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Świąteczna Radość Świąteczna Radość 
PomaganiaPomagania
Jeżeli jest coś naprawdę istotnego,

coś, co warte jest poświęceń, uwagi i kompromisów,
co czyni życie lepszym, pełniejszym, bogatszym,

to z całą pewnością są to inni ludzie.
Życzymy Państwu ludzi wokół. Bliskości, ciepła, wsparcia.

I w Święta, i w Nowy Rok, i na co dzień.

Wójt i Rada Gminy Wiązowna



Świąteczna pocztówka, projektowana specjalnie dla mieszkańców 
naszej gminy i dostarczana do naszych domów dzięki wolontariu-

szom to powoli nasza tradycja. Szósty rok z rzędu, przesyłając do Pań-
stwa życzenia, będziemy prosić o wsparcie dla potrzebującego dziecka, 
które mieszka po sąsiedzku. W tym roku będzie to Dominik. Więcej na 
temat chłopca przeczytają Państwo na str. 6.

Ta akcja naprawdę działa! Przez ostatnie 6 lat zebraliśmy łącznie po-
nad 360 tys. zł na rzecz naszych małych mieszkańców. Do tego docho-
dzi wsparcie z 1% Państwa podatków! Z tej pomocy skorzystali do tej 
pory: Natalka, Pola, Hania, Teoś, Rysio i Stowarzyszenie „Jesteśmy!”. 
W ostatnim roku wspieraliśmy małą Natalkę. Łącznie podczas zbiórek 
organizowanych przez Gminę Wiązowna zebrano dla niej 35 323,54 zł, 
zaś z 1% trafiło 16 000 zł. Dziewczynka jest po kolejnych zabiegach 
i rehabilitacji.

W marcu w Krakowie Natalka przeszła prywatną operacje palcozrostu 
kostnego ręki prawej. Dzięki temu ma wyłonione już cztery paluszki 
w rączce prawej. Niestety, sytuacja zdrowotna dziewczynki, nie po-
zwala wykonać dalszych operacji rozdzielania paluszków. Pod koniec 
stycznia 2022 r. Natalka przejdzie operację neurochirurgiczną. Przed 
dziewczynką kolejne trudne chwile w szpitalu. Trzymamy za nią moc-
no kciuki!

„Świąteczna Radość Pomagania” to nie tylko slogan, nazwa akcji. Dla 
nas, wolontariuszy, samorządowców, wszystkich tych, którzy są zaan-
gażowani w jej przygotowanie, to autentyczna, szczera radość. Praca 
przy tej akcji daje nam ogrom satysfakcji. Tym większej, im większe 
jest Państwa wsparcie, a tym samym realna pomoc, jaką niesiemy 
chorym dzieciom.

Zróbmy to po raz kolejny!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dominik jest 
uczniem Szkoły 

Podstawowej 
w Malcanowie

„Świąteczna Radość Pomagania” już po raz siódmy!
Foto: M

. Sosnow
ska

W każdym numerze „Powiązań” piszemy o zdrowiu i profilaktyce.

Zdrowie to początek wszystkiego, co dobre, fundament, na którym może się oprzeć cała reszta rzeczy 
istotnych.

W czasach, w których zdrowie wystawione jest nieustannie na próbę dobrej kondycji, potrzeba nam 
go jak nigdy przedtem.

W prezencie przekazujemy Państwu kalendarz z magnesem. Mamy nadzieję, że będzie odliczał same 
szczęśliwe dni.

Siły i zdrowia – tego życzymy Państwu nie tylko w Święta, ale i w całym nadchodzącym 2022 roku!

Redakcja
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„Świąteczna Radość Pomagania” – gminna akcja, 
w której po raz siódmy wspierać będziemy potrze-
bujące tego wsparcia dziecko z naszej okolicy. Na 
str. 6 opisujemy życie Dominika z Dziechcińca i to, 
dlaczego został bohaterem akcji. Przeczytaj o tym, 
a potem wesprzyj chłopca!
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Ciągle słabo segregujemy śmieci. To nie poma-
ga ani planecie, ani naszym portfelom. Ponieważ 
duża część naszych mieszkańców lekceważy ten 
problem, zmuszeni jesteśmy skontrolować niektó-
re posesje. Na str. 22 opisujemy, jak będzie wyglą-
dało to działanie.
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Ta impreza dla biegaczy nieprzerwanie od 42 lat jest 
stałym punktem kalendarza biegów w kraju. Półma-
raton Wiązowski wystartuje ponownie 27 lutego 
2022 r. Ruszyły zapisy. Jeśli biegasz – nie może Cię 
z nami zabraknąć! Wszystkie szczegóły na str. 24.
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„Świąteczna Radość 
Pomagania” już 
po raz siódmy
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W tym sezonie nasza pocztówka i imprezy 
towarzyszące akcji będą przygotowane 
na rzecz Dominika Dębskiego. 14-latek 
z Dziechcińca potrzebuje naszej pomocy! 
A jedno jest pewne – na sąsiadów w naszej 
gminie może liczyć!
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Dominik Dębski jest naszym sąsiadem 
– 14-letnim chłopcem, który miesz-
ka w Dziechcińcu i uczęszcza do Szko-
ły Podstawowej w Malcanowie. Urodził 
się jako skrajny wcześniak w 27 tygodniu 
ciąży. Ważył niewiele ponad kilogram, 
a  jego organizm był jeszcze zbyt słaby, 
aby wyjść z  tego bez szwanku. Wylew 
II stopnia spowodował niedowład czte-
rokończynowy i spastykę. Rokowania na 
sprawność były bardzo słabe.

– Rozpoczęliśmy walkę o  synka. Walkę, 
która trwa do dzisiaj i  pochłania coraz 
większe wydatki. Dominik potrzebuje po-
ważnej operacji ortopedycznej, której ter-
min wyznaczono na początek 2022 roku. 
To jedyna szansa na samodzielność – mó-
wią rodzice chłopca. – Po ciężkich latach 
rehabilitacji wspólnie wy-
pracowaliśmy duży sukces 
– przy krótszych dystan-
sach Dominik porusza się 
za pomocą kul. Niestety, na 
dłuższych wciąż potrzebny 
jest wózek inwalidzki.

Z wiekiem pojawiają się 
też kolejne poważne pro-
blemy – nagły i  szybki 
wzrost spowodował sil-
ne bóle kończyn, utrud-
niające prostowanie nóg. 
Samodzielne chodzenie 
znów staje pod znakiem 
zapytania.

– Po wielu wizytach u  le-
karzy i wyczerpaniu wszel-
kich możliwości trafiliśmy 
do Paley Institute w  War-
szawie. Dominik został za-
kwalifikowany na operację, 
która daje mu szansę na 
samodzielne chodzenie. 
Operacja jest niezbędna – 
wyjaśniają nam rodzice.

Niestety, koszt takiej operacji to kwota 
prawie 400 tys. zł – dla rodziców nie-
osiągalna. Każdy dzień dla Dominika jest 
heroiczną walką, a operacja szansą na 
lepsze jutro. Wspólnie możemy mu po-
móc, bo wiemy, że mieszkańcy naszej 
gminy mają szczodre serca.

– Ta akcja co roku mnie zaskakuje – mówi 
wójt Janusz BUDNY. Kiedy uruchamiali-
śmy ją pierwszy raz, nie byliśmy wca-
le pewni, że się przyjmie, że mieszkańcy 
zechcą wziąć w niej udział. Teraz wiemy, 
że polubili ją tak jak my. A jej efekty są 
zachwycające.

Co roku w przeprowadzenie przedsięwzię-
cia zaangażowanych jest dziesiątki osób. 
To są przede wszystkim wolontariusze, ale 

także pracownicy ośrodka kultury, urzędu 
gminy, oświaty oraz wiele innych osób – 
mówi Paulina SOKÓŁ, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Wiązownie, 
odpowiedzialna za wydarzenia w ramach 
akcji. – Uwielbiam tę akcję nie dlatego, że 
przy niej współpracuję, ale dlatego, że jest 
to jedno z tych zadań w pracy, gdzie na-
sze zaangażowanie przekłada się wprost 
na życie, zdrowie i komfort innych ludzi. 
W  tym wypadku chorych i  cierpiących 
dzieci. To, co możemy dać im i  ich rodzi-
nom w tej akcji to – oprócz pieniędzy – 
także jasny komunikat, że nie są same. Że 
wokoło są ludzie, którzy ich widzą i wspie-
rają. Akcja trwa rok, ale zawarte relacje zo-
stają na długo. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dominik wraz 
z kochającą i zawsze 
wspierającą go mamą
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Każdy z nas może ofiarować prezent 
Dominkowi. Wystarczy w rocznym ze-
znaniu podatkowym w odpowiednim 
miejscu wpisać nr KRS 0000037904 
z dopiskiem 13879 Dębski Dominik 
lub przelać pieniądze na konto nr 42 
2490 0005 0000 4600 7549 3994. 
W tytule należy wpisać: 13879 Dęb-
ski Dominik darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia. Można też wes-
przeć chłopca na www.siepomaga.pl/
dominik-debski.
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Są lub byli wśród nas ludzie, którzy 
walczyli o wolną Polskę oraz przyczy-
nili się do wprowadzenia i rozwoju de-
mokracji w naszym kraju. Chcąc uczcić 
ich działania ustanowiono wyróżnie-
nie „Złoty Wiąz Wolności”. Podczas 
obchodów Dnia Odzyskania Niepodle-
głości oraz w czasie gali „Złote Wiązy” 
wójt Janusz BUDNY uhonorował czwór-
kę mieszkańców gminy, których wkład 
w rozwój gminy, w obronę praw i wol-
ności człowieka, są nie do przecenienia.

„Złoty Wiąz Wolności” po raz pierwszy 
wręczono w  2019 r. Wyróżnienie ode-
brali założyciele Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”. Podczas tegorocznych 
uroczystych obchodów Dnia Odzyskania 
Niepodległości w  Szkole Podstawowej 
w Zakręcie wyróżnienie, jedno pośmiert-
ne, przyznano trzem naszym zasłużonym 
mieszkańcom.

Jolanta KOCZOROWSKA współzałożycielka 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
(przewodniczyła jego pracom) oraz była 
wójt Gminy Wiązowna, a obecnie Radna 
Powiatu Otwockiego, odznaczona zosta-
ła za wprowadzenie, umocnienie i rozwój 
demokracji oraz przemian demokratycz-
nych w Gminie Wiązowna, jak również za 
starania włożone w tworzenie prawnych 
warunków dla rozwoju gmin i powiatów, 
a także za działalność społeczną.

Za walkę podczas II wojny świato-
wej, w której przelewana była krew za 

wolność naszej Ojczyzny, oraz za posta-
wę godną najwyższego szacunku, któ-
ra stanowi wzór dla wszystkich pokoleń, 
wyróżnienie odebrał Henryk SKALSKI ps. 
„Mirek”. Pan Henryk jest Powstańcem 
Warszawskim, odznaczonym Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Za walkę o  niepodległość Polski, jak 
również za postawę społeczną oraz 
działalność na rzecz środowiska komba-
tanckiego i  integracji pokoleń „Złotym 
Wiązem Wolności” pośmiertnie został 
odznaczony Czesław KONOWROCKI ps. 
„Korzeń”. Był żołnierzem Armii Krajo-
wej, wiceprezesem Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej „Fromczyn”, 
inicjatorem upamiętnienia wielu miejsc 
pamięci narodowej, związanych z histo-
rią naszej gminy.

Podczas gali „Złoty Wiąz”, która odbyła się 
18 listopada, wyróżnienie „Złoty Wiąz Wol-
ności” odebrał prof. dr hab. Jarosław PIN-
KAS w uznaniu za działania społeczne na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego i tworzenie godnych warunków dla 
rozwoju służby zdrowia, jak również za 
ochronę ludzkiego zdrowia i życia oraz go-
towość do niesienia pomocy. Przypomnij-
my, że prof. PINKAS był radnym Gminy 
Wiązowna kadencji 1994 – 1998. Był także 
jednym z najbliższych współpracowników 
prof. Zbigniewa RELIGII. Jest niezależnym 
ekspertem z zakresu ochrony zdrowia. 

Redakcja
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„Złote Wiązy Wolności” 
dla lokalnych bohaterów
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„Złoty Wiąz Wolności” 
wręczono powstańcowi 

warszawskiemu 
Henrykowi SKALSKIEMU

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

BOLESŁAWÓW

100 Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

100
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – mini plac 
zabaw

CZARNÓWKA

100 Budowa ul. Brzozy

DUCHNÓW

100 Budowa wodociągu Kąck 
– Duchnów

50 Budowa wodociągu 
Michałówek – Duchnów

25 Budowa wodociągu 
w ul. Baśniowej

25 Budowa wodociągu 
w ul. Miętowej

100
Projekt modernizacji 
ul. Księżycowej, ul. Kwitnącej 
Jabłoni oraz ul. Nizinnej (od 
ul. 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

100 Modernizacja ul. Miodowej

100
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół – budowa altany i zakup 
wyposażeni

100 Zakup i montaż tablic 
„NieWkurzaj”

25 Budowa wodociągu 
w ul. Kamiennej Górki
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Ruszyły prace przy budowie kolejnej 
świetlicy, tym razem w Lipowie, w ra-
mach sieci świetlic wiejskich na terenie 
gminy Wiązowna. Wyłoniliśmy także 
wykonawcę Duchnowskiego Domu Kul-
tury i podpisaliśmy z nim umowę. Pod-
daliśmy też konsultacjom koncepcję 
restauracji Izby Regionalnej w Gliniance.

