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Po raz kolejny pierwsi w sezonie! 
W doskonałej atmosferze, mimo 
wyzwań organizacyjnych związanych 
z pandemią i konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie, znów z pompą otworzyliśmy 
sezon biegowy w Polsce.

Półmaraton 
Wiązowski
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Na to wydarzenie pracujemy cały rok. Półmaraton 
Wiązowski to ważna część historii naszej gminy. 
W tym roku znów mierzyliśmy się z organizacją 
biegu w  czasie pandemii i  znów wolontariusze, 
urzędnicy i służby nie zawieli. A biegacze? W fan-
tastycznej atmosferze bili życiowe rekordy. Wię-
cej na str. 6 – 7.

6

Kastracja i  sterylizacja zwierząt domowych bu-
dzą kontrowersje. Niesłusznie! Na str. 23 wyjaśnia-
my, dlaczego nie ma powodów, by się jej obawiać 
oraz jak ważna jest ona dla zdrowia i życia naszych 
czworonożnych przyjaciół.
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Najzdolniejsi mieszkańcy, którzy wyróżniają się 
osiągnięciami z  różnych dziedzin, otrzymują sty-
pendia Wójta Gminy Wiązowna. Na str. 28 piszemy 
o ich talentach i dokonaniach.
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w sezonie – po raz 42!
Pierwsi
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Półmaraton Wiązowski nie zwalnia mimo utrudnionej przez pandemię 
organizacji. Pokonaliśmy bariery, zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników. 
Nasz bieg to długa tradycja i fantastyczna atmosfera. Tak było i tym razem!

Foto: I. Trzaska
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Na starcie biegu głównego w tym roku stanęło 1553 zawodni-
ków. Ze względów bezpieczeństwa musieliśmy wprowadzić limity 
w zapisach, zgodne z obowiązującym podczas pandemii prawem. 

LICZBA UCZESTNIKÓW PÓŁMARATONU  
WIĄZOWSKIEGO W LATACH 2012–2022 

Logistycznie Półmaraton Wiązowski był jedną z najtrudniejszych im-
prez, które organizował Urząd Gminy Wiązowna wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Wiązownie. Wymagał opracowania wielu sce-
nariuszy i rozwijania ich niemal symultanicznie. 

– Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, który ze scenariuszy ostatecz-
nie będziemy realizowali – mówi Anna ROSŁANIEC, Dyrektor 42. Pół-
maratonu Wiązowskiego. – Wszystko przez zmieniające się przepisy 
i ciągle zmienną sytuację epidemiologiczną. Dopięliśmy swego i dzięki 
zaangażowaniu urzędników, wolontariuszy i lokalnych służb stworzyli-
śmy bezpieczne środowisko do tego, by nasi biegacze mogli się cieszyć 
imprezą biegową z prawdziwego zdarzenia. 

Na mecie biegu głównego wśród mężczyzn jako pierwszy z czasem 
01:05:27 stanął Adam GŁOGOWSKI. Wśród kobiet triumfowała Alek-
sandra LISOWSKA z czasem 01:13:18. To świetne wyniki, choć w cza-
sie ostatnich pięciu lat notowaliśmy już lepsze.

CZASY ZWYCIĘZÓW BIEGU GŁÓWNEGO  
W PÓŁMARATONIE WIĄZOWSKIM

Mężczyźni – dystans 21,097 km

2011 Gardzielewski Arek 01:05:31

2012 Romanenko Roman 01:08:20

2013 Romanenko Roman 01:05:43

2014 Romanenko Roman 01:04:42

2015 Kulka Szymon 01:05:35

2016 Too Silas Kenia 01:03:26

2017 Starżyński Andrzej 01:07:17

2018 Dobrowolski Emil 01:06:50

2019 Dobrowolski Emil 01:06:53

2020 Kulka Szymon 01:03:33

2021 Lukhymchuk Mykola 01:03:30

2022 Głogowski Adam 01:05:27

Kobiety – dystans 21,097 km

2011 Gortel Agnieszka 01:16:34

2012 Barwanowa Ilon 01:18:18

2013 Trzaskalska Izabela 01:17:24

2014 Poteriuk Vita 01:17:25

2015 Mierzejewska Agnieszka 01:14:49

2016 Trzaskalska Izabela 01:12:56

2017 Mach Angelika 01:16:49

2018 Mach Angelika 01:15:20

2019 Trzaskalska Izabela 01:12:38

2020 Golec Paulina 01:16:44

2021 Paszkiewicz Izabela 01:17:25

2022 Lisowska Aleksandra 01:13:18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

716 675 758
1043

1244 1369
1561

1908

3600

1046

1553

Najlepsi biegacze 
z Gminy Wiązowna
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Dziękujemy: gospodarzowi imprezy – Szkole Podstawowej 
w Wiązownie, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Malcanowa, 
Glinianki i Wiązowny, a także z Górek i Wólki Mlądzkiej, Komen-
dzie Powiatowej Policji w Otwocku, komisariatowi w Józefowie 
i posterunkowi w Wiązownie, Oddziałowi Specjalnemu Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gminnym jednostkom 
organizacyjnym, Centrum Wolontariatu w Radiówku, mieszkań-
com sołectw: Duchnów, Dziechciniec, Glinianka, Lipowo, Malca-
nów, Pęclin i Żanęcin oraz wszystkim, którzy bezinteresownie 
zaangażowali się w przygotowanie wydarzenia. 

To dzięki Wam możemy organizować kolejne edycje Półmarato-
nu Wiązowskiego na coraz to wyższym poziomie. 

Jan Baptysta Mickiewicz: Super Impreza! Dziękuje 
za sprawna organizacje. Wielkie brawa dla Sołectwo 
Dziechciniec za atmosferę i punkt nawadniania! Tak 
trzymajcie eko i pro.

Dominika Wiecha: Dziękuję za świetnie zorganizo-
wana zawody – szybka trasa, wspaniali wolontariu-
sze i super doping  Widzimy się za rok!  

Oku Okurasei: Z całego serca dziękuje wolontariu-
szom!!! Za każdą herbatkę, wodę i cukier ! Jesteście 
zwycięzcami tych biegów bez Was by i Nas nie było   

Ewa Guszcza: Bardzo dziękuję za super bieg, bardzo 
dobrą organizację dla tak licznej grupy biegaczy, fan-
tastycznych pomocnych ludzi i skuteczny doping na 
trasie oraz piękny pomysł z naklejkami  . Widok na 
trasie – bezcenny. Jesteście super!

Urszula Tomaszewska: Też dziękujemy  trasa su-
per, punkty nawadniania i kibice na medal. Jestem 
pod wrażeniem ludzisków kibicujących na trasie, je-
steście the best! Zabiegany Wołomin dziękuje. Do 
zobaczenia za rok 

Jaczewski Paweł: Kilku osobom przekazem to osobi-
ście, ale niech to się niesie. Mam za sobą ponad 100 
biegów, ale Wasza organizacja jest najlepsza. Każ-
dy wie co ma robić, wszyscy życzliwi i uśmiechnięci. 

Krzysztof Fibner: Opłacało się przyjechać 320 km faj-
na organizacja i nowa życiówka 

42. Półmaraton Wiązowski był sukcesem nie tylko w biegu głów-
nym, ale także w biegach towarzyszących. Na starcie Wiązowskiej 
5-tki stanęło 467 uczestników. W przepięknym Biegu Krasnolud-
ków wzięło udział 208 dzieci. Wśród zwycięzców Wiązowskiej 5-tki 
znaleźli się: Izabela PASZKIEWICZ i Patryk KOZŁOWSKI. Najszybszy-
mi biegaczami z naszej gminy okazali się: Paulina RĘKAWEK i Jacek 
WYSMUŁEK. W biegach młodych z naszej gminy na podium stanęli: 
Sonia FRYSZKOWSKA (600 m) i Adrian POŻAROWSZCZYK (300 m).

W pracy przy organizacji biegu i zabezpieczeniu zawodników poma-
gało nam w tym roku 486 wolontariuszy oraz 150 osób reprezen-
tujących służby mundurowe: policjantów, druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz żandarmów.

– To jest absolutny fenomen. Ta gotowość wolontariuszy do współpra-
cy i niesłabnąca chęć do tego, by poświęcić swój czas i współtworzyć 
jedną z najważniejszych imprez w Gminie Wiązowna i w naszym regio-
nie – mówi Elżbieta RÓŻANSKA, Naczelnik Wydziału Spraw Społecz-
nych Urzędu Gminy Wiązowna. – Bez ich pomocy i zaangażowania nie 
bylibyśmy w stanie obsłużyć takiej liczby biegaczy na poziomie, który 
jest dla nas satysfakcjonujący i który, jak wynika z licznych komentarzy 
w social mediach, satysfakcjonuje też uczestników biegu.
 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: M
. Sosnow
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Start  
Wiązowskiej 5-tki
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Zima to najmniej łaskawa pora roku 
dla nawierzchni dróg. Utrzymujące się 
przez dłuższy czas zmienne warunki 
atmosferyczne (opady, przymrozki 
i  ocieplenia) spowodowały znaczne 
uszkodzenia infrastruktury drogo-
wej w  naszej gminie. Roztopy albo 
– co ostatnio częstsze – opady desz-
czu wpłynęły na pogorszenie stanu 
dróg, zwłaszcza gruntowych, a w nie-
których przypadkach spowodowały 
znaczne zniszczenia.

Spółka HYDRODUKT (powstała z  prze-
kształcenia Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w  Wiązownie) administruje 
około 260,6 km dróg, w tym ponad 165 
km dróg wewnętrznych, będących wła-
snością gminy. W większości są to dro-
gi gruntowe, częściowo utwardzone. Ich 
utrzymanie i remonty to jedno z najważ-
niejszych zadań spółki.

Obecnie prowadzone są przeglądy tech-
niczne, które pozwolą na określenie sta-
nu nawierzchni i kolejności wykonywania 
napraw. W tej kwestii wsłuchujemy się 

także w opinie mieszkańców, którzy zgła-
szają potrzeby napraw nawierzchni dróg 
w swojej okolicy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom dróg, na bieżąco usuwa-
my powstałe ubytki i  uszkodzenia. Do 
kompleksowych napraw przystąpimy 
wczesną wiosną, kiedy ustabilizują się 
warunki pogodowe.

Prace polegają przede wszystkim na uzu-
pełnieniu kruszywem wskazanych odcin-
ków. Obejmują także korytowanie (tam, 
gdzie jest to niezbędne), ułożenie war-
stwy kruszywa betonowego, wyprofilo-
wanie, położenie warstwy wierzchniej 
z tłucznia dolomitowego, a także wało-
wanie i przystosowanie poboczy do od-
bioru wód opadowych.

Niezbędne naprawy można zgłaszać pi-
sząc na e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl 
lub dzwoniąc po nr tel. 22 789 01 33 wew. 
202. 

Paulina Dudek
p.dudek@hydrodukt.pl

Utrzymanie dróg gminnych. 
Wiosenne naprawy

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. 14

Prace na gminnych 
drogach wykonuje Spółka 
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Nowe przystanki i wiaty

Trwa weryfikacja dokumentacji w postę-
powaniu przetargowym na budowę i mo-
dernizację przystanków autobusowych. 
Wpłynęły trzy oferty od potencjalnych wy-
konawców: od firmy INTERIOR Krzysztof 
Chudek, od przedsiębiorstwa F.H.U. „BRUK-
-BUD” Piotr Skoczek oraz od firmy PLICHTA 
TRADE Wojciech Plichta. Kwota potrzebna 
na realizację zamówienia została zabez-
pieczona w  budżecie gminy. W  ramach 
tego zamówienia planowana jest: budowa 
dwóch przystanków autobusowych w dro-
dze gminnej ul. Majowej w Kącku, budo-
wa chodnika i przystanku autobusowego 
w pasie drogi powiatowej nr 2707W ul. 
Mieni w Duchnowie oraz budowa chodni-
ka, dwóch zatok autobusowych wraz z pe-
ronami w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 
w Emowie w  rejonie skrzyżowania z ul. 
Nadwiślańczyków. Milena Gołąb

Ul. Krótka w Góraszce. 
Mamy dofinansowanie

Gmina Wiązowna otrzymała wspar-
cie na budowę ul. Krótkiej w Góraszce. 
Obecnie droga ta prowadzi po śladzie 
zwyczajowo wyjeżdżonym przez pojaz-
dy pomiędzy stojącymi przy ul. Krótkiej 
domami i  innymi nieruchomościami. 
W ramach realizacji inwestycji, oprócz 
wykonania nawierzchni asfaltowej, po-
wstanie również chodnik i ścieżka rowe-
rowa. Długość realizowanego odcinka 
to blisko pół kilometra. Całkowita war-
tość zadania to ponad 2 397 000 zł, 
z czego prawie 1,2 mln zł to dofinanso-
wanie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2022. Szacowa-
ny koszt odszkodowań za zajęte nieru-
chomości pod drogę to ok. 600 tys. zł. 
Położymy też ok. 500 m kanalizacji za 
kolejne 500 tys. zł. Anna Sikora

