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To jeden z największych projektów, jakie realizu-
jemy w ostatnich latach. Kompleksowa moderni-
zacja oświetlenia w  gminie Wiązowna wymaga 
ogromu pracy. Jesteśmy jednak przekonani, że wy-
konując to zadanie, znacząco podniesiemy jakość 
życia w naszej okolicy. O szczegółach projektu pi-
szemy na str. 6 – 7.
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W „Powiązaniach” regularnie drukujemy teksty 
stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, które w imieniu 
mieszkańców ręka w rękę z naszym samorządem 
walczy z projektem autostrady A50 w ramach Ob-
wodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Na str. 16–17 
publikujemy sprawozdanie z kolejnych tygodni pra-
cy stowarzyszenia.
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Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli. Dziecko re-
jestrujemy w systemie elektronicznym, z którego 
pobieramy wniosek zgłoszeniowy. Na str. 26 szcze-
gółowo opisujemy zasady tej rekrutacji. Sprawdź, 
co zrobić, by zagwarantować swojemu dziecku 
miejsce w wybranej placówce.
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Nowoczesne oświetlenie najbardziej zurbanizowa-
nych terenów gminy Wiązowna jest strategicznym 
celem naszego samorządu. Projekt jest śmiały i, 
jak inne kompleksowe rozwiązania, wymagał wie-
lu miesięcy przygotowań. Wchodzimy w decydują-
cy etap jego realizacji!

Foto: pixabay.com

Grafika: J. Sędek

5www.tuwiazowna.pl Samorząd



Modernizacja oświetlenia ulicznego była 
jednym z zadań szeroko dyskutowanym 
w czasie kampanii wyborczej do samorzą-
du w 2018 roku. Było wówczas jasne, że 
ten cel będzie wymagał ogromnej pracy, 
proporcjonalnej do znaczenia, jakie ma on 
dla mieszkańców gminy. – Wiedziałem, że 
musimy znaleźć w tej kwestii rozwiązanie, 
które ma szansę w jednym czasie rozwią-
zać problemy wielu mieszkańców – mówi 
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. 
– Wymiana pojedynczych latarni, dobu-
dowywanie krótkich odcinków oświetle-
nia to tu, to tam, to system, który działał 
u nas przez lata, to jednak tempo zmiany 
było wciąż niezadowalające. Stąd pomysł 
na przeprowadzenie tego projektu w sys-
temie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

System ten pozwolił w  naszej gminie 
w  ciągu 18 miesięcy zmodernizować 
szkoły. Wartość tej inwestycji przekra-
czała 70 mln zł. To zdecydowanie wię-
cej niż jednorazowe możliwości naszego 
budżetu. System PPP pozwala finanso-
wać inwestycje publiczne z  pieniędzy 
prywatnych inwestorów i  realizować je 
w szybkim tempie. Jego konsekwencją 
jest długoterminowa umowa inwestycyj-
na gminy z wykonawcą, na mocy której 
samorząd przez lata zwraca wykonawcy 
zainwestowane pieniądze wraz z marżą 
stanowiącą zysk partnera prywatnego. 
Projekt modernizacji oświetlenia w Gmi-
nie Wiązowna w  naszych prognozach 
wart będzie kilkadziesiąt milionów zło-
tych. Za te pieniądze rozwiążemy kluczo-
we problemy związane z oświetleniem.

Inwestycja zakłada kompleksową mo-
dernizację sieci oświetlenia uliczne-
go w całej gminie, niemal jednocześnie 
w wielu jej miejscach. Zależy nam na ta-
kim rozwiązaniu, bo jest ono najbardziej 
sprawiedliwe społecznie, a na dodatek 
pozwala zoptymalizować cały proces 
i  w najszybszym czasie dać pożądane 
korzyści. Oszczędzać prąd, zarządzać 
oświetleniem w systemie „smart city”, 
minimalizować opłaty.

Otworzyliśmy już postępowanie w try-
bie dialogu konkurencyjnego w formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pro-
cedurę wyłonienia partnera prywatnego 
przeprowadza się w  sposób niezwykle 
staranny, ponieważ jest to złożona wie-
loletnia inwestycja, obejmująca m.in. bu-
dowę nowego oświetlenia, modernizację 
istniejącego, a także bieżące utrzymanie 
i obsługę zdalnego systemu zarządzania.

Na początku lutego do Urzędu Gminy 
Wiązowna wpłynęły oferty przygotowa-
ne przez zaproszonych partnerów pry-
watnych. Aktualnie są one weryfikowane 
pod kątem zgodności ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia. Gmi-
na podpisze umowę z firmą, która przed-
stawi w swojej ofercie najkorzystniejsze 
warunki, w tym również te finansowe. 

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 
konsultacje społeczne. W ramach kon-
sultacji wpłynęło 49 wniosków o budo-
wę nowego oświetlenia ulicznego na 57 
ulicach. Każdy z nich został przeanalizo-
wany pod kątem zasadności ekonomicz-
nej, własności terenu, na którym była 
wskazana lokalizacja, a także możliwo-
ści technicznych wykonania. Samorząd 
nie ma prawnej możliwości realizacji 
oświetlenia ulicznego na terenach pry-
watnych (drogi wewnętrzne i  tereny 
w  posiadaniu osób fizycznych), dlate-
go wszystkie wnioski dotyczące budo-
wy oświetlenia na nieruchomościach 
nienależących do gminy nie wejdą do 
projektu. Z  tego powodu odrzucone 
zostały wnioski zgłoszone w  ramach 
konsultacji społecznych, a  dotyczące 
następujących lokalizacji: Emów ul. Ma-
ciejki; Boryszew ul. Magiczna i ul. Frezji; 
Duchnów ul. Śmiałków; Kopki ul. Urocza 
i ul. Młyńska; Majdan ul. Storczykowa, 
ul. Wiśniowa i ul. Malinowa; Malcanów, 
ul. Poziomkowa; Żanęcin, ul. Prosta. Do 
projektu włączyliśmy za to aż 46 ulic 
wskazanych we wnioskach.

Zależało nam na tym, aby dostosować 
projekt oświetlenia do aktualnych oraz 
przyszłych potrzeb tak, aby w  jak naj-
większym stopniu spełnić oczekiwania 
mieszkańców oraz aby nie oświetlać 

niezamieszkałych i znikomo użytkowa-
nych ciągów komunikacyjnych. Wnioski 
mieszkańców, sołtysów i radnych, które 
zostały włączone do projektu, będą zre-
alizowane w zamówieniu podstawowym, 
zaś pozostałe będą zrealizowane w tzw. 
zamówieniu uzupełniającym lub dodat-
kowym, czyli w dalszej kolejności. 

Wpłynęło również szereg wniosków, któ-
re w swoim zakresie powielały już za-
planowane odcinki przewidziane do 
realizacji w zamówieniu podstawowym 
oraz takie, które w  całości nie zostały 
włączone do realizowanego zakresu ze 
względu na brak zasadności ekonomicz-
nej, np. oświetlenie dróg prowadzących 
do terenów niezabudowanych bądź do 
lasów czy otwartych pól. 

Mając na uwadze wnioski oraz rosnące 
potrzeby mieszkańców, opracowaliśmy 
poszerzony zakres planowanej inwesty-
cji. Kompleksowe zakończenie etapu pro-
jektowania oraz etapu robót planujemy 
na jesień 2023 r. W pierwszej kolejności 
będą realizowane projekty już gotowe. 
Następnie wykonawca przystąpi do pro-
wadzenia bieżącego utrzymania nowo 
wybudowanej infrastruktury technicznej. 
W 2023 r. łączna długość linii oświetle-
nia ulicznego w naszej gminie wzrośnie 
o 73%, tj. 79 km. Gmina Wiązowna jest 
pierwszym w naszym powiecie samorzą-
dem realizującym podobne zadanie z ta-
kim rozmachem w systemie PPP.

Na str. 4 i 5 prezentujemy mapę, która 
przedstawia całość zakresu modernizowa-
nego oraz nowo budowanego oświetle-
nia.  

Jakub Sędek
j.sedek@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Po pytaniach do mieszkańców  
do projektu włączyliśmy 46 ulic
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Duchnowski Dom Kultury już się 
buduje

Duchnowski Domu Kultury powstaje w ra-
mach tworzenia sieci świetlic wiejskich na 
terenie gminy Wiązowna. Ruszyły prace 
budowlane. Wykonawca ogrodził teren 
budowy i przystąpił do wykonywania fun-
damentów dla powstałego obiektu. Prze-
widuje się, iż zakończenie budowy tego 
obiektu nastąpi do połowy listopada 2022 
r., a do użytku oddany zostanie w pierw-
szym kwartale 2023 r. Budynek pomieści 
jednorazowo 150 osób. W Domu Kultu-
ry zaplanowano m.in. salę wielofunkcyj-
ną na 110 osób, salę warsztatową na 25 
osób, miejsce dla filii Biblioteki Publicz-
nej Gminy Wiązowna, zaplecze, pomiesz-
czenie gospodarcze i  łazienki (w tym 
dla osób niepełnosprawnych)  

Tadeusz Dąbrowski

Projekt drogi w Góraszce

Mamy wykonawcę zadania „Modernizacja 
ul. Mickiewicza w Góraszce – dokumen-
tacja projektowa”. Jest nim Pracownia 
Projektowej KOMI z Białegostoku. Koszt 
projektu to 220 170 zł. W  ramach pla-
nowanej inwestycji, w trybie tzw. specu-
stawy drogowej (ZRID) zaprojektowany 
zostanie odcinek około 1500 m od dro-
gi serwisowej S17 w kierunku Borysze-
wa – do już przebudowanego odcinka 
drogi. Planowane jest poszerzenie pasa 
drogowego. Jezdnia będzie asfaltowa 
o szerokości minimum 6 m. W projekcie 
zaplanowano także ścieżkę pieszo-rowe-
rową o szerokości 3 m, zjazdy publiczne 
i indywidualne, przejście dla pieszych oraz 
odwodnienie. Katarzyna Rosłaniec

Budowa świetlicy wiejskiej 
w Lipowie

Rozpoczęły się prace przy budowie świe-
tlicy wiejskiej w Lipowie. Zostały już po-
stawione ściany. W  ramach inwestycji 
powstanie parterowy budynek o  po-
wierzchni ponad 90 m kw., na którą składa-
ją się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie 
socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz po-
mieszczenie gospodarcze. Główne wejście 
do budynku będzie wyposażone w pochyl-
nię, dzięki której do budynku bez proble-
mu dostaną się osoby niepełnosprawne. 
Obiekt jednocześnie pomieści 50 użyt-
kowników. Przewiduje się, iż zakończenie 
budowy tego obiektu nastąpi do końca 
sierpnia 2022 r.  Tadeusz Dąbrowski

Mieszkania komunalne.  
Analiza ofert

Ogłosiliśmy przetarg na budowę miesz-
kań komunalnych w Radiówku. Wpłynę-
ło siedem ofert od wykonawców, które 
obecnie są analizowane. Zawarcie umo-
wy z wyłonionym wykonawcą planowane 
jest na koniec lutego. Dzięki podpisanej 
umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego z Departamentem Funduszy Miesz-
kaniowych na wsparcie z Funduszu Dopłat 
w ramach realizacji rządowego programu 
budownictwa komunalnego i otrzymanym 
zewnętrznym środkom powstaną 24 loka-
le mieszkalne, które wejdą w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Wiązowna. 
Zbudujemy trzy budynki, w których będzie 
po osiem lokali mieszalnych. Mieszkania 
będą miały powierzchnię od 34 do 52 m2. 
Budowa ruszy jeszcze w pierwszym kwar-
tale 2022 r. Zakończenie budowy plano-
wane jest na wrzesień 2023 r.  

Milena Gołąb

Budowa przystanków i chodników

Trwa weryfikacja wniosków złożonych 
w przetargu na modernizację przystan-
ków i wiat. W ramach robót budowlanych 
powstaną dwa przystanki autobusowe 
na drodze gminnej – ul. Majowej w Kąc-
ku. W Duchnowie wybudowany zostanie 
chodnik i peron autobusowy w ramach 
przebudowy istniejącego pasa drogi po-
wiatowej nr 2707W oraz powstanie chod-
nik i poszerzona zostanie jezdnia na łuku 
w ramach przebudowy istniejącego pasa 
drogi wojewódzkiej nr 721. W  Emowie 
wybudujemy chodnik, dwie zatoki au-
tobusowe wraz z  peronami w  ramach 
przebudowy istniejącego pasa drogi wo-
jewódzkiej nr 721. Milena Gołąb

Autobus linii 722.  
Przywrócenie pętli Radiówek

Udało się! Linia 722 wróciła do Radiów-
ka. Z powodu budowy trasy szybkiego 
ruchu S17 mieszkańcy osiedla stracili 
możliwość korzystania z autobusu 722, 
który zajeżdżał bezpośrednio do Radiów-
ka i zatrzymywał się przy Centrum Usług 
Społecznych Gminy Wiązowna (dawny 
GOPS). Wychodząc naprzeciw prośbom 
i potrzebom mieszańców, którym bardzo 
zależało na przywróceniu linii, po wielu 
problemach, jakie musieliśmy pokonać, 
5 lutego autobus 722 wrócił do Radiów-
ka. Przystanek RADIÓWEK 03, obowiązu-
jący jako stały dla linii, zlokalizowany jest 
przy pętli autobusowej (Radiówek 25). 

