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Budżet na rok 2022 nie jest łatwy. Zaplanowaliśmy 
rekordową kwotę na inwestycje. Jednak odważne 
myślenie i długoterminowe plany, to w ostatnich 
latach stała strategia naszego samorządu. Na str. 
6 – 7 opisujemy, jak będą wyglądały przychody i wy-
datki gminy w nowym roku.
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Wciąż nie jest za późno, żeby sprawdzić stan tech-
niczny kominów w domu. To ważne dla naszego 
bezpieczeństwa. Na co zwrócić uwagę? Co moż-
na zrobić samemu, a co trzeba zlecić fachowcowi? 
O tym wszystkim w rozmowie z kominiarzem na 
str. 24.
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Wolontariat w Gminie Wiązowna rozwija się wy-
jątkowo prężnie. Działania naszych wolontariuszy 
mają coraz większą skalę. Na str. 26–27 opisuje-
my, czym się zajmują, komu pomagają i co sami na 
tym zyskują.
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Trudny, ale bezpieczny 
budżet na 2022 r.
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Mamy budżet na 2022 r. Dochody będą 
niższe, a wydatki pozostaną na niemal tym 
samym poziomie, co w roku 2021. Jednym 
słowem... nie zwalniamy w inwestycjach, 
ale ich finansowanie będzie trudniejsze 
niż kiedykolwiek. Foto: Adobe Stock
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Budżet Gminy Wiązowa na rok 2022 został przyjęty jednogło-
śnie. Planujemy zrealizować wydatki na ponad 140 mln zł. To 
niemal dwa razy więcej niż w roku 2016. To oznacza, że na-
sze możliwości inwestycyjne urosły dwukrotnie w ciągu sze-
ściu lat. To ogromny sukces, który łatwo docenić, przekładając 
to na własne zarobki. To tak jakby od 2016 r. podwoić swo-
ją pensję. Niewielu z nas mogłoby się czymś takim pochwalić. 

Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązowna 
na 2022 rok (w zł)

Dochody, wydatki i zadłużenie w latach 2014 – 2022

Struktura dochodów budżetu Gminy Wiązowna  
na 2022 rok (w zł)

Subwencja a wydatki na oświatę

Wpływy z PIT do budżetu gminy w latach 2014 – 2022

2014 r. 2015 r. 2016 r.

Udział w PIT [zł] 13 733 595 15 070 835 18 035 242

Zameldowani 11 366 11 553 11 758

2017 r. 2018. r 2019 r.

Udział w PIT [zł] 22 189 293 26 018 010 29 177 918

Zameldowani 11 978 12 155 12 429

2020 r. 2021r. 2022 r. (plan)

Udział w PIT [zł] 25 997 210 38 874 506 27 613 232

Zameldowani 12 672 13 000 ???
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Ważną częścią naszych dochodów są dotacje i dofinansowa-
nia. Te, o których wiemy, już dziś stanowią łącznie 29 670 277 
zł (23%). Do największych projektów, na które uzyskaliśmy 
pieniądze z  zewnątrz, należą: budowa mieszkań komunal-
nych (8  778 921,72 zł), rozwój systemu dróg rowerowych 
(9 686 903,18 zł) oraz budowa gminnych dróg (6 480 000 zł). 
Wszystko to, co z  jednej strony wpływa do budżetu gminy, 
z drugiej wypływa. W ten sposób realizujemy podstawowe po-
trzeby mieszkańców i obowiązki, które gmina wobec nich ma.

Ważnym źródłem dochodów dla gminy są subwencje – dopła-
ty z budżetu państwa do prowadzenia działalności, która jest 
obowiązkiem samorządu i którą samorząd prowadzi w imie-
niu państwa. Przykładem takiej działalności jest administro-
wanie szkołami. Niestety, subwencja oświatowa na rok 2022 
jest o 5,63% niższa niż w 2021 r. (o 986 928 zł), a nasze wydat-
ki na oświatę stale rosną. W ciągu ostatnich kilku lat warunki 
nauczania w szkołach w naszej gminie zmieniły się fundamen-
talnie. Ciągle poprawia się nasza oferta dydaktyczna. Nieste-
ty, nie idą za tym dodatkowe fundusze z budżetu państwa. Na 
nasze aspiracje i plany w tej dziedzinie musimy zabezpieczyć 
nasze, gminne środki.

Dochody własne każdej gminy składają się z  wielu części. 
W naszym przypadku największe źródło to wpływy z tytułu 
udziału gminy w podatku PIT (podatek dochodowy) od osób 
mieszkających na terenie gminy i  rozliczających się w Urzę-
dzie Skarbowym w Otwocku. Każda z nich, płacąc swój poda-
tek dochodowy, automatycznie przekazuje do naszej wspólnej 
kasy 38,34% tego podatku. Ministerstwo Finansów szacuje, 
że wpływ z podatku PIT i CIT dla naszej gminy w 2022 r. wy-
niesie 27,6 mln zł i będzie o 28,97% mniejszy niż w 2021 r. 
(o 11 261 274 zł mniej).

– Dlatego tak fundamentalne jest rozliczanie się tu, gdzie się 
mieszka – mówi Leszek SOBOTA, Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju Rady Gminy Wiązowna. – W przeciwnym ra-
zie nasze podatki zasilają budżety innych miast i gmin. W ten 
sposób dokładamy się przykładowo do budowy dróg w miej-
scu, gdzie płacimy podatek, a nie gdzie codziennie po tych dro-
gach jeździmy. 

Dochody majątkowe
23%

Udziały w podatku 
dochodowym (PIT i CIT)
23%

Podatki 
i opłaty lokalne
15%

Subwencje
13%

Dotacje na 
bieżące zadania 
własne i zlecone
11%

Pozostałe dochody
5%

Opłaty za
gospodarowanie

odpadami
5%

Wpływy z podatku
od czynności

cywilnoprawnych (PCC)
3%

Dotacje ze środków
UE na bieżące zadania

2%
29 670 227 29 232 953

18 717 000

16 534 70513 849 3116 154 380

5 817 362

3 666 788

2 335 323

Wyszczególnienie Kwota (w zł) %

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 41 265 660 41

Pomoc społeczna i Rodzina 18 269 606 18

Administracja 11 617 988 12

Pierwszym najistotniejszym źródłem dochodu dla gminy, sta-
nowiącym o 437 274 zł więcej niż udziały w PIT i CIT łącznie, 
są dochody majątkowe. To w przypadku naszej gminy oznacza 
pieniądze zewnętrzne z tytułu m.in. dofinansowania na budowę 
ścieżek rowerowych, mieszkań komunalnych czy gminnych dróg.
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STAN ZAAWANSOWANIA  
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA – 
ZAKRES ZADAŃ NA 2022 R.

BOLESŁAWÓW

0 Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

0 Budowa wodociągu w ul. Czapli

0 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

CZARNÓWKA

0 Utwardzenie z odwodnieniem 
ul. Orzechowej i Akacjowej 

DUCHNÓW

0 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów 

0 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej  

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Muzycznej 

0 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

0
Doziarnienie ul. Kwitnącej 
Jabłoni, Księżycowej, Sasanki, 
Muzycznej oraz Dłuskiej 

DZIECHCINIEC

0 Budowa wodociągu na 
ul. Dworskiej

0  Projekt świetlicy wiejskiej

0 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

EMÓW

0 Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami

0 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Jasna

0 Modernizacja drogi 
w ul. Sosnowej

– To dobry, zrównoważony, ale i ambitny 
budżet – mówi Janusz BUDNY, Wójt Gmi-
ny Wiązowna. – Daje on szansę na kolejny 
rok systematycznej i odważnej moderniza-
cji naszej okolicy. Nie zadłużamy się ponad 
miarę, ale i nie stronimy od tego typu roz-
wiązań. Partnerstwa, zewnętrzne finanso-
wania, wreszcie kredyty pozwalają nam 
skutecznie realizować cele, jakie stawiają 
przed nami mieszkańcy. Naszym zadaniem 
jest pozyskanie tego finansowania w spo-
sób bezpieczny dla budżetu. Nieustanna 

optymalizacja kosztów, wytyczanie pla-
nów długoterminowych, działanie w opar-
ciu o szeroką strategię i codzienna praca, 
której konsekwencją jest zwiększanie do-
chodów gminy, daje dobre rezultaty. Dla 
mnie, osobiście, najważniejsze jest to, że-
byśmy ani przez chwilę nie tracili odwa-
gi w działaniu. Tylko patrząc daleko poza 
codzienny horyzont, mamy szanse realnie 
zmieniać na lepsze to, co nas otacza. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Na inwestycje, czyli tzw. wydatki majątkowe, poświęcimy 41 900 553 zł. Najwięcej, 
bo 10 324 463 zł, wydamy na budowę i modernizację dróg (25%), a 9 382 319 zł 
przeznaczyliśmy na budowę wodociągów i kanalizacji (23%).

Wyszczególnienie Kwota (w zł) %

Modernizacja i budowa dróg 10 324 463 25

Budowa wodociągów i kanalizacji 9 382 319 23

Budowa mieszkań komunalnych na terenie gminy 
Wiązowna

5 841 184 14

Ścieżki rowerowe – ZIT II i ZIT III 3 473 933 8

Systemowa modernizacja obiektów gminnych – PPP 3 123 754 7

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Duchnów

2 500 000 6

Zakup Domu Społecznego w Radiówku – raty 1 882 000 4

Budowa świetlic i zagospodarowania terenów 1 056 154 3

E-usługi dla e-kultury w gminie Karczew i Wiązowna 1 004 089 2

Zakup samochodów średnich dla OSP z terenu 
gminy

950 000 2

Utworzenie żłobka na terenie gm.Wiązowna 509 656 1

Budowa obiektów sportowych 430 000 1

Modernizacja sieci i budynku UG 423 000 1

Wykup i zamiana działek 400 000 1

Budowa wiat i peronów przystankowych 340 000 1

Pozostałe wydatki (rezerwy, PPP oświetleniowe, 
koncepcja ośr. zdrowia)

260 000 1

RAZEM 41 900 553 100

Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2022 rok (w zł)

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 7 727 668 7

Bieżące utrzymanie dróg 5 064 782 5

Transport zbiorowy 4 585 960 5

Kultura,sport i turystyka 3 680 196 4

Wpłata do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” 2 344 854 2

Gospodarka mieszkaniowa 1 213 643 1

Bieżące utrzymanie targowiska i placu targowego 430 000 1

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 537 439 1

Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe 600 000 1

Ochrona zdrowia 346 790 1

Planowanie przestrzenne 269 713 1

Obsługa długu 600 000 1

RAZEM 98 554 299 100

Ciąg dalszy paska na str. 16
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Wiele planowanych przedsięwzięć to bu-
dowa oraz rozbudowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na obszarze gminy, 
co sukcesywnie przyczynia się do popra-
wy jakości życia mieszkańców. Część in-
westycji, podobnie jak w  poprzednim 
roku budżetowym, to poprawa syste-
mu drogowego, od drobnych napraw 
i utwardzeń jezdni po kilkumilionowe, 
wieloetapowe zadania drogowe. Sys-
tematycznie rozwijana jest również in-
frastruktura dla pieszych i  rowerów, 

co podnosi atrakcyjność i  dostępność 
miejscowości. 

Istotne miejsca w  wydatkach zajmu-
ją również budowa mieszkań komu-
nalnych i  innych obiektów architektury 
użyteczności publicznej (świetlic, pum-
tracków) oraz projekty i remonty istnie-
jących budynków. 

Z myślą o następnych latach i dalszym 
rozwoju gminy, będziemy opracowywać 

koncepcje oraz projektować miejsca 
przeznaczone dla użytku mieszkańców. 
Będzie to budowa Gminnego Rodzinnego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązow-
nie, dostosowanie budynku urzędu do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
oraz budowa ośrodków zdrowia. Reali-
zacja zadań z funduszu sołeckiego także 
znalazła swoje odbicie w zaplanowanym 
budżecie, a jak pokazują doświadczenia 
z  poprzednich lat, są one szczególnie 
ważne dla lokalnych społeczności.

Inwestycje 
2022 r. 
Wodociągi, 
kanalizacja, 
drogi i ścieżki 
rowerowe

Foto: I. Trzaska

Kolejne odcinki 
asfaltowych dróg 
powstaną w naszej 
gminie

Budowa sieci kanalizacji 
w Góraszce
Przyszły rok to kontynuacja budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w  Górasz-
ce w ramach „Budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Wiązowna”. Prace rozpoczęły się 
w pierwszym kwartale 2021 r. i postę-
pują zgodnie z harmonogramem. Ich za-
kres obejmuje budowę kanalizacji na: 
ul. Zielonej, Flory, Liliowej, Jasnej, Ka-
czeńców, Orzechowej, Adama Mickiewi-
cza, Rodzinnej, fragmencie ul. Lotosu, 
a także drogach, które nie posiadają ak-
tualnie nazwy. Spodziewamy się, że do 
końca pierwszego kwartału 2022 r. in-
westycja zostanie zakończona. Łączny 
jej koszt to 4 mln 826 tys. zł. W ostat-
nich latach w  Góraszce osiedliło się 
wiele rodzin, stąd decyzja o budowie 
kanalizacji w  tej lokalizacji jest uza-
sadniona. By można było rozwijać sieć 
w kierunku Majdanu, zakrętu czy Izabeli 
należy wykonać sieć w Góraszce. A żeby 
iść w kierunku południowym trzeba za-
kończyć sieć w Żanęcinie.