Granty PPGR. Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich

Znamy wyniki naboru do programu „Gran-
ty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. 
Nasza gmina otrzyma wsparcie na zakup 
sprzętu komputerowego dla dzieci z ro-
dzin byłych pracowników PPGR (Państwo-
we Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej). 
Otrzymane środki pozwolą zakupić 44 lap-
topy dla uczniów pochodzących z naszego 
terenu, których członek w linii prostej pra-
cował w PPGR. Obecnie trwa weryfikacja 
wniosków złożonych przez mieszkańców. 
Czekamy na proces podpisania umowy 
o dofinansowanie, a po tym czasie mamy 
10 miesięcy na realizacje grantu, tj. ogło-
szenie postępowania zakupowego, podpi-
sanie z mieszkańcami umów docelowych 
oraz przekazanie sprzętu. Olga Nowak

Budowa chodnika w Majdanie. 
Trwają prace

Mieszkańcy Majdanu doczekali się reali-
zacji swoich próśb, które kierowali do Za-
rządu Starostwa Powiatu Otwockiego. Na 
ich wniosek Przewodnicząca Rady Powia-
tu Grażyna KILBACH oraz Radna Gminy 
Wiązowna Marzena DACH (przy współ-
udziale Gminy Wiązowna) zaczęły starać 
się o budowę chodnika na ul. Widocznej. 
Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku, wykonawca firma Altor we-
szła na teren i rozpoczęła prace przygoto-
wawcze, a następnie budowlane. Zakres 
prac obejmuje wykonanie 860 m chodni-
ka (do tego już istniejącego) wraz z od-
wodnieniem i zjazdami na posesje oraz 
dróg bocznych na odcinku od drogi serwi-
sowej S17 do zjazdu do działki nr 213/15. 
Wartość zadania to 596 586,41 zł. Termin 
zakończenia prac to koniec maja 2022 r. 
Więcej informacji można uzyskać w ZDP, 
tel. 22 780 64 21, e-mail: zdp@powiat-
-otwocki.pl. Redakcja

SUW Lipowo. Ruszyły prace

Podpisaliśmy umowę na przebudowę 
i nadbudowę istniejącego budynku Stacji 
Uzdatniania Wody w Lipowie wraz z prze-
budową instalacji technologicznych. Dzięki 
przeprowadzonym pracom przede wszyst-
kim poprawi się jakość dostarczanej wody 
do domów mieszkańców naszej gminy. 
Umożliwią one także przystosowanie sta-
cji uzdatniania do podłączenia nowego, 
czwartego ujęcia wody. Stacja wodocią-
gowa będzie w pełni zautomatyzowana 
i nie będzie wymagała stałego dozoru ob-
sługi. Zakończenie prac planowane jest na 
wrzesień 2022 r. Całkowity koszt inwesty-
cji to prawie 4 mln zł. Na ten cel otrzyma-
liśmy wsparcie w wysokości ponad 2 084 
000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Tomasz Mielnicki

Wola Ducka. Remont drogi 
powiatowej Nr 2710W

Są wyniki naboru z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na 2022 rok. Wśród inwe-
stycji znalazły się dwa projekty zgłoszone 
przez Powiat Otwocki. Otrzymał on 9 067 
697,94 zł na przebudowę dwóch dróg. Za 
część tej kwoty wykona remont drogi po-
wiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi 
krajowej S17 do mostu na rzece Świder. 
Wyremontowany zostanie zniszczony 
fragment ul. Mostów w  Woli Duckiej. 
Wartość tego zadania to 3 220 251,23 zł, 
a wartość dofinansowania – 2 254 175,89 
zł.  Natomiast Rada Gminy Wiązowna zde-
cydowała o pomocy rzeczowej w postaci 
wykonania chodnika i ścieżki rowerowej 
przy tej drodze w latach 2022/2023.  

Redakcja

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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Centrum Usług Społecznych to przy-
kład, jak zmienić tradycyjną pomoc 
społeczną w  nowoczesny ośrodek, 
wspierający różne grupy naszych 
mieszkańców.

W 2021 r. na zlecenie CUS przeprowa-
dzono „Diagnozę potrzeb i  potencjału 
społeczności lokalnej Gminy Wiązowna”. 
Odbyło się wiele spotkań grupowych i in-
dywidualnych rozmów z mieszkańcami. 
Jej wyniki pozwoliły zdiagnozować naj-
bardziej palące problemy oraz potrzeby 
mieszkańców. Dzięki zdobytym danym 
i  informacjom stworzono Program „Ry-
nek Usług Społecznych Gminy Wiązow-
na”, który zatwierdzili nasi radni.

Badania, konsultacje, rozmowy dopro-
wadziły do kluczowych wniosków i ce-
lów, które postawiliśmy przed Centrum 
Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Ich 
usługi powinny być dostępne i jak najbli-
żej mieszkańców, odpowiadać na ich re-
alne potrzeby oraz powszechne, a więc 
skierowane do różnych grup. A informa-
cja o tych usługach powinna być zebrana 
w jednym miejscu i zarządzana właśnie 
przez CUS. To był początek tej transfor-
macji. Dziś widzimy jej pierwsze efekty.

Generalny remont
W 2021 r. w budynku Domu Społecznego 
w Radiówku przeprowadziliśmy general-
ny remont pomieszczeń i dostosowaliśmy 
je do funkcjonowania nowo powstałego, 
a przekształconego z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Centrum Usług Spo-
łecznych Gminy Wiązowna.

Podczas remontu powstały m.in. pro-
fesjonalny pokój fizjoterapeutyczny, 
pomieszczenia wraz z  wyposażonym 
aneksem kuchennym dla Klubu Mło-
dzieżowego, Młodzieżowego Centrum 
Kompetencji oraz Klubu Zdrowego Sty-
lu Życia. Wydzielono odrębne: pomiesz-
czenie dla Biura Obsługi Mieszkańców, 
pokój przyjęć interesantów, pomieszcze-
nia do indywidualnej pracy z klientami 
oraz sale spotkań grupowych. Jednocze-
śnie przygotowano nowe pomieszczenia 
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzię-
ki temu zwiększyła się liczba pracowni, 
w których odbywają się zajęcia WTZ.

Podczas remontu odnowiono pomiesz-
czenia w budynku na wszystkich trzech 
kondygnacjach oraz w piwnicy, co zde-
cydowanie poprawiło komfort obsługi 
klientów i warunki pracy zatrudnionych 
pracowników. Budynek został przysto-
sowany dla osób z  niepełnosprawno-
ściami. Wykonano także odprowadzenie 
wód deszczowych. Remont kosztował 1 

287 575 zł, w tym środki własne to 907 
610 zł, a pochodzące z dofinansowania 
z Unii Europejskiej – 379 965 zł.

Nowe usługi
CUS realizuje projekt dofinansowa-
ny z  Funduszy Europejskich „Centrum 
Usług Społecznych w Wiązownie” w ra-
mach Programu Operacyjnego „Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. Jest to pi-
lotażowy projekt, który – oprócz Gminy 
Wiązowna – realizuje tylko 40 gmin na 
terenie całej Polski. Łączna kwota dofi-
nansowania w ramach projektu unijne-
go, przeznaczonego na realizację nowych 
usług, wynosi 2 149 406 zł.

Dzięki tym pieniądzom, oprócz wykona-
nego remontu, uruchomiliśmy bezpłatne 
usługi skierowane do wszystkich miesz-
kańców Gminy Wiązowna niezależnie od 
dochodu i statusu społecznego.

Nowe oblicze pomocy 
społecznej w Gminie Wiązowna

Nowe usługi Centrum Usług Społecznych gminy Wiazowna

UsługaUsługa ZakresZakres Dla kogoDla kogo

„Złota rączka – mobilny „Złota rączka – mobilny 
konserwator”konserwator”

Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących 
naprawach w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. naprawach w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. 
Ze szczególnym uwzględnieniem napraw poprawiają-Ze szczególnym uwzględnieniem napraw poprawiają-
cych bezpieczeństwo domowników.cych bezpieczeństwo domowników.

Dla mieszkańców naszej gminy, którzy: Dla mieszkańców naszej gminy, którzy: 
ukończyli 70. rok życia lub posiadają ukończyli 70. rok życia lub posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności lub 
są samotnymi rodzicami.są samotnymi rodzicami.

Pomoc psychologicznaPomoc psychologiczna Dla osób, które mierzą się z nagłym kryzysem w życiu Dla osób, które mierzą się z nagłym kryzysem w życiu 
lub potrzebują wsparcia w rozmowie, np. z powodu po-lub potrzebują wsparcia w rozmowie, np. z powodu po-
ważnej choroby, problemów w rodzinie, kłopotów finan-ważnej choroby, problemów w rodzinie, kłopotów finan-
sowych itp. Pomożemy doraźnie, ale także wesprzemy sowych itp. Pomożemy doraźnie, ale także wesprzemy 
w  dotarciu do osób i  instytucji, które takiej pomocy w  dotarciu do osób i  instytucji, które takiej pomocy 
mogą udzielić systemowo i długoterminowo.mogą udzielić systemowo i długoterminowo.

Dla mieszkańców naszej gminy bez Dla mieszkańców naszej gminy bez 
ograniczeń wiekowych.ograniczeń wiekowych.

Foto: CU
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Młodzieżowe Centrum Młodzieżowe Centrum 
KompetencjiKompetencji

Dla młodzieży, która podczas zajęć będzie rozwijać swo-Dla młodzieży, która podczas zajęć będzie rozwijać swo-
je umiejętności społeczne, otrzyma pomoc w budowa-je umiejętności społeczne, otrzyma pomoc w budowa-
niu pozytywnej samooceny, a – w ramach warsztatów niu pozytywnej samooceny, a – w ramach warsztatów 
i szkoleń – przygotuj się do pierwszych aktywności na i szkoleń – przygotuj się do pierwszych aktywności na 
rynku pracy.rynku pracy.

Dla młodzieży z naszej gminy w wie-Dla młodzieży z naszej gminy w wie-
ku 16 – 18 lat.ku 16 – 18 lat.

FizjoterapiaFizjoterapia Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. 
W ramach usługi odbywają się zajęcia z: kinezyterapii W ramach usługi odbywają się zajęcia z: kinezyterapii 
i fizykoterapii.i fizykoterapii.

Dla dorosłych mieszkańców gminy, Dla dorosłych mieszkańców gminy, 
posiadających skierowanie od lekarza posiadających skierowanie od lekarza 
rodzinnego.rodzinnego.

Klub Młodzieżowy „Bez-Klub Młodzieżowy „Bez-
pieczna Przystań”pieczna Przystań”

W ramach klubu przewidziano m.in.: warsztaty artystycz-W ramach klubu przewidziano m.in.: warsztaty artystycz-
ne, porady i zajęcia psychologiczne i socjoterapeutyczne, ne, porady i zajęcia psychologiczne i socjoterapeutyczne, 
atrakcje kulturalne: kino, teatr, wyjazdy integracyjne, za-atrakcje kulturalne: kino, teatr, wyjazdy integracyjne, za-
jęcia z doradcą zawodowym, zajęcia rozwijające kluczo-jęcia z doradcą zawodowym, zajęcia rozwijające kluczo-
we kompetencje, wsparcie logopedy.we kompetencje, wsparcie logopedy.

Dla młodzieży z naszej gminy w wie-Dla młodzieży z naszej gminy w wie-
ku 12 – 15 lat.ku 12 – 15 lat.

Klub Zdrowego Stylu ŻyciaKlub Zdrowego Stylu Życia W ramach zajęć przewidziano m.in.: porady dietetyka W ramach zajęć przewidziano m.in.: porady dietetyka 
i usługi motywatora, tworzenie planów żywieniowych i usługi motywatora, tworzenie planów żywieniowych 
i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmoc-i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmoc-
nienie czterech filarów zdrowego stylu życia, jakim są: nienie czterech filarów zdrowego stylu życia, jakim są: 
dieta, ruch, sen i relaks.dieta, ruch, sen i relaks.

Dla dorosłych mieszkańców gminy.Dla dorosłych mieszkańców gminy.

Asystent osobisty osoby Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnejniepełnosprawnej

Asystent będzie pomagał m.in. w dotarciu do wybra-Asystent będzie pomagał m.in. w dotarciu do wybra-
nych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędo-nych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędo-
wych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego wych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego 
rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kultu-rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kultu-
ralnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, ralnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, 
a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placów-a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placów-
ki oświatowej.ki oświatowej.

Dla osób z umiarkowanym i znacznym Dla osób z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności, dzieci stopniem niepełnosprawności, dzieci 
do lat 16 z orzeczeniem o niepełno-do lat 16 z orzeczeniem o niepełno-
sprawności ze wskazaniem koniecz-sprawności ze wskazaniem koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki ności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością sa-znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji lub o koniecz-modzielnej egzystencji lub o koniecz-
ności stałego współudziału na co dzień ności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego le-opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji i edukacji.czenia, rehabilitacji i edukacji.

