie zobaczyli 
jeden z kierunków obudowy miasta po 
zniszczeniach wojennych – przestrzeń 
miejskiej zieleni. Mamy nadzieję, że po-
byt w tak wyjątkowych miejscach w stoli-
cy, pozwoli naszym uczniom docenić życie 
w wolnej Polsce i docenią jej uroki. 

Anna Balińska, Katarzyna Dziewulska

Anioły ze szkoły w Wiązownie

Życie z nowotworem to rzeczywistość dla wie-
lu tysięcy dzieci na całym świecie. Ich dzieciń-
stwo nie koncentruje się na szkole i zabawie, 
ale na nieustannej walce z chorobą. Miesią-
cem, w którym okazujemy szczególne wspar-
cie dzieciom zmagającym się z  chorobami 
nowotworowymi, jest wrzesień. Fundacja 
„Gdy Liczy się Czas” postanowiła zainicjować 
akcję pisania kartek dla chorych dzieci. Ma 
ona na celu wsparcie oraz wywołanie uśmie-
chu na twarzach małych pacjentów. Ucznio-
wie klasy 4A i 4B ze szkoły w Wiązownie na 
lekcji języka polskiego wzięli udział w tej ak-
cji charytatywnej. Dzieci połączyły pożytecz-
ne z przyjemnym – zdobyły wiedzę, jak należy 
poprawnie wypełnić kartkę pocztową, a tak-
że sprawili olbrzymią radość poszkodowa-
nym przez los rówieśnikom. Kartki od Aniołów 
z 4A i 4B mają przywrócić im nadzieję, ra-
dość, uśmiech i poczucie bezpieczeństwa! 

Aleksandra Witos, Anna Grot
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Ks. kard. Stefan WYSZYŃSKI to jeden 
z patronów roku 2021. Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Wiązowna wypożyczyła 
wystawę, pochodzącą z Instytutu Pry-
masowskiego z Warszawy. O beatyfi-
kowanym duchownym opowiadała 
Iwona CZARCIŃSKA, która osobiście 
znała prymasa.

Pierwsza odsłona wystawy ze spotka-
niem pani Iwony z młodzieżą ze Szkoły 
Podstawowej w Brzezinach miała miejsce 
6 września w filii w Duchnowie. Następ-
nie została udostępniona w  Bibliotece 
w Wiązownie młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów J. Pił-
sudskiego z Malcanowa wraz z prelekcją 
naszego gościa. Zakończyła swoją objaz-
dową trasę w filii w Gliniance, gdzie cie-
szyła się zainteresowaniem młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Wi-
tosa w Gliniance.

Uczniowie, wsłuchując się w  opowia-
dania, poznali prymasa jako człowieka 
kochającego, rozumiejącego młodzież, 
doceniającego czytanie książek. Podczas 
wszystkich spotkań płynnie przewijały 

się wątki o patriotyzmie, szacunku WY-
SZYŃSKIEGO do kobiet, o estetyce sło-
wa i ważności wypowiadanych przez nas 
treści, które jak twierdził, wyrażają naszą 
miłość do ojczyzny.

Młodzież dowiedziała się o tym, jak bar-
dzo kardynał kochał książki i jak wielki 
wpływ wywarło to na jego sposób mó-
wienia i pisania. Pani Iwona pozostawiła 
w sercach młodych przesłanie Prymasa 
Tysiąclecia, który zwykł mówić: „Musi-
cie mieć w sobie coś z orłów (..). Musicie 
ducha hartować i wznosić, aby móc jak 
orły przelatywać nad graniami w przy-
szłość naszej Ojczyzny”. Każdy otrzy-
mał obrazek i  zaproszenie do wzięcia 
udziału w konkursie kuratoryjnym skie-
rowanym do ośmioklasistów dotyczą-
cym patrona roku.

Zapraszamy do wypożyczania książek 
autorstwa ks. Stefana WYSZYŃSKIEGO: 
m.in. „Z głębi duszy”, „Duch pracy ludz-
kiej. Myśli o wartości pracy” czy „Zapiski 
więzienne”. 