Przy placu zabaw w Lipowie ruszyły pra-
ce budowlane. Powstaje tam kolejna, szó-
sta już świetlica, tworzona w ramach sieci 
świetlic wiejskich na terenie naszej gmi-
ny – po Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kop-
kach i Rzakcie. W ramach inwestycji stanie 
tam parterowy budynek o powierzchni po-
nad 90 m kw., na którą składają się: sala 
świetlicy, pomieszczenie socjalno-kuchen-
ne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospo-
darcze. Obiekt jednocześnie pomieści 50 
użytkowników. Koszt tej inwestycji to pra-
wie 500 tys. zł. W planach mamy kolejne 
tego typu obiekty. W niektórych miejsco-
wościach budowa jest uzależniona od 
możliwości pozyskania terenu. Do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej już wpisano 
obiekty w Góraszce i Porębach.

Budowę Duchnowskiego Domu Kultury 
będzie prowadzić firma E.R.A. SERVICE. 
W  miejscu starego budynku powstanie 
nowoczesne miejsce, które pomieści jed-
norazowo 150 osób. Zostanie wybudowa-
ny na terenie, na którym obecnie jest plac 
zabaw w Duchnowie (działka nr ew. 389). 
W DDK zaplanowano m.in. salę wielofunk-
cyjną na 110 osób, salę warsztatową na 
25 osób, miejsce dla filii Biblioteki Publicz-
nej Gminy Wiązowna i łazienki (w tym dla 
osób niepełnosprawnych). Wokół budyn-
ku pojawi się zieleń – trawniki, drzewa 
i krzewy. Całkowity szacowany koszt to 
ok. 2,5 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy 
wsparcie w wysokości 750 tys. zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wstępny termin oddania DDK do użytku 
to pierwsza połowa 2023 r.

Wszystkie te realizacje to konsekwen-
cja przyjętego kilka lat temu priorytetu 

w rozwoju sieci świetlic wiejskich, których 
zadaniem jest integracja mieszkańców so-
łectw i zapewnienie warunków dla dzia-
łania w  sołectwach Gminnego Ośrodka 
Kultury. Warto jednak pamiętać, że nasz 
wspólny wysiłek w  ich budowaniu ma 
sens tylko wtedy, gdy lokalne społeczno-
ści naprawdę będą wykorzystywały nowe 
budynki i same wychodziły z inicjatywami, 
które ożywią te mury. Dlatego zapraszamy 
z inicjatywami do GOK: tel. 22 180 00 41, 
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl – wes-
przemy organizacyjnie i finansowo Pań-
stwa pomysły!

Mamy też wstępną koncepcję restauracji 
Izby Regionalnej w Gliniance, która już od 
ponad roku jest nieczynna. Niestety, jej stan 
nie pozwala na to, aby udostępnić ją za-
równo zwiedzającym, jak i samym miesz-
kańcom. Trzeba zbudować nową. Koncepcję 
przygotowaną przez biuro architektonicz-
ne poddaliśmy konsultacjom przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych i sołectw. 
Uwagi, pomysły i rozwiązania zgłosili przed-
stawiciele Stowarzyszenia „Wawrzynioki”, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Gliniance oraz 
sołtysi. Wystąpiliśmy do starosty o pozwo-
lenie na rozbiórkę Izby z myślą o wykorzy-
staniu niektórych elementów w  nowym 
obiekcie. Kilka dni po naszym wniosku 
Mazowiecki Konserwator Zabytków zło-
żył informację, że zamierza budynek Izby 
(dawny XIX-wieczny carski sąd obwodo-
wy) wpisać do rejestru zabytków. Starosta 
z mocy prawa wstrzymał nasze postępowa-
nie o rozbiórkę do czasu uprawomocnie-
nia się decyzji konserwatora. Uważamy, że 
jest to celowe działanie osób z zewnątrz, 
które ma nam przeszkodzić w  dobrych 
planach realizacji potrzeb gminy. Burzy to 
całą koncepcję, a ostateczne rozstrzygnię-
cie może zakończyć się nawet za kilka lat. 
Jest to bardzo niepokojące. Mamy nadzie-
ję, że wkrótce będziemy mogli napisać jakie 
są realne plany odrestaurowania izby, któ-
ra jest szczególnym miejscem dla lokalnej 
historii i kultury. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Sieć świetlic wiejskich się rozrasta

Foto: I. Trzaska

Ruszyły prace w Lipowie

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

100
Budowa dróg osiedlowych 
– kontynuacja prac z lat 
ubiegłych

100 Zagospodarowanie Centrum 
Glinianki – kontynuacja

80
Zagospodarowanie gminnego 
terenu przy ul. Polnej – 
siłownia plenerowa

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)

75 Budowa kanalizacji sanitarnej

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

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

IZABELA

25 Budowa zadaszenia tarasu przy 
świetlicy

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 15
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Chodnik przy Kościelnej 
w Wiązownie

Firma BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk wy-
konała przebudowę chodnika na ul. Ko-
ścielnej w  Wiązownie – przy kościele, 
na odcinku ok. 180 m od skrzyżowania 
z ul. Pęclińską do zjazdu na działkę o nu-
merze ew. 671 w ul. Kącką. Obecnie ta 
sama firma realizuje drugi etap prac na 
ul. Kościelnej od skrzyżowania z ul. Lubel-
ską. W miejscu istniejącego chodnika po-
jawi się nowa nawierzchnia, zaś po lewej 
stronie ul. Kościelnej powstanie nowy. Na 
koniec, aby poprawić bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu, zmieniona zostanie lokali-
zacja przejścia dla pieszych i wykonane 
zostanie jego doświetlenie. Milena Gołąb

Nowe przystanki w Góraszce

Wychodząc naprzeciw prośbom mie-
szańców, którym bardzo zależało na 
przywróceniu przystanków blisko miejsc 
wcześniej funkcjonujących, wystąpili-
śmy do właściwych instytucji o  zgody 
na przywrócenie peronów dla autobu-
su ZTM w rejonie ul. Mickiewicza. Od li-
stopada można już korzystać z nowych 
przystanków autobusowych w Góraszce. 
Na żądanie zatrzymują się przy nich au-
tobusy linii 720, 722 i 730. Nazwy tych 
przystanków to: MICKIEWICZA 01 (w kie-
runku Warszawy) oraz MICKIEWICZA 02 
(w kierunku Wiązowny). Koszt tej inwe-
stycji to prawie 200 tys. zł z  budżetu 
Gminy Wiązowna oraz funduszu sołec-
kiego Góraszki.  Karol Bronikowski

Kolejne ulice z asfaltem

Mimo niesprzyjającej aury trwają prace na 
gminnych drogach. Zakończono przebu-
dowę ul. Brzozy w Czarnówce. W ramach 
zadania inwestycyjnego wykonano ok. 
470 m jezdni asfaltowej o szerokości 4,5 
m wraz z poboczami z kruszywa. Ponad-
to wykonano system odwodnienia z dre-
nażu francuskiego, a także wykopano rów 
przydrożny o długości ok. 270 m. Całość 
kosztów inwestycji to blisko 240 tys. zł. 
Mieszkańcy na tę drogę przeznaczyli bli-
sko 35 tys. zł z funduszu sołeckiego. Do-
biegł końca także trzeci etap budowy ulic 
w  Rzakcie. Wykonano ostatni odcinek 
nakładki asfaltowej biegnącej od ul. Pól-
ko do ul. Mokrej. Droga składa się z trzy-
metrowej jezdni z  mijankami, poboczy 
z kruszywa oraz rowu odwadniającego. 
Wymieniono również dwa przepusty dro-
gowe. Całość inwestycji kosztowała blisko 
70 tys. zł. Jakub Sędek

Pętla autobusowa w Kącku

Podpisaliśmy umowę z firmą ADIMEX na 
budowę pętli autobusowej w Kącku. Pra-
ce trwają. Pętla autobusowa powstaje 
na działce nr ew. 635. Równolegle fir-
ma ELZET Instalatorstwo Elektryczne Ja-
nusz Ajdacki wykonuje tam oświetlenie. 
Termin zakończenia prac to druga poło-
wa grudnia. Wybudowanie pętli autobu-
sowej jest niezbędne do planowanego 
uruchomienia nowej linii autobusowej 
Józefów – Wiązowna – Kąck. Ze wzglę-
dów proceduralnych prawdopodobny 
termin uruchomienia linii to początek 
maja 2022 r. Milena Gołąb

Budowa chodnika w Majdanie

Powiat Otwocki już 17 grudnia rozpocz-
nie prace budowlane w Majdanie. Ruszy 
tam przebudowa drogi nr 2701W – ulicy 
Widocznej. Dobudowany zostanie chod-
nik na odcinku od drogi serwisowej 
S17 do zjazdu do działki nr 213/15. Już 
wprowadzono tam czasową organizację 
ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożno-
ści i stosowanie się do wprowadzonych 
zmian na drodze. Powiat przeprasza za 
utrudnienia. Redakcja

Prace na drogach w Gliniance

Podpisaliśmy umowę z  firmą TOWEMO 
Monika Szczygieł z Otwocka na zadanie 
„Budowa dróg osiedlowych w Gliniance”. 
W ramach tego przedsięwzięcia zakończy 
się budowa asfaltowej nawierzchni na ul. 
Sosnowej (odcinek o długości 58 m) oraz 
powstanie nawierzchnia asfaltowa na ca-
łej ul. Partyzantów (odcinek o długości 192 
m). Prace rozpoczęły już duże maszyny dro-
gowe. Wykonawca deklaruje, że jeżeli nie 
wystąpią szczególnie niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne, to budowa nawierzchni 
ul. Sosnowej i ul. Partyzantów zostanie za-
kończona jeszcze przed 24 grudnia. Wyko-
nane zostaną tylko prace mniej uciążliwe 
dla mieszkańców, np. powstaną pobocza. 
Wszystkie prace powinny zakończyć się 
do 5 lutego 2022 r. W czasie trwania robót 
wprowadzono zmiany w organizacji ruchu 
drogowego. Zalecamy wszystkim użyt-
kownikom ruchu drogowego bezwzględne 
stosowanie się do ustawionych znaków 
drogowych oraz zachowanie szczególnej 
ostrożności. Tadeusz Dąbrowski
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Sesja Rady Gminy 
Wiązowna. Zmiany 
w dietach sołtysów, 
radnych i wójta

Sesję rozpoczęto miłym akcentem. Uho-
norowano Alicję BARTNICKĄ, naszą 
mieszkankę Glinianki i mistrzynię Polski, 
tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązow-
na”. Więcej na temat zawodniczki teqbal-
la piszemy na str. 25.

Na sesji radni zdecydowali o zmianach 
budżetowych, wynikających z koniecz-
ności dostosowania planów i wydatków 
do aktualnych potrzeb. Zajęli się ustale-
niem jednostkowych stawek dotacji dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wią-
zownie, które ulegną zmniejszeniu 
w związku z oszczędnościami z zakre-
su zimowego utrzymania dróg w  listo-
padzie oraz wyznaczeniem z  dniem 1 
stycznia 2022 r. Spółki HYDRODUKT sp. 
z  o.o. jako nowego inkasenta na tar-
gowiskach gminnych. Przedyskutowali 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Wiązowna na rok 2022 rok. Wyrazili zgo-
dę na jego realizację w  formie zapro-
ponowanej przez komisję i urzędników.

W związku z  wejściem w  życie zmian 
w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwowe 
oraz niektórych innych ustaw, zmienio-
no przysługujące stawki diet dla radnych 
i wynagrodzenie wójta. Dodatkowo radni 
debatowali nad dietami sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli.

Kolejne uchwały dotyczyły zarządza-
nia częścią pasa drogowego drogi woje-
wódzkiej nr 721, co wiąże się z potrzebą 
uruchomienia linii autobusowej Kąck – Jó-
zefów oraz uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Glinianka Lipowo – Napoleońska”, dzięki 
któremu teraz możliwe będzie efektywniej-
sze zagospodarowanie terenów w sposób 
spójny z sąsiadującymi obszarami.

Wykaz uchwał w sprawach:
132.XLII.2021  zmieniająca Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżeto-
wej Gminy Wiązowna na 2021 rok z późn. zm.;

133.XLII.2021  zmian w  Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
22.12.2020 r. w  sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2021 – 2033;

135.XLII.2021 ustalenia jednostkowych sta-
wek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Wiązownie na 2021 rok;

136.XLII.2021 opłaty targowej;

137.XLII.2021 określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości;

138.XLII.2021 ustalenia zasad przyznawania 
i wysokości diet radnych Gminy Wiązowna;

139.XLII.2021 ustalenia wysokości wynagro-
dzenia dla Wójta Gminy Wiązowna;

140.XLII.2021 zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej przewod-
niczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Wiązowna;

141.XLII.2021  Gminnego Programu Profi-
laktyki i  Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Wiązowna na rok 2022;

142.XLII.2021 przyjęcia do wykonania zada-
nia w zakresie zarządzania częścią pasa dro-
gowego drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie 
Gminy Wiązowna;

143.XLII.2021 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pn. „Glinianka Li-
powo – Napoleońska”;

144.XLII.2021  zmiany w  uchwale nr 121.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy oraz ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
położonych na terenie gminy Wiązowna;

145.XLII.2021 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położo-
nej w obrębie geodezyjnym Duchnów;

146.XLII.2021 wyrażenia zgody na nabycie do 
zasobu gminnego nieruchomości położonych 
w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

147.XLII.2021  wyrażenia zgody na zbycie 
z zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Glinianka i udzielenie 
bonifikaty;

148.XLII.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Kruszówiec;

149.XLII.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą publiczną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Michałówek;

150.XLII.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Góraszka;

151.XLII.2021 uchwalenia Wieloletniego Pro-
gramu Gospodarowania Mieszkaniowym Za-
sobem Gminy Wiązowna na lata 2022 – 2026.