Rozwój systemu dróg gminnych 
W 2022 r. planujemy rozpocząć budo-
wę pięciu dróg gminnych wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w związku 
z otrzymanym dofinansowaniem 
z Rządowego Funduszu „Polski Ład” 
– w ramach Priorytetu 1 – Inwesty-
cje drogowe. Wysokość dofinansowa-
nia to 6 mln 480 tys. zł, przy wkładzie 
własnym 520 tys. zł. Wybrane i zgło-
szone we wniosku drogi to:
1)  Malcanów–Dziechciniec – odcinek 

ul. Podleśnej o długości ok. 1,4 km;
2)  ul. Trakt Napoleoński w Kopkach – 

roboty budowlane zostały po części 
rozpoczęte w 2019 r. Wykonano wte-
dy odcinek od ul. Jeździeckiej w kie-
runku świetlicy wiejskiej w Kopkach 
(ok. 450 m). W 2022 r. powstanie po-
zostały odcinek w kierunku Lipowa;

3)  ul. Jana Pawła II w Zakręcie – w 2021 
r. zaprojektowano budowę nowe-
go odcinka drogi do ul. Słonecznej, 
a 2022 r. zostanie on wykonany;

4)  ul. Sportowa i ul. Działkowa w Woli 
Duckiej – planowana łączna długość 

odcinków dróg wewnętrznych do re-
alizacji to 790 m;

5)  ul. Sportowa w Wiązownie – prace 
projektowe zakończyły się w 2020 
r. uzyskaniem decyzji ZRID, uli-
ca ta w 2022 r. zostanie w całości 
wykonana.

Przewidujemy, że w pierwszym kwarta-
le będziemy znać wykonawcę robót bu-
dowlanych, a zakończenie prac będzie 
miało miejsce w tym roku. Wybudowane 
drogi podniosą jakość życia mieszkań-
ców oraz atrakcyjność poszczególnych 
miejscowości, jak i całej gminy. 

Katarzyna Rosłaniec
k.roslaniec@wiazowna.pl

Dwie największe inwestycje 2022 r.

W budżecie na 2022 r. zarezerwowa-
no rekordowe wydatki na inwesty-
cje w  wysokości 41 900 553,01 zł.  
Kwota ta została rozłożona na 92 za-
dania. Inwestycje gminne dotyczą 
wielu ważnych dla mieszkańców ob-
szarów życia oraz obejmują zasięgiem 
wszystkie miejscowości. 
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Przetarg na mieszkania komunalne

Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonaw-
cy, który wybuduje mieszkania komunal-
ne na terenie naszej gminy. Liczymy na 
to, że podpiszemy umowę z wykonaw-
cą na przełomie stycznia i lutego 2022 r. 
Na terenie Radiówka powstaną trzy ta-
kie same ośmiolokalowe, wielorodzinne 
budynki mieszkalne. Dzięki podpisanej 
umowie z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego z  Departamentem Funduszy 
Mieszkaniowych na wsparcie z  Fundu-
szu Dopłat w ramach realizacji rządowe-
go programu budownictwa komunalnego 
i otrzymanym zewnętrznym środkom po-
wstaną 24 lokale mieszkalne, które wejdą 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Wiązowna. Mieszania będą miały po-
wierzchnię od 34 do 52 m2. Budowa ruszy 
w pierwszym kwartale 2022 r. A zakoń-
czenie budowy planowane jest na wrze-
sień 2023 r. Milena Gołąb

Koniec budowy kolejnego etapu 
kanalizacji w Emowie

W Emowie wybudowaliśmy kanalizację 
sanitarną na ul. Sosnowej i Runa Leśnego 
do ul. Jagód oraz na ul. Jagód. Długość sie-
ci w Emowie to łącznie ok. 2,3 km. Koszt 
inwestycji to prawie 1,5 mln zł. Ponadto 
w ramach realizacji zadania zleciliśmy za-
projektowanie 1,5 km dodatkowych odcin-
ków kanalizacji m.in. na ul. Runa Leśnego, 
ul. Wrzosów, ul. Maciejki, ul. Zalesie oraz 
drogach bez nazwy. Dokumentacja ta jest 
już na ukończeniu. O możliwości podłą-
czenia się do sieci kanalizacji sanitarnej 
będziemy informować zainteresowane 
osoby.  Tomasz Mielnicki

SUW Lipowo będzie przebudowany

Podpisaliśmy umowę na przebudowę 
i nadbudowę istniejącego budynku Sta-
cji Uzdatniania Wody w  Lipowie wraz 
z przebudową instalacji technologicznych 
oraz przebudową i budową doziemnych 
instalacji wodociągowych, kanalizacyj-
nych, elektrycznych. Przeprowadzenie 
tych prac pozwoli przede wszystkim po-
prawić jakość dostarczanej wody do do-
mów mieszkańców naszej gminy, a także 
umożliwi przystosowanie stacji uzdatnia-
nia wody do podłączenia nowego, czwar-
tego ujęcia wody. Uruchomienie czwartej 
studni głębinowej w przyszłości i podłą-
czenie jej do stacji zabezpieczy rosnące 
zapotrzebowanie na wodę z wodociągów 
w gospodarstwach domowych. Całkowi-
ty koszt inwestycji to prawie 4 mln zł. Na 
ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wyso-
kości 2 084 159,90 zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie 
prac planowane jest na wrzesień 2022 r. 

Tomasz Mielnicki

Linia 400 kV.  
Powstają pierwsze fundamenty

Na terenie gminy Wiązowna, rozpoczęła 
się budowa linii 400 kV Kozienice – Mi-
łosna. Łącznie powstaną 32 słupy i doce-
lowo ponad 12 km linii. Prace budowlane 
podzielono na etapy. W pierwszej kolejno-
ści budowane są fundamenty pod słupy. 
– Dotychczas, na terenie gminy Wiązow-
na wybudowano dwa fundamenty pod 
słupy, trzy są w realizacji, a kolejne będą 
powstawały sukcesywnie – informuje Mar-
cin KOSOWSKI, kierownik projektu. Prace 
fundamentowe zakończą się w dużej mie-
rze w grudniu 2022 r. Drugi etap przewi-
duje wznoszenie konstrukcji słupów oraz 

wykonanie prac naciągowych przewodów. 
Łącznie, na całej 72 km trasie linii, do wy-
budowania jest blisko 200 konstrukcji, 
z czego 32 powstaną na terenie naszej 
gminy. Na tym odcinku linia będzie miała 
ponad 12 km długości i jest jednym z naj-
dłuższych fragmentów na całej trasie.  

Katarzyna Strzeżek

Asfalt na ulicach w Gliniance

Ułożono asfaltową nawierzchnię jezdni 
na ul. Sosnowej oraz na ul. Partyzantów 
w Gliniance. Trwają prace wykończeniowe. 
Pozostała jeszcze regulacja kratek wpusto-
wych istniejącego systemu odwodnienia 
pasa drogowego oraz dostosowanie po-
ziomu istniejących zjazdów indywidual-
nych do poziomu jezdni asfaltowej. Termin 
zakończenia realizacji umowy to 5 lutego 
2022 r. Koszt tej inwestycji to ponad 200 
tys. zł. Tadeusz Dąbrowski

Mamy dotację na żłobek

Dostaniemy 1 348 701,84 zł na żłobek 
w ramach „Działania 8.3 Ułatwianie po-
wrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 
3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu 
do aktywności zawodowej w ramach ZIT, 
RPO WM 2014 – 2020”. Całkowita wartość 
projektu to 1 687 692,24 zł. Żłobek utwo-
rzymy w Gliniance, w budynku dawnego 
gimnazjum. Po podpisaniu umowy i otrzy-
maniu środków przystąpimy do realizacji. 
O kolejnych etapach będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco. Więcej infor-
macji na temat uzyskanej dotacji udziela 
Olga Nowak, Wydział Rozwoju Gospodar-
czego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@
wiazowna.pl Redakcja

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: PSE
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Sesja Rady Gminy. 
Budżet na 2022 r. 
przyjęty
Na grudniowej sesji – radni gminni 
uchwalili budżet na 2022 r.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano do-
chody na łączną kwotę 124 903 915,57 
zł, na które składają się dochody bieżą-
ce w wysokości 95 684 763,05 zł i do-
chody majątkowe – z przeznaczeniem na 
zadania inwestycyjne bądź stanowiących 
refundację wydatków inwestycyjnych po-
niesionych w 2021 r. – na sumę 29 219 
152,52 zł. Natomiast wydatki zaplano-
wano w łącznej kwocie 139 380 718,47 
zł, w tym na wydatki bieżące – 97 989 
821,63 zł. Na inwestycje przeznaczono 
rekordową kwotę 41 390 896,84 zł. Wię-
cej na temat budżetu piszemy na str. 6 – 7.

Radni w uchwałach finansowych doko-
nali zmian budżetowych wynikających 
z konieczności dostosowania planów do-
chodów i wydatków w 2021 r. Zdecydowa-
li o zmniejszeniu ceny biletów na liniach 
autobusowych „L” z 4 zł do 3 zł, a także 
o pokryciu części kosztów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi z dochodów 
gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyska-
ne z opłat za gospodarowanie odpadami 
od mieszkańców są niewystarczające na 
funkcjonowanie systemu śmieciowego.

Radni przyjęli również zmiany w regula-
minie Targowiska Gminnego „Mój Rynek” 
w Wiązownie dotyczące ustalenia nowe-
go inkasenta pobieranych opłat. Będzie 
nim Hydrodukt sp. z o.o. Pozytywnie roz-
patrzyli propozycję nowego regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie gminy, który określa 
zasady przyznawania stypendiów oraz 
zasiłków szkolnych.

Kolejnym ważnym tematem była uchwa-
ła w  sprawie „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2025”, 
który zakłada pomoc w zaspakajaniu po-
trzeb ekonomicznych rodzin, świadcze-
nia pomocy specjalistycznych, a  także 
wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajęli się uchwałą w spra-
wie „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wiązowna na lata 

Wykaz uchwał w sprawach:
152.XLIII.2021 zmieniający 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.;

153.XLIII.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;

154.XLIII.2021 Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2022 – 2034;

155.XLIII.2021 Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2022 rok;

156.XLIII.2021 ustalenia cen urzędowych 
za usługi przewozowe lokalnego transpor-
tu zbiorowego na liniach autobusowych 
uzupełniających Zarządu Transportu Miej-
skiego w  Warszawie na terenie Gminy 
Wiązowna;

157.XLIII.2021 ustalenia wydatków bu-
dżetu gminy, które w roku 2021 nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego;

158.XLIII.2021 pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
z  dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi;

159.XLIII.2021 zmieniający uchwałę nr 
32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia re-
gulaminu Targowiska Gminnego „Mój Ry-
nek” w Wiązownie;

160.XLIII.2021 uchwalenia Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Wiązowna;

161.XLIII.2021 Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2025;

162.XLIII.2021 Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Wiązow-
na na lata 2021 – 2026;

163.XLIII.2021 wyrażenia zgody na wnie-
sienie składników mienia komunalnego 
Gminy Wiązowna jako wkładu niepie-
niężnego (aportu) na kapitał zakładowy 
Hydrodukt spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością w zamian za objęcie przez 
Gminę Wiązowna udziałów w spółce;

164.XLIII.2021 odpowiedzi na skargę, 
skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie;

165.XLIII.2021 przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie;

166.XLIII.2021 zmiany statutu Środowi-
skowego Domu Samopomocy.

Foto: I. Trzaska

Radni byli jednomyślni 
w sprawie budżetu

2021 – 2026”, której celem jest określe-
nie polityki społecznej z uwzględnieniem 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych, prze-
mocy w rodzinie, jak również integracji 
i  aktywności społecznej mieszkańców 
gminy.

Radni wyrazili także zgodę na przekaza-
nie mienia komunalnego Gminy Wiązow-
na spółce Hydrodukt jako aport na kapitał 
zakładowy spółki w celu objęcia jej udzia-
łów. Na sesji dodatkowo podjęto dwie 
uchwały w sprawie przekazania skarg do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie celem przedstawienia wy-
jaśnień i odpowiedzi na nie.

Na koniec radni przyjęli propozycję no-
wego statutu Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy. W statucie dokonano zmiany 
siedziby palcówki. Ta będzie mieścić się 
w budynku po gimnazjum w Gliniance.

Szczegółowych informacji o sesji udzie-
la Dominika Twardziak – Wydział Spraw 
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: 
d.twardziak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Mamy 13 000 mieszkańca!

