
 8
DUCHNOWSKI DOM 
KULTURY. PIERWSZA 
TAKA ŚWIETLICA 
W GMINIE

 12
MIESZKAŃCY 
PODZIELILI FUNDUSZE 
SOŁECTW. BĘDZIE SIĘ 
DZIAŁO W 2023 R.

 4
ŚWIĄTECZNA RADOŚĆ 
POMAGANIA. 
WESPRZYJMY 
WSPÓLNIE LENĘ 
Z ZAKRĘTU

nr 10 (188) grudzień 2022/ISSN 1509-4103

Bezpłatny biuletyn samorządowy

Żyjemy w świecie, w którym wszystko zmienia się w oka mgnieniu.
Życzymy więc Państwu zmian na lepsze.

Niech 2023 rok przyniesie ze sobą miłość, spokój,
poczucie pewności jutra i radość z codzienności.

Niech te Święta będą ukojeniem,
chwilą prawdziwego odpoczynku i porcją nadziei.

Dobroci, szczerości i odwagi w marzeniach!

życzy Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna
wraz z Radą Gminy Wiązowna

„Świąteczna 
Radość 

Pomagania”



Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Mieszkańcom Powiatu Otwockiego 
składam serdeczne życzenia: spokoju, radości 

oraz przyjaznej i rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole.

Niech Nowy 2023 rok przyniesie ze sobą 
wiele optymizmu, sukcesów i pozwoli  
na spełnienie najskrytszych marzeń.

Krzysztof Szczegielniak
Starosta Otwocki

Gdyby życzliwością, którą mamy 
dla siebie na Święta, obdzielać się 

sprawiedliwie, przez cały rok...

Gdyby na co dzień móc patrzeć na świat 
ze świątecznym optymizmem...

Gdyby przez 365 dni w roku dzielić się 
tym, co dobre z innymi...

Gdyby przestać gdybać, a zacząć wcielać 
to w życie...

Odwagi w zmienianiu świata na lepsze! 
Tego i Państwu, i sobie życzymy.

Redakcja „Powiązań”

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim obecnym i przyszłym 
półmaratończykom oraz tym, 

co na Wiązowską 5-tkę
życzymy

przede wszystkim zdrowia, siły, 
wytrwałości i determinacji 

do pokonywania kolejnych wyzwań,
ciągłej radości z biegania

oraz 
abyśmy w Nowym 2023 Roku 

spotkali się na starcie
43. Półmaratonu Wiązowskiego.

Organizatorzy 43.PW
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Szczepienia na HPV dla dzieci i nastolatków z na-
szej gminy. Radni przyjęli program edukacyjno-pro-
filaktyczny, w ramach którego dzieci będą mogły 
być szczepione bezpłatnie. Na str. 14 opisujemy 
szczegóły programu.
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Ruszyły zapisy na 43. Półmaraton Wiązowski. Na str. 
25 znajdziesz wszystkie informacje na temat zbli-
żającego się wydarzenia sportowego. Nie przegap 
okazji do biegu w promocyjnej cenie.

25

Na str. 21 publikujemy nowy harmonogram odbio-
ru śmieci, który będzie obowiązywał od 2023 roku. 
Przy okazji mamy dobrą wiadomość – ceny za od-
biór śmieci segregowanych w przyszłym roku nie 
wzrosną.

21
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„Świąteczna Radość 
Pomagania” w tym 
roku na rzecz Leny 
z Zakrętu

Mieszkańcy naszej gminy, angażując się w akcję, co roku pomagają inne-
mu dziecku. Lena DEMBEK ma 3 lata i od urodzenia choruje na mukowi-
scydozę. Choroba w znacznym stopniu utrudnia jej normalne oddychanie, 
a co za tym idzie – funkcjonowanie. Dzięki Państwa pomocy Lena ma szan-
sę na lepszą rehabilitację. Tegoroczną akcję „Świąteczna Radość Pomaga-
nia” zainaugurowaliśmy w centrum Wiązowny.
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Tradycyjnie w pierwszą niedzielę grud-
nia spotkaliśmy się w  centrum Wią-
zowny, by wspólnie z  mieszkańcami 
celebrować przedświąteczny czas i zain-
augurować gminną akcję charytatywną. 
Zaprosiliśmy mieszkańców na „Wspól-
ne ubieranie choinki”, zorganizowane 
przez urząd gminy. W tym roku towarzy-
szył nam świąteczny jarmark. Były m.in. 
sympatyczne krasnale, przepiękne stroiki 
i bombki świąteczne, pachnący wędzoną 
śliwką bigos, domowej roboty napitki czy 
obrazy. Dzieciaki zajadały się wrapami, 
zapiekankami i kręconym ziemniakiem. 
Stoisko urzędowe oferowało, pachnącą 
goździkami i  pomarańczą, gorącą her-
batę oraz przepyszne ciasta, a  senio-
rzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli 
Karczewskiej – domowej roboty piero-
gi, które miały takie wzięcie, że zniknęły 
w ciągu godziny.