Foto: I. Trzaska

Statuetka „Zasłużony dla Gminy 
Wiązowna” trafiła do mieszkanki Glinianki

Radni wyrazili zgodę na nabycie nie-
ruchomości położonych w  Duchnowie, 
w Wiązownie. Uchwały są odpowiedzią 
na przekazanie gminie przez właścicie-
li nieodpłatnie nieruchomości z przezna-
czeniem na drogi Radni wyrazili zgodę na 
zbycie nieruchomości w Gliniance. Nada-
no też nazwy ulic: „Bluszczowa” w Kru-
szówcu, „Czarodziejska” w Michałówku 
oraz „Fauny” w Góraszce. Na koniec rad-
ni zajęli się Wieloletnim Programem Go-
spodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Wiązowna na lata 2022 – 2026.

W sumie rozpatrzono 19 uchwał, wszyst-
kie podjęto jednomyślnie przy 13 obec-
nych radnych. Materiały z  prac rady 
dostępne są na Portalu Mieszkańca: wia-
zowna.esesja.pl. Więcej informacji na 
temat prac Rady udziela Dominika Twar-
dziak, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twar-
dziak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Na przedostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Wią-
zowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych 
finansów, dróg oraz działań społecznych.
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Gmina Wiązowna w rankingu 
samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking Samorządów „Rzeczpospoli-
tej” jest uznawany za jeden z najbardziej 
obiektywnych w Polsce. W tym roku nasza 
gmina znalazła się na czwartym miejscu 
wśród gmin wiejskich z Mazowsza i na 34 
miejscu spośród 1533 gmin wiejskich oce-
nionych w zestawieniu. Od 17 lat redak-
cja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania 
lokalnych władz w Polsce, pozwala wyło-
nić i pokazać te samorządy, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony rozwój. Za-
sady rankingu ustala niezależna kapituła, 
której przewodniczy były premier RP prof. 
Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także 
przedstawiciele organizacji samorządo-
wych, organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawiciele redakcji 
dziennika. Redakcja

Dotacje na działania dla seniorów

Gmina Wiązowna jest beneficjentem ogól-
nopolskiego programu „Senior+”. Po raz 
kolejny pomiędzy gminą a Mazowieckim 
Urzędem Wojewódzkim zawarto umowy, 
przyznające nam dotacje, które w cało-
ści przeznaczone są na działania na rzecz 
naszych seniorów. Pierwsza z nich w wy-
sokości 128 160 zł (całkowita kwota umo-
wy to 624 255 zł) przeznaczona zostanie 
na przedsięwzięcia odbywające się w ra-
mach Dziennego Domu „Senior+”. Druga 
na sumę 51 264 zł (całkowita kwota umo-
wy to 148 330 zł) wesprze funkcjonowa-
nie Klubu „Senior+”. Działania w ramach 
obu przedsięwzięć odbywają się w Woli 
Karczewskiej.  Redakcja

Darmowe szczepienia przeciw 
grypie

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, 
mogą skorzystać z darmowych szczepień 
przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się 
do wybranego punktu szczepień. Oso-
by, które chcą skorzystać z bezpłatnego 
szczepienia, nie muszą mieć recepty na 
szczepionkę. Przed szczepieniem należy 
wypełnić oświadczenie, a następnie udać 
się na wizytę do lekarza kwalifikującego 
do zabiegu. Mapa ponad 3000 punktów, 
w  których można wykonać szczepienie 
przeciw grypie, znajduje się na stronie pa-
cjent.gov.pl. Na szczepienie powinny się 
zgłaszać osoby bez objawów ostrej in-
fekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba ro-
bić przerwy pomiędzy szczepieniami np. 
przeciw Covid-19 i przeciw grypie. 

Redakcja

„Świeć przykładem – noś odblaski”

Nasza gmina kolejny raz przystąpiła do 
akcji, tym razem pod hasłem „Świeć przy-
kładem – noś odblaski”. Już przekazaliśmy 
wszystkim uczniom i  przedszkolakom 
z  naszych szkół odblaskowe zawieszki 
w kształcie listków – Wiązusiów. Do akcji 
włączyli się nasi sołtysi i przewodniczący 
zarządów osiedli, którzy także otrzymali 
symbol akcji – listki odblaskowe. Cały czas 
odblaski są dostępne w naszym urzędzie 
w Biurze Obsługi Mieszkańców. Może je 
bezpłatnie odebrać każdy mieszkaniec na-
szej gminy. Zachęcajmy dzieci do noszenia 
odblasków i sami świećmy dobrym przy-
kładem. Redakcja

Uwaga na włamania!

Święta to „gorący” czas dla włamywaczy. 
Prostym trikiem jest pozostawienie w jed-
nym pomieszczeniu zapalonego światła. 
Każde zabezpieczenie antywłamaniowe, 
certyfikowane zamki, alarm, rolety an-
tywłamaniowe, itp. w znacznym stopniu 
podniosą poziom bezpieczeństwa domu. 
Twój sąsiad to jedno z najlepszych zabez-
pieczeń przed złodziejami – również ty nie 
bądź bierny, jeżeli zauważysz niepokojące 
sytuacje nie wahaj się, poinformuj o swoich 
spostrzeżeniach najbliższą jednostkę poli-
cji pod nr 997 lub 112. Gdy staniesz się 
ofiarą włamania wezwij na miejsce policję, 
staraj się niczego nie dotykać, nie sprzą-
taj, nie przeglądaj swoich rzeczy, aby usta-
lić, co zginęło – w  ten sposób zacierasz 
ślady pozostawione przez włamywacza. 

Redakcja

Sprawdź, czym oddychasz

Zimą niemal codziennie normy tzw. pyłów 
zawieszonych w powietrzu w naszej okolicy 
są przekroczone kilkukrotnie. Pyły to szko-
dliwe substancje, które powstają w czasie 
spalania węgla złej jakości, mokrego drew-
na, ale także śmieci. Jeden komin, z które-
go wydobywa się dym zawierający nadmiar 
szkodliwych substancji, zatruwa powietrze 
w promieniu kilometra! Na obszarze gmi-
ny działa pięć czujników do pomiaru ja-
kości powietrza: w Pęclinie i Woli Duckiej 
przy przedszkolach, w Duchnowie i Majda-
nie przy świetlicach, w Malcanowie przy 
szkole. Dodatkowe trzy czujniki, w formie 
słupków edukacyjnych, są w Zakręcie, Gli-
niance i w Wiązownie na terenie Gminnego 
Parku Centrum. Można śledzić ich pomiary 
za pomocą aplikacji mobilnej Syngeos oraz 
na stronie internetowej https://panel.syn-
geos.pl/sensor/pm10. Redakcja
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W sierpniu i wrześniu odbyło się 30 ze-
brań sołeckich w sprawie rozdyspono-
wania funduszu sołeckiego na 2022 r. 
Do podziału było 1 343 747,72 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione 
z budżetu gminy, przeznaczone do dys-
pozycji mieszkańców sołectw i  osiedli. 
Suma, którą dysponujemy, uzależniona 
jest między innymi od liczby mieszkań-
ców sołectwa i wyliczana jest co roku na 
podstawie wzoru określonego w ustawie 
o  funduszu sołeckim. O przeznaczeniu 
określonej kwoty z  funduszu sołeckie-
go decydują mieszkańcy na zebraniach.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego 
sołectwa przeznaczyły na remonty i na-
prawy dróg, projekty modernizacji dróg, 

a także na budowy chodników i ścieżek 
rowerowych. Mieszkańcy na te zadania 
przydzielili ponad 600 tys. zł.

Kolejnym ważnym celem, na który prze-
znaczono środki funduszu sołeckiego, 
jest działanie, związane z zagospodaro-
waniem terenów przy świetlicach, pla-
cach zabaw i  siłowniach plenerowych 
(np. projekt budowy świetlicy, remont 
świetlicy, remont placu zabaw, doposa-
żenie placu zabaw, doposażenie siłowni 
plenerowej, wyrównanie terenu, budo-
wa altany, wyposażenie świetlicy). Na te 
przedsięwzięcia zaplanowano kwotę po-
nad 400 tys. zł.

Na zorganizowanie imprez aktywizują-
cych i pikników sołeckich oraz wyjazdów 

Środki sołeckie 
na 2022 r. podzielone

NAZWA ZADANIA KWOTA
BOLESŁAWÓW
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Bażantów. 21 284,12 zł
BORYSZEW
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Wykonanie 
projektu boiska wielofunkcyjnego.

32 225,96 zł

CZARNÓWKA
Utwardzenie z odwodnieniem ul. Orzechowej oraz 
utwardzenie ul. Akacjowej – od kanałku w stronę 
skrzyżowania z ul. Młynarską.

36 872,5 zł

DUCHNÓW
Doziarnienie następujących ulic: Kwitnącej Jabłoni, 
Księżycowej, Sasanki, Muzycznej i Dłuskiej.

58 445,22 zł

Aktywizujący wyjazd dla dzieci z sołectwa. 7 000 zł
Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkań-
ców „Mikołajki 2022”.

3 000 zł

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 5 000 zł
DZIECHCINIEC
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz jej 
doposażenie.

45 900 zł

Spotkanie edukacyjno-aktywizujące mieszkańców. 31 11,21 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
EMÓW
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 2 500 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 1 500 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 500 zł
Modernizacja ul. Sosnowej. 35 370,26 zł
GLINIANKA I
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum 
Glinianki.

30 000 zł

Budowa dróg osiedlowych w Gliniance. 30 000 zł
Projekt i budowa pumptracka w Gliniance. 10 000 zł
Sołecka impreza aktywizująca. 1 000 zł
Sołecka impreza aktywizująca. 3 944,1 zł
GLINIANKA II
Budowa altany z utwardzeniem kostką na dz. nr 592. 30 000 zł

NAZWA ZADANIA KWOTA
Doziarnianie z utwardzeniem ul. Wawrzynieckiej na 
odcinku od ul. Polnej do Żurawiej.

951,91 zł

GÓRASZKA
Zakup kruszywa na drogi. 29 582,8 zł
Zajęcia edukacyjne i spotkanie aktywizujące dla 
mieszkańców sołectwa.

10 000 zł

Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Wiązownie. 5 000 zł
Wykonanie projektu świetlicy. 10 000 zł
Zakup doposażenia świetlicy oraz prace remontowe. 2 000 zł
IZABELA
Organizacja spotkań „Imieniny Izabeli” i „Szanty 
w Izabeli”.

13 000 zł

Zakup flag, uchwytów do flag i ozdób świątecznych. 3 500 zł
Wyposażenie i serwis świetlicy, tarasu i terenu przy 
budynku.

14 400 zł

Konserwacja przepustów drogowych w Izabeli. 2 000 zł
Organizacja zajęć edukacyjnych i spotkań aktywizują-
cych mieszkańców.

4 545,43 zł

KĄCK
Utrzymanie dróg w sołectwie – zakup i utwardzenie 
kruszywem.

5 000 zł

Podniesienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
Okolicznościowe spotkanie aktywizujące „Mikołajki”. 3 000 zł
Materiały do świetlicy na zajęcia dla dzieci 
i dorosłych.

5 000 zł

Zajęcia dla dzieci i dorosłych. 5 000 zł
Wymiana podłogi w świetlicy. 5 000 zł
Wyposażenie i remont świetlicy. 14 296,44 zł
KOPKI
Zakup kruszywa na ul. Nad Świdrem od ul. Jeździec-
kiej do Słonecznej.

10 000 zł

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka i OSP 
Malcanów.

2 000 zł

Przedsięwzięcie aktywizująco-integrujące 
mieszkańców.

9 000 zł

Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy. 8 602,92 zł

studyjno-aktywizujących, mieszkańcy prze-
znaczyli ponad 400 tys. zł. Znaczne środ-
ki z  funduszu sołeckiego przeznaczono, 
o 49 500 zł, przeznaczono na podtrzyma-
nie gotowości bojowej ochotniczych straży 
pożarnych, a w kwocie 21 369,14 zł na roz-
budowę wodociągu. W ramach środków 
z funduszu sołeckiego za ponad 32 tys. zł 
zostaną także wykonane prace poprawia-
jące bezpieczeństwo – monitoringi miejsc 
publicznych w Wiązownie i Zakręcie.

Pozostałe środki z  funduszu sołeckie-
go (ponad 41 tys. zł) decyzją mieszkań-
ców przeznaczono na m.in. prowadzenie 
strony internetowej, zakup flag i uchwy-
tów do flag oraz ozdób świątecznych, na 
konserwację przepustów i  rowów me-
lioracyjnych, wykonanie analizy drożno-
ści rowów, zakup materiałów na zajęcia 
w świetlicy, wykup nieruchomości, publi-
kację książki, remont miejsc pamięci. 