Karol Bronikowski

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Gmina Wiązowna w  ubiegłym roku 
otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” na budowę pię-
ciu dróg gminnych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Pod koniec lutego 
ogłosimy przetargi na wykonanie po-
szczególnych odcinków.

W ramach zadania „Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna” środki fi-
nansowe wydamy na:
1)  ul.  Trakt Napoleoński w  Dziechciń-

cu i Kopkach na odcinku 880 m od 
ul.  Jeździeckiej do granicy z Otwoc-
kiem – zostanie wykonana nakład-
ka asfaltowa o szer. 5,5 m, pobocza 
z kruszywa o szer. 0,75 m, zjazdy in-
dywidualne i  kanał technologicz-
ny; zostaną także wyprofilowane 
i oczyszczone przydrożne rowy;

2)  ul. Jana Pawła II w Zakręcie na odcin-
ku od ul. Ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej 
– zostanie wykonana nakładka asfal-
towa o szer. 6 m, chodnik o szer. 2,5 
m (na odcinku ok. 400 od ul. Szkolnej 
w kierunku ul. Sosnowej); powstanie 
również ciąg pieszo-rowerowy o szer. 
3 m (na odcinku ok. 630 m od ul. So-
snowej w kierunku ul. Ks. Iwaniuka); 
wybudowane zostaną także zjazdy 
indywidualne i publiczne, sieć wodo-
ciągowa, kanał technologiczny oraz 
oświetlenie uliczne;

3)  drogę gminną o nr 270830W – po-
wstanie jezdnią o nawierzchni asfalto-
wej od ul. Żwirowej w Malcanowie do 
skrzyżowania ul. Podleśnej z ul. Krót-
ką w Pęclinie; to odcinek o długości 
blisko 1,4 km.

4)  ul.  Sportową w  Wiązownie (od 
ul. Nadrzecznej do ul. Kościelnej) – 
powstanie asfaltowa jezdnia o dłu-
gości 462 m i o szer. 5 m; pojawią się 
także chodnik o szerokości 2 m i po-
bocze po jednej stronie o szer. 0,75 m; 
skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i Spor-
towej zostanie wyniesione; 

5)  ul. Działkową i Sportową w Woli Duc-
kiej (od ul. Słonecznej do ul. Trakt Lu-
belski) – powstanie asfaltowa droga 
o długość – 771 m i o szer. 4,5 m – 
5 m z poboczami o szer. 0,75 m; wy-
konawca wybuduje także wyniesione 
skrzyżowanie ul. Działkowej i Sporto-
wej; na całej długości powstaną pro-
gi zwalniające.

Całkowita wartość projektu to 7 mln zł, 
dotacja to 6 mln 480 tys. zł, a wkład wła-
sny gminy to 520 tys. zł. To oczywiście 
nie wszystkie inwestycje drogowe, za-
planowane na 2022 r. W tekście opisuje-
my tylko te, które finansowane są wprost 
z programu „Polski Ład”.  

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Pięć dróg z asfaltem 
jeszcze w tym roku

BOLESŁAWÓW

25 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

25
Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów 

0 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Muzycznej 

25
Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

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

DZIECHCINIEC

0 Budowa wodociągu 
w 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. Jasnej

0 Modernizacja drogi 
w ul. Sosnowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 13

Drogi powstaną dzięki 
dotacji zewnętrznej
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Warunki zabudowy.  
Uwaga! Nowy formularz

W życie weszły zmiany dotyczące nowego 
wniosku o warunki zabudowy oraz ustale-
nie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Obowiązuje nowy formularz, który określa 
postępowanie dotyczące procedury stan-
dardowej oraz uproszczonej w przypadku 
budowy budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych o powierzchni zabudowy do 
70 m2. Nowy wzór wniosku jest dostępny 
oraz na stronie tuwiazowna.pl w zakładce: 
Załatw sprawę w urzędzie/Warunki zabu-
dowy. W razie pytań pracownicy Wydziału 
Planowania Przestrzennego są do Pań-
stwa dyspozycji w Biurze Obsługi Miesz-
kańca lub pod nr telefonu: 22 512 58 08, 
512 58 11 oraz 512 58 13. Redakcja

Bon turystyczny przedłużony

Dobra wiadomość dla rodzin wypoczy-
wających w  Polsce. Polski Bon Tury-
styczny jest ważny dodatkowe pół roku. 
Bon pierwotnie był ważny do 31 mar-
ca, ale przedłużono termin o pół roku 
aż do 30 września. Co istotne, bon nie 
podlega wymianie na gotówkę ani inne 
środki płatnicze. Polski Bon Turystycz-
ny wart jest jednorazowo 500 zł na każ-
de dziecko do 18. roku życia oraz jedno 
dodatkowe świadczenie w formie uzu-
pełnienia bonu w wysokości 500 zł dla 
dzieci z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. Za pomocą bonu można zapłacić 
za usługi hotelarskie lub imprezy tu-
rystyczne, realizowane przez przedsię-
biorcę turystycznego lub organizację 
pożytku publicznego na terenie kraju. 

Piotr Olewiński

Bezpłatne badania dla rolników, 
leśników i służb mundurowych

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda 
Chodźki w  Lublinie realizuje bezpłatne 
badania dla: rolników, leśników, wetery-
narzy, pracowników służb mundurowych 
oraz wszystkich osób, które mogą być po-
tencjalnie narażone na szkodliwe czynniki 
środowiskowe np. bakterie, grzyby, paso-
żyty czy toksyny, obecne w miejscu pra-
cy, zamieszkania czy rekreacji. W ramach 
programu można wykonać badania w kie-
runku: boreliozy metodą ELISA oraz meto-
dą Western Blot, serologiczne w kierunku 
toksoplazmozy, kleszczowego zapalenia 
mózgu (KZM) metodą ELISA. Uczestnicy 
będą mieli możliwość bezpłatnego wyko-
nania badań kleszczy oraz gleby. Więcej 
informacji na temat projektu znaleźć moż-
na na stronie: www.npz.imw.lublin.pl oraz 
pod nr tel. 81 718 45 55. Redakcja

Wnioski o RKO tylko elektronicznie

Od 1 stycznia można składać do ZUS elek-
troniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego 
Kapitału Opiekuńczego. Nowe świadcze-
nie przysługuje na drugie i każde kolejne 
dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 
35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzi-
ce małych dzieci otrzymają maksymalnie 
12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłaca-
ne w miesięcznych częściach – po 500 zł 
przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie 
przez rok, w zależności od wyboru rodzica. 
Wsparcie jest niezależne od dochodów ro-
dziny, a środki nie są opodatkowane. Wnio-
ski o rodzinny kapitał opiekuńczy można 
składać wyłącznie online – za pośrednic-
twem portalu Empatia, PUE ZUS lub banko-
wości elektronicznej. ZUS ma dwa miesiące 
na rozpatrzenie wniosku od dnia jego zło-
żenia wraz z dokumentami. Redakcja

„Rodzina 500+” teraz w ZUS

Obsługę programu „Rodzina 500+” prze-
jął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmi-
ny kontynuują tylko wypłaty przyznanych 
już świadczeń do końca okresu, na jaki 
zostały przyznane, czyli do końca maja 
2022 r. Wnioski o przyznanie świadcze-
nia 500+ od 1 stycznia można przesyłać 
tylko drogą elektroniczną przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, banko-
wość elektroniczną i  portal Empatia. 
Środki z programu będą wypłacane tylko 
bezgotówkowo na wskazany przez wnio-
skodawcę numer rachunku bankowego. 
W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się 
ważna informacja dotycząca 500+, rodzice 
otrzymają powiadomienie na e-mail lub 
SMS. Redakcja

Sprawdź, czy masz ważny dowód!

Ponad 600 dowodów osobistych miesz-
kańców naszej gminy traci ważność w tym 
roku, a ponad 300 osób nie zorientowa-
ło się, że posługuje się nieważnym dowo-
dem. Bardzo łatwo samemu sprawdzić, do 
kiedy jest ważny dokument – data waż-
ności dowodu osobistego znajduje się 
w jego prawym dolnym rogu. Przypomi-
namy, że zmieniły się zasady wydawania 
dowodów osobistych. Wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego należy złożyć 
osobiście w dowolnym urzędzie gminy. 
Do wniosku dołącza się jedno aktual-
ne biometryczne zdjęcie — wykonane 
nie wcześniej niż sześć miesięcy przed 
złożeniem wniosku. W naszym urzędzie 
możemy wydrukować gotowy wniosek 
oraz zrobić zdjęcie. Czas oczekiwania na 
nowy dowód osobisty wynosi ok. trzy ty-
godnie. Dowody osobiste wydawane są 
bezpłatnie. Agnieszka Kijowska

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Foto: gov.pl

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: ZU
S
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Zakład Gospodarki Komunalnej zo-
stał przekształcony w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialności Hydrodukt. 
Spółka ma osobowość prawną, 
w związku z czym będzie pozyskiwa-
ła środki na inwestycje, a zakres jej 
działań nie będzie ograniczony tylko 
do realizacji zadań własnych gminy. 

Hydrodukt będzie działał na rynku usług 
komercyjnych chociaż zadania dla sa-
morządu pozostaną jego priorytetem. 
Spółka rozszerza zakres działalności, 
oferując nowe usługi w  zakresie: bu-
dowy przyłączy i  sieci wodno-kanali-
zacyjnych, modernizacji i budowy dróg 
oraz remontów budynków, w tym robót 
wykończeniowych.

Dynamicznie zmieniająca się branża nie-
ruchomości oraz ogromna konkurencja 
na rynku skłania klientów do świado-
mych wyborów oraz poszukiwania naj-
lepszych specjalistów. Wykwalifikowany 
zespół Hydroduktu zajmuje się serwisem, 
przebudową, modernizacją i komplekso-
wym wykonawstwem instalacji wodno-
-kanalizacyjnych. Spółka będzie wdrażać 
nowe rozwiązania na rzecz poprawy ja-
kości wody pitnej, środowiska natural-
nego, będzie podnosić jakość obsługi 
klientów oraz unowocześniać narzędzia 
komunikacji. 

– Hydrodukt będzie kontynuował świad-
czenie usług z  zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowego od-
prowadzania ścieków, przy wykorzystaniu 
trzech stacji uzdatniania wody: w Lipowie, 
w Majdanie i w Rzakcie oraz oczyszczal-
ni ścieków w Emowie i Zagórzu – mówi 
prezes spółki Maciej NEJMAN. – Jeste-
śmy przekonani, że nowa forma prawna 
pozwoli nam przenieść poziom usług na 
zdecydowanie wyższy poziom.

Spółka podzielona jest na kilka działów, 
związanych z obsługą mieszkańców. Po-
niżej prezentujemy zakres ich obowiąz-
ków i bezpośrednie namiary kontaktowe.

Dział Inwestycji i Usług Wod-Kan (kie-
rownik: Paweł Dąbrowski, tel. 22 789 01 
33 wew. 105, e-mail: p.dabrowski@hy-
drodukt.pl) ustala kierunek rozbudowy 
wodociągów i kanalizacji, mając na uwa-
dze potrzeby mieszkańców oraz strategię 
rozwoju Gminy Wiązowna w tym zakre-
sie oraz zajmuje się:
1)  przygotowywaniem dokumentacji 

odbiorowej i wystawianiem zaświad-
czeń z odbioru przyłączy wod-kan,

2)  zawieraniem umów na dostawę wody 
i/lub odbiór ścieków, (e-mail: n.calka@
hydrodukt.pl, tel. 22 789 01 33 w. 106).

3)  zawieraniem umów, przyjmowaniem 
zleceń na wywóz nieczystości płyn-
nych wozem asenizacyjnym (e-mail: 
m.kanch@hydrodukt.pl, tel. 22 789 01 
33 w. 130).

4)  wydawaniem: warunków technicz-
nych przyłączenia do sieci, opinii 
o  możliwości przyłączenia do sieci, 
zaświadczeń o  wydajności hydran-
tów, zgód na montaż i przeniesienie 
wodomierza, podwodomierza, 

5)  przygotowywaniem szkiców przyłą-
czy wod-kan (e-mail: a.jaglinska@hy-
drodukt.pl, tel. 22 789 01 33 w. 106).