Stoisko Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie należało do tych najgło-
śniejszych. Chętni mogli przygotować 
ozdobę, wybijając młotkiem wzór na 
miedzianej blaszce. W namiocie Szkoły 
Podstawowej im. W. Witosa w Glinian-
ce chętni robili m.in. brokatowe tatu-
aże. Stoisko Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna mieniło się złotem, a  na-
sze bibliotekarki, jak zwykle, przygoto-
wały mnóstwo atrakcji dla młodszych 
czytelników.

Największe emocje wzbudził jednak 
gminny konkurs piosenki zimowej, 
w  którym udział wzięły przedszkola 
i szkoły działające na terenie naszej gmi-
ny. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Wiązowna Urszula KOZŁOWSKA, 
przedstawiając werdykt jury, zaznaczyła, 
że poziom był bardzo wyrównany i na-
prawdę ciężko było wyłonić zwycięzców. 
Trzecie miejsce w kategorii „Przedszko-
le” zajęła placówka z  Zakrętu, drugie 
– przedszkole z  Pęclina, a  pierwsze – 
przedszkole z Wiązowny. Były też dwa 
wyróżnienia dla niepublicznego przed-
szkola z  Wiązowny oraz dla placówki 
z Glinianki. W kategorii „Szkoła” trzecia 

była podstawówka z  Glinianki, druga 
– Szkoła Podstawowa w  Wiązownie, 
a pierwsza – Szkoła Podstawowa w Mal-
canowie. Wyróżnienie otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Zakręcie. Wręczyliśmy też 
nagrody za prace plastyczne w konkursie 
#LepiejPrzytul „Moc jest w nas!”. Wyniki 
publikujemy na str. 28.

„Świąteczna Radość Pomagania”  
po raz ósmy
Wszystkie te atrakcje zgromadziły setki 
mieszkańców gminy. W czasie licznych 
zabaw Wójt Gminy Wiązowna Janusz 
BUDNY zaprezentował tegoroczną pocz-
tówkę – To jest moja ulubiona akcja, 

Hania, bohaterka akcji 
w 2019 r, wraz z dziećmi 
ze swojego przedszkola 
wzięła udział 
w konkursie piosenki

Zwycięski występ szkoły 
w Malcanowie
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Lena z mamą, 
Dominik z tatą oraz 
wójt Janusz Budny
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

BOLESŁAWÓW

75 Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

100 Budowa wodociągu w ul. Czapli

50 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

CZARNÓWKA

100 Utwardzenie z odwodnieniem 
ul. Orzechowej i Akacjowej

DUCHNÓW

100 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Muzycznej

75 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

75
Doziarnienie ul. Kwitnącej 
Jabłoni, Księżycowej, Sasanki, 
Muzycznej oraz Dłuskiej

DZIECHCINIEC

75 Budowa wodociągu 
w ul. Dworskiej

50 Budowa świetlicy wiejskiej

100
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej oraz 
doposażenie świetlicy

EMÓW

75 Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami

50 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Jasna

25 Modernizacja ul. Sosnowej

GLINIANKA

50 Projekt i budowa ul. Wrzosowej

100 Budowa dróg osiedlowych

Ciąg dalszy paska na str. 8

prosta i szczera pomoc, w którą angażu-
jemy się wszyscy. Zbiórka, którą ogłasza-
my na pocztówce, realnie poprawia życie 
dzieci – powiedział. Na pocztówce, która 
dotrze do Państwa dzięki pomocy wolon-
tariuszy z Centrum Wolontariatu, znajdą 
Państwo zarówno życzenia, jak i informa-
cję o tym, jak pomoc małej Lence, prze-
kazując jej 1% podatku.