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl
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NAZWA ZADANIA KWOTA
KRUSZÓWIEC
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka. 1 200 zł
Poprawa jakości dróg poprzez dosypanie gruzu/kru-
szywa u zbiegu ul. Zbożowej/Nowej.

4 000 zł

Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 500 zł
Wykonanie i wdrożenie organizacji ruchu na drodze 
gminnej (ul. Nowa, ul. Wspaniała) – montaż progów 
zwalniających.

15 509,18 zł

LIPOWO
Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Łąkowej 
i Mostów.

3 000 zł

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw. 32 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 6 000 zł
Utrzymanie placu zabaw. 1 643,19 zł
MAJDAN
Organizacja zajęć, kursów, warsztatów oraz 
dwóch imprez okolicznościowych „Dzień Dziecka” 
i „Mikołajki”.

10 000 zł

Projekty techniczne budowy dróg gminnych – ulic: 
Bursztynowej, Kwitnącej Wiśni, Strażackiej, Willowej.

64 944,1 zł

MALCANÓW
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 3 000 zł
Wsparcie imprezy aktywizującej pod nazwą 
„Pierzyna”.

2 000 zł

Wsparcie imprezy „Szanty nad Laguną”. 10 000 zł
Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211: projekt za-
gospodarowania, projekt pumptracku, monitoring.

35 000 zł

Modernizacja drogi gminnej ul. Granicznej. 5 683,47 zł
MICHAŁÓWEK
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu świetlicy 
w Izabeli.

5 930,66 zł

Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku. 20 000 zł
PĘCLIN
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 5 000 zł
Wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa dro-
gowego ul. Wierzbowej.

10 000 zł

Imprezy aktywizująco-integracyjne sołectwa. 10 000 zł
Publikacja książki o Pęclinie. 10 000 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa, 
doposażenie świetlicy.

14 685,70 zł

Wykonanie analizy drożności przepustów w Pęclinie. 3 000 zł
PORĘBY
Projekt i budowa drogi na działce nr 1 w Porębach. 20 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 534,68 zł
RADIÓWEK
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 500 zł
Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej upamiętniają-
cego poległych w powstaniu styczniowym.

500 zł

Zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 21 000 zł
Zakup i montaż piłkochwytu na boisko. 3 000 zł
Osiedlowe imprezy aktywizujące. 4427,30 zł
RUDKA
Wytyczenie i utwardzenie drogi – ul. Biesiadna. 16 010,97 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 800 zł
Spotkanie aktywizujące mieszkańców osiedla. 1 000 zł
RZAKTA
Projekt modernizacji ul. Południowej. 20 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka. 2 000 zł
Doposażenie świetlicy. 10 000 zł
Modernizacja dróg w Rzakcie – zakup kruszywa. 20 236,04 zł
STEFANÓWKA
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 3 500 zł
Zakup karnetów na basen. 3 500 zł

NAZWA ZADANIA KWOTA
Organizacja zajęć dla mieszkańców, w tym kurs 
samoobrony.

11 500 zł

Zakup kruszywa na drogi sołeckie. 20 545,88 zł
OSIEDLE PARKOWE
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parko-
wego – konserwacja i naprawa systemu monitoringu.

5 200 zł

Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia 
Dziecka.

3 000 zł

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Pawilonie Kultu-
ry w Wiązownie.

2 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla – 
fragmentu dz. nr 21-616 i 21-212/17.

15 180,32 zł

WIĄZOWNA GMINNA
Budowa/modernizacja wraz z odwodnieniem drogi 
ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie.

53 944,10 zł

Budowa pomnika poświęconego pamięci strażakom. 1 000 zł
Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej. 5 369,69 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia 
Dziecka.

6 000 zł

Aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z wyko-
naniem progu zwalniającego na ul. Parkowej.

8 630,31 zł

WIĄZOWNA KOŚCIELNA
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 5 000 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia 
Dziecka.

6 000 zł

Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej od mostu do 
ronda S17.

6 000 zł

Budowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Sadowej. 30 000 zł
Projekt ul. Projektowanej na odcinku ul. Pęclińskiej do 
ul. Malwy.

27 000 zł

Doposażenie świetlicy wiejskiej. 944,10 zł
WOLA DUCKA
Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa. 3 000 zł
Utrzymanie ładu w przestrzeni publicznej sołectwa. 17 000 zł
Zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców. 20 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 8 336,71 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Glinianka. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Malcanów. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Wiązowna. 1 000 zł
WOLA KARCZEWSKA
Rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Doliny Świdra). 21 369,14 zł
Budowa wraz z odwodnieniem ul. Rzeki. 20 000 zł
ZAKRĘT
Konkurs bożonarodzeniowy na najładniejszą dekora-
cję obejścia.

500 zł

Wigilia dla seniorów – mieszkańców Zakrętu. 1 500 zł
Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II. 30 000 zł
Budowa monitoringu na terenie dz. 397/3 i przy 
ul. Kościelnej.

16 000 zł

Aktywizujący piknik z okazji Dnia Dziecka. 5 000 zł
Zakup koszy na śmieci. 3 000 zł
Aktywizująca impreza „EKO Piknik”. 10 000 zł
Zakup kruszywa do remontu dróg. 8 944,10 zł
ŻANĘCIN
Edukacja kulturalna mieszkańców. 2 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 2 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 2 000 zł
Remont miejsca pamięci. 5 000 zł
Wycieczka edukacyjna dla dzieci „Dzień Dziecka”. 9 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 15 000 zł
Przedsięwzięcia edukacyjno-aktywizujące mieszkań-
ców sołectwa.

4 945,21 zł

Razem: 1 343 747,72 zł
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Rozstrzygnięto konkursy dla gmin, 
zorganizowane przez rząd w ramach 
Narodowego Programu Szczepień. 
Konkursy miały promować akcję szcze-
pień przeciw Covid-19. Nasza gmina 
jest trzecia w powiecie i otrzyma 250 
000 zł na przeciwdziałanie Covid-19.

W konkursie otrzymały nagrody te gmi-
ny, które osiągnęły najwyższy wzrost 
poziomu zaszczepienia swoich mieszkań-
ców pomiędzy 1 sierpnia a 31 październi-
ka 2021 r. Na co możemy przeznaczyć te 
środki? Pytamy Państwa, bo nagrodę tę 
zdobyliśmy razem. Pieniądze muszą zo-
stać wydane na przeciwdziałanie Covid-19 
lub zwalczanie jego skutków, przede 
wszystkim społecznych. Zgodnie z regu-
laminem możemy sfinansować „wszelkie 
czynności związane ze zwalczaniem zaka-
żenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skut-
ków, w tym społeczno-gospodarczych Co-
vid-19”. Czekamy na Państwa propozycje 
do końca 2021 r. Prosimy przesyłać je na 
adres e-mail: tukontakt@wiazowna.pl.

Bierzmy przykład z wójta naszej gmi-
ny, który już przyjął trzecią dawkę. 
Gorąco zachęcamy tych z  Państwa, 
którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby 
zrobili to jak najszybciej. Dane nie po-
zostawiają wątpliwości – ponad 96% 
zakażeń to osoby niezaszczepione. 
Wśród wszystkich zgonów osób zaka-
żonych koronawirusem – ponad 97% 
to osoby niezaszczepione.

W naszej gminie można zaszczepić się 
w dwóch ośrodkach zdrowia – w Glinian-
ce i w Wiązownie – oraz w Powszechnym 
Punkcie Szczepień w Pawilonie Kultury 
w Wiązownie. Jak zarejestrować się na 
szczepienie? Jest na to kilka sposobów:
1.  skontaktować się bezpośrednio 

z punktem szczepień w Pawilonie pod 
nr tel. 602 742 600 lub z przychodnia-
mi: Glinianaka tel. 22 789 97 22, Wią-
zowna tel. 22 789 01 15;

2.  zadzwonić na całodobową i bezpłatną 
infolinię – 989;

3.  zarejestrować się elektronicznie po-
przez e-Rejestrację dostępną na pa-
cjent.gov.pl;

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

Podczas rejestracji wybieramy do-
kładny termin szczepienia, a  następ-
nie otrzymamy SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty. Do rejestracji nie po-
trzebujemy żadnych dodatkowych da-
nych czy dokumentów, wystarczy, że 
podamy swój PESEL.

Zapewniamy transport osobom mającym 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień. Zapotrzebowanie na 
dowóz można zgłosić do gminnego koor-
dynatora dowozów pod nr tel. 22 512 58 
32 oraz 603 330 058. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

#RosnącaOdporność. 250 tys. zł 
na zdrowie mieszkańców

Foto: Adobe Stock

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

Serdecznie gratuluję gminom, które zostały 
laureatami. Szczególne podziękowania należą 
się mieszkańcom, którzy zechcieli się zaszczepić 
dla dobra swojego i swoich najbliższych, a tym 
samym przyczynili się do wysokiego poziomu 
zaszczepienia w swojej gminie. Obecnie do szpitali trafiają 
w zdecydowanej większości osoby niezaszczepione, część z nich 
walczy o życie pod respiratorem. Dlatego jeszcze raz apeluję do osób 
niezaszczepionych, aby przyjęły szczepionkę, ponieważ każda kolejna 
zaszczepiona osoba chroni nie tylko siebie, ale również swoich 
najbliższych. To wyraz odpowiedzialności i troski nie tylko za własne 
zdrowie i życie, ale również za zdrowie i życie naszych bliskich. 
Jeśli znamy wokół nas osoby niezaszczepione, namawiajmy je, aby 
skorzystały ze szczepienia. Szczepienie jest bezpieczne, wszystkie 
dopuszczone do użytku preparaty zostały gruntowanie przebadane. 
Ta jedna chwila poświęcona na wykonanie szczepienia może ocalić 
życie nie tylko nasze, ale też naszych bliskich.

Szczepmy się, by wrócić 
do normalności!

Foto: w
ikipedia
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100 Zakup uchwytów i flag 
państwowych

25 Budowa wodociągu 
w ul. Dębów

KĄCK

50 Budowa wodociągu Kąck 
– Duchnów

100 Budowa pętli autobusowej

100 Zagospodarowanie terenu za 
świetlicą w Kącku

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

100
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu 
wokół

50 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

100 Budowa ul. Wypoczynkowej

100 Projekt świetlicy wiejskiej

50
Budowa ul. Ułańskiej 
oraz ul. Trakt Napoleoński 
(w Kopkach)

Ciąg dalszy paska na str. 19

Zakład Gospodarki Komunalnej (od 1 stycznia 2022 r. HYDRODUKT sp. z o.o.). 
koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Jeśli mają Pań-
stwo pytania, zapraszamy do kontaktu. Można pisać na e-mail na adres: 
biuro@zgk-wiazowna.pl oraz dzwonić na nr tel. 22 789 01 33 lub bezpośrednio do:
1.  Starszego Mistrza ds. utrzymania infrastruktury Grzegorza SADO – tel. 603 

040 225;
2.  Mistrza ds. utrzymania infrastruktury Łukasza SIKORY – tel. 693 380 815;
3.  Mistrza ds. utrzymania infrastruktury Sławomira BOGUSZA – tel. 607 401 560.

Zimowe utrzymanie dróg 
w gminie Wiązowna 
2021/2022
Z roku na rok przybywa nam kilome-
trów dróg, a co za tym idzie, przyby-
wa także pracy przy ich odśnieżaniu. 
Teren gminy podzielono na cztery re-
jony, tak, aby pługi mogły jednocze-
śnie wyjechać do odśnieżania.

I obsługiwany przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Wiązownie (od 1 stycznia 2022 
r. HYDRODUKT sp. z o.o.)., II obsługiwany 
przez OSP w Gliniance i III przez OSP w Mal-
canowie, a IV przez firmę zewnętrzną. OSP 
Wiązowna, podobnie jak w poprzednim se-
zonie, zrezygnowała z odśnieżania.

Przybyło nam dróg do odśnieżania. 
W  styczniu przejęliśmy część dróg po-
wiatowych. Systematycznie przejmuje-
my nieruchomości od osób prywatnych 
z przeznaczeniem pod drogi, które również 
zostały ujęte w harmonogramie odśnieża-
nia. Na mocy porozumienia z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad prze-
jęliśmy część dróg dojazdowych, lokalnych 
i serwisowych. Trwają również rozmowy 
w sprawie podziału kompetencji i przeka-
zania w utrzymanie gminie pozostałych 
dróg serwisowych, wybudowanych w ra-
mach budowy drogi ekspresowej S17 i au-
tostrady A2. Przewidywana długość dróg 
do przejęcia w ramach podziału kompe-
tencji wynosi ok. 40 km. W związku ze 
znacznym zwiększeniem łącznej długości 
dróg do zimowego utrzymania, wzrosną 
także koszty odśnieżania.

Jak co roku przekazujemy Państwu mapę 
dróg z  podziałem na kategorie i  infor-
macje o zarządcach dróg odpowiedzial-
nych za ich zimowe utrzymanie. Więcej 
informacji można uzyskać bezpośrednio 
w ZGK Wiązowna. 

Katarzyna Jarczewska
k.jaraczewska@zgk-wiazowna.pl

Strażacy są gotowi do pracy
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Mapa odśnieżania 2021/2022
Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg 
piaskiem i piaskiem z solą będzie realizowane 
przez firmę zewnętrzną.

Prosimy nie zostawiać aut na ulicy w czasie opa-
dów śniegu, gdyż utrudnia to odśnieżanie.

Nie wszystkie nazwy ulic znalazły się na mapie. 
Niektóre miejscowości zostały przydzielone do 
innych rejonów.