Dzień 9 grudnia 2021 r. zapisze się na sta-
łe w historii Gminy Wiązowna. Tego dnia 
zameldował się nasz 13 000 mieszkaniec! 
Został nim Robert Olejnik. Niedawno prze-
prowadził się razem z rodziną z Warszawy 
do Malcanowa. Wybrali to sołectwo, ponie-
waż właśnie z niego pochodzi jego żona. 
Nasz mieszkaniec interesuje się motoryzacją 
i wędkarstwem. Łatwy dojazd do większych 
miast, takich jak Otwock czy Warszawa, oraz 
to, jak dobrze Wiązowna się rozwija, zwłasz-
cza infrastruktura – to, jego zdaniem, głów-
ne atuty gminy. Bardzo chwali sobie również 
budynek Szkoły Podstawowej w Malcano-
wie, zwłaszcza halę sportową. Do tej pla-
cówki chodzi jego syn. Redakcja

Ranking Gmin Województwa 
Mazowieckiego 2021

Opublikowano wyniki I  edycji Rankingu 
Gmin Województwa Mazowieckiego 2021 
przygotowanego przez Ośrodek Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerze-
go Regulskiego. Gmina Wiązowna znalazła 
się na ósmej pozycji wśród gmin wiejskich 
na Mazowszu. Ranking gmin jest inicjaty-
wą realizowaną od wielu lat przez regional-
ne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej. W tym roku po raz pierwszy zor-
ganizowano Ranking Gmin Województwa 
Mazowieckiego we współpracy z Urzędem 
Statystycznym w Warszawie. Celem przed-
sięwzięcia było wyłonienie i promowanie 
samorządów wyróżniających się pod wzglę-
dem rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Fundacja ma nadzieję, że przeprowadzane 
analizy statystyczne staną się podstawą 
ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem 
lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami 
rozwoju regionu. W ramach rankingu oce-
nie poddawane były wszystkie gminy wo-
jewództwa mazowieckiego z wyłączeniem 
miast na prawach powiatu. Redakcja

Nowe auta dla policji 

Nasi policjanci będą patrolować ulice 
i  jeździć na interwencje nowymi auta-
mi. Podczas uroczystości w  Wiązownie 
wójt Janusz BUDNY przekazał symbolicz-
ne kluczyki do współfinansowanych przez 
naszą gminę czterech z pięciu nowych sa-
mochodów. Na ulice wyjedzie jedno ozna-
kowane auto oraz cztery bez oznaczeń. 
Na co dzień policjanci będą patrolować 
w nich ulice, wyjeżdżać na interwencję 
i zapewne łapać lokalnych piratów dro-
gowych. Mamy nadzieję, że będą one do-
brze służyć naszym funkcjonariuszom. 
Przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji przekazali na ręce przedstawicieli 
samorządu Gminy Wiązowna pamiątko-
we statuetki w podziękowaniu za wspar-
cie przedsięwzięć związanych z rozwojem 
i bieżącym funkcjonowaniem lokalnej po-
licji oraz za współpracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. Redakcja

Ewangelicki cmentarz w Pęclinie

Mieszkańcy sołectwa Pęclin postanowi-
li zadbać o miejsce związane z historią 
wsi, która powstała w 1823 r. Jej nazwa 
pochodzi od nazwy niemieckiego mia-
steczka Penzlin w  Meklemburgii, skąd 
przybyli założyciele wsi – ród Maltzan zu 
Wartenberg und Penzlin. U schyłku XIX w. 
na obszarze naszej gminy mieszkało 811 
protestantów. W Pęclinie istniał cmen-
tarz ewangelicki, który został zniszczony 
podczas II wojny światowej. Aby uhono-
rować założycieli wsi, mieszkańcy ustawi-
li pamiątkową tablicę w miejscu dawnej 
nekropolii z napisem „Cmentarz Ewange-
licki pierwszych osadników Pęclina z XIX 
wieku”.  Redakcja

Zgłoś się do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków

Każdy właściciel lub zarządca budynku, 
w którym znajduje się źródło ciepła i spa-
lania paliw, ma obowiązek złożyć dekla-
rację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Może ja wysłać przez 
internet ze stronie www.gunb.gov.pl. Oso-
by, które nie mogą skorzystać z tej formy, 
wypełniony dokument w wersji papiero-
wej mogą wysłać listem albo złożyć oso-
biście we właściwym urzędzie gminy 
– zgodnie z lokalizacją budynku. Właści-
ciel lub zarządca budynku, który posiada 
źródło ciepła i spalania paliw uruchomio-
ne przed 1 lipca 2021 r., ma 12 miesięcy 
na złożenie dokumentu. Jeśli zaś urucho-
mione zostało ono po 1 lipca, to deklara-
cję należy złożyć w ciągu 14 dni od jego 
uruchomienia.  Redakcja

Zagospodarowanie starorzecza rzeki 
Mienia. Konsultacje

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące 
zadania „Zagospodarowanie terenu sta-
rorzecza rzeki Mienia” w Wiązownie.  Ich 
celem jest uzyskanie opinii, wniosków 
i  uwag mieszkańców Gminy Wiązowna 
na temat koncepcji zagospodarowania 
terenu działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej 
oraz koncepcji zagospodarowania tere-
nów gminnych wzdłuż fragmentu staro-
rzecza rzeki Mienia. Z koncepcjami można 
zapoznać się na naszej stronie interneto-
wej oraz w urzędzie. Więcej informacji na 
ten temat udziela Milena Gołąb, Wydział 
Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: m.go-
lab@wiazowna.pl. Konsultacje trwają do 
31 stycznia.  Milena Gołąb

Foto: FB Sołectw
a Pęclin
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Umowa na „Odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów z terenu gmi-
ny Wiązowna” w 2022 r. podpisana. 
Stawka za odbiór śmieci od mieszkań-
ców pozostaje bez zmian. 

Pięciu wykonawców, zainteresowanych za-
mówieniem, złożyło swoje oferty. Najkorzyst-
niejszą okazała się ta firmy P.P.H.U. Lekaro 
Jolanta Zagórska z Woli Duckiej. Zamówienie 
podzielone było na dwie części. Pierwsza do-
tycząca odbioru, transportu i zagospodarowa-
nia odpadów od mieszkańców oraz z działek 
letniskowych. Druga zaś odbioru, transpor-
tu i zagospodarowania odpadów komunal-
nych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Oferta cenowa za 
świadczenie usług przedstawiona przez wy-
konawcę, pozwoliła utrzymać stawki za od-
biór odpadów na dotychczasowym poziomie. 

Nowa umowa obejmować ma okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Resztki 
po segregacji odpadów (zmieszane) od-
bierane będą sprzed posesji raz na dwa 
tygodnie, a odpady segregowane – raz 
w  miesiącu. Odpady biodegradowalne 
od kwietnia do października – odbierane 
będą raz na dwa tygodnie, a w pozosta-
łym czasie – raz w miesiącu. Harmono-
gram odbioru znajdą Państwo na str. 19.

Odbiór choinek sprzed posesji planowa-
ny jest pod koniec stycznia, natomiast 
zbiórki wielkogabarytowe sprzed pose-
sji – w lutym i we wrześniu. PSZOK (na 
terenie oczyszczalni ścieków w Emowie, 
ul. Wiązowska 2a), otwarty będzie dla 
mieszkańców w  soboty (oprócz świąt) 
w godz. od 10.00 do 18.00. Zasady se-
gregacji się nie zmieniły.

Wykonawca – w ramach kryterium eko-
logicznego oceny oferty – zadeklarował, 
że zagospodaruje na swój koszt odpady 
zebrane w ramach akcji sprzątania oko-
lic: wiosennej „Czyste sołectwo – moja 
wizytówka” i  jesiennego „Sprzątania 
Świata”.  

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Segreguj rzetelnie!
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Opłaty za śmieci bez zmian

Przypominamy najważniejsze zasady mające wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów: 

1)  Segreguj rzetelnie! Najdrożej płacimy za resztki po segregacji (odpady zmieszane). 
2)  30% mieszkańców kompostuje odpady! Kompostuj i Ty. Nie oddajesz odpadów bio? Płacisz mniej! 
3)  Zgłoś wszystkich mieszkańców posesji (nowo urodzonych oraz tych, którym wynajmujesz lokale). To Twój bezwzględny 

obowiązek, niech inni za Ciebie nie płacą! 
4)  Płać regularnie za śmieci i nie twórz zadłużenia na swoim koncie! Płatności dokonuj do 15. dnia każdego miesiąca. 
5)  Zgłoś, że się wyprowadziłeś! Nie generujesz wtedy sztucznego długu na swoim koncie. 
6)  Wszystkie zmiany danych w systemie obowiązują dopiero po zgłoszeniu ich w złożonej deklaracji. Niestety, nie możemy 

dokonywać zmian na podstawie telefonów, e-maili i innych (niż deklaracje) pism wnoszonych do urzędu.

Bądź odpowiedzialny, za to co 
robisz! Ogranicz ilość wytwa-
rzanych odpadów, używając 
np. wielorazowych opakowań, 
gdyż rozliczamy się z wyko-
nawcą w przeliczeniu za od-
biór 1 tony odpadów.
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Rada Gminy Wiązowna pod-
jęła uchwałę w  sprawie 
stawek podatku od nierucho-
mości na 2022 rok. Stawki 
te, w stosunku do wysoko-
ści obowiązującej w  2020 
i  2021 roku, nie wzrosły 
z wyjątkiem stawki dotyczą-
cej budynków pozostałych.

Zdecydowaliśmy się wprowa-
dzić takie stawki podatkowe, 
bo zdajemy sobie sprawę, że 
sytuacja ekonomiczna wie-
lu właścicieli zarówno nie-
ruchomości jak i  środków 
transportowych, jest trudna 
a obciążenia podatkowe i tak 
są już wysokie.

Stawki podatku od środków 
transportowych dla wszyst-
kich rodzajów pojazdów pod-
legających opodatkowaniu 
pozostały bez zmian. W przy-
padkach, gdzie możliwe było 
zastosowanie stawki mini-
malnej, zastosowaliśmy taką 
właśnie stawkę.

Wysokość stawek podatku 
rolnego i leśnego nie jest za-
leżna od gminy. Określa je Mi-
nisterstwo Finansów. 

Stawki podatku rolnego będą 
niewiele wyższe niż w 2022 r. 
i wyniosą:

1)  dla gruntów gospodarstw 
rolnych (tj. gruntów o pow. 
przekraczającej 1 ha fi-
zyczny lub przeliczeniowy) 
– 153,70 zł z ha przelicze-
niowego (w 2021 r. było 
146,38 zł z ha);

2)  dla gruntów rolnych nie-
stanowiących gospodar-
stwa rolnego – 307,40 zł 
za ha fizyczny (w 2021 
roku było to 292,75 zł za 
ha fizyczny). Stawka po-
datku leśnego będzie rów-
nież minimalnie wyższa 
niż w  2022 r. i  wyniesie 
46,70 zł za 1 ha fizyczny 
(w 2021 r. wynosiła 43,30 
zł za 1 ha fizyczny).

Natomiast w  2022 r. poda-
tek od budowli związanych 
z  działalnością gospodarczą 
wynosi 2% ich wartości okre-
ślonej na podstawie usta-
wy o  podatkach i  opłatach 
lokalnych.
 

Mariola Kwiatkowska
m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Stawkę podatku za budynki 
mieszkalne mamy jedną 

z najniższych w powiecie

Foto: Adobe Stock

Obowiązujące stawki podatków w gminie

Warto płacić podatki tu, gdzie się mieszka. Wpływy z podatków 
pozwalają nam rozwijać i modernizować gminną infrastrukturę.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2022 R.

Rodzaj nieruchomości

Stawka 
(za m2 po-
wierzchni 

użytkowej)

Grunty związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków.

0,87 zł 

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego.

0,45 zł

Budynki mieszkalne. 0,75 zł

Budynki mieszkalne – Wola Ducka. 0,01 zł

Budynki związane z: 

 1)  prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz mieszkalne lub ich części, 
zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarcze;

21,06 zł

 2)  udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalno-
ści leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń.

4,50 zł

Budynki pozostałe, m.in. garaże wolno-
stojące, budynki gospodarcze, komórki, 
obiekty zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności przez organizacje 
pożytku publicznego.

5 zł

Budynki pozostałe – domki letniskowe. 8 zł
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Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka”: wszystkim naszym 
placówkom oświatowym – szkołom podstawowym i przedszkolom – 
nauczycielom, pedagogom, psychologom oraz dzieciom i  młodzieży, 
Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Środowiskowemu 
Domowi Samopomocy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w  Wiązownie 
i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiom, 
Urzędowi Gminy Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi 
„Senior+” z  Woli Karczewskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy Wiązowna, Ośrodkom Zdrowia 
w Wiązownie i Gliniance, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz klubom 
sportowym.

Od 25 listopada do 10 grudnia 
2021  r. na terenie naszej gmi-
ny odbyło się ponad 100 różne-
go rodzaju wydarzeń w ramach 
trzeciej już edycji kampanii „Bia-
ła Wstążka”. Tym razem akcja 
odbywała się pod hasłem „Róż-
ne barwy przemocy”.

„Biała Wstążka” to największa na 
świecie kampania mająca na celu 
zatrzymanie przemocy. Jest ona 
prowadzona w ponad 60 krajach, 
także w  Polsce. Gmina Wiązow-
na już po raz trzeci przystąpiła do 
kampanii. W tym roku akcję zor-
ganizowaliśmy pod hasłem „Róż-
ne barwy przemocy”. Znakiem akcji 
jest biała wstążka. Jej noszenie 
jest symbolem sprzeciwu wobec 

przemocy, która przybierać może 
różne formy.