– Miesiąc po narodzinach Lenki otrzy-
małam telefon ze szpitala, że lekarze 
u  córeczki podejrzewają mukowiscydo-
zę i mamy się jak najszybciej zgłosić do 
szpitala. Następnego dnia diagnoza się 
potwierdziła – wspomina Malwina DEM-
BEK, mama Lenki. – Cały pobyt w szpitalu 
uczyłam się od lekarzy, co to za choroba, 
jak z nią walczyć i – po części – jak będzie 
wyglądało nasze życie. To były najgorsze 
dni, jakie dotychczas przeżyłam. Wylałam 
morze łez. Niestety, z tym nie da się pogo-
dzić. Są lepsze i gorsze dni, ale ból w sercu 
pozostanie na zawsze. 

Mama wychowuje Lenkę sama – poma-
gają jej w  tym dziadkowie dziewczyn-
ki. Córeczka jest moim oczkiem w głowie. 
Mimo, że każdy jej dzień to walka o od-
dech, jest uśmiechnięta i radosna – mówi 
Malwina DEMBEK. – Sama nie jestem 
w stanie zapewnić córeczce wszystkiego, 
co potrzebuje. A koszty rosną.

Podczas wydarzenia zebraliśmy blisko 5 tys. 
zł. Uczniowie ze Szkoły w Zakręcie przygo-
towali kiermasz z wypiekami, a uzyskane 
ze sprzedaży pieniądze (3000 zł), przekaza-
li mamie Lenki. Stowarzyszenie „Jesteśmy!” 
zebrało 460 zł, zaś uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z Wiązowny – 760 zł. W sumie 
mamy ponad 9 tys. zł. A to dopiero początek 
pomocy, która w najbliższych miesiącach, 
jesteśmy przekonani, popłynie do dziew-
czynki. We wszystkich dotychczasowych 
edycjach „Świątecznej Radości Pomagania” 
wsparliśmy naszych potrzebujących 
sąsiadów kwotą blisko 500 tys. zł. 

Redakcja
tukonktakt@wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska

Każdy z nas może 
ofiarować prezent małej 
Lence. Dziewczynkę można 
wesprzeć, wpłacając pienią-
dze na zbiórkę poprzez stronę 
https://pomagam.pl/9my83ntg 
Można także w rocznym zezna-
niu podatkowym w odpowied-
nim miejscu wpisać nr KRS 
00000 64892, a w celu szcze-
gółowym: Dembek Lena 
909/14/20.
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Dobiega końca budowa największej 
z  powstałych dotychczas świetlic 
w  naszej gminie, czyli Duchnow-
skiego Domu Kultury. Oprócz funkcji 
świetlicy w budynku znajdzie się też 
nowoczesna biblioteka. W pierwszej 
połowie 2023 r. zajmiemy się wyposa-
żeniem w niezbędne meble i sprzęty.

W Domu Kultury jednocześnie będzie 
mogło przebywać nawet do 150 osób. 
Jest tam duża sala wielofunkcyjna (ok. 
123 m2), sala warsztatowa (ok. 28 m2), 
sala zajęć (ok. 23 m2), pomieszczenia 
dla Biblioteki Publicznej Gminy Wiązow-
na z zapleczem socjalnym, a także po-
mieszczenia gospodarcze i łazienki.

– Nowa siedziba filii biblioteki w Duch-
nowie to nowa perspektywa dla miesz-
kańców i  sąsiadów gminy Wiązowna. 
Wszyscy zainteresowani kulturą, a szcze-
gólnie działaniami inspirowanymi przez 
bibliotekę, znajdą w  niej coś dla siebie. 
Cieszy fakt, że po usunięciu barier archi-
tektonicznych, będzie ułatwiony dostęp 
do pomieszczeń bibliotecznych – szczegól-
nie dla osób starszych i matek z dziećmi. 
Chcemy, by biblioteka stała się miejscem 
rodzinnych spotkań z  książką. Większa 
przestrzeń to nowe możliwości do orga-
nizacji różnych wydarzeń promujących 
czytelnictwo – mówi Marzena KOPKA, 
dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna. – Mam nadzieję, że w nowym 
obiekcie społeczność naszej gminy aktyw-
nie będzie uczestniczyła w życiu bibliote-
ki. Liczę na to, że będziemy się wspólnie 
inspirować się do działań i  aktywności 
kulturalno-czytelniczej. Różnorodność 
grup użytkowników może być okazją do 

czerpania, inspirowania się i współtwo-
rzenia klimatu tego miejsca. Czekamy na 
otwarcie placówki.