17www.tuwiazowna.pl Społeczeństwo



Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
w Wiązownie (od 
1 stycznia 2022 r. 
HYDRODUKT sp. z o.o.) 
– rejon I

Boryszew, ulice:
dr. gminna 270820W od 
drogi woj. 721 do drogi po-
wiatowej 2704W
ul. Czapli

Duchnów, ulice:
Droga. wew. (dz.527/3)
Golica
Kącka
Księżycowa
Lawendowa
Pogodna
Droga wew. dz. nr ew. 
250/1,250/18,250/19 
i 250/21

Góraszka, ulice:
Dębowa
Dr. wew. (dz. 57/13, 58/2)
Flory
Kaczeńców
Krokusowa
Krótka
Liliowa
Lotosu
Mickiewicza
Południowa
Wrzosów
Zielona
Droga serwisowa 
w Góraszce

Izabela, ulice:
Dębów/270805W
Miłego Dnia
Zorzy

Majdan, ulice:
Aleja gen. Grota 
Roweckiego
Kalinowa
Klubowa
Krajobrazowa
Kwitnącej Wiśni
Piękna
Przyleśna
Równa
Słoneczna
Strażacka
Starej Gruszy
Turkusowa
Wesoła
Willowa
Zagórska

Michałówek, ulice:
Koncertowa/270822W
Tajemnicza

Wiązowna Gminna, ulice:
Bażantowa
Brzozowa
Dworkowa
dz. 305, 505, 306 (wokół 
Centrum)
droga wew. dz. nr ew. 660 
i 488/4
droga wew. dz. nr ew. 443, 
22/11
Lubelska

Firletki
Gołębia
Klonowa
Leśna
Ogrodowa
Osiedle Parkowe
Osiedle XXX – lecia
Parkingowa
Parkowa
Pętla ZTM
Polna
Romana Dmowskiego
Szkolna
Tymotki
Wrzosowa

Wiązowna Kościelna, ulice:
Aleja Kwiatów Polskich
Chabrowa
Dębowa
Droga wew. dz. nr ew. 
192/37
Droga wew. Dz. nr ew.43/7
Droga wew. dz. nr ew. 41/5
Droga wew. dz. nr ew. 
40/6, 40/8
Droga wew. dz. nr ew. 647
Duchnowska
Jesionowa
Kącka
Konwalii
Kościelna
Kwiatowa
Lipowa
Modrzewiowa
Nadrzeczna
Niezapominajki
Rezedowa
Sportowa
Stokrotki
Żabia

Stefanówka, ulice:
Krucza
Pliszki
Sowia
Złota

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gliniance – 
rejon II

Bolesławów, ulice:
Bażantów
Młynarska
Serdeczna (dz. nr ew.39/7)

Czarnówka, ulice:
Akacjowa
Brzozy
Droga wew. dz. nr ew. 
212/10, 212/11
Górna
Graniczna
Kaliny
Lawendowa
Różana
Serdeczna (dz. nr ew. 
213/10)
Szkolna
Topoli
Wspaniała

Dziechciniec, ulice:
Miodowa
Piaskowa
Ziołowa

Glinianka, ulice:
Dobra
Droga wew. Dz. nr ew. 
93/11, 93/17 do nr 2G
Droga wew. dz. nr ew. 
304/2
Górna
Karolkowa
Kościelna
Marzeń
Napoleońska 2A-2G
Partyzantów
Plut. M. Protasewicza
Podzamcze
Pogodna
Poprzeczna
Promienna
Sosnowa
Wawrzyniecka
Wrzosowa
Zacisze
Zamkowa

Kopki, ulice:
Jeździecka
Trakt Napoleoński
Nad Świdrem
Młyńska
Mostowa

Kruszówiec, ulice:
Wew. (dz. 447)
Kocia
Nowa
Porannej Rosy

Lipowo, ulice:
Cedrowa
dr. wew. SUW Lipowo
dr. wew. dz. nr ew. 232/4
dr. wew. dz. nr ew. 288/10
Młodzieżowa
Niezapominajki
Radosna
Ułańska
Wierzbowa
Wypoczynkowa

Malcanów, ulice:
Jeździecka
Letnia
Szyszkowa
Droga wew. dz. nr ew. 
305/8
Droga wew. od ul. Letniej 
do Szkoły w Malcanowie

Poręby, ulice:
dr. gminna 270835W
dr. gminna 270836W
dr. wew. (dz. 94)
dr. wew. (dz.11)
dr. wew. (dz. 401,404)
dr. wew. (dz. 262)
dr. wew. (dz. 473/1, 473/2

Rzakta, ulice:
Borkowa
Dobrzyniecka
Górska
Graniczna
Jagodowa
Mokra
Południowa
Popławska
Pólko
Północna
Przemysłowa

Rolnicza
Sarnia
Sołecka
Wiejska

Wola Ducka, ulice:
Brzozowa
Działkowa
Górna
Marii Dąbrowskiej
Różyce
Słoneczna
Spacerowa
Sadowa
Sportowa
Wczasowa
Wiosenna
Zdrojowa

Wola Karczewska, ulice:
Choiny
Doliny Świdra plus pętla
Leszczyny
Ogrodów
pętla ZTM
Rutki
Rzeki

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Malcanowie 
– rejon III

Duchnów, ulice:
Bosmańska
Dłuska
Kącka
Kresowa
Kwitnącej Jabłoni
Łabędzia
Morwy
Muzyczna
Nizinna
Pęclińska
Przyjazna
Puchacza
Różana
Sasanki
Spacerowa
Strumykowa
Ustronna
Wiosenna
Zgodna

Dziechciniec, ulice:
Bukowa
Dworska
Kamiennej Górki
Topolowa
Zaciszna (od ul. Akacji)

Emów ulice:
Jasna
Kręta
Mlądzka
Nadwiślańczyków
Runa Leśnego
Sosnowa
Świderska

Kąck, ulice:
Akacjowa
Borowikowa
Brzozowa
Bursztynowa
Leśna
Łąkowa
Majowa
Partyzantów

Pętla autobusowa
Sosnowa
Świerkowa

Kopki ulice:
Nad Świdrem
Trakt Napoleoński
Słoneczna

Malcanów, ulice:
Akacjowa
Graniczna
Kamienna
Kotliny
Leśnej Polany
Motylkowa
Podleśna
Sielska
Żwirowa

Pęclin, ulice:
Droga wew. dz. nr ew. 270
Gościniec
Jeżynowa
Krasna
Krótka
Letniskowa
Pętla ZTM
Radosna
Podleśna
Wierzbowa
Zaciszna
Zamkowa
Źródlana

Radiówek, ulica:
Droga gminna 270847W

Wiązowna Kościelna, ulice:
Geodetów
Irysowa
Kwiatowa
Malwy
Płachta
Projektowana
Rumiankowa
Sadowa
Sarnia
Słoneczna
Spokojna
Stefana Bryły
Świerkowa
Turystyczna

Żanęcin, ulice:
Akacji
Biesiadna
Cicha
Czeremchowa
Gościniec
Olszowa

Rudka, ulica:
Jodłowa

Droga serwisowa Radió-
wek – Żanęcin
 
Firma zewnętrzna – 
rejon IV Zakręt

Zakręt, ulice:
Ciekawa
Cisowa
Dębowa
Długa
Dobra
Górna

Integracyjna
Jana Pawła II
Kościelna
Kręta
Krótka
Księdza Iwaniuka
Lawendowa
Malownicza
Miła
Na Skraju
Nowa
Piękna
Polna
Podgórna
Słoneczna
Sosnowa
Sportowa
Szkolna
Świerkowa
Wąska
Droga do szkoły, przed-
szkola i „Orlika”

Drogi krajowe nr A2, 
S17 i S2

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie
Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9, 
tel. 25 682 41 59,
www.gddkia.gov.pl

Droga wojewódzka 
nr 721

Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie
Rejon Drogowy Otwock
Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, tel. 22 779 
24 87
email: rd.otwock@mzdw.pl
Dane kontaktowe w spra-
wie zimowego utrzyma-
nia: tel. 22 779 30 20; 
22 779 30 29
www.mzdw.pl

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Otwocku z/s w Karcze-
wie, ul. Bohaterów Wester-
platte 31, 05-480 Karczew, 
tel. 22 780 64 21, email: 
zdp@powiat-otwocki.pl
2701W Zakręt-Michałówek-
-Duchnów
2706W 
Glinianka-Poręby-Górki
2707W Duchnów-Kąck-
-Wielgolas Duchnowski
2709W Żanęcin-Malcanów-
-Glinianka-Bolesławów-
-Grębiszew
2710W Glinianka-Wola 
Karczewska-Teofilów-Świerk
2711W 
Czarnówka-Rzakta-Józefów
2731W Wiązowna-Falenica

Podział na rejony z wykazem poszczególnych dróg oraz informacje 
o zarządcach odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie.

Zimowe utrzymanie ulic 2021/2022
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Dzienny Dom „Senior+” 
w Woli Karczewskiej hucznie 
obchodził swoje szóste uro-
dziny. Były wykłady, prezen-
tacje dorobku, przemówienia, 
życzenia i urodzinowy tort.

Placówka dla osób starszych w Woli 
Karczewskiej została utworzona 
w  2015 r. w  ramach rządowego, 
wieloletniego programu „Senior+”.

Przez minione sześć lat wiele się 
zmieniło, m.in. wzbogaciliśmy salę 
rehabilitacyjną o nowy sprzęt, wpro-
wadziliśmy kilkanaście nowych zajęć 
i warsztatów, nawiązaliśmy współ-
pracę z organizacjami pozarządowy-
mi (fundacjami i stowarzyszeniami) 
oraz jednostkami. Założyliśmy też 
Wolontariat Międzypokoleniowy, 
który wspiera działania charytatyw-
ne i kulturalne w okolicy.

Seniorzy korzystają z  usług reha-
bilitantki, pielęgniarki, instrukto-
rów, psychologa oraz terapeutów 
zajęciowych. Realizujemy program 
„Senior+”, który obfituje w  zaję-
cia artystyczne, teatralne i  edu-
kacyjne. Trzydziestu seniorów 
od poniedziałku do piątku ko-
rzysta z  rozmaitych zajęć, wyjaz-
dów, zajęć edukacyjnych. Aktywnie 

uczestniczą w wydarzeniach i kam-
paniach społecznych.

Podczas urodzin mieliśmy okazję 
podziękować wszystkim tym, dzię-
ki którym oferta dla seniorów staje 
się z roku na rok bogatsza. Szczegól-
ne słowa uznania i podziękowania 
skierowaliśmy również do wolon-
tariuszy Wolontariatu Międzypo-
koleniowego, którzy są wsparciem 
i  inspiracją oraz angażują się we 
wspólne działania charytatywne 
z uczestnikami DD ”Senior+”.

Szóste obchody istnienia DD „Se-
nior+” połączyliśmy z  kampa-
nią zapobiegania przemocy „Biała 
wstążka”. Prelekcje poprowadził 
mecenas Marcin BANDURA oraz 
aspirant sztabowy Anna WASI-
LEWICZ z  Komendy Powiatowej 
Policji w  Otwocku. Seniorzy po-
szerzyli wiedzę z  zakresu: różno-
rodności przemocy i  sposób jej 
przeciwdziałania, miejsc, gdzie moż-
na otrzymać wsparcie dla siebie, 
swoich bliskich, przyjaciół, sąsia-
dów. Ważne, aby każdy miał świa-
domość, że reagowanie na przemoc 
niesie realną pomoc osobie, która 
jej doświadcza. 

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Jubileusz Domu „Senior+”
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Seniorzy doskonale 
bawili się podczas 

swojego jubileuszu

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

MAJDAN

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

75
Budowa kanalizacji 
w ul. Równej – fragment przy 
S17

50 Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody

100
Remont i modernizacja 
urządzeń na placu zabaw przy 
świetlicy wiejskiej

MALCANÓW

100 Przebudowa ul. Żwirowej

100 Modernizacja świateł przy SP 
Malcanów

100
Zagospodarowanie terenu przy 
Lagunie – zakup zestawu do 
ćwiczeń, czyszczenie stawu

100 Zakup wyposażenia ruchomego

MICHAŁÓWEK

100 Budowa wodociągu 
Michałówek – Duchnów

100 Przebudowa ul. Tajemniczej

OSIEDLE PARKOWE

100 Uzupełnienie brakującego 
fragmentu nakładki asfaltowej

PĘCLIN

100 Budowa altany na terenie placu 
zabaw przy ul. Krótkiej

100 Zakup zabawek na plac zabaw 
przy świetlicy

100 Remont miejsca pamięci przy 
ul. Radosnej

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Ciąg dalszy paska na str. 21

19www.tuwiazowna.pl Dla seniorów



To był wyjątkowy wieczór, prawdzi-
we święto lokalnego biznesu. W sali 
bankietowej „Raj” w Dziechcińcu 18 
listopada podczas uroczystej gali po 
raz szósty uhonorowaliśmy przedsię-
biorców z terenu naszej gminy oraz 
tych, którzy wyróżniają się w  swo-
jej działalności społecznej. Wręczono 
też wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolno-
ści” oraz tytuły „Zasłużony dla Gmi-
ny Wiązowna”.

Na początku tego szczególnego wieczo-
ru Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY 
uhonorował „Złotym Wiązem Wolności” 
prof. dr hab. Jarosława PINKASA. Więcej 
na ten temat piszemy na str. 7.