Dorota Bortkiewicz
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

„Życie, duchowość i twórczość 
kard. Stefana Wyszyńskiego”. 
Wystawa
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Iwona Czarcińska w ciekawy sposób 
opowiadała o życiu Prymasa Tysiąclecia

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 

100 Budowa hotspotów w ramach 
WiFi4EU

50 Zakup kruszywa na drogi 
gminne 

75 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku – rata

25 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. 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna

0   Opracowanie założeń

25   Faza projektowa/przygotowawcza

50   Kontynuacja/lub/procedura wyło-
nienia wykonawcy

75   Realizacja zadania/lub/pozwolenia 
na budowę

100   Zadanie zakończono

Informacji w  sprawie zaawansowa-
nia realizacji inwestycji prowadzonych 
na terenie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl
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„Gospodarzy święto”.  
Dożynki w Osiecku

„Plon niesiemy, plon. W gospodarza dom” 
– ludowe tradycyjne utwory rozbrzmia-
ły w Osiecku w ostatnią niedzielę sierp-
nia. Delegacja z Gminy Wiązowna wzięła 
udział w dożynkach powiatowo-gminnych 
organizowanych przez gminę Osieck. Wła-
dze samorządowe reprezentował Zastępca 
Wójta Tomasz KOSTYRA. Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Zakrętu przygotowały 
smakowitości na nasze stoisko promocyj-
ne. Znakomite sójki wypiekła i podarowa-
ła Kazimiera SZCZĘSNA z Rzakty. Gminny 
kosz z darami wypełniony był warzywami 
przekazanymi przez gospodarzy z Duchno-
wa – Urszulę i Leszka SOBOTÓW. Wizytę 
w Osiecku, udział delegacji, przygotowanie 
kosza z darami i stoiska promocyjnego gmi-
ny Wiązowna koordynował Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiązownie. Paulina Sokół

Filharmonia w GOK Wiązowna. 
Występ dla dzieci

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie za-
prasza na koncert dla dzieci „Kolorowym 
szlakiem z muzycznym plecakiem” organi-
zowany w ramach Mobilnej Filharmonii. 28 
października o godz. 18.15 zabierzemy was 
na muzyczną wyprawę do Szkocji, Słowa-
cji, Białorusi, Serbii, Włoch, Hiszpanii oraz 
Turcji. Poznamy tradycje, przepiękne stroje 
i muzykę. Podczas koncertu rozbrzmiewać 
będą utwory charakterystyczne dla dane-
go kraju, pełne etnicznych brzmień. Dzieci 
będą miały możliwość gry na oryginalnych 
instrumentach, nauki piosenek i tańca. Za-
praszamy do sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie. Wstęp bez-
płatny. Katarzyna Jędrzejewska

Wiązowski Teatr Muzyczny w akcji

Wiązowski Teatr Muzyczny po bardzo dłu-
giej przerwie wraca do gry. Trwają próby 
do nowego spektaklu, którego premiera 
odbędzie się wiosną 2022 r. Równolegle 
aktorzy wrócili do komedii „Mayday”, aby 
jeszcze w tym roku wystawić ten spek-
takl ponownie. W Gminnym Ośrodku Kul-
tury ruszyły warsztaty reżyserskie. Zajęcia 
prowadzi Artur NIEDZIÓŁKA, reżyser Wią-
zowskiego Teatru Muzycznego. Kilkunastu 
uczestników podjęło wyzwanie. Mamy na-
dzieję, że efektem tych warsztatów będą 
nowe sekcje teatralne. Więcej informa-
cji na stronie https://gok-wiazowna.pl/ 

Paulina Sokół

Dzień Kropki

Na całym świecie we wrześniu obchodzi-
my Dzień Kropki. To święto kreatywności, 
odwagi i zabawy. Z tej okazji do biblioteki 
w Wiązownie i filii w Gliniance zaprosili-
śmy drugoklasistów na spotkanie z krop-
ką w  książce i  warsztaty tematyczne. 
Zajęcia miały m.in. na celu doskonalenie 
wśród dzieci umiejętności słuchania ze 
zrozumieniem, wyrażania emocji, rozwią-
zanie problemu, porządkowania zdobytej 
wiedzy, wyciągania wniosków i odkrywa-
nia swoich talentów. W bibliotece w Wią-
zownie dzieci świętowały z  książką pt. 
„Kropka” Petera H. REYNOLDSA i  jej bo-
haterką Vashti. W filii w Gliniance głów-
ną bohaterką spotkania była książka pt. 
„Kropka z błędem” Anny FARASKI. Wspie-
rajmy, motywujmy dzieci w odkrywaniu 
przez nich pasji i talentów. Niech budo-
wanie poczucia własnej wartości opiera 
się na naszej trosce o nich i na wartościo-
wych książkach. Dorota Bortkiewicz