Cała społeczność gminna zaanga-
żowała się w naszą akcję. W czasie 
tegorocznej edycji kampanii przygo-
towano i rozdano ponad 5000 wstą-
żek. Zorganizowano też bezpłatne 
porady: psychologów, pedagogów, 
pracowników socjalnych, asystentów 
rodziny, specjalistów m.in. od uzależ-
nień. W ramach kampanii pracownicy 
Centrum Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna pełnili całodobowy dyżur 
telefoniczny. Centrum zorganizowało 
dodatkowe dyżury specjalistów: pra-
cowników socjalnych, asystenta ro-
dziny oraz psychologa.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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„Biała Wstążka”. Po raz 
kolejny przeciw przemocy

Do kampanii włączyły się 
wszystkie placówki oświatowe 

i jednostki gminne

GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ 
PO POMOC?
Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
Radiówek 25, tel. 22 780 46 59,  
e-mail: bom@cuswiazowna.pl
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Wiązownie
czynny we wtorki w godz. 16.00 – 18.00
Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. nr 1
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna
Radiówek 25, tel.: 22 780 46 59
e-mail: pomoc-zespol@cuswiazowna.pl
Posterunek Policji w Wiązownie
ul. Leśna 4, tel. 47 724 17 61, 112 lub 997
Oficer dyżurny KPP w Otwocku
tel. 47 724 19 00 lub 47 724 12 13
Niebieska Linia
tel. 800 120 002,
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Centrum Praw Kobiet, całodobowy telefon inter-
wencyjny dla kobiet – ofiar przemocy
600 070 717
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie – Niebieska Linia 
800 120 002
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego
tel. 22 668 70 00
pon.–pt. w godz. 8.00 – 20.00, sob. w godz. 
9.00 – 14.00
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka
800 12 12 12
Helpline.org.pl
800 100 100
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111
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Jak powstały Miejsca Pamięci Narodo-
wej w Gminie Wiązowna, na terenie 
działań IV Kompanii Armii Krajowej? 
Publikujemy IV część relacji śp. Cze-
sława KONOWROCKIEGO pseudo-
nim „Korzeń”, wiceprezesa koła nr 4 
„Fromczyn” Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Otwocku.

Edmund TWARDOWSKI, Bolesław BO-
GUCKI i ja chcieliśmy w jakiś sposób wy-
różnić Malcanów i  szkołę, w  której to 
pracował, jako nauczyciel, nasz dowód-
ca IV Kompanii por. Marian MAZOWIECKI 
ps. „Ludomir”. Z Malcanowa było najwię-
cej chłopaków w Armii Krajowej. Tam też 
było zrzutowisko „Pierzyna”. Na jednym 
ze spotkań dyrektor Hanna SEKULSKA 
poparła nasz wniosek, ażeby w  szkole 
ustawić tablicę upamiętniającą działal-
ność "Ludomira”. W  tym okresie wój-
tem gminy była Jolanta KOCZOROWSKA, 
która wraz z Anną BĘTKOWSKĄ poparła 
nasz wniosek i częściowo go sfinanso-
wała. Tablica została wykonana przez ka-
mieniarza z ul. Pęclińskiej, przy pomocy 
mieszkańców z Malcanowa i Dziechcińca 
oraz Państwa ZAGÓRSKICH. Tablica zo-
stała poświęcona przez księdza Tadeusza 
ŁUNIEWSKIEGO w maju 1995 r.

Drewniany krzyż w Rudce
W jednym z numerów „Powiązania” były 
dyrektor szkoły Władysław KROPIEWNIC-
KI napisał, że krzyż w Rudce z 1863 r. 
łamie się. Zwróciłem się do mojego kuzy-
na Piotra KLOCHA, właściciela działki, na 
której stał krzyż, ażeby sam lub z pomo-
cą władz gminy naprawił go. Piotr upa-
trzył sobie dąb na mojej działce, wyciął 

go i przy pomocy mieszkańców Żanęci-
na – Andrzeja BĄKA i Władysława NO-
WAKA, dokonali pierwszej obróbki dębu. 
Powiadomiłem o tym Pawła AJDACKIEGO 
z PTTK i przejął on całość obróbki, aż do 
ustawienia krzyża. Poświęcenia dokonał 
ks. Tadeusz ŁUNIEWSKI. (Obecnie krzyż 
został przeniesiony do Radiówka – red.)

Zabytkowy krzyż przy ul. Lubelskiej 
Krzyż drewniany przy ul. Lubelskiej 66/70 
ma ponad 140 lat. W okresie okupacji i PR-
L-u był bardzo zaniedbany. Przywrócony 
pamięci został przez wnuczkę zasłużonej 
rodziny PAWLAKÓW – Barbarę BOCIAN. 
Krzyż ma wyjątkową historię, którą war-
to poznać. Na tym terenie odbyły się walki 
o niepodległość i wolność naszej Ojczyzny 
podczas II wojny światowej. Szosa Lubel-
ska, aż do Zakrętu, była zajęta przez czołgi 
radzieckie, a w lesie za lotniskiem w Gó-
raszce pozostały jeszcze okrążone wojska 
niemieckie. Była to pierwsza linia frontu. 
Wspominam to, ponieważ w roku 1944, 
gdy wkroczyła Armia Radziecka, zostałem 
złapany w Pęclinie przez żołnierzy radziec-
kich i samochodem dowieziono mnie do 
budynków gospodarczych Juliana PAWLA-
KA. Tam podzielono nas na grupy i zaczęli-
śmy kopać okopy wzdłuż ulicy Lubelskiej. 
Ja akurat stałem blisko tego krzyża. Snaj-
perzy niemieccy, którzy pozostali w bun-
krach strzelali do nas, kopiących okopy. 
Myślę jednak, że obecność tego krzyża nie 
była przypadkowa. Pracowaliśmy do wie-
czora, aż w końcu udało nam się szczęśli-
wie uciec. 
Śp. por. Czesław Mieczysław Konowrocki

Weteran Walk o Niepodległość  
Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsca pamięci. 
Tablica i dwa krzyże

GLINIANKA

0 Projekt i budowa ul. Wrzosowej 

50
Budowa dróg osiedlowych 
– kontynuacja prac z lat 
ubiegłych

0
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
Napoleoński w Kopkach 
i ul. Ułańskiej

0
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki 
– kontynuacja

0 Zagospodarowanie placu 
zabaw w Gliniance II

0 Doziarnianie ul. Wawrzynieckiej 

0
Przebudowa z nadbudową 
budynku przy ul. Napoleońkiej 
i Wawrzynieckiej

0 Projekt i przebudowa Izby 
Regionalnej 

0 Projekt i budowa pumptracku 

GÓRASZKA

0 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

0 Modernizacja ul. Mickiewicza

0
Budowa drogi publicznej 
ul. Krótkiej i odcinka ul. Pięknej 
w Majdanie

0 Projekt świetlicy wiejskiej

0 Zakup kruszywa na drogi 
w miejscowości 

0 Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 

IZABELA

0
Projekt chodnika wraz 
z przystankami przy drodze nr 
2701W w Izabeli i Michałówku 
– pomoc rzeczowa dla powiatu 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 18

Krzyż przy ul. Lubelskiej
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Już obowiązują nowe przepisy w ra-
mach pakietu zmian wynikających 
z Polskiego Ładu. Oto najważniejsze 
zagadnienia, o  których należy wie-
dzieć, aby nie narazić się na sankcje 
podatkowe oraz wybrać optymalny 
sposób rozliczania własnej firmy.

Zmiana w wysokości składki 
zdrowotnej
Składka zdrowotna opłacana jest przez 
każdego podatnika, dlatego też nowy 
sposób jej wyliczania, a  tym samym 
określenie wysokości, jest jedną z więk-
szych wprowadzonych zmian. Od 2022 r. 
ustalane jest od dochodu w  przypad-
ku opodatkowania na zasadach ska-
li podatkowej bądź podatku liniowego 
lub od przychodu w  przypadku osób 
rozliczających się w  formie ryczałtu 
ewidencjonowanego.

Zmiany w opodatkowaniu skalą 
podatkową
Przedsiębiorcy opodatkowujący działal-
ność na zasadach ogólnych, czyli skalą 
podatkową, skorzystają z wyższej kwo-
ty wolnej od podatku w kwocie 30 tys. 
zł. Kwota wolna od podatku (roczny li-
mit zarobków, do przekroczenia które-
go nie płaci się podatku PIT) nie będzie 
degresywna. Co to oznacza? Próg 30 tys. 
zł rocznie, czyli 2 500 zł miesięcznie bę-
dzie dotyczył każdego, więc osoby o niż-
szych dochodach nie zapłacą podatku 
w ogóle. Kolejną ze zmian jest reforma 
w ramach skali podatkowej. Następuje 

przesunięcie progu podatkowego. Obec-
nie obowiązująca granica 85 528 zł zo-
staje przesunięta do 120 tys. zł.

Zmiany w opodatkowaniu 
ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych
Obniżono stawki ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych dla niektórych 
zawodów, np. branży IT – będzie mogła 
stosować nową stawkę 12%. Wprowa-
dzono kolejną stawkę ryczałtu 14% m.in. 
dla architektów. Ponadto uregulowano 
kwestie dotyczące opodatkowania naj-
mu prywatnego. Ryczałt jest teraz je-
dyną dostępną formą opodatkowania 
przychodów z tego źródła.

Likwidacja karty podatkowej
Od 2022 r. przedsiębiorcy nie będą mo-
gli też wybrać opodatkowania na zasa-
dach karty podatkowej. Nie oznacza to 
jednak, że ta forma opłacania podatku 
została całkowicie zlikwidowana. Zmia-
na przepisów w ramach Polskiego Ładu 
nie pozwoli przejść podatnikom na kartę 

podatkową, jeśli dotąd nie rozliczali się 
w  ten sposób. Nadal z karty podatko-
wej będą mogli korzystać przedsiębior-
cy, którzy dotychczas rozliczali się w ten 
sposób.

Obowiązkowe płatności 
bezgotówkowe
Polski Ład wprowadził nowy limit płat-
ności gotówkowej. Dotychczas obejmo-
wał transakcje między przedsiębiorcami, 
a teraz dotyczy również tych z konsumen-
tami. Obowiązkowe jest posiadanie ter-
minali płatniczych, które od lipca 2022 r. 
będą musiały być połączone z kasami fi-
skalnymi online, aby pozwolić na płat-
ności bezgotówkowe. Obowiązuje limit 
takich transakcji do 20 tys. zł. Zmniej-
sza się limit transakcji bezgotówkowych 
między przedsiębiorcami – z 15 tys. zł do 
8 tys. zł.  

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl

Informacje na podstawie: podatki.gov.pl;  
poradnikprzedsiebiorcy.pl; ksiegowosc.infor.pl 

Polski Ład.  
Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców 

Wzrosła kwota 
wolna od podatku

Foto: Adobe Stock

Uwaga przedsiębiorcy! 
W życie weszły ważne zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
wprowadziło zmiany w obsłudze rejestru. Do najważniejszych należy przeniesie-
nie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności 
gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności 
gospodarczej, ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl. Obowiązują również 
nowe formularze wniosków CEIDG-1, instrukcje wypełniania oraz zaświadczenia 
wydawane z CEIDG. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: www.Biz-
nes.gov.pl/ceidg
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Covid-19. 
Szczepienia 
dzieci od 5 do 
11 lat
Rodzice mogą zapisywać na szczepie-
nia przeciw Covid-19 dzieci w wieku 
od 5 do 11 lat. Zabiegi ruszyły. Dzie-
ci otrzymują szczepionkę firmy Pfizer. 

Dzieci, które ukończyły 12 lat, mogą się 
szczepić od 7 czerwca. Teraz możliwość 
zaszczepienia się przeciw Covid-19 zy-
skują dzieci, które skończyły 5 lat. 
E-skierowanie na szczepienie dla dzieci 
w wieku 5 – 11 lat jest automatycznie wy-
stawiane, z chwilą skończenia przez Two-
ją pociechę 5 lat. E-skierowanie dziecka 
znajdziesz na jego Internetowym Koncie 
Pacjenta. 

Możesz zapisać dziecko do jednego z na-
szych Ośrodków Zdrowia (Glinianka – tel. 
22 789 97 22, Wiązowna – tel. 22 789 01 
15) lub zarejestrować w Powszechnym 
Punkcie Szczepień w Pawilonie Kultury 
w Wiązownie. Punkt znajduje się przy uli-
cy Lubelskiej 53. Na szczepienia dziecko 
można też zarejestrować:
1)  kontaktując się z Powszechnym Punk-

tem Szczepień w Pawilonie Kultury 
w Wiązownie pod nr tel. 602 742 600;

2)  dzwoniąc na bezpłatną infolinię Na-
rodowego Programu Szczepień: 989;

3)  wysyłając SMS o treści SzczepimySie 
na numer 664 908 556 lub 880 333 
333;

4)  poprzez e-rejestrację dostępną na 
stronie głównej pacjent.gov.pl. Wy-
bierz szybką ścieżkę e-rejestracji, 
wpisz numer PESEL i nazwisko Two-
jego dziecka, podaj numer telefonu, 
na który odbierzesz potwierdzenie, 
i wybierz termin szczepienia.