6)  przygotowywaniem technicznym pro-
jektów realizacji robót, przygotowy-
waniem do realizacji oraz nadzorem 
nad realizacją budowy, przebudowy 
sieci, urządzeń i przyłączy wod-kan,

7)  współpracą z instytucjami i  jednost-
kami zewnętrznymi w  zakresie re-
alizacji zadań inwestycji wod-kan, 
w tym wydania stosownych decyzji,

8)  zawieraniem umów z inwestorami na 
budowę sieci wod-kan,

9)  kosztorysowaniem, wykonywaniem 
przedmiarów inwestycji wod-kan, 
(e-mail: p.dabrowski@hydrodukt.pl, 
tel. 22 789 01 33 w. 105).

Dział Utrzymania Wod-Kan (główny spe-
cjalista ds. oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej Dariusz Sknadaj, tel. 603 
645 736, e-mail: d.sknadaj@hydrodukt.
pl; główny specjalista ds. uzdatniania 
wody i sieci wodociągowej Piotr Szulik, 
tel. 603 680 112, e-mail: p.szulik@hydro-
dukt.pl), zajmuje się:
1)  zarządzaniem infrastrukturą wodo-

ciągową i kanalizacyjną,
2)  utrzymaniem ujęć wody oraz stacji 

uzdatniania wody,
3)  rozbudową i modernizacją infrastruk-

tury wodociągowej i kanalizacyjnej,
4)  odbiorem przyłączy wodociągowo- 

-kanalizacyjnych,
5)  prowadzeniem gospodarki wodo - 

mierzowej,
6)  zleceniami i  kontrolą analiz jakości 

wody i ścieków,
7)  informowaniem o przerwach w dosta-

wie wody,
8)  remontami oraz usuwaniem awarii na 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Do zadań Działu Budowy Sieci Wod-Kan 
(Inspektor ds. Inwestycji i Usług Agniesz-
ka Jaglińska, tel. 22 789 01 33 wew. 106, 
e-mail: a.jaglinska@hy drodukt.pl) należy:
1)  budowa, przebudowa i  rozbudowa 

sieci, przyłączy i urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych,

2)  koordynacja i  realizacja prowadzo-
nych inwestycji,

3)  organizacja placu budowy;
4)  zabezpieczenie wykonywanych robót 

pod względem BHP;
5)  doprowadzanie do należytego stanu 

i porządku terenu budowy po reali-
zacji inwestycji;

6)  gromadzenie dokumentacji budowy,
7)  nadzór techniczny nad budową sie-

ci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
8)  usługa w zakresie remontów przyłą-

czy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Przekształcenie zakładu 
w spółkę nie miało wpływu 
na obowiązujące umowy na 
dostawę wody i odbiór ścieków 
– należności i zobowiązania 
wynikające z zawartych 
umów przejęła utworzona 
spółka komunalna. Od lutego 
zmianie ulegną numery kont 
bankowych. Poza zmianą 
numerów kont zmianie uległy 
również godziny pracy spółki: 
w poniedziałek w godz. 
8.00 – 18.00, a od wtorku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00. 
więcej informacji można 
uzyskać, pisząc na e-mail: 
sekretariat@hydrodukt.pl.

HYDRODUKT.
Nowe zadania, nowa jakość
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9)  remont kapitalne i modernizacje sieci 
i urządzeń wodociągowych,

10)  wykonywanie podłączeń odbiorców 
do sieci i urządzeń wodociągowych,

11)  świadczenie usług instalatorstwa 
wodnego,

12)  wykonywanie podłączeń odbiorców 
do sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

13)  odbiór nieczystości ciekłych samo-
chodem asenizacyjnym,

14)  świadczenie usług instalatorstwa 
kanalizacyjnego.

Dział Drogowy (kierownik działu drogo-
wego Grzegorz Sado, tel. 22 789 01 33 
wew. 202, e-mail: g.sado@hydrodukt.pl) 
zajmuje się: 
1)  utrzymaniem nawierzchni dróg, chod-

ników, drogowych obiektów inżynier-
skich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i  innych urządzeń związanych 
z drogą (remonty, konserwacja), w tym 
m.in. doziarniania, równanie, wałowa-
nie, malowanie oznakowania,

2)  utrzymaniem poboczy dróg poprzez 
koszenie, wycinanie zakrzaczeń i za-
drzewień, usuwanie karpiny z pobo-
czy i  rowów odwadniających drogę, 
wycinką gałęzi ze światła drogi, zręb-
kowaniem gałęzi, odmulaniem rowów 
przydrożnych i przepustów, zdejmo-
waniem nadmiaru ziemi z poboczy, 
zagospodarowaniem i ponoszeniem 
kosztów utylizacji powstałych od-
padów z  wymienionych powyżej 
działań,

3)  utrzymaniem we właściwym stanie 
technicznym wiat przystankowych, 
zatok i peronów autobusowych,

4)  naprawą przepustów.

Dział ten realizuje i  rozlicza inwestycje 
w zakresie budowy, przebudowy, remon-
tu infrastruktury drogowej (w tym m. in.: 
opracowywaniem drogowej dokumenta-
cji projektowej oraz powykonawczej, or-
ganizacją terenu budowy). Przeprowadza 
okresowe kontrole stanu dróg, ich ozna-
kowania a  także drogowych obiektów 
inżynierskich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpływu na stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w  tym weryfikację 
cech i wskazanie usterek, które wyma-
gają prac konserwacyjnych lub napraw-
czych ze względu na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. Prowadzi i  aktuali-
zuje bazy danych o utrzymywanej infra-
strukturze technicznej, odśnieża, usuwa 
śliskości z dróg, chodników i parkingów. 
Zgłoszenia do Działu Drogowego należy 
kierować pod tel. 603 040 225.

Dział Techniczny (kierownik Łukasz Siko-
ra, tel. 22 789 01 33 wew. 205, e-mail: 
l.sikora@hydrodukt.pl) zajmuje się:

1)  utrzymaniem zieleni i  zadrzewień, 
wycinką i pielęgnacją drzew, w tym: 
utrzymaniem czystości i porządku, 

2)  utrzymaniem miejsc pamięci, utrzy-
maniem obiektów i  urządzeń, te-
renów rekreacyjnych i  urządzeń 
sportowych, 

3)  remontami budynków,
4)  pracami dekarskimi, 
5)  robotami elewacyjnymi, docieplenia-

mi ścian zewnętrznych budynków ni-
skich w pełnej technologii,

6)  utrzymaniem rowów melioracyjnych 
i odwodnieniowych, 

7)  realizacją projektów budowlanych 
związanych z budową, przebudową, 
rozbudową obiektów budowlanych,

8)  usługami w zakresie urządzania tere-
nów zielonych,

9)  utrzymaniem i konserwacją odnawial-
nych źródeł energii.

Dział Organizacyjny, obsługuje tech-
nicznie i  administracyjnie: targowisko 
Gminne „Mój Rynek”, plac targowy w Gli-
niance (rezerwacja stanowisk – e-ma-
il: j.oklinski@hydrodukt.pl; tel. 603 040 
225) oraz lokale użytkowe, lokale miesz-
kalne (e-mail: m.czerwinska@hydrodukt.
pl, tel. 22 789 01 33 w. 203).

Dział zajmuje się dodatkowo przygotowy-
waniem wniosków aplikacyjnych o środki 
zewnętrzne, koordynacją i  rozliczeniem 
projektów, organizacją konkursów, wy-
darzeń oraz imprez promocyjnych. 

Dział Księgowości, realizuje zadania 
związane ze sferą finansową spółki. 

Z działem można skontaktować się pod 
nr tel. 22 789 01 33 w. 107, e-mail: z.ka-
zimierczyk@hydrodukt.pl.

Spółka będzie świadczyć również inne 
usługi komercyjne w ramach prowadzo-
nej działalności, zajmie się: inspekcją 
kanalizacji, odbiorami powykonawczy-
mi sieci czy kompleksowym monitorin-
giem kanalizacji. 

Paulina Dudek
p.dudek@hydrodukt.pl

Foto: I. Trzaska

Zgłoszenia awarii wodociągo-
wych przyjmowane są w go-
dzinach pracy spółki pod 
tel. 22 789 01 33, po godzi-
nach pracy dla mieszkańców 
miejscowości:

1)  Malcanów, Dziechciniec, 
Pęclin, Kąck, Kopki i Lipowo 
tel. 603 680 134; 

2)  Rzakta, Glinianka, 
Kruszówiec, Czarnówka, 
Bolesławów, Poręby, Wola 
Karczewska i Wola Ducka 
tel. 603 680 113;

3)  Majdan, Zakręt, Góraszka, 
Emów, Boryszew, 
Stefanówka, Izabela, 
Michałówek, Duchnów, 
Wiązowna, Radiówek, Rudka 
i Żanęcin tel. 607 300 442.

Zgłoszenie awarii kanalizacyj-
nych przyjmowane są w godzi-
nach pracy Spółki pod tel.  
22 789 01 33, po godzinach 
pracy pod tel. 603 645 736, 
601 841 890, 603 645 743, 
605 500 955.

Spółka zajmuje się 
m.in. utrzymaniem 

dróg na terenie gminy
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W Pawilonie Kultury – siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiązownie 
24 stycznia gościliśmy przedstawicie-
li Komisji Europejskiej, którzy przy-
byli do Polski na zaproszenie Miasta 
Stołecznego Warszawy. Głównym te-
matem spotkania były dotychczaso-
we doświadczenia gmin metropolii 
warszawskiej w  realizacji Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych, jak 
również nowa perspektywa finanso-
wa UE na lata 2021 – 2027 oraz szansa 
na kolejne inwestycje i dalszy rozwój 
Mazowsza.

Spotkanie poświęcono nowej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej 
2021 – 2027. Najważniejszym tematem 
był przydział środków dla programu re-
gionalnego – Fundusze Europejskie dla 
Mazowsza 2021 – 2027 (FEM 2021 – 2027). 
Mazowsze, zgodnie z projektem umowy 
partnerstwa, może liczyć na ponad 2 mld 
euro, z czego ponad 1,5 mld euro trafią 
do regionu mazowieckiego, a do stołecz-
nego regionu warszawskiego – 500 mln 
euro. Przedstawiciele Warszawy podkre-
ślali, że wymagana jest zgoda Komisji 
Europejskiej na zastosowanie mechani-
zmu elastyczności, polegającego na prze-
sunięcia środków między kategoriami 
regionów. Podczas spotkania rozmawia-
no także o realizacji celów polityki spój-
ności w FEM 2021 – 2027.

Sekretarz Gminy Anna ROSŁANIEC 
przybliżyła przybyłym gościom do-
tychczasowe doświadczenia gminy w po-
zyskiwaniu środków unijnych oraz tych 
w ramach instrumentu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Zaprezentowa-
ła również najważniejsze plany inwesty-
cyjne i rozwojowe gminy w perspektywie 
najbliższych 5 lat.

Gmina Wiązowna od 2015 r. jest part-
nerem w  ramach instrumentu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Warszawa. Nasza gmina jako 
członek metropolii warszawskiej, w spo-
sób aktywny uczestniczy w przygotowa-
niach do nowej perspektywy, angażując 
się w sprawy związane z dokumentami 
programowymi.

Spotkanie w  Wiązownie było niezwy-
kłą okazją do dyskusji, wymiany zadań 
i doświadczeń oraz pozwoliło na zapre-
zentowanie przedstawicielom Komi-
sji Europejskiej, jak środki zewnętrzne, 
przydzielane w ramach programów stra-
tegicznych i  różnych polityk rozwoju, 
w  sposób bezpośredni przekładają się 
na poprawę jakości życia mieszkańców 
nawet tych najmniejszych miejscowości 
wchodzących w skład wspólnoty. Goście, 

jak sami przyznali, bardzo rzadko mają 
okazję zobaczyć rezultaty swoich decy-
zji dotyczących przeznaczenia środków 
wspólnotowych, w postaci rzeczywiście 
zrealizowanych projektów.

Z ramienia Komisji Europejskiej Gminę 
Wiązowna odwiedziła delegacja, w skład 
której wchodzili: Dyrektor Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Emma TOLEDANO LAREDO, Christopher 
TODD z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej oraz Gelu CALA-
CEAN z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrud-
nienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego.

Warszawę reprezentowali Dyrektor Biu-
ro Funduszy Europejskich i Polityki Roz-
woju Maciej FIJAŁKOWSKI oraz Naczelnik 
Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Piotr BOBRUK. W spotkaniu 
uczestniczył również Dyrektor Departa-
mentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego Marcin 
WAJDA. Naszą gminę podczas spotkania 
reprezentowali Przewodniczący Rady Gmin 
Wiązowna Andrzej CHOLEWA oraz Sekre-
tarz Gminy Wiązowna Anna ROSŁANIEC. 
W spotkaniu uczestniczyli również przed-
stawiciele innych dwóch gmin powiatu 
otwockiego Wójt Gminy Osieck Karolina 
ZOWCZAK, której towarzyszyła Przewod-
nicząca Rady Irena HULISZ i Zastępca Bur-
mistrza Józefowa Piotr GĄSZCZ. 