Świetlica jest już wyposażona w system 
wentylacji mechanicznej, monitoring wi-
zyjny, system alarmowy, instalację foto-
woltaiczną oraz klimatyzację. Pozostały 
jeszcze do wykonania ostatnie prace 
związane z zagospodarowaniem terenu 
po rozebranym budynku usługowo-han-
dlowym, w którym do tej pory miała sie-
dzibę filia naszej biblioteki. Trwają prace 
związane z zagospodarowaniem terenu 
wokół obiektu. Wyposażanie świetlicy 
w Duchnowie w niezbędne urządzenia, 
meble czy sprzęt AGD nastąpi w 2023 r.

W przyszłym roku wokół budynku poja-
wi się zieleń – trawniki, drzewa i krzewy. 
Wiosną sołectwo razem z mieszkańcami 
chce tam założyć klomby i ogród. Będzie 
też parking dla aut i miejsca dla rowe-
rów. Całkowity szacowany koszt to ok. 3,5 
mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie 
w wysokości 750 tys. zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Końcowe prace 
w Duchnowskim Domu 
Kultury

100
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum 
miejscowości

100 Zagospodarowanie placu 
zabaw w Gliniance II

75 Doziarnianie ul. Wawrzynieckiej 
w Gliniance II

50
Przebudowa z nadbudową 
budynku przy ul. Napoleońskiej 
i Wawrzynieckiej

100 Remont strażnicy OSP 
Glinianka

100 Doposażenie OSP Glinianka

GÓRASZKA

100 Projekt i budowa pumptracku

75 Budowa kanalizacji

50 Modernizacja ul. Mickiewicza

50 Budowa ul. Krótkiej i odcinka 
ul. Pięknej w Majdanie

50 Budowa świetlicy wiejskiej 
– projekt

75 Zakup kruszywa na drogi

100 Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej

IZABELA

75
Projekt chodnika wraz 
z przystankami przy drodze nr 
2701W w Izabeli i Michałówku 
– pomoc rzeczowa dla powiatu

100 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

100 Zakup flag państwowych 
i ozdób świątecznych

0 Konserwacja przepustów 
drogowych w miejscowości

KĄCK

75 Utwardzenie dróg kruszywem

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 14

Trwają prace 
wykończeniowe w budynku
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Nowe przystanki w 16 miejscach

Sfinalizowaliśmy montaż nowych wiat przy-
stankowych na terenie gminy. Do tej pory 
powstało 16 zamówionych przez nas zada-
szeń. Nowe wiaty pojawiły się na ulicach 
w Góraszce, Kącku, Majdanie, Wiązownie, 
Woli Duckiej oraz Rudce. Zamówiliśmy jesz-
cze dwie wiaty do Góraszki i Kącka. Potrze-
by zgłaszali nam radni i mieszkańcy. Koszt 
tej inwestycji to ponad 150 000 zł, a wy-
konawcą była firma BIN Sp. z o.o., z której 
usług korzystaliśmy do tej pory dla ujed-
nolicenia tego typu obiektów na naszych 
liniach komunikacyjnych. Wiaty spełnia-
ją wymagania, jakie stawia Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Warszawie. Pojawiły się 
na nich nowe oznakowania oraz gablota na 
rozkłady jazdy i informacje dla pasażerów. 

Dariusz Furmańczyk

Wsparcie dla szkół i przedszkoli 
z programu czytelnictwa

Mamy wsparcie finansowe dla sześciu 
placówek oświatowych w  ramach Prio-
rytetu 3 „Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. 
Szkoły i przedszkola, które otrzymały pie-
niądze w 2022 r. to: przedszkole w Pęcli-
nie – 3 000 zł, przedszkole w Woli Duckiej 
– 3  000 zł, przedszkole w  Zakręcie – 
3 000 zł, Szkoła Podstawowa w Zakręcie 
– 12 000 zł, Szkoła Podstawowa w Wią-
zownie – 12 000 zł, Szkoła Podstawowa 
w Malcanowie – 12 000 zł. Całkowity koszt 
zadania wynosi 56 250 zł, z czego wspar-
cie rządowe to 45 000 zł, a wkład wła-
sny gminy to 11 250 zł. Dzięki udziałowi 
w programie szkoły i przedszkola wzboga-
cają księgozbiory biblioteczne o nowości 
wydawnicze, dokonują zakupów nowych 
elementów wyposażenia biblioteki oraz 
aktywnie promują czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży. Urszula Kozłowska