Przed szczepieniem wypełnij za dziec-
ko kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego. Kwestionariusz będzie 
dla lekarza podstawą decyzji, czy dziec-
ko może być zaszczepione danego dnia. 

Dawki szczepionki zostały dostosowa-
ne do wieku dziecka. Pamiętaj, że po 
szczepieniu każda osoba, pełnoletnia czy 
nie, zostaje przez kwadrans w punkcie 
szczepień. Szczepionka firmy Pfizer jest 
dwudawkowa. Dlatego punkt szczepień 
umówi Twoje dziecko od razu na drugą 
dawkę po minimum 21 dniach. Ważne 
jest podanie dwóch dawek szczepionki, 
bez nieuzasadnionego wydłużania odstę-
pów pomiędzy dawkami.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) Twojego 
dziecka stanie się ważny 14 dni po peł-
nym zaszczepieniu.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: pacjent.gov.pl 

Redakcja
Tukontakt@wiazowna.pl

Już można 
szczepić dzieci od 

5 roku życia

Foto: Adobe Stock

Przypominamy!
Jeśli jeszcze nie zaszczepiłeś się prze-
ciw koronawirusowi, zrób to jak 
najszybciej! Szczepienia to najsku-
teczniejsza broń w  walce z  ciężkim 
przebiegiem choroby oraz śmiercią.

0 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

0 Zakup flag państwowych 
i ozdób świątecznych 

0 Konserwacja przepustów 
drogowych w miejscowości 

KĄCK

0 Utwardzenie dróg 
w miejscowości kruszywem

0 Remont podłogi w budynku 
świetlicy wiejskiej 

0 Wyposażenie i remont świetlicy

KOPKI

0 Przebudowa ul. Jeździeckiej 

0
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
Napoleoński (do granicy 
z Miastem Otwock)

0
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
Napoleoński i ul. Ułańskiej 
w Gliniance

0 Utwardzenie kruszywem 
ul. Nad Świdrem

0
Zagospodarowanie terenu 
przy świetlicy wraz z jej 
doposażeniem

KRUSZÓWIEC

0 Utwardzenie skrzyżowania 
ul. Zbożowej i Nowej 

0
Projekt organizacji ruchu 
wraz z wykonaniem progu 
zwalniającego w ul. Nowej 
i Wspaniałej

LIPOWO

0 Modernizacja stacji uzdatniania 
wody

0 Budowa wodociągu w Lipowie 
od mostu Złotej Wilgi

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 21
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Z
ASADY

 RECYKLING
U

BIO
 (traw

a, liscie, odpady biodegradow
alne)

W
RZ

U
CA

M
Y:

bioodpady i odpady zielone, resztki żyw
ności, obierki z 

ow
oców

 i w
arzyw

, skórki ow
oców

, traw
ę, gałęzie, skorupki 

jaj, fusy po kaw
ie i herbacie.

N
IE W

RZ
U

CA
M

Y:
kości, m

ięsa, piasku, kam
ieni, papierosów

, popiołu, 
odchodów

 zw
ierzęcych, odpadów

 z tw
orzyw

 sztucznych, 
folii, m

etalu, przeterm
inow

anych lekarstw
.

O
D

PA
D

Y
 Z

M
IESZ

A
N

E (C
ZA

RN
Y PO

JEM
N

IK)

W
RZ

U
CA

M
Y:

odpady kuchenne, zabrudzone opakow
ania plastikow

e, porcelanę, talerze, zabaw
ki, opakow

ania po dezodorantach, styropian opakow
aniow

y, 
gum

ę, zim
ny popiół w

ęglow
y, pam

persy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, w
ata itp.), potłuczone szyby.

N
IE W

RZ
U

CA
M

Y:
odpadów

 niebezpiecznych, m
.in.: opakow

ań po lekach, leków
 przeterm

inow
anych, farb, olejów

 i ich opakow
ań, pojem

ników
 po środkach ochrony 

roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m
.in. żarów

ek, lam
p, kineskopów

, św
ietlów

ek, baterii i akum
ulatrów

), sprzętu agd i rtv, 
kom

puterów
, odpadów

 w
ielkogabarytow

ych (m
.in.:   m

ebli, w
ykładzin, dyw

anów
, m

ateracy, w
ózków

).

M
ETA

LE I TW
O

RZ
Y

W
A

  SZ
TU

CZ
N

E (ŻÓ
ŁTY W

O
REK)

W
RZ

U
CA

M
Y:

butelki typu PET po w
odzie i napojach, opakow

ania po chem
ii gospodarczej (po płynach do prania, szam

ponach, płynach do płukania), plastikow
e 

pojem
niki, kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne opakow

ania z tw
orzyw

 sztucznych, plastikow
e torebki, plastikow

e opakow
ania po żyw

ności, 
opakow

ania z m
etali i m

etali kolorow
ych, puszki m

etalow
e (po napojach i konserw

ach), opakow
ania w

ielom
ateriałow

e po napojach (tzw
. Tetrapaki).

N
IE W

RZ
U

CA
M

Y:
styropianu, opakow

ań po oleju, opakow
ań po farbach, chem

ikaliach, folii budow
lanej, tw

orzyw
 piankow

ych, pieluch jednorazow
ych typu pam

pers, 
opakow

ań z plastiku w
 połączeniu z innym

i m
ateriałam

i, zabaw
ek, opakow

ań po aerozolach, baterii.    

SZ
K

ŁO
 (ZIELO

N
Y W

O
REK)

W
RZ

U
CA

M
Y:

butelki i słoiki szklane po napojach i żyw
ności, butelki po 

napojach alkoholow
ych, szklane butelki po sokach, szklane 

opakow
ania po kosm

etykach. D
okładne m

ycie opakow
ań 

nie jest konieczne.

N
IE W

RZ
U

CA
M

Y:
porcelany i ceram

iki, doniczek, żarów
ek, lam

p neonow
ych, 

fluorescencyjnych i rtęciow
ych, reflektorów

, szkła 
stołow

ego, okularow
ego, żaroodpornego, ekranów

 i lam
p 

telew
izyjnych, luster, szyb sam

ochodow
ych i okiennych.

PA
PIER (N

IEBIESKI W
O

REK)

W
RZ

U
CA

M
Y:

papierow
e opakow

ania, opakow
ania z kartonu, 

pudła kartonow
e, książki, gazety, m

agazyny, zeszyty 
katalogi, torby papierow

e.

N
IE W

RZ
U

CA
M

Y:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii 
alum

iniow
ych, papieru z dom

ieszką tw
orzyw

 
sztucznych, opakow

ań po papierosach.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
napoleoński 

0 Budowa świetlicy wiejskiej 
– kontynuacja

0 Projekt ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Łąkowej 

0
Zagospodarowanie terenu 
i doposażenie placu zabaw przy 
ul. Wierzbowej 

MAJDAN

0 Wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Równej

0
Budowa drogi publicznej 
ul. Krótkiej w Góraszce 
i odcinka ul. Pięknej

0
Projekt dróg gminnych: 
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej 
Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa  

MALCANÓW

0
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Podleśna 

0 Zagospodarowanie terenu 
Laguny 

0 Projekt i budowa pumptracku 
na terenie Laguny 

0 Utwardzenie ul. Granicznej 
kruszywem

MICHAŁÓWEK

0 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów 

0 Przebudowa ul. Tajemniczej 

0
Projekt chodnika wraz 
z przystankami przy drodze nr 
2701W w Izabeli i Michałówku 
– pomoc rzeczowa dla powiatu 

W czasie pandemii seniorzy 
nie są tylko narażeni na wi-
rusy, ale także na nieetyczne 
praktyki biznesowe. Przestęp-
cy dwoją się i troją, aby wy-
korzystać lęk, panikę i izolację 
seniorów. Co chwilę powstają 
nowe techniki manipulacyjne. 

Oto kilka wybranych z wielu przy-
kładów naciągania, powstałych 
w trakcie pandemii. Warto się z nimi 
zapoznać, by nie dać się oszukać.

Na dezynfekcję przesyłki
Otrzymujemy sms, telefon lub ma-
ila z prośbą o dopłatę niewielkiej 
kwoty w celu dezynfekcji przesył-
ki. Jeśli nie wpłacimy wróci ona do 
nadawcy. Ofiara wchodzi w link za-
mieszczony w wiadomości i podaje 
swoje dane, aby zrealizować prze-
lew. W ten sposób wyłudzacze zdo-
bywają dane do konta bankowego

Na dezynfekcję mieszkania
Tym razem złodzieje przebrani 
w kombinezony, wyposażeni w rę-
kawice i okulary ochronne pukają 
do drzwi i proponują dezynfekcję 
mieszkań. Później natomiast, po 
opuszczeniu mieszkań przez ich lo-
katorów – plądrują i kradną.

Maseczka ze srebra
Na rynku pojawiły się specjalne, dro-
gie maseczki w 100% zabezpiecza-
jące przez wirusem z cząsteczkami 
nano-srebra. Oczywiście maseczki 
z cudownego materiału to oszustwo.

Cudowne leki na koronawirusa
W związku z obecną sytuacją epi-
demiczną, wielu oszustów wyko-
rzystuje nasz niepokój o zdrowie, 
oferując sprzedaż fałszywych leków 
lub produktów, rzekomo zapobie-
gających zarażeniu się koronawi-
rusem, w niewiarygodnie wysokich 
cenach. Warto przed zakupem ja-
kichkolwiek leków konsultować się 
z lekarzem oraz kupować je wyłącz-
nie w aptekach.

Fałszywe zabezpieczenia finansowe
W związku z rosnącą dobową licz-
bą osób zakażonych, oszuści oferu-
ją liczne zabezpieczenia finansowe, 
które przypominają ubezpieczenia. 
Przestępcy przekonują, że ich usłu-
ga będzie służyć nabywcom przez 
cały okres pandemii i zachowają oni 
płynność finansową w tym czasie. 
Te osoby są manipulowane, że wy-
kupienie takiej usługi jest dla nich 
niezbędne, aby przeżyć w obecnej 
sytuacji.

Pilny kontakt z sanepidem
Oszuści wysyłają SMS-a z informa-
cją o konieczności kontaktu z Sa-
nepidem poprzez podany numer. 
Podany w wiadomości numer oka-
zuje się numerem premium co 
oznacza, że takie połączenie może 
kosztować aż 35 zł za 1 minutę. Sa-
nepid nie wysyła wiadomości o ta-
kiej treści – takie SMS-y najlepiej 
usunąć, a próbę oszustwa zgłosić 
na policję. 

Tekst na podstawie  
materiału z „Głosu Seniora”

Seniorze, uważaj na 
fałszywe e-maile!

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

Seniorze, nie daj się oszukać!

Ciąg dalszy paska na str. 24
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Planowanie przestrzenne, tworzenie 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia to jedno z najtrudniejszych zadań 
samorządu. To podstawowe narzędzie 
ochrony i racjonalnego kształtowania 
przestrzeni. Powierzchnia pokrycia 
planami miejscowymi w naszej gmi-
nie pod koniec 2021 r. wyniosła 1436 
ha, czyli 14,07%. 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, uchwalany przez radę gmi-
ny określa szczegółowo przeznaczenie 
danego terenu oraz warunki zagospo-
darowania i możliwej zabudowy. Jest to 
niezwykle ważny dokument z punktu wi-
dzenia osoby, która zamierza kupić dział-
kę i realizować inwestycję. 

Głównymi zaletami planów miejscowych 
jest pewność inwestycyjna, właściwa do-
stępność komunikacyjna działek oraz 
możliwość natychmiastowej realizacji in-
westycji. Uchwalenie nowego lub zmiana 
dotychczasowego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego bardzo 
często powoduje wzrost wartości nieru-
chomości. Zwykle ma to miejsce wtedy, 
gdy nieruchomość zmienia przeznacze-
nie z rolnego na budowlane. 

Czym jest  
i kogo dotyczy 
opłata 
planistyczna

Opłata planistyczna. Co to jest?
Opłata planistyczna funkcjonuje w pol-
skim porządku prawnym od ponad dwu-
dziestu lat. Zwana też rentą planistyczną, 
jest obowiązkową daniną płaconą jedno-
razowo przez właściciela nieruchomości 
na rzecz gminy. Chodzi o sytuację, gdy 
na skutek uchwalenia albo zmiany pla-
nu miejscowego wartość gruntu wzrosła, 
a  właściciel lub użytkownik wieczysty 
zbył nieruchomość przed upływem 5 lat 
od wejścia w życie ustaleń nowego lub 
zmienionego planu zagospodarowania 

terenu. Obowiązek poniesienia opłaty 
powstaje zatem wtedy, gdy na skutek 
ustaleń planu miejscowego nierucho-
mość można wykorzystać korzystniej pod 
względem ekonomicznym. 