Warsztaty literackie w naszej 
bibliotece

W bibliotece w Wiązownie odbyły się po raz 
kolejny warsztaty literackie poprowadzone 
przez Artura NIEDZIÓŁKĘ. Reżyser oraz aktor 
przypomniał o dwóch kluczowych słowach: 
empatia i intencje, które powinny towarzy-
szyć przy interpretacji wierszy. Uczniowie 
ze szkoły w Wiązownie mieli okazję prze-
ćwiczyć interpretację w nowej wersji mło-
dzieżowej wiersza „Wlazł kotek na płotek”. 
Okazało się, że poprzez grę aktorską, uru-
chomienie wyobraźni i  intencje można 
w sposób bardzo ciekawy przekazać treści 
zawarte w nowym utworze. Dzieci zmierzyły 
się z zadaniem napisania wiersza o mamie. 
Pan Artur pokazał młodzieży, na co zwrócić 
uwagę, jakich słów unikać i jak akcentować, 
czytając poezję. Marzena Bobrowska

Wiązowska Akademia Seniora. 
Zapraszamy na zajęcia

Wiązowska Akademia Seniora rozpoczęła 
swoją działalność. Powstały plany i założenia. 
Wszyscy zgromadzeni wypowiadali się na te-
mat potrzeb i oczekiwań względem Akade-
mii. Spotkania dla wszystkich Seniorów będą 
się odbywały cyklicznie, w każdy czwartek 
w godzinach 16.00–18.00. Nie obowiązują 
zapisy. Seniorzy sami tworzą to miejsce, spę-
dzając czas twórczo, atrakcyjnie, kreatywnie, 
ale przede wszystkim w doborowym towa-
rzystwie. Seniorzy w ramach Akademii będą 
organizować wyjazdy, warsztaty kreatyw-
ne, zajęcia terapeutyczne. Będą inicjowane 
spotkania ze specjalistami. Wiązowska Aka-
demia Seniora działa przy współpracy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiązownie i Rady 
Seniorów Gminy Wiązowna. Więcej informa-
cji na temat działalności Akademii można 
uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Wią-
zownie pod nr tel. 22 180 00 41, e-mail: zapi-
sy@gok-wiazowna.pl Paulina Sokół
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We wrześniu 1943 roku Ella zostaje wywieziona 
do obozu w Auschwitz-Birkenau. Staje się uprzy-
wilejowaną pomocnicą Marii Mandel zwanej Be-
stią. Ella jest zdana na łaskę i niełaskę Bestii, która 
znęca się nad dziewczyną. Pracuje w tak zwanej 
Kanadzie, gdzie w bagażach deportowanych znaj-
duje pocztówki i zdjęcia. Wykrada je i w ukryciu 
zapisuje na nich obozowe historie oraz imiona to-
warzyszek, by nikt o nich nie zapomniał. Czter-
dzieści lat później Bella próbuje się pogodzić ze 
śmiercią matki. Dostaje tajemnicze pudełko pełne 
starych pocztówek, które jej matka przechowywa-
ła, będąc więźniarką obozu Auschwitz-Birkenau.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Książka noblisty, w której świat widziany jest 
oczami niezwykłej narratorki. Klara to Sztuczna 
Przyjaciółka nienajnowszej generacji, posiada-
jąca wyjątkowe zdolności poznawcze, pamięć 
i  empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, 
czekając na klienta, który ją stąd zabierze. Kie-
dy wreszcie los się do niej uśmiecha, jest go-
towa jak najlepiej służyć nastolatce, dla której 
zostaje zakupiona. Rzeczywistość, którą od na-
szej dzieli tylko krok i odwieczne pytania o to, 
czy jest coś takiego, jak ludzka dusza? Czy jed-
ną osobę można zastąpić drugą? I czym jest 
miłość?

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Nad Domem Holendrów zapada zmierzch. Jego 
ogromne okna kolejno rozjaśniają się ciepłym 
światłem. Conroyowie zaparkowali wysłużone 
auto po drugiej stronie ulicy, by obserwować roz-
grywający się spektakl cieni. To dom, w którym 
dorastali. Spełnienie marzeń ich ojca, a jedno-
cześnie miejsce znienawidzone przez ich matkę. 
Dom, który stracili razem z rodzinnym mająt-
kiem i którego dziedzictwo rzuciło cień na całe 
ich życie. To opowieść o rodzinnych więziach, 
stracie, poświęceniu i  przebaczeniu. Autorka 
stworzyła własną, piękną, bolesną i przejmują-
cą przypowieść o marnotrawnej matce.

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

Reyes Monforte Kazuo Ishiguro Ann Patchett

„Pocztówki ze wschodu”

„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.

„Klara i słońce” „Dom Holendrów”
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Lubisz czytać książki i chciałbyś o nich podyskutować z innymi bi-
bliofilami? Filia biblioteki w Gliniance zaprasza na spotkania „Dys-
kusyjnego Klubu Książki”. Na pierwszy ogień pójdzie „Nieludzko 
piękna jesień” Jacka MELCHIORA.