Opieka wytchnieniaOpieka wytchnienia Zadaniem opiekuna będzie odciążenie członków rodzin Zadaniem opiekuna będzie odciążenie członków rodzin 
lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami podczas lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami podczas 
wykonywania codziennych obowiązków oraz czasowe wykonywania codziennych obowiązków oraz czasowe 
zastępstwo w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych po-zastępstwo w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych po-
wodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.wodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Dla mieszkańców gminy. Opiekuno-Dla mieszkańców gminy. Opiekuno-
wie osób sprawujący bezpośrednią wie osób sprawujący bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem 
o niepełnosprawności i osobami po-o niepełnosprawności i osobami po-
siadającymi orzeczenie o  znacz-siadającymi orzeczenie o  znacz-
nym stopniu niepełnosprawności nym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenie traktowane na rów-albo orzeczenie traktowane na rów-
ni z orzeczeniem o znacznym stopniu ni z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.niepełnosprawności.

– W ramach projektu zatrudniliśmy również 
Organizatora Społeczności Lokalnej, a tak-
że realizujemy usługi wspierające w opar-
ciu o  „Plan Organizowania Społeczności 
Lokalnej”. Obejmuje on dwa działania: pro-
filaktykę społecznościową skierowaną do 
wychowawców klas 7 – 8 szkół podstawo-
wych, uczniów oraz pracowników socjal-
nych i liderów oraz przygotowanie liderów 
społecznych do pracy metodą „Domów Są-
siedzkich” – wyjaśnia Małgorzata Łysik, 

Dyrektor CUS. – Jeżeli ktoś chciałby zostać 
liderem społecznym, którego zadaniem bę-
dzie prowadzenie działań aktywizujących 
i integrujących mieszkańców danego sołec-
twa czy osiedla, zapraszamy do kontaktu.

Katalog usług realizowanych przez Cen-
trum Usług Społecznych Gminy Wiązowna 
jest zdecydowanie szerszy, zachęcamy do 
śledzenia strony internetowej oraz profilu 
społecznościowego CUS. Pełną informację 

oraz aktualne działania znaleźć można na 
stronie: www.cuswiazowna.pl

Więcej informacji można uzyskać w ponie-
działek w godz. 8.00 – 18.00, a od wtorku 
do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Centrum 
Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Ra-
diówek 25), tel. 22 780 46 59 lub 610 45 53, 
e-mail: bom@cuswiazowna.pl 

Redakcja
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Wykaz uchwał w sprawach:

Sesja Rady Gminy Wiązowna. 
Wsparcie dla policji
Na lutowej sesji Rada Gminy Wiązow-
na przyjęła 11 uchwał. Zdecydowała 
o przyznaniu pomocy finansowej dla 
Powiatu Otwockiego na budowę dro-
gi, a dla Miasta Otwocka – na remont 
mostu. Po dyskusji o  jakości działań 
policjantów, radni zdecydowali też 
o wsparciu finansowym dla Posterun-
ku Policji w Wiązownie. Sesja odbyła 
się w trybie stacjonarnym w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Na początku sesji radni zajęli się zmiana-
mi budżetowymi. Najistotniejsze z nich 
to zwiększenie planu dochodów o kwo-
tę 1 364 645 zł w związku z otrzymanym 
z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku 
VAT za październik oraz grudzień 2021 r. 
Zwiększony został także plan wydatków 
o kwotę 142 000 zł. Pieniądze te zosta-
ną przeznaczone na dostosowanie drogi 
powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej. 
Dzięki temu będzie mógł poruszać się 
nią autobus, po uruchomieniu linii Kąck 
– Józefów. Plan wydatków zwiększy się 

także o sumę 150 000 zł. Będzie to po-
moc finansowa dla samorządu Miasta 
Otwock, który przeznaczy je na moder-
nizację mostu na rzece Świder w ul. Mo-
stowej w Mlądzu.

Następnie radni rozpatrzyli złożoną skar-
gę na działalność Wójta Gminy Wią-
zowna. Chodzi o, zdaniem skarżącego, 
nienależyte utrzymywanie urządzenia 
wodnego. Skargę uznali za bezzasadną. 
Radni zdecydowali również o przyjęciu 
zmian w  uchwale dotyczącej przyzna-
wania diet sołtysom oraz zwrotu kosz-
tów ich podróży służbowych w związku 
ze zmianami, zaproponowanymi przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Radni zgodzili się na nabycie przez gmi-
nę nieruchomości położonych w  Kąc-
ku, Duchnowie oraz w  Kruszówcu. 
Uchwały są odpowiedzią na przeka-
zanie odpłatnie nieruchomości przez 
właścicieli z przeznaczeniem na pętlę 
autobusową w Kącku oraz nieodpłatnie 

z przeznaczeniem na drogę oraz obszar 
zalesiony.

Na koniec radni poparli pomysł prze-
dłużenia na kolejne 5 lat finansowania 
dodatkowego etatu dzielnicowego na 
wiązowskim posterunku. Dzień wcze-
śniej, podczas wspólnego posiedzenia 
komisji, zwrócili się do przedstawicieli 
policji z m.in. pytaniami o przekształcenie 
posterunku w komisariat, a także przed-
stawili uwagi swoje, sołtysów i miesz-
kańców do pracy policjantów. Dotacja 
samorządu gminnego ma pomóc w pod-
niesieniu jakości pracy policjantów oraz 
ma być argumentem w dyskusji z wła-
dzami stołecznymi nad rozwojem poste-
runku w kolejnych latach.

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

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

XVIII.XLVII.2022  zmieniająca Uchwa-
łę Nr 154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązow-
na z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie 
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 
2022 rok z późn. zm.;

XIX.XLVII.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;

XX.XLVII.2022 rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Wiązowna;

XXI.XLVII.2022 zasad przyznawania diet 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna;

XXII.XLVII.2022  udzielenia pomocy rze-
czowej dla Powiatu Otwockiego w postaci 
przebudowy drogi powiatowej nr 2707W ul. 
Mieni i ul. Malowniczej z dostosowaniem 
jej do parametrów drogi klasy Z – uwzględ-
niając publiczny transport zbiorowy;

XXIII.XLVII.2022 udzielenia pomocy finan-
sowej dla Miasta Otwock na modernizację 
mostu na rzece Świder w ul. Mostowej;

XXIV.XLVII.2022 wyrażenia zgody na naby-
cie do zasobu gminnego nieruchomości po-
łożonej w obrębie geodezyjnym Kąck;

XXV.XLVII.2022 wyrażenia zgody na na-
bycie do zasobu gminnego nieruchomo-
ści położonych w  obrębie geodezyjnym 
Duchnów;

XXVI.XLVII.2022 wyrażenia zgody na na-
bycie do zasobu gminnego nieruchomo-
ści położonej w  obrębie geodezyjnym 
Kruszówiec;

XXVII.XLVII.2022  wystąpienia z  wnio-
skiem o zwiększenie liczby etatów Poste-
runku Policji w Wiązownie;

XXVIII.XLVII.2022 utworzenia Klubu „Se-
nior+” na terenie gminy Wiązowna.

Foto: Adobe Stock

Bezpieczeństwo mieszkańców 
jest dla nas najważniejsze!
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Oddaj krew. Uratuj komuś życie

Dołącz do akcji krwiodawstwa organizo-
wanych na terenie gminy Wiązowna. Klub 
honorowanych krwiodawców „Legion” 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Glinian-
ce zapraszają na niedzielne akcje do Gli-
nianki przy strażnicy OSP, które odbędą 
się: 27 marca, 3 lipca oraz 25 września. 
Klub Grupa Turystyczno-Motocyklowa 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie zapraszają na sobotnie akcje krwio-
dawstwa do Wiązowny. Te zorganizujemy 
4 czerwca oraz 3 września. Miejsce wyda-
rzenia podamy kilka tygodni wcześniej na 
stronie GOK Wiązowna i tuwiazowna.pl. 
Polecamy! Paulina Sokół

Pomiar hałasu przy trasie S17. 
Wiarygodne dane

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego w Otwocku 
dokonali pomiarów hałasu wzdłuż zmo-
dernizowanej drogi ekspresowej S-17. Za 
pomocą decybelomierza dokonano po-
miarów w okolicach Domu Opieki Senior-
-Med oraz Domu Opieki Olimp. Wyniki 
pomiarów wskażą, czy normy zostały za-
chowane, czy jednak są uciążliwości. Jeśli 
takie będą, ocena pomiaru będzie stano-
wić dowód w dalszych postępowaniach 
dotyczących egzekwowania od zarządcy 
drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i  Autostrad, zastosowania sku-
tecznych metod likwidujących nadmierny 
hałas, np. lepszych i wyższych paneli aku-
stycznych. Więcej informacji na temat 
badania można uzyskać w Starostwie Po-
wiatowym w Otwocku w Wydziale Ochro-
ny Środowiska. Redakcja

Covid-19. Czwarta dawka 
szczepionki

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że 
osoby z  zaburzeniami odporności, któ-
re po dwóch dawkach preparatu przeciw 
COVID-19 otrzymały trzecią, dodatkową 
dawkę, mogą otrzymać dawkę czwar-
tą w odstępie co najmniej pięciu miesię-
cy od trzeciej. Decyzja została podjęta 
z uwzględnieniem stanowiska Rady Me-
dycznej oraz zalecenia Zespołu ds. Szcze-
pień Ochronnych. Ministerstwo zaleca 
podanie szczepionki mRNA – Comirnaty 
(Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce lub Spi-
kevax (Moderna) w połowie dawki – 0,25 
ml. Automatyczne wystawienie skierowa-
nia na szczepienie dawką przypominającą 
dla osób, które przyjęły dawkę dodatko-
wą, nastąpi, jeżeli minął okres 150 dni od 
dawki dodatkowej oraz samo szczepienie 
zostało prawidłowo odnotowane w kar-
cie szczepienia (3 z 3). W przypadku braku 
skierowania, decyzję o jego wystawieniu 
podejmuje lekarz. Redakcja

Bezpłatna Pomoc Prawna. 
Tylko w sposób zdalny

Ze względów bezpieczeństwa, Starosta 
Otwocki zawiesił do odwołania działalność 
stacjonarnych Punktów Nieodpłatnej Po-
mocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnic-
twa Obywatelskiego na terenie Powiatu 
Otwockiego. Pomoc prawna jest udziela-
na na odległość, tj. telefonicznie, mailowo 
oraz przy pomocy komunikatora interne-
towego. Obowiązuje rejestracja na pora-
dy. Można to zrobić pod nr tel. 22 778 13 
24, pisząc na e-mail: npp@powiat-otwoc-
ki.pl lub poprzez stronę internetową  
https://np.ms.gov.pl/zapisy. Redakcja

Podatek od nieruchomości. Decyzje

Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy 
Wiązowna dostarczyli mieszkańcom de-
cyzje podatkowe na 2022 rok. Pierwszą 
ratę podatku należy zapłacić do 15 mar-
ca. Kolejne raty należy wnieść do: II ratę 
– 17 maja, III ratę – 15 września, IV ratę – 
15 listopada. W przypadku, gdy kwota po-
datku nie przekracza 100 zł, podatek jest 
płatny jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty. Wszystkie powyższe zobo-
wiązania można wpłacać: przelewem na 
indywidualny rachunek bankowy umiesz-
czony w  decyzji przy użyciu karty płat-
niczej bądź telefonu w  Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. 
Lubelska 59) na stanowisku „Podatki”; go-
tówką lub w formie bezgotówkowej przy 
użyciu karty płatniczej u sołtysa. Więcej in-
formacji można uzyskać w Biurze Obsługi 
Mieszkańca przy stanowisku podatko-
wym lub w Wydziale Podatków pod nr tel. 
22 512 58 73. Mariola Kwiatkowska

„Mądre leczenie to szybszy powrót 
zdrowia”

Gmina Wiązowna została partnerem 
ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mą-
dre leczenie to szybszy powrót zdrowia”. 
W Biurze Obsługi Mieszkańca dostępne 
są bezpłatne pojemniki na dzienną daw-
kę leków oraz bloczki z karteczkami „Wy-
kaz Przyjmowanych Produktów”, które 
pozwolą pacjentom spisywać regularnie 
listę przyjmowanych zarówno leków, jak 
i suplementów diety czy też wyrobów me-
dycznych. Po pojemniki i bloczki można 
przychodzić w godzinach pracy urzędu. 
Kampania organizowana jest przez PA-
SMI – Polski Związek Producentów Le-
ków bez Recepty 
we współpracy 
ze Stowarzysze-
niem MANKO – 
Głosem Seniora. 
Więcej informacji 
pod nr tel. 22 512 
58 00. Monika 

Kłosiewicz

Foto: pixabay.com
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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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Od 24 lutego Ukraina stawia zbrojny 
opór wojskom Rosji. Do naszej gminy 
dotarł już pierwszy transport uchodź-
ców z Ukrainy. Nie przyglądajmy się 
biernie temu, co dzieje się u nasze-
go wschodniego sąsiada. Pomagajmy! 
Wpłaćmy datki, przekażmy rzeczy na 
organizowane zbiórki.