Stawka procentowa opłaty jest określa-
na w  treści uchwały o przyjęciu mpzp 
i zawierać się powinna w przedziale od 
1 do 30% i nie może wynosić 0% oraz 
być wyższa niż 30% wzrostu wartości 
nieruchomości.
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Przesłanki do ustalenia renty 
planistycznej
Ustalenie opłaty planistycznej 
może nastąpić pod warunkiem 
spełnienia się łącznie poniższych 
przesłanek: 
1)  Nieruchomość położona jest na 

obszarze, dla którego uchwa-
lono lub zmieniono miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego;

2)  Nastąpił wzrost wartości nie-
ruchomości spowodowany 
uchwaleniem lub zmianą planu; 

3)  Nastąpiło zbycie nieruchomo-
ści przez właściciela lub użyt-
kownika wieczystego przed 
upływem 5 lat od wejścia w ży-
cie ustaleń nowego lub zmie-
nionego mpzp. 

Nie nalicza się renty planistycznej 
po upływie 5 lat od dnia, w któ-
rym plan zagospodarowania prze-
strzennego lub jego zmian stały 
się obowiązujące. 

Renta planistyczna nie musi być 
nałożona od razu po sprzedaniu 
nieruchomości. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym gmina 
może wystąpić o  zapłatę renty 

w ciągu 5 lat od daty uchwalenia 
lub zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Po tym czasie 
uprawnienia gminy do podjęcia ta-
kich działań przedawniają się. 

W jaki sposób jest określany 
wzrost wartości nieruchomości?

Ustalenie renty planistycznej pro-
wadzone przez gminę, wiąże się 
z  koniecznością przeprowadze-
nia wyceny wartości nieruchomo-
ści według stanu przed wejściem 
w  życiu planu miejscowego i  po 
jego wejściu w życie. Na podsta-
wie tej dokumentacji gmina okre-
śli, czy doszło do wzrostu wartości 
nieruchomości. Wycena ta obo-
wiązkowo musi być dokonana 
przez biegłego rzeczoznawcę ma-
jątkowego, który sporządza operat 
szacunkowy.

Naliczenie renty planistycznej jest 
związane z  rekompensowaniem 
gminom wydatków związanych ze 
sporządzeniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go i obsługą terenu po ich uchwale-
niu. Pobieranie opłaty nie obejmuje 
sytuacji, gdy nieruchomość zosta-
ła darowana osobie bliskiej. Infor-
mację na temat obowiązujących 

i  sporządzanych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego znajdą Państwo na stronie: sip.
gison.pl/wiazowna. 

Luiza Szczęsna
l.szczesna@wiazowna.pl
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Rozmawiamy z Adrianem REDĄ, wicepre-
zesem Krajowej Izby Kominiarzy.

Iwona Marczyk: Paliwo stałe (węgiel, 
ekogroszek, drewno) to dziś jedno z naj-
tańszych rozwiązań. Niestety eksploata-
cja pieców na paliwo stałe często jest 
uciążliwa dla okolicy – kominy po pro-
stu „kopcą”. Co pana zdaniem jest naj-
częstszą tego przyczyną?
Mistrz Kominiarski Adrian Reda: Naj-
częstszą przyczyną kopcenia kominów 
jest złe spalanie paliw stałych w kotłach 
CO. Większość z nich jest źle dopasowa-
na do powierzchni budynku, w  związ-
ku z  tym wykorzystywana jest jedynie 
połowa mocy kotła, który nie osiąga 
odpowiedniej temperatury spalania. Wy-
starczy dwóch – trzech tak palących są-
siadów i okolica zadymiona.

Do urzędu często zgłaszane są prośby 
o sprawdzenie czym pali sąsiad, bo z ko-
mina leci: „Czarny, gryzący dym”. Czy 
po kolorze lub zapachu dymu można 
stwierdzić, że spalane są śmieci?
AR: Czarny gryzący dym nie oznacza 
tylko spalania plastiku, równie dobrze 
mogą to być płyty meblowe, które są po-
lakierowane lub pomalowane. Osobiście 
nie znam sposobu, żeby rozpoznać, czy 
ktoś spala śmieci. Można to sprawdzić 
robiąc pomiary dymu lub popiołu specjal-
nym sprzętem.

W sezonie grzewczym często zdażają się 
pożary sadzy w kominach. Co jest tego 
przyczyną i jak temu zapobiec?
AR: Przyczyną pożarów sadzy jest nie-
wykonywanie przez właścicieli domów 
okresowych czyszczeń przewodów ko-
minowych dymowych. By zapobiec po-
żarom, wystarczy zaprosić lokalnego 
kominiarza, który przeprowadzi profe-
sjonalne czyszczenie.

Przegląd komisarski – słyszymy twier-
dzenia, że to „zbędny wydatek, bo komin 
działa bez zarzutu…, zresztą sam mogę 
wyczyścić komin!”. Dlaczego, pana zda-
niem, trzeba dokonywać przeglądów i czy 
jest to wymagane prawem? Jaki są konse-
kwencje braku przeglądów kominiarskich.

AR: Wykonanie przeglądu przewodów 
kominowych wynika z przepisów usta-
wy Prawo budowlane, a  częstotliwość 
czyszczenia przewodów kominowych wy-
nika z zapisu rozporządzenia w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków. 
W  domach jednorodzinnych właściciel 
sam może wyczyścić komin, ale trzeba 
pokreślić, że brak protokołu przeglądu 
dokonanego przez mistrza kominiar-
skiego zawsze powoduje brak wypłaty 
odszkodowania z ubezpieczalni. Proto-
kół przeglądu jest wymagany także przy 
wystąpieniu jakiejkolwiek szkody w bu-
dynku, nie tylko pożaru. Jego brak, może 
więc powodować poważne problemy 
z wypłatą ubezpieczenia.

Czy stary, nieużywany komin spalinowy 
też musi mieć przegląd i czy nowe bu-
dynki opalane gazem wymagają corocz-
nego przeglądu?
AR: Wszystkie kominy podlegają obo-
wiązkowym przeglądom, nie ma znacze-
nia, czy nowy budynek czy stary. Budynek 
ogrzewany z  kotła zasilanego gazem, 
tak samo, jak budynek ogrzewany z ko-
tła na paliwa stałe, wymaga przeglądów 
i czyszczenia przewodów kominowych.

Czad zwany jest „cichym zabójcą”. 
Mimo że łatwo znaleźć informacje, jak 
zapobiegać tragediom z powodu zatru-
cia czadem, to jednak ciągle się to zda-
rza. Jakieś rady od kominiarza? 
AR: Ludzie w dalszym ciągu przykłado-
wo mylą zapach czadu ze spalinami lub 
zapachem gazu. Bezwzględnie trzeba 
uświadamiać społeczeństwo, że czadu 
nie czuć, nie widać i nie słychać!!! Jest 
bezwonny. Dlatego właśnie jest nazy-
wany cichym zabójcą. Krajowa Izba Ko-
miniarzy od lat prowadzi ogólnopolską 
kampanię społeczną #zaprośkominia-
rza (www.zaproskominiarza.pl). Kampa-
nia ma na celu edukować i informować 
ludzi, jak unikać zatrucia czadem. Rada 
kominiarza – skontroluj i wyczyść prze-
wody kominowe! 

Skontroluj 
i wyczyść 
przewody 
kominowe!

OSIEDLE PARKOWE 

0 Zagospodarowanie terenu przy 
wjeździe do osiedla

0 Konserwacja monitoringu 
osiedlowego 

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury 

PĘCLIN 

0 Budowa wodociągu 
w ul. Radosna 

0 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

0 Wykup nieruchomości w celu 
poszerzenia ul. Wierzbowej 

0 Publikacja książki o wsi 

0 Wykonanie analizy drożności 
przepustów

PORĘBY

0 Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 

0 Budowa drogi na działce nr ew. 1

RADIÓWEK 

0 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej 

RUDKA

0 Utwardzenie ul. Biesiadnej 
kruszywem 

RZAKTA 

0 Budowa ul. Południowej 

0 Budowa infrastruktury 
rowerowej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

24 Środowisko  | biuletyn samorządowy | styczeń 2022



Ostatnie pytanie... czy guzik kominiarza 
naprawdę przynosi szczęście? I skąd ta-
kie przekonanie?
AR: Jest dużo historii na temat łapania 
się za guzik na szczęście. Według prze-
kazów z  około XIII wieku, kominiarze 
z pracy byli tak okopceni sadzą, że jedy-
nym czystym elementem ich ubioru był 
guzik. Gospodynie łapały kominiarzy za 
ten guzik po to, by w pierwszej kolej-
ności kominiarz wyczyścił komin w ich 
domostwie. Ale to tylko takie historie… 

W moim przekonaniu kominiarz przyno-
si szczęście, ponieważ jego wizyty zapo-
biegają nieszczęściu.

Dziękuję za rozmowę.

ALEX – grzywiasty, królewski i majesta-
tyczny owczar. Przystojny król Alex szuka 
domu z bajki! Bo wcześniej jego życie to był 
zwykły koszmar… Świat oglądał przez małą 
szparkę pomiędzy deskami. Alex zasługuje 
na wszystko co najlepsze! Nie dość, że pięk-
ny, to tak bardzo mądry i przyjacielski. Mi-
lusiński, czuły. Najweselszy na spacerkach 
bądź po prostu – z ludźmi! Alex ma około 7 
lat. Sama miłość i dobroć w pieskim rozmia-
rze XL. Jest wykastrowany. Ma pełen komplet 
szczepień, czipa 
i  książeczkę. Król 
Alex czeka! Nie 
pozwólmy, aby się 
zasiedział… Szu-
kamy domu bez 
innych zwierząt 
z  uwagi, że Alex 
nie akceptuje ich 
towarzystwa.

AZULA – majestatycznie piękna dziewczy-
na w odcieniach rudości i karmelu. Jej uro-
dy naprawdę nie da się zaprzeczyć! Czaruje 
małymi uśmieszkami na prawo i lewo oraz 
robi figlarne minki. A jeszcze bardziej za-
chwyca szpiczastymi elfimi uszkami. Azula 
ma około 5 – 6 lat. Wielkością sięga do kolan. 
Z początku była ogromnie przejęta i płaczli-
wa… Tak bardzo nasza duża niunia wystra-
szyła się schroniska. Nadal widzimy w jej 
oczkach wielką wrażliwość. A  jak z Azul-
ką teraz? Rozpo-
godziła się. Jest 
cudna, ujmująca! 
Przemiła. Wypo-
sażona w  czipa, 
komplet szcze-
pień, a nawet już 
po zabiegu stery-
lizacji. Azula czeka 
właśnie na Ciebie!

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.

Jeśli potrzebują Państwo porady wy-
kwalifikowanego kominiarza można 
kontaktować się Adrianem REDĄ, 
wiceprezesem Krajowej Izby Komi-
niarzy, pod nr tel. 506 608 603.

Przy zadymianiu okolicy nie tylko ja-
kość paliwa się liczy. Duże znaczenie 
ma też sposób rozpalania w piecach. 
Przyzwyczailiśmy się do rozpalania, 
podkładając rozpałkę na spodzie sto-
su, czyli pod drewnem lub węglem. Jest 
to sposób szybki i wygodny, ale powo-
duje większe zadymienie. Nierozgrza-
ne dobrze drewno lub węgiel zaczynają 
kopcić, generując ogromne ilości dymu. 
W ten sposób paliwo zostaje spalone 
tylko częściowo, a duża ilość energii, 
która powinna zasilić budynek w cie-
pło, ucieka z dymem.

Warto rozważyć tak zwane rozpalanie 
od góry, kiedy to rozpałkę podkładamy 
na szczycie paleniska. W  takiej sytuacji 
dym wydostający się z warstwy dopiero 
ogrzewającego się opału, przechodzi przez 
warstwę żaru, gdzie ulega niemalże cał-
kowitemu spaleniu. W ten sposób oszczę-
dzamy pieniądze, spalając całkowicie 
zakupione paliwo i nie generujemy nad-
miernej ilości dymu. Zaoszczędzimy rów-
nież czas, ponieważ nie trzeba podkładać 
systematycznie do pieca. Paliwo będzie się 
wypalało przez kilka, a nawet kilkanaście 
godzin. Polecamy ten sposób, mimo że na 
początku jest bardziej pracochłonny.

Palenie w piecu. Rozpalaj od góry

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

0 Utwardzenie dróg 
w miejscowości kruszywem

STEFANÓWKA

0 Budowa wodociągu w ul. Złotej

0 Zakup karnetów na basen dla 
mieszkańców

0 Utwardzenie dróg 
w miejscowości kruszywem

WIĄZOWNA GMINNA 

0 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Klonowa 

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Brzozowej

0 Przebudowa ul. Lubelskiej 

0
Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściu dla pieszych 
na ul. Kościelnej przy 
skrzyżowaniu z ul. Lubelską

0 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej 

0 Budowa wraz z odwodnieniem 
ul. Romana Dmowskiego

0
Projekt organizacji ruchu 
wraz z wykonaniem progu 
zwalniającego w ul. Parkowej

0 Budowa monitoringu ulic 

0 Zagospodarowanie terenu 
starorzecza przy Parku Centrum 

0 Wykonanie nawodnienia przy 
Urzędzie Gminy Wiązowna

0
Budowa pomnika 
poświęconego pamięci 
strażakom
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Ciąg dalszy paska na str. 29

Są na każdej gminnej im-
prezie i wydarzeniu, poma-
gają naszym mieszkańcom 
– dzieciom, młodzieży, do-
rosłym i seniorom. Stawia-
ją się na każde wezwanie. 
O  kim mowa? O  naszych 
wolontariuszach.