„Dyskusyjne Kluby Książki” (DKK) 
to wspólny projekt Instytutu Książ-
ki i  bibliotek wojewódzkich, adre-
sowany przede wszystkim do osób 
korzystających z bibliotek publicz-
nych. Potrzebne są miejsca, w któ-
rych można rozmawiać o wspólnie 
czytanych książkach oraz, że nie 
trzeba być krytykiem literackim, 
by czerpać przyjemność z dyskuto-
wania o literaturze. Moderatorami 
spotkań mogą być zarówno biblio-
tekarze, jak i klubowicze. Uczestnicy 
dyskutują o książce, którą przeczy-
tali wcześniej i  spotykają się raz 
w miesiącu. Spotkania w klubie są 
bezpłatne.

Z radością informujemy, że „Dysku-
syjny Klub Książki” dla dorosłych 

powstaje w  filii biblioteki w  Gli-
niance przy ul. Napoleońskiej 46C. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
lubiących czytać do zgłaszania swo-
jego uczestnictwa już teraz.

W bibliotece w Wiązownie i  jej fi-
liach w Gliniance i Duchnowie cze-
kają do wypożyczenia książki Jacka 
Melchiora „Nieludzko piękna je-
sień”. Tematyka wybrana została 
nieprzypadkowo. To tragikomicz-
na (o)powieść w sześciu odsłonach 
o godności, przemijaniu, o miłości 
i seksualności, która czasem rozda-
je nieoczekiwane karty. Różnorod-
ność bohaterów stanie się inspiracją 
do rozmowy o książce i odniesie-
niem do naszego życia. W progra-
mie spotkania mała niespodzianka 

Porozmawiajmy w bibliotece. 
Rusza „Dyskusyjny Klub Książki”

– odsłona wystawy o Gabrieli Zapolskiej z krótką pre-
lekcją dotyczącą życia i twórczości pisarki.

Czekamy na Państwa zgłoszenia osobiste lub telefo-
niczne 22 789 97 90 w godzinach pracy filii bibliote-
ki w Gliniance. 

Dorota Bortkiewicz
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Narodowy Dzień Sportu. 
Zmagania na Orliku
W sobotę 11 września na boisku Or-
lik w Zakręcie odbyły się zmagania 
sportowo-rekreacyjne z  okazji Na-
rodowego Dnia Sportu. Bawiliśmy 
się wspólnie dzięki inicjatywie Rady 
Sportu Gminy Wiązowna, by zorgani-
zować piknik z prezentacją talentów 
sportowych z całej gminy.

Dzieci mogły brać udział w szeregu spor-
towych grach i  konkurencjach. Grały 
m.in. w bulle i w dwa ognie. Pokonywały 
tor przeszkód. Przeciągały linę. Na zakoń-
czenie zmagań odbył się pokazowy mecz 
piłki nożnej, w którym udział wzięły za-
równo dzieci, jak i rodzice.

Funkcjonujące na terenie naszej gminy 
kluby sportowe – UKS Orły Zakręt, GKTS 
Wiązowna, Team Zabiegane Dni, Szko-
ła Tańca Fast-Step, UKS Smoki i LUKS 
Rzakta, KS Advit Wiązowna – na swo-
ich stoiskach prezentowały bogatą 
ofertę zajęć sportowych. Był pokaz tre-
ningów lekkoatletycznego, w piłkę noż-
ną, tenisa stołowego, jiu jitsu czy tańca 
towarzyskiego.

Oprócz zmagań sportowych na uczest-
ników czekały również inne atrakcje. 
Można było skorzystać ze ścianki wspi-
naczkowej o  wysokości 8 m, rozegrać 
mecz w gigapiłkarzyki czy pograć w bad-
mintona. Dodatkowo podczas imprezy 
można było odwiedzić stoisko promocyj-
ne Gminy Wiązowna oraz Gminne Sto-
isko Spisowe. W „Eko pokoju zagadek” 
dzieci zmierzyły się z samymi sobą i wie-
dzą na temat ochrony środowiska.

Po zmaganiach wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale, dyplomy, cza-
peczki i woreczki z mnóstwem gadżetów. 
Zwieńczeniem imprezy był poczęstunek – 
pizza dla wszystkich. Na fotorelację z wy-
darzenia zapraszamy na str. 32. 

Michał Białek
m.bialek@gok-wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska

Podczas wydarzenia 
obejrzeliśmy pokaz jiu 
jitsu UKS Orły Zakręt

Trener z ADVIT Wiązowna 
z młodymi adeptami piłki nożnej
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Gminny Dzień Sportu. 
Dzień pełen aktywności