Chyba wszyscy z żalem słuchamy docie-
rających zza wschodniej granicy  infor-
macji. Przeglądamy serwisy oraz portale 
społecznościowe. Wrzucamy flagę Ukra-
iny na swoje zdjęcia profilowe na Face-
booku. Możemy jednak zrobić coś więcej. 
W całym kraju trwają zbiórki darów oraz 
pieniędzy, które zostaną przekazane na 
pomoc Ukrainie. Dorzućmy się, każda 
kwota ma znaczenie!

Trwa zbiórka Polskiej Akcji Humanitar-
nej. Pieniądze można wpłacać za pomo-
cą portalu Siepomaga.pl. Wpłat można 
dokonywać też na stronie interneto-
wej https://pah.org.pl/sos-ukraina lub 
bezpośrednio na konto organizacji:  
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772.

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę 
środków pod hasłem #napomocUkrainie. 

Akcje PCK są skoordynowane z działania-
mi Międzynarodowej Federacji Stowarzy-
szeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca i Międzynarodowego Komi-
tetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskie-
go Czerwonego Krzyża, który działa na 
miejscu zdarzenia. Wpłaty można kiero-
wać na konto: 16 1160 2202 0000 0002 
7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.

Polski Caritas przekazał już 100 tys. zł 
na rzecz Ukrainy. Caritas uruchomił też 
zbiórkę środków na dodatkowe wsparcie 
Ukrainy. Na stronie caritas.pl dostępna 
jest specjalna opcja przelania pieniędzy 
na ten cel. Można także dokonać wpła-
ty bezpośrednio na konto organizacji: 77 
1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopi-
skiem UKRAINA

Zbiórkę na rzecz Ukrainy zorganizowało 
także Polskie Centrum Pomocy Międzyna-
rodowej. Ruszyła ona na Facebooku. Także 
na FB zbiórkę uruchomił UNICEF. #Poma-
gamUkrainie to rządowa platforma wy-
miany informacji. Tu zamieszczać mogą 
swoją ofertę pomocy Polacy oraz Ukraiń-
cy, którzy tej pomocy potrzebują. 

Redakcja
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Atak na Ukrainę.  
Pomóż jej mieszkańcom!
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Blisko 2500 zawodników z całej Pol-
ski i z zagranicy m.in. Łotwy, Biało-
rusi, Ukrainy, Chin, Niemiec, Bułgarii, 
Kanady, a nawet z Kolumbii, wzięło 
udział w 42. Półmaratonie Wiązow-
skim. Na szczęście nasz słynny wiatr, 
wiejący prosto w  twarz, odpuścił. 
Temperatura była optymalna do bie-
gu, a słońce co chwila wychylało się 
spoza chmur.

Na linii startu pojawiły się tuzy polskie-
go biegania: polskie lekkoatletki – Iwo-
na BERNARDELLI, Izabela PASZKIEWICZ, 
Dominka WIECHA, Aleksandra LISOW-
SKA, Sabina JARZĄBEK oraz utytułowa-
ni panowie: Emil DOBROWOLSKI, Adam 
GŁOGOWSKI, Igor SIÓDMIAK, Krzysztof 
LISAK, Krzysztof WASIEWICZ, Aleksander 
DRAGAN czy Kamil DAMENTKA.

W 42. Półmaratonie Wiązowskim wzięło 
udział 1553 zawodników, a 24 Wiązow-
skiej 5-tce – 467. W biegach dziecięcych 
i młodzieżowych łącznie wystartowało 
357 uczestników. 

W kategoriach dziecięcych najszybsi byli: 
Oliwia KRUPKA i Oskar GAWZA na 300 
m, Sonia FRYSZKOWSKA i Kacper SYGU-
ŁA na 600 m, Nikola GĄTKOWSKA i Jakub 
SŁOMIŃSKI na 1000 m, a na 1500 m – 
Zosia RACHWALSKA i Mikołaj OLEJNIK.

Najmłodsi uczestnicy naszej imprezy sta-
nęli na starcie 29. Biegu Krasnoludków. 
Wzięło w nim udział aż 208 maluchów. 
Jak zwykle radości było co niemiara. Na 
mecie dzieci otrzymały pamiątkowe me-
dale oraz pluszowe żyrafy. 

Półmaraton Wiązowski nie istniałby bez 
wsparcia mecenasów sportu – lokalnych 
przedsiębiorców i ogólnopolskich, a na-
wet zagranicznych firm. O udziale bizne-
su w naszym wydarzeniu więcej piszemy 
na str. 16–17. Kończąc 42. Półmaraton 
Wiązowski z miejsca zaczynamy organi-
zację kolejnej edycji biegu. 

Do zobaczenia 26 lutego 2023 r.!
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42. Półmaraton Wiązowski. 
Wróciliśmy do tradycji

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. 19
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Foto: I. Trzaska

To był już 29. Bieg 
Krasnoludków
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Stworzenie na najwyższym poziomie 
imprezy biegowej dla kilku tysięcy za-
wodników to ogromne wyzwanie, nie 
tylko organizacyjne. Zadowolenie bie-
gaczy jest dla nas najważniejsze! Na-
sze wydarzenie nie jest komercyjne 
i dlatego potrzebuje solidnego wspar-
cia finansowego. A to dają nam fir-
my i ludzie biznesu, którzy pomagają 
nam budować profesjonalny, najstar-
szy zimowy półmaraton w Polsce.

Współpraca firm, które w  swoje dzia-
łania mają wpisaną społeczną odpo-
wiedzialność biznesu, z  samorządem 
pozwala nam stworzyć profesjonalną im-
prezę – Półmaraton Wiązowski. I to nie 
są czcze przechwałki. – Dla wielu orga-
nizatorów tego typu imprez w Polsce je-
steśmy wzorem do naśladowania – mówi 
Janusz BUDNY, Wójt Gminy Wiązowna. – 
Dzieje się to także dzięki wsparciu przed-
siębiorstw, które co roku są otwarte na 

potrzeby biegaczy. I dzięki ludziom, któ-
rzy tymi instytucjami na co dzień kierują. 
To dzięki nim możemy zadbać o bezpie-
czeństwo zawodników, zagwarantować 
profesjonalną obsługę, cenne nagrody 
i stworzyć tę niezapomnianą atmosferę, 
z której słyniemy. Za to dziękuję w imie-
niu swoim i mieszkańców naszej gminy.

To oni służą wsparciem, 
by inni mogli biegać

W organizacji 42. Półmaratonu Wiązowskiego wsparli nas:

• POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. 
„Partner Gminy Wiązowna” – Polskie Sie-
ci odpowiadają za utrzymanie, eksploatację 
i rozwój systemu przesyłowego, co ma bez-
pośredni wpływ na bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski. Do PSE należy 109 stacji 
elektroenergetycznych najwyższych napięć 
oraz ponad 15 tys. km linii. Na terenie gminy 
Wiązowna PSE realizują budowę linii 400 kV 
relacji Kozienice – Miłosna.

• MAJALAND – to tematyczny park rozrywki, 
którego motywem przewodnim są postacie 
z bajek, w tym znana wszystkim Pszczółka 
Maja. Majaland w Góraszce zaoferuje dzie-
ciom liczne atrakcje, m.in. Tańczącą Fontan-
nę, Park Ruchu Drogowego czy wodny plac 
zabaw. Projekt realizowany jest wspólnie 
przez firmy Momentum Capital i Plopsa Gro-
up, a generalnym wykonawcą inwestycji zo-
stała firma CFE Polska. Jeszcze w tym roku 
planowane jest otwarcie tego wyjątkowego 
parku rozrywki!

• SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC-
KIEGO – PARTNER WYDARZENIA. Położone 
w samym sercu Polski województwo mazo-
wieckie jest największe w kraju. Mazowsze 
to dobry pomysł zarówno na weekend w kra-
jobrazie, który tak poruszył wyobraźnią wiel-
kiego romantycznego kompozytora Fryderyka 
Chopina, jak i na miejsce dla prowadzenia in-
teresów. To także okazja zetknięcia z fascy-
nującą polską kulturą, a także spróbowania 
specjałów polskiej kuchni.

• KORPORACJA KGL S.A. – Od początku 
2000 r. do końca 2019 r. istniała jako Marca-
to, a obecnie już jako Korporacja KGL wspie-
ra rozwój firm, dostarczając im najwyższej 
jakości opakowania. Dzięki nowoczesnemu 
i zaawansowanemu parkowi maszynowemu 
może realizować nawet najbardziej skompli-
kowane procesy technologiczne.

• STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU 
– Powiat Otwocki obejmuje 615 km kw. 
tuż za progiem Warszawy. W skład po-
wiatu wchodzi osiem gmin: Celesty-
nów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, 
Otwock, Sobienie-Jeziory oraz Wiązowna. 
Potencjał rozwojowy powiatu lokuje go 
w czołówce wszystkich powiatów Polski.

• PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. – jest 
deweloperem powierzchni magazyno-
wych, którego celem jest wspieranie 
lokalnego biznesu poprzez dostarcza-
nie, dopasowanych do zróżnicowanych 
potrzeb, wielofunkcyjnych budynków 
magazynowych.

• OSIEDLE MODRZEWIE – powstaje 
w Wiązownie. Jego wykonawcą jest ro-
dzinna firma deweloperska zajmująca się 
budowami domów indywidualnych. Osie-
dle Modrzewie to idealne miejsce dla ro-
dzin z dziećmi i wszystkich tych, którzy 
zmęczeni są miejskim zgiełkiem. W pięk-
nej i cichej okolicy, w której powstaje, 
można wypocząć, odzyskać życiową rów-
nowagę, spędzić czas z najbliższymi.

• HYDRODUKT Sp. z o.o. – to wykwalifi-
kowany zespół ludzi specjalizujących się 
w serwisie, przebudowie, modernizacji 
i kompleksowym wykonawstwie instala-
cji wodno-kanalizacyjnych. Spółka zajmu-
je się też wdrożeniami nowych rozwiązań 
na rzecz poprawy jakości wody pitnej czy 
środowiska naturalnego.

• GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIĄ-
ZOWNIE – Kultura na najwyżej poziomi! 
To dewiza Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, który co roku organizuje dla miesz-
kańców gminy i jej okolic kilkadziesiąt 
imprez, wydarzeń artystycznych i sporto-
wych, warsztatów, zajęci tematycznych, 
gier terenowych wystaw czy spektakli dla 
dzieci i dorosłych.

42. Półmaraton Wiązowski  | biuletyn samorządowy | marzec 2022

• CROSS Jeanswear Co. – firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą odzieży głównie 
jeansowej. Wysokiej jakości denim, organiczna bawełna czy naturalne skóry, używane 
do produkcji elementów garderoby nadają wyjątkowości każdej kolekcji. Obecnie jest 
jedną z najprężniej rozwijających się marek odzieżowych w Europie.
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Sponsorzy Wspierający

Darczyńcy

Pozostali

Nasza impreza nie byłaby taka, jak jest, bez patronów honoro-
wych. Patronat w znaczny sposób podnosi rangę biegu i  jego 
szczególny charakter. Dla nas to wielki zaszczyt, że honorowy pa-
tronat nad naszym wydarzeniem objęły najważniejsze instytucje 
w państwie oraz świecie sportowym. W tym roku: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Mieliśmy też wsparcie ze strony mediów, które piszą o nas 
w prasie oraz w sieci, jak również mówią o nas na antenie. 

Dzięki nim informacje o naszym przedsięwzięciu budują naszą 
pozycję oraz zaufanie. Nasza impreza od samego początku mia-
ła patronów medialnych. I tak jest w tym roku, byli nimi: Polsat 
News, czasnabieganie.pl (dodatek do „Przeglądu Sportowego”), 
„Linia Otwocka”, „iOtwock”, MaratonyPolskie.pl.

Naszym mecenasom, patronom i mediom ogromnie dzięku-
jemy. A biegaczy zapraszamy do Wiązowny 26 lutego 2023 r.!

Dyrektor biegu Anna Rosłaniec

• NIVETTE Sp. z o.o. – utytułowany, wielo-
krotnie nagradzany dealer samochodowy 
marek Mazda i Nissan. To także profe-
sjonalny serwisant wszystkich marek sa-
mochodowych. Posiada liczne certyfikaty 
potwierdzające wysoką jakość świadczo-
nych usług.