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska

Przedstawiciele Komisji 
Europejskiej chwalili 

dokonania naszej gminy

Przedstawiciele UE z wizytą 
w Gminie Wiązowna
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

GLINIANKA

0 Projekt i budowa ul. Wrzosowej 

50
Budowa dróg osiedlowych 
– kontynuacja prac z lat 
ubiegłych

25

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

25
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 

25 Modernizacja ul. Mickiewicza

25
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

25

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

Ciąg dalszy paska na str. 15

1) „Akademia Talentów”, 
2) Plac zabaw i wiata w Dziechcińcu,
3) Ścieżka rowerowa,
4) Pawilon Kultury w Wiązownie,
5) „Zakącik” w Zakręcie,

6)  Termomodernizacja szkoły 
w Wiązownie

7)  Przedszkole im. Pszczólki Mai  
w Woli Duckiej

8) Targowisko w Wiązownie

Działania i inwestycje powstałe dzięki dotacjom zewnętrznym: 

1

2

4

6

8

3

5

7
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Pierwsze dwie tegoroczne sesje odby-
ły się 13 (nadzwyczajna) i 25 stycznia 
(zwyczajna). Jedną z ważniejszych de-
cyzji było przyjęcie do realizacji pro-
jektu „Żłobek w  Gminie Wiązowna 
szansą rodziców na powrót do pra-
cy”, współfinansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym powodem zwołania nadzwy-
czajnej sesji 13 stycznia była konieczność 
dokonania zmian budżetowych. Wpro-
wadzono kwotę 800 tys. zł na utworze-
nie żłobka na terenie naszej gminy, który 
ma powstać w budynku dawnego gim-
nazjum w Gliniance, oraz 250 tys. zł na 

budowę peronów i wiat przystankowych 
w Kącku i Duchnowie oraz zatok auto-
busowych na ul. Wiązowskiej w Emowie.

Tymczasem na sesji 25 stycznia doko-
nano zmian budżetowych wynikających 
z konieczności dostosowania planów i wy-
datków do nowych potrzeb. Najistotniej-
sze z nich to zwiększenie planu wydatków 
o kwotę 185 770 zł, w tym 95 770 zł na do-
projektowanie i wybudowanie kanalizacji 
w Wiązownie przy ul. Projektowanej, oraz 
90 000 zł na budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maj-
dan i Zagórze. Rada zdecydowała o udzie-
leniu pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Otwockiego, polegającej na przekaza-
niu dokumentacji projektowej chodnika 
i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli 
Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie, a tak-
że dokumentacji budowy chodnika wraz 
z przystankami przy drodze powiatowej nr 
2701W w Izabeli i Michałówku.

Radni ustalili harmonogram pracy Rady 
Gminy na 2022 rok oraz plany pracy jej 
komisji. Wyrazili też zgodę na nabycie 
nieruchomości położonych w Woli Duc-
kiej, Kącku oraz Duchnowie i Kącku. Na-
dano nazwy ulic: Kwietnej Łąki w Kącku, 
Głogowej w Dziechcińcu oraz Aksamit-
nej w Izabeli. 

Obniżono do 15 zł roczną stawkę za za-
jęcie 1 m2 pasa drogowego dla budowy 
m.in. gazociągów w drogach publicznych, 
co ma przyczynić się do rozwoju gazyfi-
kacji. Wyznaczono na sesji także miej-
sca oraz określono zasady prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez lokalnych 
rolników na terenie naszej gminy. Okre-
ślono także zasady wnoszenia, cofania 
i  zbywania udziałów oraz akcji przez 
Wójta Gminy Wiązowna.

Informacji o  sesjach udziela Dominika 
TWARDZIAK, tel. 22 512 58 33, e-mail: 
d.twardziak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wykaz uchwał w sprawach:
1.XLV.2022 zmieniająca Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 
grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Wiązowna na 2022 rok;

2.XLV.2022  zmian w  Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
14.12.2021 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiązowna na lata 2022 – 2034;

3.XLV.2022  zatwierdzenia do realizacji 
projektu pn. „Żłobek w Gminie Wiązow-
na szansą rodziców na powrót do pracy” 
współfinansowanego w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego;

4.XLVI.2022 zmieniający Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
14 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwa-
ły Budżetowej Gminy Wiązowna na 2022 
rok z późn. zm.;

5.XLVI.2022  zmian w  Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiązowna na 
lata 2022 – 2034;

6.XLVI.2022 przyjęcia planów pracy sta-
łych komisji Rady Gminy i harmonogramu 
pracy Rady Gminy Wiązowna na rok 2022;

7.XLVI.2022 udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Otwockiego w formie przeka-
zania dokumentacji projektowej budowy 
chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mo-
stów w Woli Karczewskiej i  ul.  Łąkowej 
w Lipowie w gminie Wiązowna;

8.XLVI.2022 udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Otwockiego w formie przeka-
zania dokumentacji projektowej budowy 
chodnika wraz z przystankami przy drodze 
powiatowej nr 2701W w Izabeli i Micha-
łówku na terenie Gminy Wiązowna;

9.XLVI.2022 zmieniający uchwałę nr 157.
XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 
listopada 2019 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych, których zarządcą 
jest Wójt Gminy Wiązowna na cele nie-
związane z potrzebami zarządzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego;

10.XLVI.2022 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;

11.XLVI.2022 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Kąck;

12.XLVI.2022 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości po-
łożonych w obrębie geodezyjnym Duch-
nów i Kąck;

13.XLVI.2022 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Kąck;

14.XLVI.2022 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Dziechciniec;

15.XLVI.2022 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Izabela;

16.XLVI.2022  wyznaczenia miejsca do 
prowadzenia handlu w  piątki i  soboty 
przez rolników i  ich domowników oraz 
uchwalenia regulaminu określającego za-
sady handlu w piątki i soboty przez rolni-
ków i ich domowników;

17.XLVI.2022 określenia zasad wnosze-
nia, cofania i  zbywania udziałów i  akcji 
przez Wójta Gminy Wiązowna.

Sesja Rady Gminy.  
To już pewne, będzie 
gminny żłobek
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Opieka w żłobku obejmie najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy
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Zaczęły obowiązywać nowe zasa-
dy w programie „Czyste powietrze”. 
Wzrasta poziom dofinansowania dla 
najbiedniejszych rodzin. Można uzy-
skać nawet 30 tys. zł na wymianę 
pieca kopciucha lub 69 tys. zł na przy-
domową instalację fotowoltaiczną.

Dofinansowanie obejmuje wymianę sta-
rych i nieefektywnych źródeł ciepła (pie-
ce typu „kopciuchy”) na nowoczesne, 
ekologiczne, oraz przeprowadzenia nie-
zbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku. Dotacją można również dofi-
nansować budowę przydomowej insta-
lacji fotowoltaicznej, co może podnieść 
poziom otrzymanego dofinansowania!

Skorzystać z  programu mogą oso-
by fizyczne, które są właścicielami lub 
współwłaścicielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub wydzielonych 
w  budynkach jednorodzinnych loka-
li mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

Dotychczas obowiązywały dwa poziomy 
dofinansowania:

1 poziom – dla osób fizycznych o do-
chodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł.

2 poziom – dla osób fizycznych, 
u  których przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka ich gospodar-
stwa domowego nie przekracza kwoty: 
1564 zł w  gospodarstwie wielooso-
bowym lub 2189 zł w  gospodarstwie 
jednoosobowym.

Od 25 stycznia dodany został 3 po-
ziom dla osób, u  których przeciętny 
miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 
kwoty: 900 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym lub 1260 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym, lub mają ustalone prawo 
do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzinnego lub spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wnioski składa się w  postaci elektro-
nicznej na stronie czystepowietrze.gov.
pl. Mieszkańców, którzy nie mają moż-
liwości złożenia wniosku przez Internet, 
zapraszamy do punktu „Czystego Powie-
trza” znajdującego się w Urzędzie Gminy 
Wiązowna. Tu również służymy pomocą 
przy wypełnianiu wniosku.

Pytania można kierować na adres e-ma-
il: czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod 
numerem telefonu 22 512 58 24. 

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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 

25

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

25

Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
Napoleoński i ul. Ułańska 
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

Ciąg dalszy paska na str. 17Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".

Zadbaj o swój 
kawałek nieba

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze". 

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony Środowiska

„Czyste Powietrze”.  
Ważna zmiana w programie
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W grudniu 2021 r. Stowarzyszenie Nie 
Tędy Droga i Stowarzyszenie Eko-Gli-
nianka otrzymało oficjalną odpowiedź 
Ministra Infrastruktury na złożoną we 
wrześniu petycję przeciwko budowie 
autostrady A50 w ramach Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej przez tere-
ny przynależne do Gminy Wiązowna. 

Udzielona odpowiedź wydaje się bardzo 
ogólnikowa i na chwilę obecną nie zmie-
nia nic w sytuacji mieszkańców naszej 
gminy. Wprawdzie nadal nie wykluczo-
no definitywnie, że Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowe zostanie 
przeprowadzone dla innego korytarza, 
jednak po raz kolejny dobitnie podkre-
ślane jest, że korytarz przebiegający 
przez gminę Wiązowna uznany został za 
najkorzystniejszy.

Wobec braku pomyślnych rozstrzy-
gnięć i perspektyw Stowarzyszenie NTD 
nie ustaje w działaniu i planuje kolejne 

Mieszkańcy nadal w strachu
aktywności, które mają na celu wpłynię-
cie na decydentów. Wydaje się, że sto-
warzyszenie jest w trudnym, ale bardzo 
istotnym momencie swojej pracy. Wiele 
sygnałów (między innymi zainteresowa-
nie ze strony mediów, dobra współpra-
ca z samorządami) świadczy o tym, że 
działalność organizacji i koordynowany 
przez nią sprzeciw społeczności lokal-
nej zostały dostrzeżone i nie pozostają 
bez echa. Z drugiej strony realnie wciąż 
nic nie zmieniło się w sytuacji i budo-
wa autostrady A50 w  przebiegu kory-
tarza szkodliwego dla gminy Wiązowna 
nadal pozostaje scenariuszem wysoce 
prawdopodobnym.

Ostatni kwartał minionego roku był 
dla Stowarzyszenia NTD czasem inten-
sywnej pracy. We wrześniu 2021 roku 
Prezesowie Stowarzyszenia Nie Tędy 
Droga oraz Stowarzyszenia Eko Glinian-
ka złożyli w Ministerstwie Infrastruktu-
ry petycję podpisaną przez 10 000 osób 

przeciwnych planowanemu warianto-
wi autostrady. W październiku odbył się 
protest uliczny przed siedzibą Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy 
ul. Wroniej w Warszawie. 

Na przełomie października i  listopa-
da uzyskano – po długich staraniach 
– dostęp do Studium Korytarzowego. 
Niestety, administracja publiczna nie 
udostępniła go w formie elektronicznej. 
Pozwolono jedynie na wgląd osobisty 
oraz wykonanie zdjęć, co w  przypad-
ku tak obszernego dokumentu obni-
ża znacznie przystępność jego analizy. 
W grudniu stowarzyszenie przypomnia-
ło o sobie wysyłając do kluczowych de-
cydentów życzenia świąteczne wraz 
z ozdobami świątecznymi z logo NTD.

Stowarzyszenie zachęca osoby zaintere-
sowane do włączania się w działalność 
związaną z protestem społecznym prze-
ciwko budowie autostrady A50 w ramach 
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OAW przez obszar gminy Wiązowna. Mile 
widziane są wszelkie pomysły, sugestie 
i inicjatywy. Przedstawiciele NTD chętnie 
odpowiadają również na pytania miesz-
kańców dotyczące planowanej inwestycji 
i zagrożeń z niej wynikających. 

W serwisie społecznościowym Facebo-
ok prężnie działa grupa „Grupa Publicz-
na Info OAW – Gmina Wiązowna, Otwock, 
Karczew, Dębe Wielkie”, gdzie mieszkańcy 

zrzeszają się, dyskutują i wymieniają się 
na bieżąco informacjami w przedmioto-
wym temacie. Bezpośrednie do Stowa-
rzyszenia NTD można napisać na adres 
skrzynki mailowej: info@nietedydroga.pl 


Katarzyna Truszewska

Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”

Rafał Musiałek
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 
Urzędu Gminy Wiązowna

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od GDDKiA informacje 
o  wytycznych obowiązujących w  tej instytucji 
w zakresie opracowania Studium Korytarzowego. Jednocześnie jednemu 
z naszych mieszkańców udało się uzyskać wgląd do tego dokumentu 
w Ministerstwie Infrastruktury (swoją drogą GDDKiA dalej uporczywie 
odmawia udostępnienia studium jako dokumentu wewnętrznego). Dzięki 
działaniom naszych mieszkańców, obecnie pracujemy nad porównaniem 
Zarządzenia GDDKiA w sprawie zakresu Studium Korytarzowego i samego 
studium. Już wiemy, że tak mocno podkreślana przez GDDKiA partycypacja 
społeczna, która została sprowadzona do prezentacji z  możliwością 
zadawania pytań, powinna zostać bardziej rozbudowana i przyjąć bardziej 
oficjalną formę. Skrupulatnie prowadzona korespondencja z  GDDKiA 
wykazała także nieścisłości co do zakresu analizy w studium ustaleń 
dotyczących przeznaczenia terenu. Początkowo GDDKiA wskazywała, że 
została wykonana pełna analiza, natomiast w ostatnim piśmie stwierdzono 
już, że nie zostały przeanalizowane ustalenia obowiązujących planów 
miejscowych na terenie naszej gminy.