Nagroda „Złoty Wiąz” jest przyznawa-
na w  dowód uznania dla najlepszych 
przedsiębiorców z naszej okolicy i  jed-
nocześnie jako podziękowanie za wkład 
lokalnego biznesu w rozwój gminy.

– Jestem bardzo wdzięczny za przyczy-
nianie się do rozwoju naszej gminy. Tym 
bardziej w  czasach trudnych dla nas 
wszystkich. Obostrzenia i  nowe zasady 
wprowadzone przez panującą pandemię 
koronawirusa nauczyły nas życia według 
nowych, nieznanych nam standardów. 
Szczególnie odczuł to biznes – podkreślił 
wójt w swoim wystąpieniu. – To między 
innymi dzięki takim firmom, jak te na-
gradzane, Gmina Wiązowna rozwija się 
w tak szybkim tempie. W ostatnim ran-
kingu samorządów „Rzeczypospolitej” 
za rok 2020 zajęliśmy 34 miejsce wśród 

1533 samorządów wiejskich. To jest rów-
nież Państwa sukces. Bez dobrze rozwinię-
tego biznesu na terenie naszej gminy, tak 
wysoka lokata byłaby trudna do zdobycia.

Do konkursu o  nagrodę „Złoty Wiąz” 
wnioski złożyli sami przedsiębiorcy, no-
minowali ich mieszkańcy i  działające 
u nas instytucje – za wszystkie bardzo 
dziękujemy. Spośród zgłoszonych nagro-
dy otrzymali:
1)  W kategorii „Mała Firma roku” na-

grodę „Złoty Wiąz” przyznano firmie 
Auto Koczyk sp. z o.o., a wyróżniania 
trafiły do MIBAR Michał Barcicki oraz 
Sklepu Spożywczo-Przemysłowego 
Kobza Marzena.

2)  „Pracodawcą roku” została firma KGL 
S.A., zaś wyróżnienia otrzymały firmy 
SPECBRUK Magdalena Laskus oraz 
HEBAN sp. z o.o. sp. k.

3)  W kategorii „Innowacyjna Firma roku” 
zwyciężyło Gospodarstwo Sadowni-
cze Maciej Szwedo. Wyróżniania tra-
fiły do NTT System S.A. oraz AMK 
Group Rękawek, Kondraciuk sp. j.

4)  Nagrodę w kategorii „Nestor biznesu” 
przyznano firmie „Wanda – Wypieki 
z Otwocka”, zaś wyróżnienia firmom 
PPH CHANTAL oraz DAKOMA sp. z o.o.

5)  Statuetka zwycięzcy w kategorii „Fi-
lantrop roku” powędrowała do Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A., a  wyróżniania odebrały firmy 
WARBUD S.A. oraz Cross Poland sp. 
z o.o.

6)  „Liderem ekonomii społecznej” zo-
stał Uczniowski Klub Sportowy „FAST 

– STEP”. Wyróżnienia trafiły do Fun-
dacji „To lubię” oraz Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Zakręt.

7)  Nagrodą specjalną Wójt Gminy Wią-
zowna uhonorował Centrum Wolon-
tariatu Radiówek oraz Lokalną Grupę 
Działania Natura i Kultura.

Ostatnimi wyróżnieniami, jakie wręczo-
no, były tytuły „Zasłużony dla Gminy 
Wiązowna”. Trafiły one do Komendan-
ta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła 
DZIERŻAKA oraz Zastępcy Komendan-
ta Stołecznego Policji do spraw logistyki 
Włodzimierza PIETRONIA za zaangażo-
wanie w działalność na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Wiązowna.

Wieczór umilił zebranym występ Jadwi-
gi KŁAPA-ZARECKIEJ z  zespołem. Pani 
Jadwiga to kompozytorka jazzowa, wo-
kalistka, pomysłodawczyni projektu 
„Jadźka Kłapa”, autorka muzyki do se-
rialu dokumentalnego „Lekarze”, a zara-
zem jego bohaterka, laureatka opolskich 
„Super Debiutów” oraz… lekarka. Paweł 
ZARECKI jest znanym muzykiem, kompo-
zytorem, aranżerem, producentem. Za-
reccy mieszkają na terenie naszej gminy.

Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla 
firm”, w której zamieszczamy informacje 
i porady dla biznesu. W „Powiązaniach” są 
specjalne strony na informacje dla i od na-
szych przedsiębiorców. Polecamy! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Złote Wiązy” dla przedsiębiorców
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

100 Budowa pętli autobusowej 
– projekt

100 Modernizacja ul. Wiejskiej 
– kontynuacja

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

100
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – zakup 
sprzętu na plac zabaw

100 Modernizacja boiska KS LUKS 
„Rzakta Arena”

STEFANÓWKA

100
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

Foto: M
. Sosnow

ska
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Dane za minione 10 miesięcy wska-
zują, że zwiększa się udział odpadów 
stanowiących resztki po segregacji 
(zmieszane śmieci) w  stosunku do 
tych zebranych w sposób selektywny. 
Oznacza to, że z przestrzeganiem za-
sad segregacji na terenie naszej gmi-
ny nie jest najlepiej. Z tego powodu 
jesteśmy zobowiązani do podjęcia 
działań kontrolnych. Sprawdzimy, czy 
w gospodarstwach domowych śmieci 
są prawidłowo segregowane.

W najbliższym czasie pracownicy urzę-
du wraz z wykonawcą odbierającym od-
pady skontrolują posesje pod względem 
prawidłowej segregacji odpadów i posia-
dania kompostowników, jeśli zgłoszono 
je do systemu. W przypadku stwierdze-
nia, że śmieci zbierane są w sposób nie-
zgodny z  zasadami segregacji, odpady 
nie będą podlegać odbiorowi. Pojemni-
ki zostaną oznaczone specjalną naklejką, 
a właściciel posesji zobowiązany będzie 
do ponownego ich posegregowania – 
tym razem prawidłowo. Odpady zostaną 
odebrane przez firmę wywozową pod-
czas kolejnego odbioru, który odbędzie 
się zgodnie z harmonogramem.

Ponowne stwierdzenie braku segrega-
cji lub nieprawidłowego jej prowadze-
nia sprawi, że będziemy musieli wszcząć 
postępowania administracyjne i  nali-
czyć wyższą opłatę – za nieprawidłową 
segregację. Wynosi ona 109,14 zł mie-
sięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. To oznacza, że przy 
właściwej segregacji trzyosobowa rodzi-
na płaci za odbiór odpadów 102 zł mie-
sięcznie, natomiast przy stwierdzonym 
braku właściwej segregacji opłata wynie-
sie aż 327,42 zł miesięcznie.

Od ponad roku właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujący bioodpa-
dy w kompostowniku przydomowym, ko-
rzystają ze zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kwota zwolnienia wynosi 3 zł od osoby 
za miesiąc. Przypominamy więc, że w sy-
tuacjach korzystania z ulgi z tytułu kom-
postowania bioodpadów, właściciel nie 
może wystawiać bioodpadów do odbioru 
sprzed posesji lub oddawać ich do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. W przypadku naruszenia tych zasad 
właściciel nieruchomości straci prawo do 
ulgi na sześć miesięcy.

Śmieci segregujemy na pięć frakcji: papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz od-
pady opakowaniowe wielomateriałowe, 
bioodpady. Z całości śmieci wyprodukowa-
nych w naszych domach mamy je obowią-
zek oddzielić i umieścić w odpowiednim 
kolorystycznie pojemniku lub worku. Do 
pojemnika na resztki po segregacji (zmie-
szane odpady) wrzucamy tylko to, czego 
nie da się umieścić w przeznaczonym do 
tego worku. Dzięki prawidłowej selektyw-
nej zbiórce odpadów możemy osiągnąć 
odpowiednie poziomy recyklingu odpa-
dów. Nieosiągnięcie ich jest zagrożone na-
łożeniem kary na samorząd, czyli na nas 
wszystkich. Za karę tę będziemy musieli 
zapłacić wszyscy – dlatego tak ważne jest, 
by wszyscy segregowali dobrze!

Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 22 512 58 24 lub 22 512 58 25 
w godzinach pracy urzędu oraz na naszej 
stronie www.tuwiazowna.pl w zakładce 
Załatw sprawę w urzędzie/Śmieci. 

Paulina Kowalska
p.kowalska@wiazowna.pl

Segregacja śmieci to już 
nie wybór, ale obowiązek. 
Sprawdzimy, jak to robisz

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z licz-
bą osób zamieszkałych (przeprowadzka, sprzedaż nieruchomości, narodziny lub 
zgony itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 
14 dni od daty zaistnienia zmiany, poprzez ponowne złożenie deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

25 Remont wraz z odwodnieniem 
ul. Dmowskiego

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100
Budowa brakującego 
fragmentu chodnika 
w ul. Kąckiej (od ul. Kościelnej 
do ul. Słonecznej) – projekt

100
Poprawa bezpieczeństwa 
przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Kościelnej 
i ul. Lubelskiej

100 Modernizacja chodnika 
w ul. Kościelnej – kontynuacja

100 Przebudowa skrzyżowania 
ul. Irysowej z ul. Pęclińska

100 Modernizacja ul. Dębowej oraz 
odcinka ul. Modrzewiowej

100
Budowa kanalizacji w ulicy: 
Kwiatowej, Rezedowej, 
Chabrowej, Stokrotki

100 Zakup koszy na śmieci i stojaka 
rowerowego

WOLA DUCKA

100
Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Słonecznej 
– projekt

100
Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Sportowej – zakup urządzeń 
rekreacyjnych

WOLA KARCZEWSKA

100 Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – projekt

100 Budowa ul. Rzeki wraz 
z odwodnieniem – projekt

100 Budowa wodociągu 
w ul. Doliny Świdra – projekt

ZAKRĘT

75
Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Szkolnej 
– ZRID

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 25

Takie nalepki już pojawiają się 
na workach ze śmieciami
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Jeśli pies jest stróżem, często i dzień, 
i noc spędza na dworze, szczególnie 
zimą mamy obowiązek zadbać o od-
powiednie dla niego schronienie.

Zgodnie z  przepisami ustawy o  ochro-
nie zwierząt – kto utrzymuje zwierzę 
domowe, ma obowiązek zapewnić mu po-
mieszczenie chroniące je przed zimnem, 
upałami i  opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, umożli-
wiające mu swobodną zmianę pozycji cia-
ła, odpowiednią karmę i stały dostęp do 
wody. Takie obowiązki właściciela zwie-
rzęcia wynikają bezpośrednio z prawa.

Jeżeli zdecydowałeś się trzymać psa 
na podwórku zimą, pamiętaj również 
o  paru ważnych zasadach. Buda musi 
być ocieplona, np. styropianem, żeby 
skutecznie chroniła przed mrozem. Nie 
może stać bezpośrednio na ziemi. Naj-
lepiej ustawić ją na kilku drewnianych 
klockach lub cegłach. Przed budą dobrze 
jest położyć paletę lub inny drewniany 
podest, będący izolacją od ziemi. Dzięki 
temu pies położy się na podeście, a nie 
bezpośrednio na zmarzniętej ziemi.

W środku powinna być słoma. Siano 
szybko się zbija, a koc sztywnieje. Otwór 

„drzwiowy” można 
częściowo zakryć 
gumową przesło-
ną lub materiałem. 
Takie rozwiąza-
nie chroni przed 
wiatrem. Karma 
powinna być bar-
dziej kaloryczna 
zimą, a woda czę-
sto wymieniana 
– najlepiej, aby była ciepła (nie za-
marzała od razu po nalaniu). Psy nie 
mogą być na uwięzi dłużej niż 12 go-
dzin na dobę. Pamiętajmy, że pies na 
szyi powinien mieć obrożę – skórzaną 
lub materiałową, a uwięź (łańcuch) 
absolutnie nie może być krótsza niż 
trzy metry.

Jeśli zauważysz źle traktowane, zanie-
dbane zwierzę, możesz to zgłosić bez-
pośrednio do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w  Otwocku, tel. 22 779 
25 26, na policję (posterunek w Wią-
zownie), tel. 47 724 17 61 lub osobi-
ście (ul. Leśna 4 w Wiązownie). Możesz 
też zadzwonić do Urzędu Gminy w Wią-
zownie, tel. 22 512 58 26. 

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

Zadbaj o psa zimą

LOBO – najlepszy z najlepszych! Żywy, 
rozgadany i  zakręcony. Pies od serca. 
Lobo to taki prawie husky i prawie wil-
czek. Ale lepszy! Oryginalny, niestandar-
dowy. Ma ok. 8 lat, dojrzały dżentelmen. 
Wielkością do kolana, wagowo – w grani-
cach 20 – 25 kg. Szukamy domku bez in-
nych zwierząt. Lobo jest zazdrośnikiem, 
dlatego musi być 
jedynakiem. Jest 
w y k a s t r o w a -
ny. Ma czip oraz 
wszystkie szcze-
pienia. Liczymy 
na to, że szyb-
ko wyruszy do 
domku.

ALEX – grzywiasty, królewski i majesta-
tyczny owczarek. Nie dość, że piękny, to 
jest bardzo mądry i przyjacielski w sto-
sunku do ludzi pies. Alex ma około 7 lat. 
Gotowy do adopcji, wykastrowany. Ma 
pełen komplet szczepień, czipa i  ksią-
żeczkę. Król Alex czeka! Nie pozwólmy, 
aby się zasiedział… Zasługuje na wszyst-
ko, co najlepsze 
i  swojego pana. 
To naprawdę faj-
ny pies. Szuka-
my domu bez 
innych zwierząt 
z uwagi, że Alex 
nie akceptuje ich 
towarzystwa.