• SZYBKA KOLEJ MIEJSKA – jest samorzą-
dowym przewoźnikiem kolejowym i jednym 
z elementów Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego. Świadczy usługi transportu 
pasażerskiego w ramach aglomeracji war-
szawskiej, na istniejących liniach zarządza-
nych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

PIEKARNIA WANDA Sp. z o.o., SuperDROB S.A., PREFAGBUD P.P.H.U., RANK Progress S.A., TOMIRAF S.C., ASMA Polska S.A., KK-POL 
S.A., P.P.H. KOTWICA, CHANTAL Sp. z o.o., MERCURE HOTEL BRANT, GMF GROUP WIŚNIEWSCY, KROPLA BESKIDU, CURITS GROUP, 
RYNEK HURTOWY BRONISZE, SALA BANKIETOWA RAJ

FIDELTRONIK INIGO Sp. z o.o.,
P.P.H.U. LEKARO, 
SZKOŁA TAŃCA FAST-STEP, 
HOTEL I RESTAURACJA RELAX, 
JARTON DELIKATESY,
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO,
SadSzwedo,  
P.P.H. „KOTWICA”.

BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH LECHITY, STOWARZYSZENIE „WAWRZYNIOKI”, JANKIER MECHANIKA POJAZDOWA,  
AUTO-KOCZYK Sp. z o.o..

42. Półmaraton Wiązowskiwww.tuwiazowna.pl
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• DAKOMA Sp. z o.o. – ekspert w dziedzi-
nie pielęgnacji skór. Prowadzi działalność 
w zakresie produkcji, dystrybucji i doradztwa 
technicznego, profesjonalnej chemii do kon-
serwacji obuwia i wyrobów skórzanych pod 
marką COCCINE.

• OSIEDLE RUDKA – powstaje na terenie po 
dawnym ośrodku wypoczynkowym. Dewelo-
per wsparł finansowo nasze wydarzenie.
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Jednoosobowa działalność gospodar-
cza jest najprostszą formą prowadze-
nia własnego przedsiębiorstwa, a jej 
rejestracja w CEIDG jest darmowa.

Chcąc założyć jednoosobową działalność 
gospodarczą, należy wypełnić formularz 
CEIDG-1. Formularz ten można uzupełnić 
i złożyć osobiście w urzędzie gminy lub 
wysłać elektronicznie za pośrednictwem 
portalu: biznes.gov.pl. W tym wypadku 
należy posiadać bezpieczny podpis kwa-
lifikowany lub profil zaufany.

Zgłoszenie działalności gospodarczej na 
druku CEIDG-1 jest proste i  jest jedno-
cześnie wnioskiem o  rejestrację przed-
siębiorcy jako płatnika składek do ZUS. 
Przedsiębiorca ma następnie siedem dni 
od daty rozpoczęcia prowadzenia działal-
ności gospodarczej, aby zgłosić siebie do 
ubezpieczeń. Do tego celu służy druk ZUS 
ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowot-
ne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Dla początkujących przedsiębiorców ist-
nieją pewne preferencje i  ulgi związa-
ne z wysokością składek. Przez pierwsze 
sześć miesięcy, liczone od dnia rozpoczę-
cia jednoosobowej działalności, przedsię-
biorca płaci wyłącznie składkę zdrowotną. 
Jest to tak zwana „ulga na start”. Po tym 
okresie przedsiębiorca może skorzystać 
przez kolejne 24 miesięcy ze składek 
preferencyjnych. Ponadto przedsiębiorcy, 
którzy osiągają niewielki przychód, mogą 
skorzystać z tzw. „Małego ZUS-u”.

Zakładając firmę w formie jednoosobo-
wej działalności, przedsiębiorca powinien 
więc dokładnie zapoznać się z możliwo-
ściami, jakie oferuje prawodawca w celu 
skorzystania z możliwych ulg.

Jakie są zalety jednoosobowej 
działalności gospodarczej?
1)  brak kosztów założenia działalności 

gospodarczej,
2)  brak wymogów tworzenia kapitału 

przedsiębiorstwa,
3)  elastyczność w otwieraniu, za-

wieszaniu i likwidacji działalności 
gospodarczej,

4)  możliwość optymalizacji podatko-
wej poprzez wybór formy opłacania 
podatków,

5)  niskie koszty obsługi księgowej,
6)  ograniczone obowiązki 

sprawozdawcze.

Jakie są wady prowadzenia 
firmy w formie jednoosobowej 
działalności?
7)  odpowiedzialność całym majątkiem 

za zobowiązania,
8)  obowiązek odprowadzania składek 

na ubezpieczenia do ZUS,
9)  konieczność podstawowej zna-

jomości przepisów związanych 
z opodatkowaniem.


Anna Sikora

a.sikora@wiazowna.pl
Na podstawie:  

poradnikprzedsiebiorcy.pl, zus.pl

Jednoosobowa działalność 
gospodarcza. Sposób na 
własny biznes

Każdy może założyć 
jednoosobową 

działalność.

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

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu w CEIDG 
lub dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych, 
odwiedź pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Przyjmują w budynku Pa-
wilonu Ośrodka Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53. Są dostępni w ponie-
działek w godz. 10.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Masz pytanie, potrzebujesz pomocy, chcesz nawiązać współpracę, zadzwoń lub 
napisz: Marzena Szulik, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl
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Dzięki dostępowi do usług 
elektronicznych nie musimy 
wychodzić z domu, żeby zamó-
wić i zapłacić za zakupy, opła-
cić rachunki, założyć lokatę 
czy zlecić przelew bankowy. 
Musimy jednak znać zasady 
cyberbezpieczeństwa.

Dynamiczny rozwój urządzeń czy 
systemów cyfrowych nie dziwi już 
nikogo. Co za tym idzie, dostęp do 
usług elektronicznych i rosnące za-
interesowanie załatwianiem spraw 
przez internet stały się codzienno-
ścią. Każdego dnia odbieramy połą-
czenia telefoniczne, SMS-y, e-maile. 
Jak w codziennym napływie infor-
macji ustrzec się przed działaniami 
oszustów?

Twój dostęp został zablokowany
Większość z  nas niejednokrotnie 
znalazła na poczcie mailowej nie-
chciane wiadomości od rzekomych 
przedstawicieli banku czy innych in-
stytucji. Bardzo wiele z nich to próby 
wyłudzenia danych. Oszuści często 
próbują grać na naszych emocjach. 
Komu nie podniesie ciśnienia taka 
na przykład wiadomość: „Szanow-
ny kliencie, Twój dostęp do serwi-
su transakcyjnego banku został 
tymczasowo zablokowany…”? Albo 
odbieramy telefon i słyszymy: „Na-
zywam się… Jestem pracownikiem 
banku i kontaktuję z Panem/Panią, 
ponieważ środki 870 zł zostały za-
blokowane. Aby je odblokować, za-
dzwonię za kilka minut i zaloguje się 

Pan/Pani przy mnie na swój rachu-
nek. Proszę przygotować dane do 
logowania”. Kolejna sytuacja stre-
sowa. Tymczasem należy pamiętać, 
że prawdziwy pracownik banku czy 
innej instytucji nigdy nie żąda poda-
nia tego typu danych!

Po pierwsze: spokój
Jeśli otrzymamy wiadomość za-
wierającą linki do stron interne-
towych lub odbierzemy nieznane 
połączenie, nie działajmy pochop-
nie. Nie klikajmy w  podejrzane 
linki, ponieważ mogą nas one prze-
kierować na zagrożone strony lub 
zainfekować nasz telefon/kompu-
ter/tablet. Nie podawajmy naszych 
poufnych danych przez telefon. 
Rozłączmy się i zweryfikujmy roz-
mówcę. Jeśli otrzymujemy wiado-
mość o niedopłacie do rachunku, 
najlepiej skontaktować się bezpo-
średnio z podmiotem świadczącym 
usługi (np. z dostawcą energii czy 
operatorem usług telefonicznych). 
Podobnie w przypadku rozmowy te-
lefonicznej – trzeba zapytać u źró-
dła, czyli zadzwonić do banku czy 
innej instytucji, która rzekomo się 
z nami kontaktowała. Pamiętajmy, 
że podejrzaną wiadomość czy po-
łączenie telefoniczne należy zgłosić 
do instytucji, pod którą podszywa 
się dzwoniący lub na policję pod nr 
tel. 112. 

Katarzyna Grabowska
Starszy Specjalista UKE

Materiał pochodzi z najnowszego 
numeru „Głosu Seniora”

j@_online, czyli 
bezpieczeństwo 
w sieci

Kampania j@_online
Aby przypominać użytkownikom internetu o zasadach cyberbezpieczeń-
stwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi kampanię j@_online. 
Nasze kursy: Bankowość on-line, zakupy w internecie i Sprawy urzędo-
we przez internet to elementy kampanii, które pomogą konsumentom 
oswoić wirtualną rzeczywistość. Zawsze warto sprawdzić swoją wiedzę 
i przekonać się, czy znają Państwo zasady bezpieczeństwa w sieci. Dla-
tego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Centrum Infor-
macji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej cik.uke.gov.pl 
i wzięcia udziału w darmowych szkoleniach.

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
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„Ruch jest życiem” – to dewiza 
towarzysząca nam od lat, którą 
przekazujemy naszym uczest-
nikom. Seniorzy z  Dzienne-
go Domu „Senior+” w  Woli 
Karczewskiej uczestniczą co-
dziennie w  zajęciach aktyw-
ności ruchowej oraz zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych.

Ćwiczenia dla seniorów są odpo-
wiednio dobrane przez fizjoterapeut-
kę, opierają się na możliwościach, 
potrzebach oraz umiejętnościach 
naszych podopiecznych. Każdy se-
nior posiada indywidualny pakiet 
ćwiczeń, bierze udział w zajęciach 
grupowych oraz dodatkowych na 
„zdrowy kręgosłup”. Systematycz-
ność, zaangażowanie i aktywność 
seniorów przekładają się na ich stan 
zdrowia.

Dzięki aktywności fizycznej zwięk-
sza się odporność na stres, popra-
wia się nastrój (wzrost serotoniny). 
Ćwiczenia wpływają również korzy-
stanie na układ pokarmowy, krąże-
nia, kostno-stawowy, oddechowy 
i pokarmowy. Sprawność fizyczna to 
możliwość przemieszczenia się, dba-
nia o siebie i „samowystarczalności” 

w zakresie ruchowym, co dla osób 
w wieku 60+ jest niezmiernie waż-
ne i daje poczucie bezpieczeństwa, 
niezależności.

W DD „Senior+” prowadzone są 
również masaże. Oprócz klasyczne-
go wprowadzono masaż gorącymi 
kamieniami oraz bańkami chiński-
mi. Seniorzy mogą ćwiczyć nie tyl-
ko na sali, ale również na zewnątrz 
budynku – pozwala na to zakupio-
ny sprzęt oraz dostęp do siłowni 
plenerowej.

Na uwagę zasługuje również dodat-
kowa forma ćwiczeń przeznaczona 
dla osób będących po udarze, dzię-
ki której uczestnicy stopniowo pod-
noszą poziom sprawności. 

Nie ma znaczenia, ile mamy lat i jaki 
tryb życia prowadzimy – na ruch ni-
gdy nie jest za późno. Zdrowe na-
wyki, systematyczność i pozytywne 
nastawienie sprawiają, że pozosta-
jemy sprawni, a tym samym chętni 
do działania, warto o tym pamiętać, 
planując swój czas wolny i myśląc 
o przyszłości. 

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Dzienny Dom „Senior+”. 
Ruch to zdrowie

Seniorzy podczas zajęć

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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Kleszcze to stawonogi z gromady pa-
jęczaki i  podgromady roztocza, mimo 
niewielkich rozmiarów są bardzo nie-
bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Poprzez 
ukłucie mogą przenieść groźne choroby.

Sezon na kleszcze zaczyna się, gdy tem-
peratura osiąga 5 – 7°C, a  kończy się 
w momencie pojawienia się przymroz-
ków. Gdy temperatura spadnie poni-
żej 4°C, kleszcze chowają się w ściółce 
i przesypiają niekorzystne warunki. Naj-
bardziej aktywne są w maju i czerwcu 
oraz we wrześniu i  w październiku – 
kleszcze lubią, gdy jest ciepło i wilgot-
no. W ciągu dnia najbardziej aktywne 
są rano do południa, a wieczorem – od 
godz. 16.00 do zmroku.

Kleszcze bytują w trawie, krzewach oraz 
niskich zaroślach. Gdy przechodzi poten-
cjalny żywiciel, przyczepiają się do ubrania 
lub sierści, a następnie szukają miejsca 
wbicia się w skórę, by wyssać krew.

Jak uniknąć ukąszenia przez 
kleszcza?
Żeby zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez 
kleszcze, należy przestrzegać kilku zasad:
1)  unikać przebywania w wysokiej tra-

wie lub zaroślach – nie tylko w lesie, 
ale również na łąkach, a także w miej-
skich parkach;

2)  nosić ubrania z długimi rękawami;
3)  wybierać jasne ubrania z  uwagi na 

fakt, iż kleszcze łatwiej zauważyć;
4)  nakładać na skórę środek odstrasza-

jący insekty;

5)  obejrzeć całe ciało w poszukiwaniu 
kleszczy po pobycie na łonie natury.