Zdajemy sobie sprawę, że każde działanie w  przestrzeni powoduje 
zwykle nieodwracalne zmiany w środowisku, dlatego dołożymy wszelkich 
możliwych starań, aby decyzja o  przebiegu A50 została podjęta na 
podstawie dokładnych danych zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi w zakresie opracowania dokumentacji czy prac studialnych.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25
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

25
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

25
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

25
Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów 

0 Przebudowa ul. Tajemniczej 

25

Projekt chodnika wraz 
z przystankami przy drodze nr 
2701W w Izabeli i Michałówku 
– pomoc rzeczowa dla powiatu 
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Przedsiębiorcy z określonych branż będą 
mogli wystąpić o  zwolnienie z  opłaca-
nia składek za grudzień 2021 r., a także 
skorzystać ze świadczenia postojowego 
maksymalnie sześć razy. Wnioski mogą 
złożyć tylko elektronicznie przez Platfor-
mę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek 
o zwolnienie z obowiązku opłacania na-
leżności z  tytułu składek za grudzień 
2021 r. (RDZ-B7) od 17 stycznia 2022 r. 

O zwolnienie z  obowiązku opłacania 
składek za grudzień 2021 r. mogą wystą-
pić przedsiębiorcy, których przeważająca 
działalność, według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) 2007, oznaczona była 
kodem:
•  56.30.Z – przygotowywanie i  poda-

wanie napojów (podklasa ta obejmu-
je m.in. dyskoteki serwujące głównie 
napoje),

•  93.29.A – działalność pokojów zaga-
dek, domów strachu, miejsc do tańcze-
nia i w zakresie innych form rozrywki 
lub rekreacji organizowanych w  po-
mieszczeniach lub w innych miejscach 
o zamkniętej przestrzeni,

•  93.29.Z – pozostała działalność roz-
rywkowa i rekreacyjna.

Aby skorzystać z  tego wsparcia przed-
siębiorca musi przekazać dokumenty 
rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do 28 
lutego 2022 r., chyba że jest zwolniony 
z obowiązku składania deklaracji rozli-
czeniowej i imiennych raportów.

Świadczenie postojowe
Przedsiębiorcy z określonych branż będą 
mogli otrzymać świadczenie postojowe 
maksymalnie sześć razy. Wniosek o  to 
świadczenie (RSP-DD7) mogą złożyć 
najwcześniej 17 stycznia 2022 r., a naj-
później w ciągu trzech miesięcy od mie-
siąca, w którym zostanie zniesiony stan 
epidemii. Wniosek (RSP-DD7) można zło-
żyć tylko elektronicznie przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie przysługuje tylko w przypad-
ku przestoju w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w następstwie COVID-19.  


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: ZUS

Niektóre firmy mogą składać 
wnioski o zwolnienie ze 

składek do ZUS

Foto: Adobe Stock

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. Radosnej 

0 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

0 Wykup nieruchomości w celu 
poszerzenia ul. Wierzbowej 

25 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

Tarcza  
antykryzysowa 
dla firm
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Od 25 stycznia młodzież, która ukoń-
czyła 16. rok życia może zarejestrować 
się na szczepienie dawką przypomina-
jącą. E-skierowanie wystawiane jest 
automatycznie po 5. miesiącach po 
ukończeniu pełnego schematu szcze-
pienia przeciw COVID-19. Nie zwlekaj 
i już dziś zabezpiecz się na przyszłość.

Kolejna fala zachorowań na koronawiru-
sa powoduje, że coraz więcej osób kiero-
wanych jest na kwarantannę. Możemy to 
zmienić – nauka stacjonarna przez cały 
rok ma szansę być realizowana dzięki 
szczepieniom. Zaszczepiony uczeń nie 
trafia na kwarantannę, kiedy w  klasie 
lub w grupie pojawia się przypadek za-
chorowania na COVID-19.

Osoby w  wieku 16 – 18 lat przyjmą 
szczepionkę Pfizer jako dawkę przypo-
minającą. Warunkiem zgłoszenia się na 
szczepienie jest odczekanie co najmniej 
5. miesięcy od zakończonego procesu 
szczepienia – dla osób zaszczepionych 
dwiema dawkami.

Jak zapisać się na szczepienie?
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 w Wiązownie. Na szcze-
pienia 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.


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: gov.pl

Zaszczep nastolatka dawką 
przypominającą

Osoby w wieku 16 – 18 
lat przyjmą szczepionkę 

Pfizer

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 

25
Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściu dla pieszych 
na ul. Kościelnej przy 
skrzyżowaniu z ul. Lubelską

25
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. 26

Depresja nie zna wieku i nie 
liczy lat. Choć istnieje prze-
świadczenie, że na depre-
sję zachorować mogą przede 
wszystkim ludzie młodzi, to 
dopada ona także seniorów. 

Według definicji Światowej Organi-
zacji Zdrowia – depresja to poważ-
na i  powszechna choroba, która 
objawia się uczuciem smutku, roz-
drażnieniem, utratą przyjemności 
i  brakiem zainteresowania czyn-
nościami przez większość dnia. 
U osoby chorej na depresję może 
wystąpić poczucie winy, niska sa-
moocena, zaburzenia snu i apetytu, 
zmiany wagi, uczucie zmęczenia, 
osłabienie koncentracji, poczucie 
beznadziejności co do przyszłości, 
myśl o śmierci lub samobójstwie. 
Podczas choroby, osoba doświadcza 
znacznych trudności w życiu osobi-
stym, rodzinnym i społecznym.

Przyczyny depresji

Do częstych czynników ryzy-
ka depresji po 65. roku życia na-
leżą: poczucie samotności, brak 

opieki z zewnątrz, zaburzenia słu-
chu, zmniejszenie sprawności psy-
choruchowej, zły stan finansowy, 
utrata małżonka lub partnera ży-
ciowego, zmiana miejsca zamiesz-
kania, współistnienie chorób 
somatycznych, tj. choroba wień-
cowa (zawał serca), niewydolność 
serca, udar mózgu, cukrzyca, prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc, 
choroby tarczycy, wątroby, choroby 
nowotworowe.

Diagnostyka i leczenie 

Depresję wśród osób starszych nie 
jest łatwo zdiagnozować, ponie-
waż lekarze ogólni traktują obja-
wy pacjenta jako rezultat chorób 
somatycznych lub część naturalne-
go procesu starzenia. Depresja jest 
chorobą uleczalną. Do najczęściej 
stosowanych form pomocy pacjen-
tom z depresją starczą można za-
liczyć aktywność fizyczną, zajęcia 
w domach seniora, naturoterapię, 
farmakoterapię oraz psychotera-
pię.  

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Depresja u osób starszych

Gdzie szukać pomocy?
Poradnia Zdrowia Psychicznego, 05-400 Otwock, ul. Mickiewicza 8
tel. 22 778 12 31

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 
tel. 22 594 91 00. Czynny: środa, czwartek w godz. 17.00 – 19.00

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 
tel. 116 123. Czynny: codziennie w godz. 14.00 – 22.00

Telefon Zaufania dla Osób Starszych 
tel.  22 635 09 54, Czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 

17.00 – 20.00; środa godz. 14.00 – 16.00 – dyżur w tematyce 
choroby Alzheimera.

Depresja jest 
uleczalna

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

0 Budowa wodociągu 
w ul. Niezapominajki

0 Budowa wodociągu 
w ul. Sarniej

25
Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej 

25
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

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Sportowa

25
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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Swoją działalność zain-
augurowała Wiązowska 
Akademia Seniora. Za-
praszamy wszystkich se-
niorów z naszej gminy na 
spotkania w  Pawilonie 
Kultury w Wiązownie.

Seniorzy sami tworzą to miej-
sce, spędzając czas twórczo, 
atrakcyjnie i  kreatywnie, ale 
przede wszystkim w doboro-
wym towarzystwie. Uczestnicy 
organizują wyjazdy, warszta-
ty kreatywne, zajęcia terapeu-
tyczne. Inicjowane są spotkania 
ze specjalistami. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie jako koordynator 
akademii zapewnia dodatkowe 
atrakcje: koncerty, spotkania 
podróżnicze, warsztaty kulinar-
ne, kreatywne, artystyczne. Co 
tydzień proponowane są inne 
działania. W lutym odbędą się 
warsztaty kulinarne (najbliższy 
w  Tłusty Czwartek), treningi 
pamięci i koncentracji, warsz-
taty z twórczego opowiadania. 

Wiązowska Akademia Senio-
ra to spotkania dla wszystkich 
seniorów, które odbywają się 
cyklicznie, w  każdy czwartek 
w godz. 16.00 – 18.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wią-
zownie. Nie obowiązują zapisy, 
wstęp jest wolny. Do akademii 
może dołączyć każdy senior, 
bez względu na miejsce za-
mieszkania. Organizatorzy za-
praszają wszystkich chętnych!

Wiązowska Akademia Seniora 
działa przy współpracy Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Rady 
Seniorów Gminy Wiązowna. 


Paulina Sokół

zapisy@gok-wiazowna.pl

Skorzystaj z darmowej podwózki
Osoby, które mają problem z dojazdem na zajęcia, mogą skorzystać z dar-
mowego przewozu oferowanego przez naszą gminę. Najpóźniej na dwa dni 
przed planowanym wyjazdem należy zgłosić się:

1)  telefoniczne do koordynatora usługi transportowej (tel. 22 512-58-84, 
pon. 10.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 – 16.00);

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

3)  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Go-
spodarczego (Pawilon Kultury – ul. Lubelska 53), w godzinach pracy 
Urzędu;

4)  poprzez aplikację na telefon „Mobilny Mieszkaniec”.

Wiązowska Akademia Seniora czeka
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Spółka Wodna „Wiąz”, obejmująca 
swym działaniem teren gminy Wią-
zowna, jest już na końcowym etapie 
dopełniania formalności i wkrótce roz-
pocznie swoją statutową działalność. 
W interesie nas wszystkich leży, aby 
jak najwięcej mieszkańców oraz firm 
z naszego terenu do niej przystąpiło.

Nasz klimat ulega zmianie. Opady desz-
czu są coraz bardziej intensywne i nawal-
ne. Ostatnie lata pokazały, że sytuacja ta 
mocno uderza zarówno w naszych miesz-
kańców, jak i w tereny należące do gminy. 
Zgodnie z przepisami to właściciele tere-
nów, na którym znajdują się urządzenia 
wodne, np. rowy melioracyjne, mają obo-
wiązek ich utrzymania w dobrym stanie. 
Prace konserwacyjne powinny być prowa-
dzone dwa razy w roku – jesienią i wiosną – 
oraz wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. 

Brak stałej i systematycznej konserwacji 
rowów oraz innych urządzeń wodnych, 
znajdujących się na nich przepustów 
oraz drenacji, przy obfitych opadach 
deszczu regularnie prowadzi do lokal-
nych podtopień i zalewania posesji. Zaro-
śnięte, zamulone i zasypywane rowy nie 
odprowadzają nadmiaru wód, przez co 

tworzą się zastoiska, powodujące pod-
tapianie przyległych gruntów. Urządzenia 
wodne, głównie cieki i rowy, nie znają za-
sięgu terytorialnego, ograniczającego się 
np. do poszczególnych obrębów i wody 
wylewają, gdzie popadnie. 

Ratunkiem jest duża spółka wodna, obej-
mującą działalnością obszar gminy Wią-
zowna, którą w zeszłym roku mieszkańcy 
powołali do życia. Spółka postawiła sobie 
za zadanie wykonywanie, utrzymywanie 
oraz eksploatację urządzeń, w tym urzą-
dzeń wodnych, służących do: ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem, melioracji 
wodnych oraz prowadzenia racjonalnej 
gospodarki wodnej na zmeliorowanych 
gruntach, ochrony przed powodzią reten-
cji wód oraz odwadniania gruntów zabu-
dowanych lub zurbanizowanych.

W imieniu zarządu Spółki Wodnej „Wiąz” 
zapraszamy Państwa do wejścia w jej sze-
regi. Aby przystąpić do spółki, należy wy-
pełnić deklarację. Składka członkowska to 
tylko 50 zł rocznie (wpłaty należy doko-
nać do 31 maja 2022 r.). Zebrane środki 
będą wkładem własnym, który umożliwi 
pozyskanie znacznych funduszy, a  tym 
samym pozwoli na realizację szeregu 

niezbędnych prac, które do tej pory były 
zaniedbywane i niejednokrotnie stanowi-
ły przyczynę wystąpienia np. podtopień. 