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.

LIBRUS – zna komendy, ma ok. 7 lat. 
Jest majestatycznym owczarkiem nie-
mieckim. Opanowanym, rozważnym. Na 
spacerach nie wchodzi nikomu w drogę. 
Jest wzorowy! W  boksie jest zaczepny, 
szczeka na przechodzących obok niego 
ludzi. To wszystko dlatego, że pragnie 
miłości. Szukamy domku bez innych zwie-
rząt oraz bez ma-
łych dzieci. Librus 
jest wykastrowa-
ny, zaszczepiony 
i  zaczipowany. 
Zdrowy, zmoty-
wowany do bu-
dowania nowego 
życia.

Foto: Adobe Stock

Psia buda 
powinna być 

dobrze ocieplona

Uwaga wścieklizna!
Przypominamy, że na teren powiatu 
otwockiego jest od dłuższego czasu ob-
szarem zagrożony wścieklizną i zgodnie 
z przepisami prawa na obszarze zagro-
żonym nakazuje się: trzymanie psów na 
ogrodzonym terenie zamkniętym, a ko-
tów w zamknięciu; pozostawienie zwie-
rząt gospodarskich w  okólnikach i  na 
zamkniętych wybiegach. Rozporządze-
nie dotyczące obszaru zagrożonego 
wścieklizną i  jego zmiany są dostęp-
ne w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Zgodnie z ustawą 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt – psa 
lub kota powinniśmy zaszczepić przeciw-
ko wściekliźnie po raz pierwszy już po 
ukończeniu przez niego trzech miesięcy. 
Potem – nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
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Ruszyły zapisy na 
42. Półmaraton Wiązowski
Bieg główny, bieg na 5 km, biegi dla 
młodzieży i dzieci – doskonała atmos-
fera, gorący doping niezależnie od po-
gody. Tak będzie w Wiązownie podczas 
42. Półmaratonu Wiązowskiego. Star-
tujemy 27 lutego 2022 r. Zapisy już ru-
szyły. Najłatwiej zarejestrować się przez 
stronę www.wiazownapolmaraton.pl

Liczba biegaczy biorących udział w na-
szej imprezie rośnie. Choć tegoroczny 
bieg był pod tym względem, z powodów 
epidemiologicznych, trudny.

Liczba biegaczy w latach 2015 – 2021

Mamy nadzieję, że epidemia nie po-
krzyżuje naszych planów i w lutym spo-
kojnie staniemy na starcie. Jeśli jednak 
nie będzie to możliwe, to tak jak w tym 
roku, zaproponujemy nowy termin biegu 
a wszystkim tym, dla których termin nie 
będzie odpowiedni, zwrócimy pieniądze.

– Organizacja biegu w  takich warun-
kach jest wyjątkowo trudna – mówi 

dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego 
Anna ROSŁANIEC. – Naszym celem jest 
stworzenie bezpiecznego biegu. Od kil-
ku lat mam ogromną przyjemność być 
częścią zespołu, który świetnie zna się 
na tej pracy. Dlatego jestem przekona-
na, że bez względu na utrudnienia, któ-
re nas czekają, nasz półmaraton będzie 
fantastycznym, doskonale wspomina-
nym wydarzeniem.

Co roku w organizację półmaratonu za-
angażowanych jest setki osób. – Tu, 
w urzędzie, koordynujemy te prace – mówi 
Lidia PIOTROWSKA, Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych. – Ale oprócz nas nad 
tym projektem pracują m.in. Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiązownie oraz pozostałe 
placówki oświatowe, Szkoła Podstawo-
wa w Wiązownie, straże pożarne, sołec-
twa oraz nasi niezawodni wolontariusze. 
Bez współpracy tych wszystkich organi-
zacji i ludzi nigdy nie zrobilibyśmy impre-
zy na takim poziomie. To nasza ogromna 
przewaga. To coś, czego zazdroszczą nam 
organizatorzy biegów w całej Polsce. My 
w Wiązownie to mamy. I to nasz ogrom-
ny skarb!

Cena tegorocznego pakietu startowego 
w biegu główny to 70 zł, jeśli wykupimy 
pakiet do 16 stycznia 2022 r., 95 zł od 17 
do 20 lutego 2022 r. oraz 120 zł w dniu 
zawodów. W  przypadku wiązowskiej 
5-tki pakiet kosztuje: to 50 zł, jeśli wy-
kupimy pakiet do 16 stycznia 2022 r., 75 
zł od 17 do 20 lutego 2022 r. oraz 90 zł 

Foto: M
. Sosnow

ska

Ze względu na pandemię 
obowiązują limity w zapisach

w dniu zawodów. Dla naszych mieszkań-
ców przygotowaliśmy zniżki obowiązu-
jące do 16 stycznia: za start w  biegu 
głównym osoba zameldowana na stałe 
w naszej gminie zapłaci 45 zł, a w Wią-
zowskiej 5-tce 20 zł. To wszystko dzięki 
dopłatom z budżetu samorządu, na któ-
ry składamy się wszyscy, nie tylko płacąc 
podatki, ale przede wszystkim meldując 
się i  obniżając kwoty, które samorząd 
musi przekazać do budżetu Państwa.

Biegacze otrzymają: numer startowy, 
chustę wielofunkcyjną, worek sporto-
wy, zdjęcia i dyplom elektroniczny do 
pobrania ze strony www.fotomaraton.pl 
i  w  przypadku wykupienia – koszulkę 
techniczną (unisex) z logo 42. Półmara-
tonu Wiązowskiego.

Jeśli chcesz się przygotować do wspólne-
go startu, zapraszamy na treningi, które 
obywają się w każdą niedzielę. Zbieramy 
się przy wejściu na teren Gminnego Par-
ku Centrum w Wiązownie o godz. 9.00. 
Udział w nich jest bezpłatny. Treningi są 
prowadzone w dwóch grupach. Dla za-
prawionych w bojach biegaczy oraz dla 
tych początkujących.

Pamiętaj, że bieganie samodzielne może 
być sposobem na naładowanie „akumu-
latorów”, ale dopiero wspólne ćwiczenia 
i udział w wydarzeniu dają zastrzyk ener-
gii i tworzą Twoją biegową historię!

Po wszystkie szczegóły związane z bie-
giem zapraszamy na stronę www.wia-
zownapolmaraton.pl Do zobaczenia na 
starcie! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

0

1000

2000

3000

4000

5000

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1203
1398

1614
1865

2299

4448

1900

24  | biuletyn samorządowy | grudzień 2021Sport



Nasza mieszkanka Alicja BARTNICKA 
dołożyła do swojej kolekcji kolejny 
medal w teqballa. Tym razem na mi-
strzostwach Polski w tej dyscyplinie. 
Odebrała też z rąk wójta i radnych ty-
tuł „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Alicja BARTNICKA jest jedną z  pierw-
szych kobiet w  Polsce uprawiających 
teqball i osiągających sukcesy, co wią-
że się z propagowaniem i rozpowszech-
nianiem aktywności sportowej m.in. na 
terenie gminy Wiązowna. Zadaniem za-
wodnika jest przebicie piłki nogą na dru-
gą stronę specjalnie przystosowanego 

stołu, tak aby przeciwnik nie poradził 
sobie z jej odebraniem.

Niedawno na arenie w Gliwicach odbyły 
się IV Mistrzostwa Polski Teqballa. Roz-
grywki zorganizowano w pięciu katego-
riach: Singlu Kobiet i  Mężczyzn, Deblu 
Kobiet i Mężczyzn oraz Deblu Mieszanym. 
Nasza mieszkanka grała w deblu miesza-
nym, reprezentując swój klub Warszawski 
Teq Club. Zdobyła złoty medal Mistrzostw 
Polski w tej kategorii. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Redakcja: Teqball to nie pierwsze 
spotkanie z piłką. Początkowo gra-
łaś w piłkę nożną…

Alicja BARTNICKA: Zgadza się, od 
zawsze byłam związana z piłką noż-
ną, grałam już od najmłodszych lat. 
Moim pierwszym klubem był OKS 
Otwock, następnie Warszawska 
Akademia Piłkarska, natomiast na 
wiosnę planuję rozpocząć grę w KS 
Vulcan.

Teqball to dość nowa dyscyplina. Jak 
zaczęła się Pani przygoda z tą nie-
typową grą?

AB: Moja przygoda z teqballem roz-
poczęła się w  październiku 2020 
roku. Bartłomiej FRAŃCZUK zapro-
ponował mi wspólny trening i  od 
tamtej pory gramy razem w druży-
nie w kategorii mixta.

Co dla gracza jest ważne w przypad-
ku tej dyscypliny – technika, spraw-
ność, wytrzymałość…?

AB: Moim zdaniem technika, rozcią-
gnięcie oraz siła. Te wszystkie cechy 

ułatwiają za-
wodnikowi grę 
w teqball.

Masz na swo-
im koncie już 
wiele suk-
cesów, choć 
grasz od nie-
dawna. Który z nich jest najważniej-
szy i dlaczego?

AB: Zdecydowanie zdobycie pierw-
szego miejsca w kategorii mixta na 
Mistrzostwach Polski, które odbyły 
się w  listopadzie w  Gliwicach. Był 
to mój cel na ten rok, dlatego bar-
dzo się cieszę, że udało mi się go 
zrealizować.

Jakie masz plany na przyszłość 
związane z teqballem?

AB: Chciałabym dalej rozwijać się 
w świecie teqballa, zdobywać nowe 
umiejętności oraz walczyć o jak naj-
wyższe miejsca na polskiej i między-
narodowej arenie.

Dziękujemy za rozmowę.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75 Projekt budowy ul. Jana Pawła 
II – ZRID

50 Budowa ul. Długiej – ZRID

50 Przebudowa ul. Dobrej, etap II 
– kontynuacja

100 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 – koncepcja

ŻANĘCIN

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – stół do gier

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

100
Poprawa bezpieczeństwa 
poprzez montaż luster 
drogowych

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

75 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych

100 Budowa posterunku Policji – 
pomoc finansowa dla KSP

100
Modernizacja budynku 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Otwocku – pomoc finansowa

75
Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 
w ramach PPP – dialog

100
Modernizacja obiektów 
oświatowych w ramach PPP – 
Etap Utrzymania i Zarządzania 
Energią

75 Modernizacja oczyszczalni 
ścieków

Mieszkanka Glinianki 
podczas zawodów

Nasza mieszkanka 
Mistrzynią Polski

Ciąg dalszy paska na str. 29
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Szkoła Podstawowa im. Cypriana Ka-
mila NORWIDA w Zakręcie uroczyście 
obchodziła 90-lecia istnienia placów-
ki oraz 20-lecia nadania jej imienia 
wieszcza narodowego. Te ważne dla 
szkoły jubileusze połączono z Naro-
dowym Świętem Niepodległości i 11 
listopada spotkaliśmy się w Zakręcie, 
aby wspólnie uczcić potrójne święto.

W świąteczne popołudnie 11 listopada 
do Zakrętu przybyli zaproszeni goście: 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, nauczyciele i pracownicy naszej 
placówki, uczniowie wraz z rodzicami, 
emerytowani pracownicy, absolwen-
ci i  przyjaciele szkoły. Pierwsze kroki 
uczestnicy uroczystości skierowali do 
kościoła p.w. św. Pawła Apostoła, gdzie 
odprawiono mszę w intencji obchodów 
90-lecia szkoły oraz w intencjach jej pra-
cowników i uczniów.

Następnie wszyscy spotkali się przed 
wejściem do szkoły, by uczestniczyć 
w  uroczystym odsłonięciu muralu, 
przedstawiającego patrona szkoły – Cy-
priana Kamila NORWIDA. Dokonali tego 
wspólnie: dyrektor placówki Elżbieta OL-
CZYK-SZUM, fundator muralu Elżbieta 
PRUDZYŃSKA i Wójt Gminy Wiązowna 

Wielokrotnie ważna uroczystość w Zakręcie

Foto: I. Trzaska

Występ artystyczny uczniów 
zachwycił zgromadzonych gości
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Janusz BUDNY. Był to kulminacyjny punkt 
obchodów „Roku Cypriana Kamila Norwida” 
i zarazem sposób na oddanie hołdu genial-
nemu twórcy z Mazowsza.

Część oficjalna i  artystyczna „Bez korze-
ni nie ma skrzydeł” obchodów odbyła się 
w hali sportowej. Obchody Święta Niepod-
ległości były okazją do wręczenia ważnych 
gminnych wyróżnień: „Złotych Wiązów Wol-
ności”, o których piszemy na str. 7, jak rów-
nież „Zasłużonych dla Gminy Wiązowna”. 
Tymi tytułami uhonorowano Elżbietę OL-
CZYK-SZUM, dyrektor szkoły w  Zakręcie, 
prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Orły” Zakręt – Iwonę MICHALAK, trenera 
Artura MROCZKA oraz lokalnego animatora 
sportu Jacka SKWARĘ.

Sztandar szkoły, który od 20 lat towarzy-
szy ważnym uroczystościom szkolnym, pa-
triotycznym i religijnym, został ozdobiony 
gwoździem upamiętniającym dzisiejszy ju-
bileusz. Symbolicznego wbicia gwoździa 
w drzewiec dokonali, oprócz dyrektor szko-
ły, przewodniczący Rady Gminy Wiązowna 
Andrzej CHOLEWA oraz Wójt Gminy Wią-
zowna Janusz BUDNY.