Jakie choroby przenoszą kleszcze?
W Polsce to: borelioza z Lyme, gorącz-
ka Q, tularemia, bartoneloza, babeszjoza, 
erlichioza (anaplazmoza), kleszczowe za-
palenie mózgu, a także riketsjozy z grupy 
gorączek plamistych. W Polsce najwię-
cej odnotowuje się przypadków boreliozy 
i kleszczowego zapalenia mózgu.

Czy istnieje szczepionka na kleszcze?
Obecnie można za pomocą szczepienia 
zabezpieczyć się przed kleszczowym za-
paleniem mózgu. Niestety, jest to jedyna 
choroba, na którą opracowano szczepionkę. 
Pozostałych chorób odkleszczowych można 
uniknąć tylko poprzez właściwą profilakty-
kę oraz unikanie miejsc bytowania kleszczy.

Na kleszczowe zapalenie mózgu szczepić 
można zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Już pierwsze dwie dawki podane w od-
stępie trzech miesięcy dają odporność. 
Następnie potrzebne są dawki przypomi-
nające: pierwsza po 5 – 12 miesiącach po 
drugiej dawce, następna po 3 latach, ko-
lejne co 3 – 5 lat.

Szczepienia najlepiej zacząć zimą lub 
wczesną wiosną. W przypadku rozpoczę-
cia szczepień wiosną, można zaszczepić się 
według schematu przyspieszonego: druga 
dawka 14 dni po pierwszej następnie we-
dług schematu podstawowego.  

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Uwaga na kleszcze!

Pojawiły się już pierwsze 
kleszcze

Gdzie można się zaszczepić
Na terenie gminy Wiązowna na kleszczowe zapalenie mózgu można 
zaszczepić się w ośrodkach zdrowia. Szczepionki są płatne. W celu 
ustalenia szczegółów szczepienia należy kontaktować się z przychodnią:

1)  Praktyka Lekarza Rodzinnego w Gliniance 
ul. Napoleońska 53, 05 – 408 Glinianka, tel. 22 789 97 22

2)  Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie 
ul. Lubelska 36, 05 – 462 Wiązowna, tel. 22 789 01 15.

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

Foto: Adobe Stock

Ciąg dalszy paska na str. 26
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MITY
Nieprawdą jest, że samice psów i kotów 
muszą przynajmniej raz urodzić młode, 
by być zdrowe i szczęśliwe. Zapobiegaw-
cze działania, np. uniemożliwienie kon-
taktów w czasie rui, może prowadzić do 
frustracji i  potencjalnie może być źró-
dłem problemów: ucieczki, agresji czy 
nieposłuszeństwa.

Nie jest także prawdą, że zwierzęta wy-
kastrowane będą otyłe. W rzeczywistości 
przyrost masy ciała jest związany z bra-
kiem lub niewystarczającą ilością ruchu 
oraz przekarmianiem.

Kastracja nie jest męczarnią dla zwierząt. 
Jest to rutynowa operacja, wykonywana 
w  nowoczesnych warunkach, w  znie-
czuleniu ogólnym. Po operacji zwierzęta 
mogą być również zabezpieczone prze-
ciwbólowo. Zwierzęta (zwykle po upły-
wie 1 – 2 dni) dochodzą do pełnej formy 
sprzed zabiegu.

Błędnym poglądem jest, że zabieg ten za-
burza odwieczny porządek przyrody. Na 
obecny etapie cywilizacji „brak ingerencji” 

może doprowadzić do nadmiernego 
zwiększania się populacji psów i kotów, 
powodując wzrost liczby bezdomnych 
zwierząt na ulicach, a co za tym idzie sze-
rzenie się chorób także niebezpiecznych 
dla ludzi, np. wścieklizny. W dzisiejszych 
czasach szanse na przeżycie mają tylko 
dziko żyjące koty. Bezdomne psy w obec-
nym zurbanizowanym środowisku nie 
mają swojej niszy ekologicznej i do życia 
potrzebny jest im człowiek.

FAKTY
Kastracja kotek i  suk likwiduje ryzy-
ko chorób jajników i  macicy, a  także 
zmniejsza ryzyko problemów wywoła-
nych hormonami płciowymi, takich jak 
nowotwory gruczołów mlekowych i cią-
ża urojona.

Kastracja lub sterylizacja zmniejsza 
skłonność do związanego z  cieczką 
uciekania psów samców oraz zmniej-
sza ryzyko kompulsywnych instynktów 
dominacji. Kastracja również zmniej-
sza ryzyko występowania pewnych cho-
rób nowotworowych prostaty i  jąder 
u samców.

W ciągu 10 lat z  jednej niewysterylizo-
wanej pary psów może urodzić się na-
wet 16 tys. szczeniąt. Oznacza to, że nie 
wykonując zabiegów dla zwierząt, w każ-
dym z takich przypadków dojdzie prawie 
na pewno do jednego z dwóch scenariu-
szy: większość tych szczeniąt zostanie 
uśmiercona lub trafią do schroniska.

Mimo rosnącej świadomości społecznej 
bezdomność zwierząt w Polsce wciąż po-
zostaje poważnym problemem. Schroniska 
w Polsce wypełnione są po brzegi niechcia-
nymi zwierzętami. „Zwierzę jako istota ży-
jąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie 
jest rzeczą, i człowiek jest mu winien po-
szanowanie, ochronę i opiekę” – to zdanie 
jest pierwszym artykułem ustawy o ochro-
nie zwierząt, czyli przepisem prawa po-
wszechnie obowiązującym w naszym kraju. 
Przepis ten wymaga od społeczeństwa od-
powiedzialności wobec zwierząt, a jednak 
wciąż za mało się myśli o tych niechcianych 
psach i kotach, które przychodzą na świat 
i lądują na ulicy albo w schronisku.

Polskie przepisy prawa, choć ciągle jesz-
cze niedoskonałe, przyznają zwierzętom 
ochronę, a  ich właścicielom obowiązki 
w opiece nad nimi. O wzroście świado-
mości społecznej i egzekwowaniu prawa 
coraz częściej słyszymy w środkach ma-
sowego przekazu, np. w sytuacji ukara-
nia sprawców przemocy nad zwierzętami. 
Świadomość społeczna problemów czwo-
ronogów jest jednak ciągle zbyt niska.  


Iwona Marczyk

i.marczyk@wiazowna.pl

Sterylizacja 
i kastracja 
zwierząt. 
Wyjaśniamy

Kastracja kotek 
likwiduje ryzyko 
chorób jajników
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Na terenie naszej gminy prowadzimy program darmowych zabiegów 
kastracji i sterylizacji zwierząt. Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba 
być mieszkańcem naszej gminy, wypełnić wniosek, dostępny na naszej 
stronie w  zakładce: Załatw sprawę w  urzędzie/Zwierzęta, i  złożyć 
go w urzędzie. Właściciel zwierzęcia, po otrzymaniu skierowania na 
zabieg, samodzielnie kontaktuje się z lecznicą przy ul. Boryszewskiej 
2 w Wiązownie (tel. 22 789 01 23, 505 695 510 lub 604 472 994) 
i ustala termin. Przed dokonaniem zabiegu weterynarz stwierdza, czy 
stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego wykonanie. Więcej informacji 
można uzyskać w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 
26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl
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Zgodnie z przepisami do końca tego 
roku trzeba będzie wymienić część 
pieców. Co ważne, wymianie lub li-
kwidacji podlegają również kominki, 
które nie spełniają norm zgodnych 
z unijną dyrektywą Ekoprojekt.

Na terenie województwa mazowiec-
kiego obowiązuje uchwała antysmogo-
wa. Ograniczenia i zakazy wymienione 
w uchwale dotyczą wszystkich użytkow-
ników urządzeń o mocy do 1 MW, w któ-
rych następuje spalanie paliw stałych, 
czyli właścicieli w  szczególności: pie-
ców, kominków, kotłów, w tym kotłów 
wchodzących w skład zestawów zawie-
rających kotły na paliwo stałe, ogrzewa-
cze dodatkowe, regulatory temperatury 
i urządzenia słoneczne.

Zgodnie z  uchwałą antysmogową do 
końca 2022 r. należy wymienić wszystkie 
kotły na węgiel lub drewno niespełniają-
ce wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według 
normy PN-EN 303-5:2012. Od stycznia 
2028 r. nie wolno będzie używać kotłów 
na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 we-
dług normy PN-EN 303-5:2012, a użyt-
kownicy kotłów klasy 5 według normy 
PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich ko-
rzystać do końca ich żywotności.

Kominki do wymiany
Od stycznia br. w  całej Unii Europej-
skiej, a więc również w Polsce, zaczęły 
obowiązywać postanowienia dyrektywy 
unijnej Ekoprojekt dotyczącej wymagań 
energetyczno-emisyjnych dla urządzeń 

grzewczych. Wymaga ona nowocze-
snych kotłów i miejscowych ogrzewaczy 
powietrza (takim terminem w  przepi-
sach unijnych oraz dyrektywie Ekopro-
jekt określono piece, kominki i kuchnie 
na paliwa stałe), tak by zapewniały wy-
soką sprawność działania oraz niski 
stopień emisji zanieczyszczeń podczas 
całego okresu użytkowania.

Posiadacze kominków będą musieli wy-
mienić je do końca 2022 r. na takie, któ-
re spełniają wymogi Ekoprojektu, lub 
wyposażyć je w urządzenie ograniczają-
ce emisję pyłu do wartości określonych 
w Ekoprojekcie. Skąd wiadomo czy mój 
kominek spełnia wymogi? Wszystko za-
leży od tego, kiedy kominek był kupiony. 
Od kilku lat dostępne są na rynku komin-
ki spełniające wymagania dyrektywy. Za-
tem, jeśli palenisko jest zakupione dwa, 
trzy czy nawet pięć lat temu, to jest szan-
sa, że wymogi spełnia. O informację taką 
trzeba poprosić sprzedawcę kominka lub 
jego producenta, warto też zajrzeć do in-
strukcji obsługi – powinny znajdować się 
tam informacje o certyfikatach.

Czas na wymianę i usprawnienie!
Warto wiedzieć, że od 1 stycznia nie moż-
na już kupować i instalować kominków 
czy piecyków niespełniających wymagań 
Ekoprojektu. Jeżeli Twój kominek ma już 
kilkanaście lat i wymogów nie spełnia, 
wówczas należy zaplanować jego wymia-
nę lub uzbroić kominek w elektrofiltr czą-
stek stałych, by kominek lub piecyk na 
drewno spełniał ustalone wymogi.

Elektrofiltr na komin dymowy jest spe-
cjalistycznym urządzeniem przeznaczo-
nym do usuwania toksycznych pyłów, 
dymów i aerozoli z powietrza. Dzięki nie-
mu można szybko i skutecznie ograni-
czyć emisję zanieczyszczeń. Stosowanie 
elektrofiltrów pozwala zmniejszyć emisję 
szkodliwych produktów ubocznych spa-
lania do powietrza.

Aby elektrofiltr mógł należycie spełniać 
swoje zadanie, należy go zamontować na 
układzie odprowadzania spalin. Montaż 
elektrofiltru kominowego jest możliwy 
na większości instalacji kotłowych. Sku-
teczną kontrolę emisji zanieczyszczeń 
uzyskamy, instalując urządzenie na wy-
locie przewodu kominowego. Założenie 
elektrofiltru nie jest specjalnie skompli-
kowane, jednak aby uniknąć ewentual-
nych nieprawidłowości montażowych, 
najlepiej powierzyć to zadanie wykwa-
lifikowanemu instalatorowi.

Należy pamiętać, że przestrzeganie prze-
pisów wprowadzonych uchwałą anty-
smogową będzie kontrolowane zarówno 
w kwestii posiadanych urządzeń grzew-
czych, jak i stosowanych rodzajów paliw. 
Użytkownicy instalacji, naruszający prze-
pisy uchwały, mogą być ukarani grzywną 
do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Nale-
ży pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodek-
su karnego, udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli jest przestęp-
stwem zagrożonym karą aresztu. 