Członkowie spółki mogą zgłaszać do niej 
występujące problemy oraz czynnie brać 
udział w decydowaniu o kierunkach jej 
działania. Takie zgłoszenie można złożyć 
elektronicznie na adres: spolkawodna.
wiaz@gmail.com lub pisemnie w siedzibie 
spółki: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 
z dopiskiem Spółka Wodna „Wiąz”. 

Pamiętajmy, że Spółka Wodna „Wiąz” 
działa w imieniu i na rzecz mieszkańców, 
a podejmowane przez nią działania słu-
żyć mają nam wszystkim. 

Wszelkie informacje dotyczące spółek 
wodnych działających na terenie gminy 
Wiązowna publikowane są na stronie tu-
wiazowna.pl w zakładce: W Twojej okolicy 
/ Spółki wodne. Znajdą tutaj Państwo in-
formacje dotyczące poszczególnych spół-
ek wodnych, tj. statuty, skład zarządów, 
adresy, kontakty, rachunki bankowe czy 
deklarację przystąpienia do Spółki Wod-
nej „Wiąz”. 

Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

Spółka Wodna „Wiąz”.  
Sprawdź, co możesz zyskać

Foto: K. Bronikow
ski

Każdy może zapisać się do spółki 
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D E K L A R A C J A

przystąpienia do Spółki Wodnej „Wiąz” osoby fizycznej

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się ze statutem Spółki Wodnej „Wiąz”, deklaruję chęć przystąpienia do ww. spół-
ki, zobowiązuję się przestrzegać postanowienia jej statutu i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wyrażam zgodę na 
wejście na grunt poniżej wskazany, stanowiący moją własność:

Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania / korespondencyjny:  ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy, e-mail:  ...................................................................................................................................................................................

Lp. Miejscowość / obręb geodezyjny Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki

1.    

2.   

3.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych spółki wodnej, które zo-
bowiązuję się na bieżąco aktualizować, i które dobrowolnie podałam/łem powyżej. 

....………........................................................................  ………......................................................................................
 miejscowość, data czytelny podpis 

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Wiąz” 

1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Spółce Wodnej „Wiąz” z siedzibą ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązow-
na jest przewodniczący zarządu spółki. 

2.  W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z przewodniczącym zarządu Spółki Wodnej „Wiąz”, pisemnie 
pod adresem ul. Lubelska 59, 05-496 Wiązowna z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych – Spółka Wodna „Wiąz”.

3.  Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych 
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4.  Dane osobowe członków spółki będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych spółki wodnej.

5.  Dane osobowe członków spółki będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na pod-
stawie umowy powierzenia przetwarzania danych, do czasu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa usta-
wowego lub statutu spółki. 

6.  Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo 
sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oso-
bowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
prawo do przenoszenia danych.

7.  Członek spółki ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

8.  Dane osobowe członków spółki nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych członków spółki do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

do
 w
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D E K L A R A C J A

przystąpienia podmiotu do Spółki Wodnej „Wiąz” przez firmę

Posiadając umocowanie prawne, niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się ze statutem Spółki Wodnej „Wiąz”, deklaru-
ję chęć przystąpienia do ww. spółki, zobowiązuję się przestrzegać postanowienia jej statutu i terminowo opłacać składki człon-
kowskie oraz wyrażam zgodę na wejście na grunt poniżej wskazany.

Pełna nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON:  ...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Służbowy telefon kontaktowy oraz e-mail:  ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Lp. Miejscowość / obręb geodezyjny Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki

1.    

2.   

3.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych spółki wodnej, które zobowią-
zuje się na bieżąco aktualizować, i które dobrowolnie podałam/łem powyżej.

....………........................................................................  ………......................................................................................
 miejscowość, data czytelny podpis reprezentanta/-ów firmy 

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Wiąz”

1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Spółce Wodnej „Wiąz” z siedzibą ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązow-
na jest przewodniczący zarządu spółki. 

2.  W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z przewodniczącym zarządu Spółki Wodnej „Wiąz”, pisemnie 
pod adresem ul. Lubelska 59, 05-496 Wiązowna z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych – Spółka Wodna „Wiąz”.

3.  Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych 
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4.  Dane osobowe członków spółki będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych spółki wodnej.

5.  Dane osobowe członków spółki będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na pod-
stawie umowy powierzenia przetwarzania danych, do czasu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa usta-
wowego lub statutu spółki.

6.  Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo 
sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oso-
bowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
prawo do przenoszenia danych.

7.  Członek spółki ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

8.  Dane osobowe członków spółki nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych członków spółki do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

do w
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Muriel – boski przyjaciel, przekochany 
pies. Duży, ok. 25 – 30 kg. Muriel jest ułożo-
ny, zrównoważony i grzeczny. Pięknie chodzi 
na smyczy, nie szarpie się. Łaknie kontak-
tu, ludzkiej obecności. Można przy nim robić 
wszystko! Jest łagodnym, kochanym miś-
kiem. W stosunku do psów także nie ma żad-
nego problemu. Dlatego też, jeśli się nad nim 
zastanawiasz, a masz już drugiego psiaka – 
śmiało! Z jego strony powinno być wszystko 
super! Muriel na bank zna ludzi od zawsze. 
To widać i czuć po jego zachowaniu. Nie ma 
wcale wygórowa-
nych wymogów. 
Oby był otoczony 
ciepłem, miłością. 
Wtedy na bank 
będzie mu jak 
w raju. Wykastro-
wany, zaczipowa-
ny, zaszczepiony.

ESPERO – przedstawiamy Espero! Nasza 
nowość, gotowa do adopcji. Jego wiek to 
mniej więcej 6 lat, a wielkością sięga do ko-
lana. Ma parę uroczych oklapniętych uszek 
i rozmarzone oczka. Espero grzecznie chodzi 
na smyczy. Czasem zwróci uwagę na mijane 
psy. Jak na razie w stosunku do innych psia-
ków reagował nadpobudliwie, więc przed 
adopcją zalecamy spacer zapoznawczy z po-
tencjalnym rodzeństwem. Espero jest psem 
po prostu kochanym. On nie chce już sie-
dzieć samotnie w  schroniskowym boksie. 
Ten młody i fajny 
chłopak ma kawał 
życia przed sobą! 
Pora na nowy roz-
dział – W DOMU, 
z ukochaną rodzi-
ną. Wykastrowa-
ny, zaszczepiony, 
zaczipowany.

Dewon – owczarek tęskni za życiem i ludź-
mi, a tutaj nawet jak ktoś przyjdzie, to za-
raz odchodzi. Wystarczy poprzebywać z nim 
chwilę, poczochrać po kuperku i podsycić 
do zabawy. Fika i zaczepia do harców jak 
szczeniak. Jest dla nas kompletnie łagodny 
we wszystkim. Taki opanowany i przyjazny. 
Sięga do kolana. Ma około 6 – 7 lat i kawał 
życia przed sobą. Na nowy start, został wy-
kastrowany, zaszczepiony i  zaczipowany. 
Stosunek do potencjalnego psiego rodzeń-
stwa sprawdzamy na spacerze przedadop-
cyjnym. Naprawdę 
nie potrzeba wie-
le, żeby zamienić 
ten ponury pysio 
na radosny. De-
won czeka w bok-
sie 108! Oby nie 
siedział tam jesz-
cze długo...

Szukają kochającego domu kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl | tel. 22 789 70 61

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl 
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.

Gmina Wiązowna co roku ubiega się 
o dofinansowanie zadania polegające-
go na odbieraniu i zutylizowaniu ma-
teriałów zawierających azbest (płyty, 
rury itp.) z terenu prywatnych posesji. 

Zutylizowanie jednej tony azbestu to 
koszt ponad 400 zł. Gmina Wiązowna, 
wychodząc naprzeciw mieszkańcom, co 
roku stara się o dofinansowanie odbioru 
i utylizacji wyrobów azbestowych z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Dzięki pozyskaniu środków zewnętrz-
nych możemy sfinansować odbiór i uty-
lizację azbestu z  terenu prywatnych 
posesji. W  roku 2021 przyznano nam 
dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. 

Podczas realizacji tego zadania z  tere-
nu 100 nieruchomości zutylizowano po-
nad 202 tony wyrobów azbestowych. 
Całkowity koszt zadania to 89 684,27 
zł. Zauważyliśmy, że zainteresowanie 

utylizacją azbestu na-
szych mieszkańców wzra-
sta. Z roku na rok liczba 
składanych wniosków 
jest większa.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób 
zawierający włókna azbestowe, m.in. pły-
ty azbestowo-cementowe płaskie lub fa-
liste, rury, złącza, kształtki i  inne. Wyrób 
ten stanowi odpad niebezpieczny i szko-
dliwy dla zdrowia. Warto przypomnieć, że 
pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu 
nieruchomości to obowiązek właściciela 
oraz że zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 23 października 2003 r. wyroby zawiera-
jące azbest muszą zostać zutylizowane do 
2032 roku. Czasu jest niemało, ale o upły-
wającym terminie warto pamiętać.

Chętnych do pozbycia się azbestu, 
przy współfinansowaniu przez Gminę 
Wiązowna, zapraszamy do składania 

wniosków. Formularze dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w urzędzie gminy. Przyjmowane są co-
dziennie. Więcej informacji udziela Anna 
Bogucka pod nr tel. 22 512 58 24.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców, którzy we własnym zakre-
sie zutylizowali azbest, o  dostarczenie 
dokumentów potwierdzających ten fakt, 
do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydzia-
łu Środowiska i Nieruchomości. Jesteśmy 
zobowiązani do bieżącego wprowadzania 
zmian dotyczących ilości wyrobów zawie-
rających azbest do ogólnopolskiej Bazy 
Azbestowej. 

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Zutylizowaliśmy 
202 tony wyrobów 
azbestowych

Foto: Adobe Stock

Azbest jest 
niebezpieczny dla 

zdrowia
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Ciąg dalszy paska na str. 29

ZAKRĘT

0
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej części 
miejscowości

25 Budowa pieszo-rowerowego 
ciągu na ul. Szkolnej

25
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Jana 
Pawła II

0 Budowa chodnika w ul. Jana 
Pawła II 

25 Budowa ul. Długiej 

25 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

25 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych 

25
Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie Gminy 
Wiązowna

0
Dostosowanie budynku Urzędu 
Gminy Wiązowna do osób ze 
szczególnymi potrzebami

25 Zakup samochodu średniego 
dla OSP Malcanów

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

GRANICE OBWODÓW 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

granica Gminy Wiązowna

OBWODY SZKOLNE:

obwód SP w Gliniance

obwód SP w Malcanowie

obwód SP w Wiązownie

obwód SP w Zakręcie

Legenda

             GMINA WIĄZOWNA

Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół. Wnioski od marca

Już 1 marca rozpoczynamy w naszej 
gminie rekrutację do przedszkoli, od-
działów przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych oraz pierwszych klas 
szkół podstawowych. 

Rekrutacja prowadzona będzie w syste-
mie elektronicznym. Wystarczy wejść na 
stronę tuwiazowna.pl do zakładki „Edu-
kacja, Kultura” i po lewej stronie z menu 
wybrać: „Elektroniczny nabór do przed-
szkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół 
podstawowych”. Tu będzie można zapo-
znać się z ofertą gminnych szkół i przed-
szkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać 
wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu 
dokumentów należy złożyć je najpóźniej 
do 16 marca w  przedszkolu lub szkole 
podstawowej. 

Zgodnie z  prawem, na terenie gminy 
obowiązuje rejonizacja określona obwo-
dem danej szkoły. Zakres poszczegól-
nych obwodów znajduje się w uchwale 
nr 65.XXXIV.2021 dostępnej w  naszym 
Biuletynie Informacji Publicznej. Zapisa-
nie dziecka do innej placówki, niż wynika 
to z adresu zamieszkania możliwe będzie 
tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować 
wolnymi miejscami bądź w przypadku po-
siadania rodzeństwa w danej szkole czy 
bliskiego zamieszkiwania. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane 
są pod uwagę kryteria ustawowe oraz 
dodatkowe – ustalone przez samorząd. 
W przypadku tych drugich punkty zosta-
ną przyznane za to, że:
1)  rodzice/opiekunowie prawni rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych 
w  Urzędzie Skarbowym w  Otwocku, 
zgodnie z miejscem zamieszkania;

2)  rodzeństwo ubiegające się o miejsce 
w przedszkolu oraz dziecko, którego ro-
dzeństwo w kolejnym roku szkolnym 
będzie kontynuowało edukację przed-
szkolną w  przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w placówce pierwsze-
go wyboru;

3)  rodzice/opiekunowie prawni deklaru-
ją pobyt dziecka w placówce powyżej 
podstawy programowej;

4)  oboje rodzice/opiekunowie prawni 
pracują, wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w try-
bie dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub działalność gospodarczą;

5)  dziecko wychowuje się w rodzinie ob-
jętej nadzorem kuratorskim lub wspar-
ciem asystenta rodziny.