Na terenie gminy Wiązowna, 
oprócz wolontariatów szkol-
nych, licznych fundacji i  sto-
warzyszeń, istnieje również 
Centrum Wolontariatu w Ra-
diówku oraz Wolontariat Mię-
dzypokoleniowy, który łączy 
młodzież i seniorów we wspól-
nym działaniu. Z roku na rok 
wzrasta liczba chętnych do 
tego, aby dzielić się dobrem. 
Obecnie to ponad 150 osób. 
Oprócz wolontariuszy zrzeszo-
nych, na terenie działa mnó-
stwo, wrażliwych, życzliwych 
i zaangażowanych osób, człon-
ków społeczności lokalnej.

W czym tkwi siła 
wolontariatu?
Tylko i wyłącznie we współpra-
cy. Dyrektorzy wszystkich szkół 
podstawowych na terenie gmi-
ny promują idee wolontaria-
tu i  zachęcają młodych ludzi 
do działania. Koordynatorzy 
w szkołach, pomagający w or-
ganizacji i  dopilnowując każ-
dego zadania. Koor dynatorzy 
w szkołach po magają w orga-
nizacji i dopilnowują każdego 
za dania. Wolontariusze, dla 
których nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Seniorzy, dla których 
działanie to siła napędowa. 
Wszystkie te ogniwa łączą 
się i  istnieją dzięki wspólnym 
działaniom.

Rok 2021 w Gminie 
Wiązowna
W roku 2021 pomimo trwają-
cej pandemii nie zmniejszyła 
się aktywność wolontariuszy. 

W ramach akcji wolontariusze 
m.in.: kwestowali i  wspierali 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, czytali w  „Narodo-
wym Czytaniu”, roznosili świą-
teczne kartki z  życzeniami, 
dekorowali pierniki dla hospi-
cjum dziecięcego, zorganizo-
wali „Andrzejki” dla seniorów 
oraz zbiórkę żywności dla po-
trzebujących w  ramach akcji 
„Święta godne, a nie głodne”, 
zapalali znicze na grobach 
osób zasłużonych, organizo-
wali kiermasze dla osób po-
trzebujących, pomagali przy 
41. Półmaratonie Wiązow-
skim, prowadzili gry i zabawy 
na „Zakręconym pikniku spor-
towym w Zakręcie”, pomagali 
przy obsłudze „Powiatowego 
Rajdu Rowerowego”. Senio-
rzy dodatkowo angażowali się 
w wyjazdy, towarzysząc swo-
im rówieśnikom, pomagając 
podczas zwiedzania, podając 
pomocną dłoń. Wspólnie wy-
konywali rękodzieło przezna-
czane później na liczne akcje 
charytatywne, zorganizowa-
li podchody w  ramach akcji 
„Wakacje blisko domu” dla 
dzieci z  terenu gminy. Obie 
grupy wspierały się nawza-
jem, wspólnie czyniąc dobro. 
Obie grupy otrzymały nagro-
dę „Aniołów Wolontariatu Po-
wiatu Otwockiego”.

Jakie plany na przyszłość?
Już w grudniu 2021 r. rozpoczę-
liśmy rozbudowę Wolontariatu 
Międzypokoleniowego, który 
wzbogaci się o swoje logo oraz 
własny program działania. Każ-
dy z Państwa może dołączyć do 
naszej grupy, wysyłając e-mail 
na adres: wolontariat@cuswia-
zowna.pl lub dyrektor@senior-
plus-wiazowna.pl 

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Wolontariat. 
Pomoc płynąca 
z głębi serca

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

0 Budowa wodociągu 
w ul. Niezapominajki

0 Budowa wodociągu 
w ul. Sarniej

0 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej 

0
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Sportowa

0 Budowa ul. Sadowej

0 Modernizacja ul. Projektowanej 
i Spokojnej 

0 Budowa monitoringu ulic 

0
Zagospodarowanie terenu 
starorzecza przy przystanku 
„Pęclińska”

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury 

WOLA DUCKA

0
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Sportowa

0 Budowa ciągu pieszo- 
-rowerowego w ul. Słonecznej

0 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Sportowej

0
Utrzymanie ładu w przestrzeni 
sołectwa i zakup urządzeń 
rekreacyjnych 

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

WOLA KARCZEWSKA

0 Rozbudowa sieci wodociągowej 
u ul. Doliny Świdra

0 Projekt i budowa drogi ul. Rzeki 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Już po raz trzeci Powiat Otwocki zor-
ganizował konkurs, którego celem 
jest promowanie idei wolontariatu 
i postaw prospołecznych. „Anioła Wo-
lontariatu” otrzymali nasi wolontariu-
sze Półmaratonu Wiązowskiego. 

Wyróżnienie z rąk Starosty Otwockiego 
Krzysztofa SZCZEGIELNIAKA, w imieniu 
setek wolontariuszy, którzy z powodu 
ograniczeń pandemicznych nie mogli być 
obecni na uroczystości, odebrali: Barbara 
HOCH-SZWEDO, która pomaga przy orga-
nizacji półmaratonu od samego począt-
ku, Komendant Gminnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych druh Marcin BORUC 
oraz Dyrektor Półmaratonu Wiązowskie-
go Anna ROSŁANIEC. 

Organizacja takiej imprezy, jaką jest Pół-
maraton Wiązowski, to ogromne wyzwa-
nie, przede wszystkim organizacyjne. 
Oprócz odpowiedniego zaplecza wymaga 
współpracy całej rzeszy ludzi. To dzięki 
nim impreza jest tak dobrze przygoto-
wana i może poszczycić się fantastyczną, 
rodzinną atmosferą, która sprawia, że re-
kordowa liczba biegaczy co roku staje na 
starcie. Od blisko 42 lat jego organizacja 
nie byłaby możliwa bez bezinteresow-
nej pomocy społeczności, jaką są wo-
lontariusze Półmaratonu Wiązowskiego. 
W jej skład wchodzi młodzież, wchodzą 
studenci, dorośli oraz seniorzy – setki 
mieszkańców Gminy Wiązowna.

Co roku nasi wolontariusze w ostatnią 
niedzielę lutego wstają bladym świtem, 
by stawić się w  wyznaczonych punk-
tach w półmaratońskim miasteczku lub 
na trasie biegu. Potem przez kilkanaście 
godzin z energią i uśmiechem na twa-
rzach pomagają biegaczom na punktach 
odżywiania, dopingują ich na trasie, za-
wieszają na szyjach upragnione medale. 
Pomagają także przy biegach dla dzie-
ci i młodzieży oraz Biegu Krasnoludów. 
Dziesiątki osób pracuje w biurze zawo-
dów, m.in. przy pakowaniu i wydawaniu 
pakietów.

A co o wolontariuszach sądzą sami bie-
gacze? Oto tylko kilka z  bardzo wie-
lu komentarzy uczestników, jakie tylko 
podczas ostatniego półmaratonu zosta-
wili pod postami na profilu społeczno-
ściowym imprezy:

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

ZAKRĘT

0
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej części 
miejscowości

0 Budowa pieszo-rowerowego 
ciągu na ul. Szkolnej

0
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Jana 
Pawła II

0 Budowa chodnika w ul. Jana 
Pawła II 

0 Budowa ul. Długiej 

0 Przebudowa ul. Dobrej – etap II 

0 Przebudowa ulicy Górnej 
i odcinka ulicy Krętej

0 Budowa monitoringu 
na ul. Kościelnej 

ŻANĘCIN

0 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

0 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej 

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

0 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych 

0
Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie Gminy 
Wiązowna

0
Dostosowanie budynku 
Urzędu Gminy Wiązowna do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami

25 Zakup samochodów średnich 
dla OSP z terenu gminy

Ciąg dalszy paska na str. 29

„Anioł Wolontariatu” dla 
wolontariuszy 
Półmaratonu 
Wiązowskiego

„Magia i niezwykłość tego wyjątko-
wego biegowego święta, wsparte 
ogromnymi przygotowaniami i pra-
cą – dziękuję! Ps. Szczególne po-
zdrowienia dla Kibica z 3/19 km, za 
skuteczne wsparcie”.

„Szacunek za mega przygotowanie 
biegu. Bardzo dużo punktów z napo-
jami, ale to, co dawało sił, to uśmie-
chy ludzi. Profesjonalne podejście 
i  jednocześnie szczera życzliwość – 
lubię do Was wracać”.

„Podziękowania dla wolontariuszy. 
Nawet nie wiecie, jacy jesteście dla 
nas ważni!!!”.

„Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich wolontariuszy. Jesteście 
wielcy. Bo my świry biegowe to wie-
my, że mamy nierówno pod sufitem, 
ale że Wam się chce w niedzielę być 
Wolontariuszem i stać na trasie na 
punktach odżywczych… Bardzo, bar-
dzo dziękuję. Nigdzie nie ma takiego 
dopingu na trasie i to tak licznego. 
Medal dla Was”.

Gratulujemy Wam nasi niezawodni wo-
lontariusze i dziękujemy za to, że od tylu 
lat jesteście z nami! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Gminni sportowcy na najwyższych podiach
Mimo trudnego okresu dla osób upra-
wiających sport ze względu na obo-
strzenia pandemiczne, zawodnicy 
klubów sportowych działających na 
terenie naszej gminy w  minionym 
roku jeździli na zawody i  osiągnęli 
wiele sukcesów w różnych dyscypli-
nach sportowych.

Zawodnicy uprawniający sporty walki 
zrzeszeni w  klubie UKS Zakręt wystar-
towali w 10 turniejach, na których zdo-
byli 128 medali, w  tym 48 złotych, 41 
srebrnych i  39 brązowych. Do najważ-
niejszych sportowych osiągnięć należy 
zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużyno-
wej w Polsce, złoty medal zdobyty przez 
Maję SALAMON na Mistrzostwach Pol-
ski w  Brazylijskim Ju Jitsu w  Warsza-
wie i  srebrny medal zdobyty podczas 
tych samych zawodów przez Kacpra 
MAJSZCZYKA. Świetnie zaprezentowa-
li się startujący w Mistrzostwach Polski 
w Grapplingu w Bytomiu, gdzie po zło-
ty krążek w formule GI (w kimonie) się-
gnął Tomasz KISIEL, a srebro GI zdobyła 
Maja SALAMON. Dobrą passę udało się 
podtrzymać w Otwartym Pucharze Polski 
Młodzików w Grapplingu. Do udanych za-
liczyć można także wyniki naszych Orłów 
podczas zawodów Pucharu Polski Ju Jitsu.

Na uznanie zasługują wyniki naszych 
tenisistów stołowych, którzy odnosi-
li sukcesy podczas zawodów lokalnych 
i  ogólnopolskich. Wybrane osiągnięcia 
zawodników reprezentujących Gminny 
Klub Tenisa Stołowego Wiązowna to: in-
dywidualne wicemistrzostwo Mazowsza 
Juniorów w  Nadarzynie, Indywidualne 
Mistrzostwo Polski Nauczycieli w Łodzi, 
Brązowy medal Mistrzostw Polski Ama-
torów w Poczesnej czy piąte miejsce w II 
Grand Prix Mazowsza Młodzików w No-
wym Dworze Mazowieckim. Tenisiści 
stołowi z naszej gminy zdobywali me-
dale również na różnego rodzaju zawo-
dach Grand Prix, takich jak Grand Prix 

Piaseczna, Wiązowny oraz Łomnej. Nie-
stety, drużynie seniorów nie udało się 
utrzymać miejsca w I lidze. 

Sukcesy na murawie
Drużyny piłki nożnej zrzeszone w  klu-
bach sportowych działających na tere-
nie naszej gminy aktywnie uczestniczyły 
w turniejach piłki nożnej, ponadto nie-
które z nich z sukcesami wzięły udział 
w  zmaganiach rozgrywek ligowych. 
Chłopcy z  roczników 2012/2013 zrze-
szeni w KS Advit Wiązowna grali w lidze 
Orlików 2012 i w lidze Żaków 2013 obro-
nili swoje miejsca w tabeli rozgrywko-
wej. Z kolei dla drużyny z rocznika 2008 
obecny rok był okresem pełnym nowych 
wyzwań i doświadczeń. Jej awans do III 
ligi był nagrodą za dobrą postawę i za-
angażowanie piłkarzy. Drużyna senior-
ska uczestniczy w rozgrywkach ligowych 
MZPN. Zawodnicy rundę jesienną ukoń-
czyli na drugim miejscu w tabeli. Mamy 
jeden z najmłodszych zespołów w A kla-
sie, strzeliliśmy 65 bramek w  14 me-
czach, co jest najlepszym wynikiem 
w naszej grupie i daje średnio 4,6 bram-
ki na mecz. Do rundy wiosennej przystą-
pią z wiarą w awans do klasy okręgowej. 