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

Uchwała antysmogowa.  
Obowiązki mieszkańców Mazowsza

Wszystkie kominki muszą spełniać 
wymogi dyrektywy Ekoprojekt
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Hades – przyjechał do schroniska parę miesięcy temu 
i sporo przepracował, jednak dalej jest to pies do mą-
drego poprowadzenia, aby mógł się całkowicie otwo-
rzyć… Swoim wyglądem budził respekt, a on przecież 
nie skrzywdziłby nawet muchy! Można z nim zrobić do-
słownie wszystko. Hades ma ok. 2 – 3 lata i jest w typie 
owczarka. Lśniący, długowłosy, aksamitny. O burszty-
nowych, magicznych oczach. Przystojniak. Bardzo opa-
nowany, grzeczny, nieśmiały. Na 
smyczy chodzi koło nogi, ale to 
złudne. Hades to mocno lękowy, 
zamknięty w sobie pies. Może za-
mieszkać w domu. Nie ma proble-
mu, aby zamieszkał z innym psem. 
Jest szansa, że złapie z nim nić po-
rozumienia i pomoże w aklimaty-
zacji. Poszukiwany dom bez dzieci. 
Należy skupić się po adopcji tylko 
na nim. Warto mieć na względzie 
możliwość pracy z  behawiory-
stą. Hadesik jest po kastracji, ma 
wszystkie szczepienia i czip.

Indila – przyjechała zaniedbana, zgarnięta z terenu po-
bliskiej wsi. Indila nie znosi schroniska najlepiej. Nie boi 
się tu nikogo, ale jest bardzo rozemocjonowana i nerwo-
wa. Życie w boksie dla tej suni to tragedia. Gdy już ktoś 
przyjdzie odratować ją z opresji choć na chwile, rusza 
z kopyta by zaczerpnąć powietrza poza murami schroni-
ska. Jest aktywna i potrzebuje ruchu. Indila w stosunku 
do człowieka jest otwarta i bardzo przyjazna. Ludzie to 
zdecydowanie jej sojusznicy oraz 
wsparcie, w beznadziejnej sytu-
acji, w której się znalazła. Sunia 
waży około 23 kg. Ma szczupłą, 
smukłą sylwetkę, a wielkość ciut 
ponad kolana. Może zamieszkać 
w domu z ogrodem lub mieszka-
niu w  bloku. Najważniejsze, by 
była zaopiekowana. Niestety, In-
dila nie współgra z innymi psami. 
Odradzamy ją także do kotów. Czy 
ktoś zauważy jej potencjał i pięk-
no? Indila to prawdziwy kąsek dla 
fanów ON-ków! Weź ją do siebie…

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

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

Tylko do końca lipca mieszkańcy mają 
czas na złożenie deklaracji w Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków – CEEB jest po-
prawa jakości powietrza poprzez likwi-
dację głównej przyczyny zanieczyszczeń 
– emisji substancji powodujących smog. 
CEEB to bardzo ważne narzędzie wspiera-
jące wymianę starych kotłów grzewczych. 
To miejsce, gdzie będą dostępne również 
informacje na temat wszystkich progra-
mów finansowania wymiany pieców.

Jak złożyć deklarację?
Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek zło-
żenia deklaracji. Można to zrobić na dwa 
sposoby:
1)  elektronicznie, przez stronę www.

zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do 
tego profil zaufany, e-dowód lub pod-
pis kwalifikowany,

2)  w wersji papierowej, składając ją oso-
biście w Urzędzie Gminy Wiązowna 
albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Kiedy kończy się okres 
składania deklaracji?
Ostateczny termin mija 
30 czerwca 2022  r. dla 
źródeł ciepła lub spala-
nia paliw uruchomionych 
przed 1 lipca 2021 r. Na-
tomiast w  przypadku 
tych uruchomionych po 
1 lipca 2021 r. termin ten 
wynosi 14 dni od jego 
uruchomienia.

Czy są przewidziane kary dla 
osób, które nie dostarczą danych, 
a powinny?
Przepisy wprowadzające obowiązek zło-
żenia deklaracji zostały wzmocnione 
przepisami sankcyjnymi. W art. 27h usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków wprowadza się sankcje karne, 
które mogą być nakładane w przypad-
ku niezłożenia deklaracji w ustawowym 
terminie.

Czy baza CEEB i przeprowadzona in-
wentaryzacja pieców w gminie, to 
nie to samo?
To dwie odrębne bazy, zawierające czę-
ściowo inne dane. Nie ma możliwości 
transmisji danych z bazy zinwentaryzo-
wanych pieców na terenie gminy do bazy 
CEEB. Dane zbierane podczas gminnych 
inwentaryzacji pieców podawane były do-
browolnie w ramach ankiety, natomiast 
wpisanie danych do systemu CEEB jest 
obowiązkiem właściciela budynku, wyni-
kającym z przepisów prawa.  

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

Najważniejsze 
informacji o CEEB

Foto: Adobe Stock
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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

Powszechnie przyjęło się powiedzenie, 
że sport to zdrowie. Jednak podejmo-
wanie wszelkiego rodzaju aktywno-
ści fizycznej daje nam o wiele więcej 
korzyści. Sport wpływa nie tylko na 
poprawę naszego zdrowia i  kondy-
cji, ale też pozytywnie oddziałuje na 
nasz nastrój. Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie przygotował ofertę dla 
aktywnych oraz dla tych, którzy do-
piero zaczynają przygodę ze sportem.

Bezpłatne zajęcia prowadzone w Pawi-
lonie Kultury w Wiązownie oraz w świe-
tlicach wiejskich realizowane przez Klub 
Sportowy Advit to:
1)  Zajęcia usprawniające dla seniorów – 

są to grupowe zajęcia mające na celu 
poprawić kondycję Zestaw ćwiczeń 
został dobrany tak, aby każdy senior 
mógł wykonać je bez problemu. Zaję-
cia są prowadzone w świetlicy w Ża-
nęcinie i w Pawilonie Kultury.

2)  Ćwiczenia z elementami stepu – są to 
zajęcia z wykorzystaniem specjalne-
go stopnia (stepu). Podczas jednych 
zajęć step aerobiku można spalić na-
wet 600 kcal, a  ponadto wyrzeźbić 
i ujędrnić uda, pośladki oraz łydki. Te 
zajęcia prowadzone są w Pawilonie 
Kultury, a także w świetlicach wiej-
skich w: Izabeli, Kopkach, Majdanie, 
Dziechcińcu, Pęclinie.

Płatne zajęcia w  Pawilonie Kultury 
w Wiązownie to:
1)  Joga – zajęcia te obejmują pracę z cia-

łem i oddechem, ale również z naszą 
koncentracją. Praktykując ruch i od-
dech w synchroniczny sposób, umysł 
nabiera uważności. Dodatkowym 
efektem zajęć jest pogłębiony i bar-
dziej świadomy oddech. Zajęcia są 

skierowane do osób, które zaczyna-
ją praktykę, ale także mogą uczestni-
czyć w nich osoby z doświadczeniem.

2)  Trening fitness – zajęcia wzmac-
niająco-kondycyjne. Zawierają ćwi-
czenia mobilizujące i wzmacniające 
wszystkie partie mięśniowe, ćwicze-
nia interwałowe oraz ćwiczenia roz-
ciągające. Moduł treningowy składa 
się z rozgrzewki, części głównej oraz 
stretchingu.

3)  Pilates/streching – zajęcia z nurtu bo-
dy&mind wzmacniające i uelastycz-
niające całe ciało. Trening dla każdego 
inspirowany jogą, baletem oraz ćwi-
czeniami izometrycznymi.

4)  „Zdrowy kręgosłup” – zajęcia ogólno-
rozwojowe, prozdrowotne dla wszyst-
kich osób niezależnie od poziomu 
zaawansowania, zawierające ćwicze-
nia wzmacniające, stabilizujące oraz 
rozciągające. Trening skoncentrowa-
ny na profilaktyce bólów kręgosłupa, 
utrzymaniu prawidłowej postawy cia-
ła oraz wyrównaniu powstających na-
pięć mięśniowych.

5)  „Poznaj swoją kobiecość” – są to za-
jęcia holistyczne i  funkcjonalne. Po-
dejście do ciała w których bazą jest: 
edukacja, prawidłowa postawa cia-
ła, świadomy oddech, elastyczne dno 
miednicy, trening funkcjonalny. Na te 
zajęcia zapraszamy panie.

6)  Taniec towarzyski dla par – jest to 
kurs tańca towarzyskiego dla par na 
poziomie początkującym. Uczestnic-
two w  zajęciach umożliwi sprawne 
wykorzystanie nauczonych kroków 
zarówno na imprezach okoliczno-
ściowych, jak i na dyskotekach, we-
selach. Nad fachowością procesu 
kształcenia czuwa profesjonalna ka-
dra instruktorska.

Zajęcia sportowe 
w Gminny Ośrodku 
Kultury
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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

7)  Latino Solo dla pan – to zajęcia na 
poziomie początkującym, z różnymi 
elementami tańca, skomponowane 
w  ciekawe, łatwe do przyswojenia, 
autonomiczne choreografie. Nad fa-
chowością procesu kształcenia czuwa 
profesjonalna kadra instruktorska.

Oprócz tego na terenie gminy odbywa-
ją się:
1)  Treningi lekkoatletyczne – w Gmin-

nym Parku Centrum w  Wiązownie. 
Zajęcie te poprawiają koordynację ru-
chową i przygotowują do zawodów 
lekkoatletycznych, m.in. do Półmara-
tonu Wiązowskiego.

2)  Fitness – wzmacniające i ujędrniają-
ce wszystkie grupy mięśniowe oraz 
poprawiające kondycję fizyczną, po-
prawiające siłę mięśniową, a  jedno-
cześnie zmieniające kształt sylwetki. 
Niezbyt szybkie tempo podczas ćwi-
czeń fitness sprzyja koncentracji na 
technice i  dokładności wykonywa-
nych ćwiczeń. Zajęcia te są prowa-
dzone w świetlicy w Woli Duckiej.

3)  Zumba – to program treningowy, za-
wierający wszystkie elementy fitnes-
su: cardio, pracę mięśni, równowagę 
i gibkość. Choreografie inspirowane 

są głównie tańcami latynoskimi, ale 
także tańcem brzucha czy Quebradi-
tą. Latynoskie klimaty tylko w świe-
tlicy w Rzakcie.

Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiązownie ze Szkołą Podstawową 
w Gliniance, osoby preferujące grę zespo-
łową zapraszamy na Akademię Siatkówki. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady 
gry, podstawowe zagrywki, uczą się prawi-
dłowej postawy i techniki. Te zajęcia pro-
wadzone są dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.

W ofercie Gminnego Ośrodka Kultury są 
także zajęcia na Orliku w Zakręcie. Każ-
dy po wcześniejszym umówieniu się z in-
struktorem, może skorzystać z zajęć: gry 
w bule, rugby, badmintona, piłki nożnej, 
koszykówki i siatkówki.

Oferta GOK cały czas się poszerza. Zachę-
camy to korzystania z zajęć. Mamy na-
dzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Więcej informacji można uzyskać w GOK 
Wiązowna tel. 22 180 00 41, e-mail: zapi-
sy@gok-wiazowna.pl oraz na stronie: gok-
-wiazowna.pl. 

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl
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Wybitne osiągnięcia 
sportowo-artystyczne. 
Przyznano stypendia

Wójt Gminy Wiązowna przyznał stypendia dla 
39 uczniów i studentów z naszej gminy za wy-
bitne osiągnięcia sportowo-artystyczne oraz dla 
czterech dorosłych mieszkańców za osiągnięcia 
sportowe. Liczba tegorocznych stypendystów 
jest rekordowa. Łączna pula środków przezna-
czonych z budżetu gminy wyniosła 100 560 zł.

W 2022 r. stypendia trafią do reprezentantów wie-
lu różnych dziedzin: tańca, grapplingu, judo, ju-jitsu, 
teqballa, futsalu, lekkoatletyki, pływania, tenisa sto-
łowego, szachów, a także do wokalistów i muzyków. 
Mamy mistrzów w zawodach i konkursach o zasięgu 
regionalnym, krajowym a nawet międzynarodowym.

Najliczniejszą grupę stypendystów stanowią tance-
rze: Bartłomiej ZGUTKA, Bartosz i Grzegorz MUŚNIC-
CY, Aleksander ROZWADOWSKI, Julia POGORZELSKA, 
Bartosz SZYMCZYK, Krzysztof POGORZELSKI, Celina 
HACZYŃSKA, Hubert BUCZYŃSKI. Wśród stypendy-
stów jest też Wicemistrz Świata Tymon PIWIŃSKI, 
uczeń szkoły w Wiązownie, który wraz z partner-
ką zdobył ten tytuł podczas Tanecznych Mistrzostw 
Świata we wrześniu 2021 r.

Z każdym rokiem przybywa też przedstawicieli no-
wych dyscyplin. Zofia KRYSIK uprawia kolarstwo gór-
skie, Alicja BARTNICKA jest mistrzynią w teqballu, 
a Maria SZULIK, którą powołano do Kadry Narodo-
wej na Mistrzostwa Europy, jest mistrzynią Polski 
w sumo. Pola i Sonia FRYSZKOWSKIE trenują z sukce-
sami pływanie, a nagradzana w konkursach regional-
nych i ogólnopolskich Joanna WOŹNICA-MUŚNICKA 
– jeździectwo. Dawid KĄKOL, Kacper LASKUS i  Ja-
kub KRAWCZYŃSKI grają z sukcesami w futsal, czyli 
odmianę piłki nożnej rozgrywaną w hali sportowej.