Listy dzieci zakwalifikowanych i  nieza-
kwalifikowanych ukażą się 21 marca. Na-
stępnie rodzice będą musieli ostatecznie 
potwierdzić na piśmie, że ich dziecko bę-
dzie uczęszczać do wybranej jednostki 
oświatowej. Jeżeli placówka nadal dyspo-
nuje wolnymi miejscami, przeprowadzone 
zostanie uzupełniające postępowanie re-
krutacyjne – od 4 do 14 kwietnia, a wyni-
ki poznamy 5 maja. 

Więcej informacji na temat rekrutacji udzie-
lają szkoły i  przedszkola oraz Centrum 
Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Na-
poleońska 53A w Gliniance, tel. 22 180 00 
27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 



 Urszula Kozłowska
u.kozłowska@wiazowna.pl

GRANICE OBWODÓW 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

granica Gminy Wiązowna

OBWODY SZKOLNE:

obwód SP w Gliniance

obwód SP w Malcanowie

obwód SP w Wiązownie

obwód SP w Zakręcie

Legenda

             GMINA WIĄZOWNA
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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 

50
Systemowa modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia 
w formule PPP

25
Projekt Gminnego Rodzinnego 
Centrum Sportu i Rekreacji

0
Zagospodarowanie 
ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej przy boisku KS Advit

25
Utworzenie żłobka na terenie 
gminy Wiązowna

75
Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie 
Wiązowna

25
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

Po raz 42 zawodnicy staną na starcie 
Półmaratonu Wiązowskiego. W  tym 
roku, ze względu na pandemię, musie-
liśmy wprowadzić limit zawodników. 
W związku z organizacją biegów cza-
sowo będziemy musieli zmienić orga-
nizację ruchu.

Tradycyjnie w  ostatni weekend miesią-
ca, 27 lutego, spotkamy się przy Szkole 
Podstawowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie. Weryfikacja i wy-
dawanie pakietów startowych na półmara-
ton i Wiązowską 5-tkę odbywać się będzie 
na podstawie otrzymanego kodu QR:
1)  21 – 24.02. – w  Pawilonie Kultu-

ry w  Wiązownie (ul.  Lubelska 53) 
w godz. 15.00 – 19.00;

2)  25 – 26.02. – w  godz. 15.00 – 18.00 
w  Biurze Zawodów w  budynku SP 
w Wiązownie; 

3)  27.02. – w godz. 9.00 – 11.30 (półma-
raton) i w godz. 9.00 – 11.45 (5-tka) 
w  Biurze Zawodów w  budynku SP 
w Wiązownie. 

W przypadku biegów dziecięcych i młodzie-
żowych wydawanie numerów startowych 
i pakietów odbywa się w dniu zawodów 
w  Biurze Biegów Dziecięcych w  szkole 
w Wiązownie od godz. 8.00 do 9.20 w przy-
padku Małego Ćwierćmaratonu, a Małego 
Półmaratonu w godz. 8.00 – 9.50. Zapisy na 
Bieg Krasnoludków są tylko w dniu zawo-
dów w godz. 8.00 – 10.45.

Utrudnienia w ruchu
Podczas trwania wydarzenia zamknięte 
będą dojazdy do trasy biegu na całej dłu-
gości. Na skrzyżowaniach dróg publicz-
nych ustawione będą posterunki policji, 
a na bocznych drogach dojazdowych pa-
trole ochotniczych straży pożarnych oraz 
żandarmerii wojskowej. 

W godzinach od 07.00 do 16.00 ruch na 
ul. Kościelnej na odcinku od restauracji 
„Mazowsze” do ul. Pęclińskiej będzie za-
mknięty, a w godz. 9.00 – 12.00 na uli-
cy Pęclińskiej – drodze nr 270826W, ulic 
Projektowanej i  Spokojnej, drodze nr 
2708W z Pęclina do Dziechcińca i dro-
dze nr 2709W (od Żanęcina do Glinianki). 
Dojazd do kościoła będzie od ul. Duch-
nowskiej i ul. Kąckiej. 

Skrócone zostaną trzy kursy linii 720 tam 
i z powrotem na trasie Warszawa (pętla 
Wiatraczna) – Rzakta o godz. 8.40, 11.20 
i 14.00. Autobusy będą kończyły trasę i za-
wracały w stronę Warszawy na Gminnym 
Targowisku „Mój Rynek” w Wiązownie.

Z powodu wyłączenia ul. Napoleońskiej 
w Gliniance w godz. 12.20 – 13.40 skró-
ceniu ulega trasa linii L20: kurs jadą-
cy z Otwocka w kierunku Rzakty, który 
zatrzymuje się na przystanku Wola Kar-
czewska 01, o godzinie 11.58 zrobi po-
stój i o godz. 12.34 odjedzie do Otwocka 
(zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy).

Prosimy o ograniczenie poruszania się 
pojazdami mechanicznymi po trasie 
półmaratonu, a  w razie konieczności 
o  zmniejszenie prędkości, zachowanie 
szczególnej ostrożności wobec zawodni-
ków i zastosowanie się do poleceń poli-
cji i służb porządkowych. 

Szczegółowych informacji w sprawie ko-
munikacji udziela Karol Bronikowski, tel. 
22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@
wiazowna.pl. 

Po wszystkie szczegóły związane z biegiem 
zapraszamy na stronę www.wiazownapol-
maraton.pl Do zobaczenia na starcie! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

42. Półmaraton Wiązowski.
Widzimy się 27 lutego na starcie
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Powstanie Styczniowe bardzo mocno 
zaznaczyło swoją obecność na tere-
nie dzisiejszego powiatu otwockiego 
i  jego okolic. Do dziś odnaleźć mo-
żemy ślady tamtych wydarzeń. Przy 
jednym z nich – mogile powstańczej 
nad brzegiem Świdra w Emowie, tuż 
przy granicy gminy Wiązowna i mia-
sta Otwocka, już od 19 lat zbierają się 
pasjonaci historii i mieszkańcy, by 22 
stycznia oddać hołd walczącym o wy-
zwolenie Polski.

Nie inaczej było i w tym roku. Jak zawsze 
o godzinie 18.00 przed budynkiem Klubu 
Mlądz zebrali się mieszkańcy, przedsta-
wiciele samorządów i instytucji, harcerze, 
uczniowie wraz ze sztandarami swoich 
szkół, a  także członkowie Projektu Hi-
storycznego „Konspiracja”. Ci ostatni 
poprowadzili przemarsz z pochodniami 
w kierunku powstańczej mogiły.

Po dotarciu na miejsce i  odśpiewa-
niu hymnu, zebranych powitał dowód-
ca „Konspiracji” Hubert BOJARSKI. 
Przybliżył zebranym historię Oddziału 
Powstańczego Powiatu Stanisławow-
skiego, dowodzonego przez pułkowni-
ka Ziemomysła Kuczyka. Następnie głos 
zabrał otwocki historyk i  krajoznaw-
ca Paweł AJDACKI. Kolejny głos zabrał 
Prezydent Otwocka Jarosław MAR-
GIELSKI, mówiąc o potrzebie podtrzy-
mywania pamięci lokalnych wydarzeń 
historycznych.

Kolejnym punktem programu było od-
czytanie „Manifestu Rządu Narodowe-
go”, a także Apelu Pamięci, którego tekst 
został sporządzony specjalnie na tego-
roczną rocznicę, aby przypomnieć lokal-
ne wydarzenia i ich bohaterów.

Po salwie honorowej oraz złożeniu kwia-
tów i zapaleniu zniczy, uczestnicy prze-
szli nad brzeg Świdra, gdzie czekał już na 
nich poczęstunek przy ognisku, a także 
koncert powstańczych pieśni.

W Radiówku 23 stycznia odbyła się gra te-
renowa „Dzień w powstańczym oddziale” 
organizowana przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie. Dzieci i dorośli dowie-
dzieli się, jak wyglądało przygotowanie do 
powstania i z jakimi trudnościami mierzy-
li się powstańcy. Rekonstruktor historycz-
ny zaprezentował elementy ekwipunku 
i wprowadził w historyczny klimat, który 
nabrał szerszej perspektywy w czasie wy-
zwań i zagadek w terenie. 

Tomasz K. Żurawski

Świętowanie Orszaku Trzech Kró-
li w dniu 6 stycznia, dzięki pracy lu-
dzi dobrej woli, zaangażowanych 
we wspólne przedsięwzięcie, zysku-
je niepowtarzalną oprawę. Chętnych 
do organizacji i udziału w przemar-
szu przybywa, także w naszej Gmi-
nie Wiązowna oraz w całym powiecie 
otwockim. Orszak przemaszerował już 
po raz piąty przez Zakręt. 

Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy 
z Parafią pw. św. Pawła Apostoła w Za-
kręcie zorganizowało Orszak Trzech Króli 
oraz wydarzenie towarzyszące – konkurs 

na rodzinną szopkę betle-
jemską, który rozstrzygnięto 
podczas wydarzenia. Na-
grodzono pięć szopek, a ich 
zdjęcia Koło wysłało na 
Ogólnopolski Rodzinny Kon-
kurs Szopek.

W tym roku hasłem przewodnim wy-
darzenia był fragment kolędy: „Z naro-
dzenia Pana dzień dziś wesoły”. W tym 
roku, zgodnie z zamysłem organizatorów, 
w organizację orszaku licznie zaangażo-
waliśmy dzieci, które odpowiadały za sce-
nariusz i radosne śpiewy kolęd. Nikt tak 

autentycznie i spontanicznie jak dzieci nie 
potrafiłby oddać radości tego wydarzenia. 

Każdy był mile widziany i z uśmiechem 
na ustach witany, śpiewnikami i korona-
mi hojnie obdarowany. Do zobaczenia za 
rok. 

Aleksandra Rutkowska
Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie

Orszak przemaszerował ulicami Zakrętu

Foto: KG
W

 Zakręt
Foto: C. Pękul

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Tradycyjny marsz 
z pochodniami do 
mogiły powstańczej

Tradycyjny Orszak 
Trzech Króli w Zakręcie
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Kolędnicy z Czarnówki docenieni

Kończy się pierwszy semestr kolejnego 
roku szkolnego, a rodzeństwo SOKOŁOW-
SKICH z Czarnówki nie zwalnia tempa. 
Stypendyści Wójta Gminy Wiązowna 
wzięli udział w kilku konkursach i mogą 
pochwalić się ogromnym sukcesem. Feli-
cyta i Felicjan, pod przybraną już kilka lat 
temu rodzinną nazwą „Szczęśliwe Dzie-
ciaki”, wzięli udział i zwyciężyli w katego-
rii duetów w prestiżowym, dwuetapowym 
XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek w Będzinie. Felicyta zo-
stała też wyróżniona w III Ogólnopolskim 
Internetowym Konkursie Fletowym „Śpie-
wające fleciki”. Duet akompaniował tak-
że swojej mamie, pomagając wyśpiewać 
III miejsce w pierwszym etapie II Ogólno-
polskiego Konkursu Wokalnego im. Sta-
nisława Jopka, organizowanego przez 
Państwowy Zespół Pieśni i  Tańca „Ma-
zowsze”.  Monika Sokołowska

Spotkanie z książką i kawą

Bardzo zimowy, wietrzny dzień nie prze-
szkodził klubowiczom Dyskusyjnego Klu-
bu Książki przybyć na kolejne spotkanie 
i wspólne rozmowy przy kawie o książce 
Guillaume MUSSO „Telefon od anioła”. To 
romantyczny thriller, którego niesamowi-
te zwroty akcji zmieniają się z wielką in-
tensywnością. W fabule dominuje intryga 
ze świetnym, niebanalnym pomysłem i fil-
mową narracją. Klubowiczom już od pierw-
szych stron towarzyszyło pytanie, czy taka 
sytuacja mogła się zdarzyć? Spotkanie 
zakończyło się rozdaniem klubowiczom 
dwóch książek do przeczytania o odmien-
nej tematyce. Pierwsza pochodzi z Wydaw-
nictwa „Mamania” z dziedziny publicystyki 
literackiej i esejów, druga zaś to biografia 
najpoczytniejszego polskiego pisarza XX 

wieku. Następne spotkanie DKK odbędzie 
się 14 lutego w filii biblioteki w Gliniance. 
Zapraszamy! Dorota Bortkiewicz

„Empik Go” od naszej biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
przystąpiła do programu „Empik Go dla 
bibliotek” i zakupiła pulę kodów na plat-
formie dystrybucyjnej Platon, które będzie 
przekazywać chętnym czytelnikom. Kody 
uprawniają do darmowego 30-dniowego 
dostępu do aplikacji Empik Go. Czeka na 
Was 30 000 e-booków oraz 25 000 au-
diobooków i podcastów! Aby wypróbować 
aplikację za darmo przez 30 dni, należy 
skontaktować się z  biblioteką w  Wią-
zownie lub jej filiami w  Gliniance lub 
w Duchnowie, podać numer swojej karty 
bibliotecznej i poprosić o wydanie kodu. 
Kod trzeba aktywować na stronie interne-
towej https://www.empik.com/go/biblio-
teki/kod. Następnie należy zalogować się 
na swoje konto Empik lub stworzyć nowe, 
pobrać aplikację Empik Go na urządzenie 
z systemem iOS lub Android i zalogować 
się w aplikacji. Marzena Kopka

Szkoła w Zakręcie. I miejsce 
w konkursie piosenki

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Cypria-
na Kamila Norwida w Zakręcie Marcelina 
SZULIK zajęła I  miejsce w  powiatowym 
konkursie pieśni patriotycznej w katego-
rii klasy I-III. IV Powiatowy Konkurs Pieśni 
Patriotycznej „Wszystko, co mamy, Polsce 
oddamy” odbył się pod honorowym pa-
tronatem Starosty Otwockiego. Jego or-
ganizatorem była Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie. Do 

konkursu zgłosiło się 14 szkół z siedmiu 
gmin. Serdecznie gratulujemy Marcelinie 
i życzymy dalszych sukcesów wokalnych. 