Piłkarze reprezentujący klub LUKS Rzak-
ta mogą pochwalić się wicemistrzostwem 
B-klasy w sezonie 2020/2021, a wycho-
wanek klubu z Rzakty – Wojtek ZAWADZ-
KI – otrzymał zaproszenie i wziął udział 
w Mini Mistrzostwach Europy rozgrywa-
nych w Górze Kalwarii. Wraz z kolegami 
w barwach Mińska Mazowieckiego zwycię-
żył w zawodach, a indywidualnie odebrał 
nagrodę dla najlepszego bramkarza tur-
nieju. Drużyna seniorska Klubu Sportowe-
go Glinianka zdobyła tytuł mistrza wiosny 
B klasy w sezonie 2020/2021, ostatecz-
nie zajmując dobre, piąte miejsce na koń-
cu sezonu. Wartą przypomnienia jest też 
dobra postawa piłkarzy z Glinianki w Pu-
charze Polski. W tych rozgrywkach drużyna 
KS Glinianka awansowała aż do III rundy.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0
Budowa ośrodków zdrowia 
na terenie gminy Wiązowna – 
koncepcja, projekt

0 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku – rata 

0

Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych 
przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 
w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

0
Systemowa modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia 
w formule PPP

0 Projekt Gminnego Rodzinnego 
Centrum Sportu i Rekreacji

0
Zagospodarowanie 
ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej przy boisku KS Advit

0 Utworzenie żłobka na terenie 
gminy Wiązowna

0
Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie 
Wiązowna

0
E – usługi dla e-kultury 
w Gminach Karczew 
i 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

Taniec, szachy i teqball
Wspaniałymi wynikami kończą se-
zon nasi młodzi mieszkańcy zrzeszeni 
w szkole tańca Fast-Step, która została 
wyróżniona nagrodą „Złoty Wiąz”. Pary 
taneczne: Patryk RUSZCZYK i  Julia PO-
GORZELSKA, Bartłomiej ZGUTKA i Maja 
DĄBROWSKA, Grzegorz MUŚNICKI z Nelą 
SOBCZAK i Aleksandrą GAWRON zajmo-
wali czołowe miejsca w Mistrzostwach 
Polski, Grand Prix Polski i wielu innych 
turniejach w  kategoriach wiekowych 
12 – 13 oraz 14 – 15 lat. Bartosz MUŚNIC-
KI wraz z Julianną BIERNACKĄ startowali 
w ogólnopolskich turniejach tańca, zaj-
mując miejsca medalowe. 

Wiele radości przynoszą nam kolejne 
sukcesy szachisty z  Glinianki – Karola 
MIELCUCHA – który w maju został wi-
cemistrzem Mazowsza Juniorów w sza-
chach klasycznych w kategorii chłopców 
do 11 lat. W grudniu, na odbywających 
się w Warszawie Mistrzostwach Mazow-
sza Juniorów do 11 lat w szachach bły-
skawicznych, Karol zajął trzecie miejsce. 
Świetnym osiągnięciem była wygrana 
Karola w Otwartych Mistrzostwach Ur-
susa, podczas których nie przegrał żad-
nej partii, osiągając dwa remisy i cztery 
wygrane.

Do historycznego wydarzenia doszło 
w 2021 r. w Ząbkach. Podczas rozgry-
wanego tam turnieju Teqball Challenger 
Cup 2021, pierwszy raz w Polsce odby-
ły się zawody w kategorii kobiet. Alicja 
BARTNICKA, mieszkanka naszej gminy, 
wywalczyła tam brązowy medal w grze 
pojedynczej oraz drugi brąz w deblu, gra-
jąc w parze z  Justyną Bartman. W paź-
dzierniku Alicja zdobyła złoto, grając 
miksta, na odbywających się w  Gliwi-
cach IV Mistrzostwach Polski Teqballa.

Wszyscy wspomniani wyżej zawodni-
cy pokazują nam, iż talent w powiązaniu 
z pracowitością i wytrwałością na trenin-
gach, może przynieść fantastyczne efekty. 
Gratulujemy naszym sportowcom osią-
gnięć, które zdobyli w  mijającym roku. 
Życzymy im zdrowia i wytrwałości w dą-
żeniu do kolejnych sukcesów na arenach 
sportowych. 

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiązowna.pl

Foto: Kluby sportowe  
i archiwa zawodników
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Koniec czerwca 1939 r. Izabela Langer, młoda 
dziewczyna, wychowująca się w rodzinie o nie-
miecko-polskich korzeniach, przygotowuje się 
do balu. Tego wieczoru poznaje Jakuba – niepo-
kornego pianistę. Mimo początkowej niechęci 
ich relacja przeradza się w gorące uczucie. Sie-
lankę przerywa wybuch wojny. We wrześniu na 
Warszawę spadają bomby, rozpoczyna się oku-
pacja. Izabelę i Jakuba dzieli wiele – jej rodzi-
na oficjalnie sympatyzuje z okupantem, on jest 
Żydem. Izabela postanawia za wszelką cenę po-
móc ukochanemu. Rozpoczyna się walka o ży-
cie i miłość…

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie

red. Paweł Ajdacki Ildefonso Falcones Natalia Thiel

„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.

Malarz duszRadiówek rys historyczny radiostacji i osiedla Walc dla Izabeli
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Podsumowanie pracy nad 
książką o historii Radiów-
ka i  Radiostacji, tradycyj-
ne życzenia świąteczne, 
wspólny posiłek i tort uro-
dzinowy z  okazji 70-tki 
Radiówka to program spo-
tkania mieszkańców i przy-
jaciół Radiówka.

Podczas spotkania przedsta-
wiliśmy skondensowaną pre-
zentację o historii powstania 
książki „Radiówek, rys histo-
ryczny Radiostacji i Osiedla”. 
W  drugiej części odbyło się 
tradycyjne spotkanie świą-
teczne, które jak co roku 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Szcze-
gólnie radosne dla naszej 

radiówkowej, wielopokolenio-
wej rodziny jest wspólne spo-
tkanie z najstarszymi naszymi 
mieszkańcami. 

Mimo pandemicznych obaw 
przybyło wiele osób, na 
szczęście prawie wszyscy 
byli zaszczepieni. Było nam 
niezwykle miło, że przyby-
li Kinga BŁASZCZYK Członek 
Zarządu Powiatu Otwockie-
go oraz Wójt Gminy Wiązow-
na Janusz BUDNY. Dla zespołu 
redakcyjnego i mieszkańców 
był to wyraz docenienia na-
szej społeczności i ważnego 
dla nas wydarzenia. Odwie-
dzili nas również przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Park 
Kulturowy Transatlantycka 

Osiedlu Radiówek 
stuknęła 70-tka

Pomysłodawcą i wydawcą tej – ważnej z pun-
tu widzenia historii Gminy Wiązowna – publi-
kacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka. 
W książce znalazło się wiele ciekawych, a tak-
że mało znanych informacji dotyczących ra-
diostacji Wiązowna, której budowę rozpoczęto 
przed II wojną światową, oraz osiedla dla pra-
cowników stacji i ich rodzin. Historia radiosta-
cji zakończyła się w 2001 r., kiedy to oficjalnie 
ją zamknięto. Historia osiedla toczy się nadal... 
W publikacji, oprócz archiwalnych dokumen-
tów, map, rysów i zdjęć, znalazły się opowieści 
mieszkańców osiedla. 

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Sztuka, miłość, pasja i  walka o  ideały! Bar-
celona, rok 1901 Dalmau Sala żyje w dwóch 
światach. Z  jednej strony jego rodzina i uko-
chana Emma są zwolennikami walki o prawa 
robotników. Z drugiej, zatrudnienie w pracow-
ni ceramiki don Manuela Bello, jego mentora 
i obrońcy wiary katolickiej, pozwala mu obracać 
się w towarzystwie, w którym kwitnie sztuka 
i dobrobyt. Artyście nie będzie łatwo odnaleźć 
właściwą ścieżkę, którą powinien podążyć, aby 
zrozumieć, że tym, co się w życiu liczy, są jego 
przekonania dotyczące równości i sprawiedli-
wości społecznej.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance

Radiotelegraficzna Centra-
la Nadawcza Stare Babi-
ce, Wojciech TARAS i Henryk 
BEREZOWSKI (radioretro.pl) 
– wybitni rekonstruktorzy od-
biorników radiowych i  spe-
cjaliści od szeroko pojętej 
radiokomunikacji oraz dele-
gacja Otwockiego Kalendarza 
Kulturalnego. Ważną posta-
cią wśród gości był również 
Paweł AJDACKI, któremu za-
wdzięczamy profesjonalną 
redakcję książki i ciekawe tek-
sty historyczne. Przybyli też 
pasjonaci radiostacji i  radio-
komunikacji z trzech różnych 

organizacji zainteresowani hi-
storią RON Wiązowna. 

Wśród gości znalazło się wielu 
byłych mieszkańców, którzy po 
spotkaniu we wrześniu odno-
wili dawne znajomości. Niestety 
wiele osób nie przybyło z  po-
wodu problemów zdrowotnych. 
Mamy nadzieję, że w okresie let-
nim uda się zorganizować znowu 
większe spotkanie poświęcone 
dyskusji nad książką. 

Jolanta Koczorowska
Radna Powiatu Otwockiego

Skrót materiału z pisma  
„Głos Radiówka”
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Działania Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie w 2021 r. 
Podsumowując rok 2021 i mając w pa-
mięci dziwny, pandemiczny rok 2020, 
wiemy na pewno, że kultura online 
nie jest tym samym, co bezpośrednie 
obcowanie ze sztuką, teatrem, kon-
certem, warsztatami. 

Po pierwszym zakończonym kwarta-
le 2021 r., podczas którego organizo-
waliśmy wciąż jeszcze warsztaty online 
i bezkontaktowe gry terenowe zaobser-
wowaliśmy niezwykły rozkwit uczest-
nictwa w  kulturze. Najdrobniejsze 
inicjatywy, podejmowane stacjonar-
nie czy plenerowo, spotykały się z du-
żym zainteresowaniem. Koniec czerwca 
i okres wakacyjny to rozkwit wydarzeń 
plenerowych. Organizowaliśmy pikniki 
sportowe, odbyło się dwudniowe wyda-
rzenie WiązLove, zorganizowaliśmy cykl 
koncertów w Gminnym Parku Centrum 
w  Wiązownie realizowany pod nazwą 
Wiązowskie Podróże Muzyczne. 

Wróciliśmy do warsztatów w  świetli-
cach. Mieszkańcy chętnie wykorzysty-
wali te mikro centra kultury. W których 
realizowaliśmy warsztaty m.in. plecion-
karskie, florystyczne, kreatywno-arty-
styczne typu filcowanie, szycie, witraże, 
makrama, ponadto realizowaliśmy 

zajęcia z programowania, kodowania, 
konstruktorskie. Od września grafik za-
jęć sportowych wypełnił świetlice oraz 
Pawilon Kultury. Współorganizowali-
śmy zajęcia taneczne, fitness, zumbę, 
treningi biegowe, nordic walking, naukę 
jazdy na rolkach. Nowością na kultural-
nej mapie gminy są dwie grupy, które 
na stałe zaczęły działać przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie. To Wią-
zowska Akademia Seniora oraz Klub 
Rodzina.

Przez cały ten okres pracował Chór Mie-
nia River. Efektem wielu prób, spotkań, 
a  także warsztatów, które odbyły się 
dzięki pozyskanym środkom w ramach 
funduszu Staszka Jonczyka „Śpiewaj!”, 
był listopadowy jubileuszowy koncert 
„Co w sercu, to w śpiewie”. Aktorzy Wią-
zowskiego Teatru Muzycznego z  rado-
ścią, zapałem i determinacją wrócili do 
prób stacjonarnych. Od listopada także 
mali artyści próbowali swoich sił w ra-
mach zajęć aktorsko-teatralnych. 

Oprócz działań typowo kulturalnych 
włączaliśmy się w działania pomocowe, 
charytatywne i  prospołeczne m.in. ob-
chody Dnia Ziemi czy akcje krwiodaw-
stwa z Grupą Turystyczno-Motocyklową 

z Woli Duckiej. Realizowaliśmy działania 
w ramach akcji „Świąteczna Radość Po-
magania” i włączyliśmy się w kampanię 
„Biała Wstążka”. 

Realizując autorski program „Świetlik”, 
włączyliśmy w działania mieszkańców 
gminy Wiązowna. W ramach programu 
„Świetlik” odbyły się m.in. liczne warsz-
taty makramy w  świetlicach, autoka-
rowy rajd historyczny, cztery spacery 
historyczne, konstruktorskie warszta-
ty patriotyczne, warsztaty dla rodziców, 
dwa kursy pierwszej pomocy, wysta-
wy, warsztaty z udziałem opowiadaczy 
i inne. W sumie zrealizowano 10 inicja-
tyw mieszkańców. 

Braliśmy udział w programie Mazowiec-
kiej Szkoły Opowiadaczy, dzięki któremu 
zrealizowaliśmy edukacyjny spacer przy-
rodniczy. Pozyskaliśmy środki finansowe 
w  ramach grantu „Konwersja cyfrowa 
domów kultury”, które zostaną wyko-
rzystane na sprzęt do GOK.

Dziękujemy wszystkim odbiorcom na-
szych działań zarówno w sferze kultury, 
jak i sportu, turystyki i rekreacji.  

Paulina Sokół 
zapisy@gok-wiazowna.pl

Koncert dla Natalki 
w ramach akcji 

„Świąteczna Radość 
Pomagania”

Foto: I. Trzaska
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