Liczną i mogącą pochwalić się wieloma osiągnię-
ciami grupą są zawodnicy UKS Zakręt, uprawiają-
cy brazylijskie jiu-jitsu i grappling, wśród nich są: 
Antoni ROGOWSKI, Maja oraz Janina i Małgorzata 
SALAMON, Jan ROMANOWSKI, Kacper MAJSZCZYK, 
Tomasz KISIEL, Martyna DĄBROWSKA.

Sztuki walki trenują i  sukcesy odnoszą również 
zawodnicy judo ze szkoły w  Malcanowie: Roza-
lia BEREDA oraz Maciej i  Rafał PIETRZYKOWSCY. 
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Lekkoatletykę, a  w szczególności biegi, uprawia-
ją z wieloma zwycięstwami Cezary WÓJCIK, Adrian 
RAK i Bartłomiej KĘPIŃSKI.

Sukcesy w  szachach na poziomie ogólnopolskim 
i międzynarodowym odnosi od kilku lat Karol MIEL-
CUCH, uczeń ze szkoły w Gliniance.

Z dziedzin artystycznych stypendiami wyróżnieni 
zostali:
1.  Julian STRZAŁKOWSKI – utalentowany, młody pia-

nista, nagradzany w konkursach ogólnopolskich, 
mogący pochwalić się wyróżnieniem w Między-
narodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza 
Zarębskiego, uczeń szkoły w Malcanowie.

2.  Benedykt SOKOŁOWSKI – instrumentalista, 
nagradzany za grę na gitarze, oboju. Oprócz 
pasji muzycznej realizujący się również w szy-
bownictwie, spadochroniarstwie i  sportach 
motorowodnych.

3.  Felicyta i Felicjan SOKOŁOWSCY – utalentowa-
ni wokalnie i instrumentalnie młodzi mieszańcy 
Czarnówki, nagradzani w konkursach regional-
nych i ogólnopolskich.

4.  Adela PAZIO – utalentowana i nagradzana woka-
listka, uczennica szkoły w Zakręcie.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnieć naszych 
młodych, zdolnych mieszkańców. O  ich sukcesach 
będziemy z przyjemnością informować. Wszystkim 
stypendystom serdecznie gratulujemy.

Kwoty stypendium dla dzieci i młodzieży wynoszą 
od 100 do 300 zł w zależności od osiągnięć. Wnio-
ski składamy do 15 września poprzedzającego rok 
budżetowy, na który będą przyznane. Nabór na rok 
2023 ogłosimy w sierpniu.

Dorośli sportowcy mogą liczyć na stypendia w wy-
sokości 500 zł. Na rok 2022 r. przyznano je czterem 
osobom, są to: Tomasz GRZYBOWSKI, Kamil SITEK, 
Mateusz STAWIKOWSKI i Rafał ZAJKOWSKI. To za-
wodnicy GKTS Wiązowna – klubu tenisa stołowego, 
w którym także pracują, trenując z sukcesami kolej-
ne pokolenia mieszkańców.  

Na podstawie informacji CUW i GOK
Redakcja
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To wyjątkowa, pięknie ilustrowana podróż przez 
historię literatury. Autor zapuszcza się w jej naj-
mroczniejsze zakątki, polując na najdziwniej-
sze publikacje, i  odkrywa fascynujące tło ich 
powstania. Znajdziemy tu istną bibliotekę sza-
leńca, zbiór ekscentrycznych woluminów, czę-
sto kompletnie zapomnianych. Książki pisane 
krwią; oprawne w ludzką skórę; dzieła zwario-
wane; pozycje, które zwiodły cały świat; wy-
dania niewidoczne gołym okiem i większe od 
człowieka; księgi kodów i szyfrów, których ta-
jemnic do dzisiaj nie odkryto. Autor wytropił 
wiele przejawów dziwności wyobrażalnej jak 
i tej niepojętej.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance.

Nicola Sutcliff Robert Radzik Edward Brooke-Hitching

„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.

Biblioteka szaleńca.
Największe kurioza wydawniczeWnutriennicy czyli cena zdradyJestem Saudyjką.

Świat oczami kobiet z Arabii Saudyjskiej
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W filii biblioteki w Gliniance w walen-
tynki odbyło się spotkanie członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Dzień 
zakochanych przyniósł ze sobą temat 
miłości i uczynił spotkanie klubowi-
czów wyjątkowo uroczystym.

Czytelnicy szybko podjęli dyskusję na te-
mat pierwszej z  przeczytanych książek, 
jaką była „Pamiętam” Piotra STANKIEWI-
CZA z Wydawnictwa Grupa Wydawnicza 
Relacja. Książka wzbudziła wiele różnych 
emocji: u jednych rozczarowanie, innych 
pobudziła do wspomnień i refleksji nad 
dawnym życiem oraz tęsknotę za tym, co 
już nie wróci. Fabuła prowokowała nie-
wątpliwie do dzielenia się tym, co każdy 
z nas pamięta i właśnie ten wątek, najdłu-
żej wybrzmiał w rozmowie nad publikacją.

Drugą omawianą publikacją była książ-
ka „Parweniusz z rodowodem. Biografia 
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza” Jarosła-
wa GÓRSKIEGO. Jej wyjątkowo boga-
ta w  szczegóły treść, mocno dała się 

czytającym we znaki. To książ-
ka, którą należy czytać ze sku-
pieniem i uwagą. Klubowicze 
przekonali się, że to literatu-
ra niełatwa, ale kto przeczy-
tał do końca poznał życie, 
osobę i  światopogląd boha-
tera. W kwestii oceny postaci 
każdy miał możliwość, by wy-
razić swoje zdanie. Czytelnicy 
śmiało opowiadali o  swoich 
odczuciach, oceniając postać 
Tadeusza DOŁĘGI-MOSTO-
WICZA jako kontrowersyjną 
i  – pod wieloma względami 
– zagadkową.

Każdy z  uczestników spotkania otrzy-
mał walentynkową niespodziankę. Za-
wierała czekoladowe serduszka – wyraz 
naszej sympatii, a także zaproszenie na 
spotkanie autorskie z historykiem Rober-
tem RADZIKIEM oraz całoroczny plan wy-
darzeń organizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Wiązowna. Klubowicze 

otrzymali także czerwoną różę – symbol 
miłości… do książki, którą z całą pewno-
ścią każdy z nich posiada.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
było bardzo owocne. Przed nami kolej-
na książka do uważnego przeczytania – 
„Przegwizdane” Aurelii VALOGNES. 

Dorota Bortkiewicz

Dyskusyjny Klub Książki. 
Walentynkowe spotkanie

Arabia Saudyjska to jeden z  najbardziej ta-
jemniczych krajów świata. Nicola Sutcliff po-
stanowiła naocznie przekonać się, co kryje się 
za nikabem. Przez cztery lata mieszkała w Ara-
bii Saudyjskiej, pracowała tam i widywała się 
z kobietami. Spotykała się ze znanymi na ca-
łym świecie saudyjskimi aktywistkami wal-
czącymi o prawa kobiet, rozmawiała z żonami 
z poligamicznych rodzin, poznawała księżnicz-
ki i żyjące na pustyni Beduinki. Ze szczerych 
pełnych emocji rozmów wyłania się prawdzi-
wy, zupełnie nieznany portret Saudyjki. Od re-
ligii i polityki przez problemy dnia codziennego, 
do poligamicznych małżeństw…

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie

Autor znany z badania i odkrywania nieznanych 
wątków historii Żołnierzy Niezłomnych posta-
nowił opisać w książce makabryczne historie 
pokazujące bestialstwo komunistycznego ustro-
ju. Robert Radzik zdecydował się na zbadanie 
i przedstawienie w formie powieści działalności 
agenturalnej Piątej Kolumny, przenikającej sku-
tecznie w szeregi podziemia niepodległościowe-
go. Historia Żołnierzy Niezłomnych to opowieść 
przede wszystkim o bohaterskich postawach, 
chwalebnych postaciach, ale też o tych, którzy 
polskich niepodległościowców prześladowali – 
o zdrajcach i katach.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Czerwone róże – symbol 
miłości… do książki

Foto: D. Bortkiew
icz

30 Kultura  | biuletyn samorządowy | marzec 2022



Wyczekane ferie zimowe, pełne atrak-
cji i niespodzianek to marzenie każde-
go dziecka. Na szczęście, nie trzeba 
ich szukać daleko, można je znaleźć 
bardzo blisko domu. A  to wszystko 
dzięki corocznej akcji organizowa-
nej przez Gminę Wiązowna. Półkolo-
nie odbyły się w pierwszym tygodniu 
ferii w  czterech gminnych szkołach 
podstawowych. W drugim – w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Łącznie wzięło 
w nich udział 201 dzieci.

Najwięcej, bo aż 57 dzieci, uczestniczy-
ło w półkoloniach w szkole w Gliniance. 
W czasie tego tygodnia dzieci mogły być 
kucharzami, sportowcami, podróżnikami, 
księżniczkami, krasnoludkami, rycerzami, 
pływakami, artystami i mistrzami sko-
ków na trampolinie! Na koniec zaś wszy-
scy przenieśli się do prawdziwiej Krainy 
Czarów podczas balu karnawałowego 
prowadzonego przez Alicję z pomocą Ka-
pelusznika, Kota oraz Królowej Kier.

Dzieci spędzające ferie w szkole w Za-
kręcie, a było ich 20, uczestniczyły w ca-
łodniowej wycieczce do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie oraz do Planeta-
rium. Dużo radości sprawiły uczestnikom 
zajęcia kulinarne – przygotowywanie piz-
zy i dekorowanie babeczek. Dzieci miały 
też okazję uczestniczyć w lekcji muzeal-
nej. Odbyły wirtualny spacer po komna-
tach Zamku Królewskiego w Warszawie 
i wysłuchały wielu ciekawych opowieści 
o życiu dworskim.

Atrakcji nie zabrakło także dla 30 dzie-
ci w Malcanowie. Zajęcia sportowe, pla-
styczne, warsztaty kulinarne – zimowa 
herbaciarnia oraz własnoręczne przy-
gotowywanie pizzy. Uczestnicy spędzili 
również fantastycznie czas na wycieczce 
– byli w kinie, na obiedzie i w kręgielni. 
Zwieńczeniem ferii był bal karnawałowy.

W szkole w  Wiązownie czas spędzało 
34 dzieci. Tydzień feryjny obfitował tam 
w zajęcia muzyczno-taneczne, wspólne 
gry i zabawy, zajęcia plastyczne, sporto-
we. A podczas tradycyjnych warsztatów 
kulinarnych, dzieci robiły smaczne i zdro-
we desery oraz pizzę. Mnóstwo dobrej 
zabawy dostarczyła także wycieczka do 
sali zabaw.

W podróż po świecie wszystkich uczest-
ników ferii zabrała Anna JAKLEWICZ, au-
torka książek o swoich podróżach „Niebo 

w kolorze indygo. Chiny z dala od wiel-
kiego miasta” oraz „Indonezja. Po dru-
giej stronie raju”. Spotkanie i warsztaty 
zorganizowała Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Wiązowna.

Zajęcia w GOK
W GOK zajęcia odbyły się w trzech lo-
kalizacjach: w Pawilonie Kultury w Wią-
zownie oraz w świetlicach w Kopkach 
i Izabeli. Każdego dnia uczestnicy pozna-
wali historię innego patrona roku 2022. 
Wyruszyli w podróż w Himalaje z Wan-
dą RUTKOWSKĄ, na nowo wynaleźli lam-
pę naftową z Ignacym ŁUKASIEWICZEM, 
czytali wiersze Marii KONOPNICKIEJ, po-
znali Marię GRZEGORZEWSKĄ oraz wsłu-
chiwali się w hymn Józefa WYBICKIEGO. 
W  ramach zajęć sportowych trzy razy 
w  tygodniu ćwiczyli akrobatykę z ele-
mentami parkour. Na początku metalo-
wa konstrukcja zbudzała nieufność, ale 
po kilku ćwiczeniach, przeskoki, prze-
wroty i inne akrobacje nie sprawiały już 
żadnych trudności. Pod koniec tygodnia 
brali udział w zajęciach lego. Świetnie 
się bawili, rozwijając wyobraźnię. Oczy-
wiście nie zabrakło także zajęć pla-
stycznych i spacerów, podczas których 
budowali bazy i szałasy. 

Mamy nadzieję, że tegoroczne ferie za-
padną wszystkim dzieciom na dłu-
go w pamięci. Akcja finansowana była 
z budżetu Gminy Wiązowna, a jej koszt 
wyniósł 21 317,25 zł. Dziękujemy wy-
chowawcom, kierownikom wypoczynku, 
Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna 
i wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania i urozmaicenia dzieciom wy-
poczynku. 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

„Ferie blisko domu 2022”. Moc atrakcji
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