Magdalena Sadkowska

„Złoty” Chór Mienia River

Nasz! Wiązowski! Chór Mienia River 
nagrodzony został złotym dyplomem 
w  Międzynarodowym Konkursie Kolęd 
i  Pastorałek w  Rzeszowie. Organizato-
rem konkursu było Studium Muzyki Litur-
gicznej w Rzeszowie. Konkurs skierowany 
był do amatorskich zespołów chóralnych, 
zespołów wokalno-instrumentalnych oraz 
do orkiestr i zespołów instrumentalnych. 
Chór Mienia River zaprezentował swoje 
umiejętności w kategorii chórów doro-
słych. Tegoroczna formuła konkursu od-
była się w wersji online. Zespoły nadsyłały 
po dwa utwory o tematyce bożonarodze-
niowej.  Paulina Sokół

Darmowy dostęp do Legimi

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wy-
generowała dla swoich czytelników kolejne 
kody z dostępem do Legimi. Aby korzystać 
z Legimi należy: zadzwonić do Biblioteki 
w Wiązownie, Gliniance lub Duchnowie, 
odebrać kod dostępu do platformy Legimi; 
wejść na stronę www.legimi.pl/mazowiec-
kie i wprowadzić otrzymany kod dostępu; 
założyć darmowe konto w serwisie Legimi; 
pobrać aplikację Legimi na swoje urządze-
nie (tablet, smartfon, czytnik, komputer); 
zalogować się do aplikacji, wybrać e-book 
i już czytać bez ograniczeń przez miesiąc. 
Ważne! Kody udostępniane są bezpłatnie 
tylko czytelnikom naszej biblioteki. Liczba 
kodów jest ograniczona i decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Więcej informacji można 
uzyskać w  Bibliotece Publicznej Gminy 
Wiązowna pod nr tel. 22 789 01 46 lub 
pisząc na e-mail: kontakt@bibliotekawia-
zowna.pl. Marzena Kopka
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Poruszająca i przejmująca opowieść o miłości 
matki do córki, której nie jest w stanie znisz-
czyć nawet największe okrucieństwo. Lato 1941 
roku, trwa druga wojna światowa. Gdy w jednej 
z polskich wsi nazistowscy żołnierze organizują 
obławę na Żydów, Róża i jej pięcioletnia córka 
Szira ukrywają się w stodole. Nie mogą stamtąd 
wychodzić i cały czas muszą być bardzo cicho, 
by nie zdradzić swojej kryjówki. Zafascynowa-
na muzyką dziewczynka nie rozumie, dlaczego 
nie może jak inne dzieci bawić się, tańczyć, śpie-
wać. Wtedy Róża opowiada córce o zaczarowa-
nym ogrodzie, w którym żółty ptak… 

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie

Agata Suchocka Kristin Hannah Jennifer Rosner

„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.

Rzeczy, które czynimy z miłościPianissimo Żółty ptak śpiewa
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Rok 2021 był kolejnym ro-
kiem, w  którym bibliote-
ka w Wiązownie i  jej filie 
w  Duchnowie i  Gliniance 
funkcjonowały w  reżimie 
sanitarnym. Mimo wielu 
obostrzeń były dostępne 
dla czytelników przez cały 
czas. Łącznie zarejestrowa-
liśmy 2 263 aktywnie wy-
pożyczających czytelników, 
w tym 1 532 kobiet i 731 
mężczyzn. Jest to wzrost 
w stosunku do roku 2020 
o 6,05%.

Liczba wypożyczeń w stosun-
ku do roku 2020 jest wyższa 
blisko o 23%, łącznie wypo-
życzono 31 304 książek, au-
diobooków i  czasopism. Na 
książki i audiobooki wydano 

30 002,40 zł. Dodatkowo po-
zyskano środki z Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych – 8 007 zł. Zaku-
piono 1 516 książek i 60 au-
diobooków, z tego z programu 
304 woluminy i 20 audiobo-
oków. Do księgozbioru wpro-
wadziliśmy 583 książek, które 
pochodziły z darów od czytel-
ników. Za wszystkie bardzo 
dziękujemy. Łącznie księgo-
zbiór powiększył się o 2 099 
woluminów.

W bibliotece realizowana jest 
usługa „Książka na telefon”, 

Rok 2021. 
Biblioteka 
w liczbach

Ona jest sponiewieraną przez los desperat-
ką, pędzącą drogą ku samozagładzie. To, co 
było dla niej najważniejsze, utraciła. Nie widzi 
w życiu sensu. On jest sierotą, autystycznym 
stroicielem fortepianów, zostaje okrzyknięty 
nadzieją polskiej pianistyki. Wyrwany z klasz-
tornego rygoru sierocińca usiłuje się zaadapto-
wać do norm społecznych. Oboje okaleczeni 
egzystują na krawędzi. Ich ścieżki krzyżują się, 
a przypadkowe spotkanie jest szokiem. On po 
raz pierwszy się zakochuje do utraty tchu. Ona 
po raz ostatni pragnie zasmakować czystej, nie-
skalanej niewinności…

Książka dostępna w filii w Gliniance

„Rzeczy, które czynimy z miłości” to porusza-
jąca i  wzruszająca powieść, która opowiada 
o trudnych życiowych wyborach pomiędzy wła-
snym dobrem a miłością, o marzeniach, podróży 
w celu odnalezienia istoty rodziny oraz o potrze-
bie bycia kochanym. Angie, jedna z trzech sióstr 
Malone, dowiaduje się, że godne mierzenie się 
ze wszelakimi życiowymi problemami może być 
lepszym rozwiązaniem niż ucieczka od nich. Ko-
bieta odkrywa również, że w życiu można za-
znać trochę szczęścia, mimo że nie jest to łatwe, 
bo nie raz trafia się na wiele trudnych do omi-
nięcia przeszkód. 

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

która jest adresowana do 
osób starszych, chorych i z nie-
pełnosprawnościami. Książ-
ki można zamawiać mailowo 
i  telefonicznie w  centrali bi-
blioteki w Wiązownie. W ubie-
głym roku dzięki współpracy 
z  platformą LEGIMI (w tym 
roku mamy pakiety EMPIK) 
oferowaliśmy Państwu bez-
płatny dostęp do ponad 75 
000 e-booków i audiobooków 
w tym nowości i największe 
bestsellery polskich i  zagra-
nicznych autorów. Oferowa-
liśmy również zdalny dostęp 
do zasobów on-line czytelni 
podręczników akademickich 
i książek naukowych Ibuk Li-
bra w języku polskim. 

W ramach edukacji czytelni-
czej i  promocji czytelnictwa 
zorganizowaliśmy 80 wyda-
rzeń, w których łącznie wzię-
ło udział ponad dwa tysiące 
uczestników. Wiele wyda-
rzeń organizowanych było we 
współpracy z  innymi instytu-
cjami oraz placówkami oświa-
towymi z  terenu gminy oraz 
powiatu. Współpraca uatrak-
cyjniła wydarzenia i przyczyni-
ła się do wzrostu wskaźników 
statystycznych. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za 
udział i współpracę. 

Marzena Kopka
dyrektor@biblioteka-wiazowna.pl

Nasza biblioteka prowadzi 
specjalny program dla 

najmłodszych czytelników
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30. finał WOŚP. Wiązowna zagrała dla Orkiestry
Noc z 29 na 30 stycznia była prze-
siąknięta niepokojem. Przeplatana 
awariami prądu, dźwiękiem syren 
strażackich i  świstem wiatru. Pełna 
nadziei i obaw...

Oderwijmy się jednak na chwilę od tego 
mrocznego klimatu i  cofnijmy o  trzy 
miesiące – do listopada 2021 r. Wtedy 
to właśnie zawiązaliśmy sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 2022, działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wią-
zownie. Szefem sztabu został Tomasz 
ŻURAWSKI. Niosła nas melodia serc 
wszystkich Polaków, złączonych jed-
nym celem – niesienia pomocy. Dołą-
czały kolejne dźwięki i nuty – zgłosiło 
się więcej wolontariuszy, niż przydzie-
lono nam puszek! Spływały propozycje 
pomocy i dary.

Puszki złożone, identyfikatory rozda-
ne, program dopięty na ostatni guzik… 
Zbliża się wielki dzień finału… Ta nie-
spokojna noc… Spotykamy się o świcie, 
szybka reorganizacja, gdyż wiatr nadal 
nie odpuszcza.

Przed 10.00 z nadzieją wpatrujemy się 
w okna… Są! Biegacze! Najwytrwalsi, nie-
ustraszeni, chwytają symboliczne serca 
i biegną… We wspólnym celu, dla waż-
nej sprawy.

Od 11.30 ruszają główne atrakcje: koloro-
wa, karnawałowa kawiarenka przygotowa-
na przez Centrum Wolontariatu działające 
w  ramach Centrum Usług Społecznych 
Gminy Wiązowna, Wolontariat Między-
pokoleniowy oraz seniorów z Dziennego 
Domu „Senior+”, Herbaciarnia i „Strefa Pla-
styczna” przygotowana przez Szkołę Pod-
stawową z Malcanowa, „Strefa Sportowa” 
zorganizowana przez Klub Sportowy Advit.

Po południu startuje „Strefa Lego”, 
prowadzona przez instruktora z  firmy 
Edukido. Gra muzyka, trwają występy, 
odwiedzają nas całe rodziny. Wszystkim 
udziela się radosny nastrój, a wcześniej-
sze niepokoje całkiem znikają, jak wspo-
mnienie snu po otwarciu oczu. Puszki 
zapełniają się dzięki odwiedzającym nas 
kolejnym osobom i dzięki licytacjom.

Licytujemy kolekcję książek Remigiusza 
MROZA przekazaną przez wójta Janusza 
BUDNEGO, vouchery, obrazy, rękodzie-
ło, ciasta i  gadżety WOŚP. Występują 
uczniowie i instruktorzy Szkoły Tańca Fa-
st-Step, uczniowie szkoły i przedszkola 
w Wiązownie, szkoły i przedszkola w Za-
kręcie, a także animatorzy – Pszczółka 
Maja i bohaterowie Psiego Patrolu.

Przez cały czas czuwają nad nami straża-
cy z OSP Wiązowna i policjanci. Wspierają 

nas harcerze z Drużyny Starszoharcer-
skiej „Myślący inaczej”.

Przepełnia nas duma, że tak wiele osób 
postanowiło włączyć się we wspólne 
działanie.

Gdy zapada zmrok, zbiera się komisja, aby 
rozpieczętować skarbonki i zsumować ich 
zawartość. W ekscytacji liczymy kolejne 
monety i banknoty. To wieczór radości…

Szkoła Podstawowa w Malcanowie zor-
ganizowała zbiórkę wśród uczniów tuż 
przed feriami. Młodzi ludzie do puszki 
w sumie wrzucili 628,79 zł.

Glinianka i Malcanów
W Gliniance dla Orkiestry zagrali dru-
howie z  tamtejszej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zorganizowali m.in. morsowa-
nie w Świdrze, pokaz ratownictwa dro-
gowego, strzelnicę, wystawy pojazdów 
i sprzętu gaśniczego oraz strefę „anty-
stresową”. Zebrali dla WOŚP 4 949,60 zł.

W sumie: Sztab GOK 27 849,44 (w tym 
kwota z Malcanowa 628,79 zł) + OSP Gli-
nianka 4 949,60 zł + e-skarbonka Szta-
bu GOK 3 440,00 zł. Łącznie 36 239,04 zł.
Dziękujemy!!! 

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl 

Nasz finał WOŚP 
odwiedziły psiaki 
z Psiego Patrolu
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