Po oficjalnych gratulacjach i  serdeczno-
ściach dla zasłużonych nadszedł czas na 
refleksję historyczną i  zadumę nad 103 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W mistrzowski sposób uczyniły 
to prowadzące uroczystość: Justyna CHŁO-
PIK i Edyta RUSAK oraz uczniowie, prze-
nosząc zgromadzonych gości w  odległe 
czasy, snując opowieść o  losach szkoły, 
trudach odradzającego się szkolnictwa po 
zaborach i przywracania do normalności 
funkcjonowania placówek oświatowych 
po II wojnie. Recytacje, piosenki, żywioło-
we tańce, drama i choreografie były ogni-
wami łączącymi historię szkoły z historią 
Rzeczpospolitej.

Na obchody jubileuszu 90-lecia szkoły, 20 
rocznicy nadania imienia i przyjęcia sztanda-
ru świętowanych jednocześnie z 200-leciem 
urodzin patrona Cypriana Kamila NORWI-
DA, przygotowane zostały: ekspozycja prac 
uczniów przedstawiająca makiety dworu 
w Głuchach, gdzie urodził się wieszcz, aran-
żacja saloniku z epoki poety, okolicznościo-
we tablice z historią szkoły, a także wystawa 
nagrodzonych i wyróżnionych prac konkurso-
wych. Swoje przemyślenia, refleksje i wraże-
nia dotyczące tego historycznego dnia, goście 
mogli zapisać w kronice szkoły. 

Elżbieta Wojciszko
Szkoła w Zakręcie
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Rozstrzygnęliśmy konkurs #LepiejPrzytul „Róż-
ne barwy przemocy” zorganizowany w ramach 
gminnej akcji „Biała wstążka”. Nagrody wręczy-
liśmy 5 grudnia podczas „Wspólnego ubierania 
choinki” w Wiązownie.

Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu tylko 
jedną, niepublikowaną wcześniej oraz samodziel-
nie wykonaną pracę. Na konkurs wpłynęły ich 98.

Jury pod przewodnictwem Agaty ŁĘGOWSKIEJ, prze-
wodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, miało naprawdę trudny 
orzech do zgryzienia. Zwracało uwagę na przedsta-
wienie tematu oraz na walory artystyczne prac.

Wszystkim laureatom gratulujemy!  
Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Kategoria 3 – 5 lata
I miejsce: Laura CZERWONKA,
II miejsce: MARCELINA SOKOLIK,
III miejsce: Mikołaj WITAN,
Wyróżnienia: Ada CZAJKA, Gaia 
SOROKIN i Franciszek RYBKA;

Kategoria 6 – 12 lat
I miejsce: Maria KLIMEK,
II miejsce: Jagoda MOMOT 
oraz Adela BISZEWSKA,
III miejsce: Joanna 
DZIEWULSKA;
Wyróżnienia: Maria TWAR-
DOWSKA, Jan SZEWCZYK, 
Marcelina SZULIK, Ksawery, 
BĄBIK, Maja LIPSKA, Alek-
sandra SZUCHNIK;

1

1

2

2

3

#LepiejPrzytul
Najlepsze prace
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

100 Utworzenie Centrum Usług 
Społecznych

75 Rozwój systemu dróg 
rowerowych

25 Rozwój systemu e-usług dla 
mieszkańców

100 Budowa hotspotów w ramach 
WiFi4EU

100 Zakup kruszywa na drogi 
gminne

100 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku – rata

25 Zakup średniego samochodu 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

100 Mobilny mieszkaniec – usługa 
indywidualnego transportu

25 Utworzenie Żłobka na terenie 
gminy Wiązowna

50 Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie gminy.

Część tegorocznych zadań będzie 
kontynuowana w 2022 r.

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

Kategoria Grupa
I miejsce: Iga CZARNECKA, Hania BŁASZCZAK, Marysia MATWIEJ, Kuba WOZNICA 
i Jaś OLSZEWSKI,
II miejsce: Antoni i Marcelina GBURZYŃSCY,
III miejsce: Klub „Senior+”: Joanna KAĆKIEWICZ, Halina SMOLIŃSKA, Kazimiera 
TWARDOWSKA, Genowefa PIOTROWSKA i Barbara TYBOROWSKA,
Wyróżnienie: Marianna i Marcelina GRZELAK,
Wyróżnienie: Amelka NIEMYJSKA, Lena CICHECKA, Alicja ŁAPIAK 
oraz Aleksandra WILK,
Wyróżnienie: Wiktoria FILIPEK, Oliwia TRELA, Zuza SZYMAŃSKA, Weronika NESTO.
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Czy można oszukać przeznaczenie? W  rodzi-
nie Zosi kobiety zakochiwały się w jednym ty-
pie mężczyzn. Przystojnym brunecie o pustym 
sercu, czarującym, lecz niezdolnym do odwza-
jemnienia miłości. Uroczym, ale nieodpowie-
dzialnym. Zosia nie chce powtórzyć ich losu. 
Jest ostrożna, czujna, bystra. Nie szuka miło-
ści. Jednak przystojny brunet w najgorszym ty-
pie pojawi się na jej drodze sam. Jakby ciągnięty 
niewidzialną nicią przeznaczenia. Czy los moż-
na odwrócić? Czy Zosi uda się uchronić przed 
powtórzeniem błędów mamy? Wydaje się to 
łatwym zadaniem, dopóki ten wyjątkowy męż-
czyzna nie spojrzy jej w oczy tuż przed wigilij-
nym wieczorem.

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie

Anna Szczęsna Agnieszka Olejnik Krystyna Mirek

„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.

„Zupełnie inny cud”„Gwiazdka z brokatem” „Świąteczny sekret”
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W filii Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Wiązowna w Gliniance 8 li-
stopada i 6 grudnia odbyły się 
spotkania miłośników czytania 
w  ramach „Dyskusyjnego Klu-
bu Książki”. Na pierwszy ogień 
poszła „Nie ludzko piękna je-
sień” Jacka MELCHIORA, a potem 
wzruszający „Chłopiec jeden na 
milion” Moniki WOOD.

Do klubu zaprosiła czytelników Dy-
rektor Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna Marzena KOPKA. Pierw-
sza lektura, poddana ocenie czy-
telniczej – czyli „Nieludzko piękna 
jesień” Jacka MELCHIORA – okaza-
ła się wymagająca. Wszechobec-
ny, a zarazem trudny temat, jakim 

jest przemijanie, został podjęty 
przez klubowiczów z  mądrością 
i delikatnością.

Klubowicze otrzymali w  grudniu 
kolejną książkę do przeczytania 
– „Chłopiec jeden na milion” Mo-
niki WOOD. To powieść o młodo-
ści i starości, o życiu i umieraniu, 
o nieszczęściu – i  szczęściu znaj-
dowanym w małych, codziennych 
rzeczach. Dyskusja mogła być więc 
wielowątkowa i ożywiona, bo każ-
dy „odczuł” lekturę inaczej.

Serdecznie zapraszamy do naszego 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Co mie-
siąc spotykamy się, by podzielić wra-
żeniami z nowej lektury. W nowym 

Dyskusyjny Klub 
Książki. Pierwsze 
spotkania za nami

Piękna świąteczna powieść. Życie Basi wypeł-
nia praca w sklepie papierniczym, który pro-
wadzi. W pracy i w życiu zawsze może liczyć 
na pomoc przyjaciółki Leny, która jest dla niej 
wsparciem po stracie rodziców. Pewnego dnia 
Basia spotyka starszą panią, pracującą kiedyś 
w bibliotece. Okazuje się, że jej warunki życia 
są fatalne. Zbliżają się święta, Basia proponuje 
kobiecie, że mogą spędzić je wspólnie. Wtedy 
też poznaje literackiego wychowanka star-
szej pani, Jędrzeja, który wywiera na Basi wy-
jątkowe wrażenie. Kiedy wszystko zaczyna się 
układać, dochodzi do wypadku. Czy rozdzieli 
ON bohaterów, czy przeciwnie – jeszcze silniej 
splecie ich losy?

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Opowieść o tym, że wcale nie trzeba czekać na 
anioły. Przecież każdy ma własne skrzydła. Oto-
czony pięknym parkiem pałacyk w Leszczynach 
jest gotowy na przyjęcie gości. Właściciel, milio-
ner Norbert HALL, spodziewa się, że będą to nie-
zwykłe święta. Kiedy wszyscy zasiądą do Wigilii, 
okaże się, że nic nie jest takie, na jakie wyglą-
da. Pod uśmiechami kryją się ludzkie drama-
ty. Ula pragnie dziecka, Matylda leczy złamane 
serce, Kostek nie radzi sobie w związkach, So-
nia pragnie zostać świętą, babcia Rozalia nie 
lubi samej siebie. Czy tej rodzinie można po-
móc? Jaką rolę do odegrania mają bezdomny 
w damskim skafandrze, kot dachowiec oraz jed-
nooki piesek?

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance

roku spotkamy się na początku stycznia, by podysku-
tować „Telefonie od anioła” Guillaume MUSSO. Wię-
cej informacji można uzyskać w Bibliotece Publicznej 
Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 789 01 46. 

Dorota Bortkiewicz

Zapraszamy na 
spotkania Klubu

Foto: Filia w
 G

liniance
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„Wspólne ubieranie choinki”. Relacja
Tradycji stało się zadość! Na szczę-
ście w tym roku pandemia nie pokrzy-
żowała nam planów. Przy Pawilonie 
Kultury w Wiązownie 5 grudnia spo-
tkaliśmy się z mieszkańcami gminy 
na „Wspólnym ubieraniu choinki”. 
W trakcie wydarzenia zainaugurowa-
liśmy siódmą już edycję akcji „Świą-
teczna Radość Pomagania”.

Na placu przy Pawilonie Kultury, jesz-
cze przed godz. 12.00, zaczęli napływać 
mieszkańcy naszej gminy. W powietrzu 
unosił się zapach goździków, cynamonu 
i pomarańczy. Radosna, świąteczna mu-
zyka sprawiała, że mimo zimowej tempe-
ratury, wszystkim robiło się cieplej.

Na przybyłych tego dnia na plac przy Pa-
wilonie czekało moc atrakcji. Najmłodsi 
wirowali na oldskulowej karuzeli. Starsza-
ki oblegały „Fabrykę elfów” przygotowa-
ną przez Gminny Ośrodek Kultury, gdzie 
wraz z pomocnikami Świętego Mikołaja 
wykonywały świąteczne ozdoby. Dzieciaki 
tłoczyły także przy innych stoiska.

Po oficjalnym otwarciu imprezy przez 
wójta Janusza BUDNEGO, z choinkowej 

sceny popłynęły świąteczne melodie 
i piosenki. Swoje „pięć minut” miały na-
sze szkoły z Glinianki, Malcanowa i Wią-
zowny. Każda zaprezentowała program 
artystyczny. Każda z grup zawiesiła rów-
nież swój zestaw ozdób na choince usta-
wionej w centrum placu. Wysłuchaliśmy 
także koncertów zespołów Spirituals 
Singers Band oraz Idylla. Były jazzowe 
świąteczne piosenki, tradycyjne polskie 
kolędy i pastorałki.

Przybyli na wydarzenie oblegali tłumnie 
ustawione na placu stoiska. Urząd Gminy 
Wiązowna przygotował „Koło fortuny” 
z  fantami. Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Wiązowna zachęcała m.in. najmłod-
szych do wpisania się na listę stałych 
czytelników. W  zamian dziecko otrzy-
mywało książkę oraz upominek. Senio-
rzy z Dziennego Domu „Senior+” nęcili 
aromatyczną, gorącą herbatką z miodem 
i goździkami.

Rozdano również nagrody w  gmin-
nym konkursie #LepiejPrzytuli „Róż-
ne barwy przemocy”, zorganizowanym 
w  ramach akcji „Biała wstążka”. Listę 
laureatów znajdą Państwo na str. 28. Nie 

byłoby „Wspólnego ubierania choinki” 
bez „Świątecznej Radości Pomagania”. 
Już po raz siódmy zainaugurowaliśmy ak-
cję. Jej bohaterem został Dominik z Dzie-
chcińca, dla którego będziemy zbierać 
pieniądze przez cały 2022 rok. Witając 
Dominika, podsumowaliśmy także akcje 
dla Natalki CHOMCZYK. Więcej na temat 
akcji piszemy na str. 6.

Nie zabrakło też najważniejszej oso-
by naszej imprezy – Świętego Mikołaja, 
który przybył do nas z odległej śnieżnej 
krainy. Dzieci – te młodsze i  te starsze 
– były zachwycone. Gromkimi brawa-
mi przywitały gościa. Mikołaj wysłuchał 
każde dziecko powierzające mu swoje 
skryte, świąteczne marzenia i  rozdawał 
dzieciom słodkie upominki.

Na zakończenie imprezy, stanąwszy 
w kręgu, zapaliliśmy lampki na bożona-
rodzeniowym drzewku.

Wszystkim Państwu życzymy „Wesołych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia”. 
I do zobaczenia za rok!  

Damian Krawczyk
zapisy@gok-wiazowna.pl

Dominik dzielnie 
walczy z chorobą

Foto: I. Trzaska
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Wspólnie ubraliśmy 
choinkę w Wiązownie