Wodociąg i kanalizacja w Emowie

Wykonawca przystąpił do prac na budo-
wie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w Emowie w ul. Jasnej. Fir-
ma z Sulejówka ma za zadanie wybudo-
wać wodociąg o łącznej długości 353 m 
oraz kanalizację o długości 738 m wraz 
z koniecznym uzbrojeniem, co przyczy-
ni się do poprawy jakości życia miesz-
kańców. Nie jest to całość ul. Jasnej. Ze 
względu na brak zgód właścicieli nieru-
chomości, dalsza część będzie dopiero 
projektowana. Przypomnijmy, że dzię-
ki kanalizacji przeciętna rodzina może 
zaoszczędzić nawet 2000 zł rocznie. Na 
realizację zadania otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Dariusz Furmańczyk

Budowa wodociągów w ramach 
inicjatyw lokalnych

W tym roku powstanie łącznie około 635 m 
sieci wodociągowych w trzech miejscowo-
ściach. W Pęclinie powstała sieć o długości 
ok. 90 m, w Duchnowie 250 m, a w Lipowie 
ok. 295 m. Wartość wszystkich wymienio-
nych wyżej inwestycji to 174 149,10 zł, z cze-
go 63 000 zł stanowi wkład Państwa naszej 
gminy. Zachęcamy mieszkańców do wspól-
nej realizacji kolejnych zadań w  ramach 
inicjatywy lokalnej. Zadania można realizo-
wać, zgłaszając wniosek o inicjatywę lokal-
ną do Urzędu Gminy Wiązowna. Składanie 
dokumentu, jego rozpatrywanie oraz reali-
zacja następuje w tym samym roku kalen-
darzowym. Wszelkie informacje oraz wzór 
wniosku do pobrania dostępne są w Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy Wiązow-
na w zakładce Poradnik Interesanta/Sprawy 
różne/Inicjatywa lokalna. Informacje można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji pod nr tel. 22 
512 58 65 lub pisząc na e-mail: k.roslaniec@
wiazowna.pl. Katarzyna Rosłaniec

Droga w Porębach gotowa

Jazda po drodze gminnej 270836W Porę-
by – Teresław to teraz sama przyjemność. 
Wykonawca zakończył jej asfaltowanie. Po-
wstał też odcinek wodociągu. Na ponad 
600 metrach drogi wykonawca ułożył na-
kładkę asfaltową, zbudował pobocza, wy-
mienił również przepust poprzeczny pod 
drogą. Jednocześnie na remontowanym od-
cinku drogi zbudowano sieć wodociągową. 
Na inwestycję „Modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych we wsi Poręby” 
otrzymaliśmy dofinansowanie z  budże-
tu Województwa Mazowieckiego. Wspar-
to nas kwotą 98 000 zł. Położenie asfaltu 
kosztowało 351 877,60 zł, a budowa sieci 
wodociągowej 325 950 zł. Mamy nadzieję, 
że powiat otwocki dokończy budowę drogi 
prowadzącej przez wieś w stronę Górasz-
ki. To bardzo ważny odcinek dla naszych 
mieszkańców. Tomasz Mielnicki

Nowe odcinki wodociągów 
w Duchnowie, Michałówku i Kącku

Zakończyliśmy roboty budowlane przy bu-
dowie dwóch odcinków wodociągu Kąck 
– Duchnów i Michałówek – Duchnów. Wo-
dociągi powstały w ciągu ulic: Malowni-
czej, Mieni, Dłuskiej, Kwitnącej Jesieni, Góry 
Warszawskie i Leśny Zakątek. Zadania re-
alizowane były w latach 2021 – 2022 i ob-
jęły odcinki o łącznej długości niemal 3500 
m. Budowa została dofinansowana z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Koszt odcinka Micha-
łówek – Duchnów to 547 350 zł, a Kąck 
– Duchnów to 399 750 zł. Zrealizowane 
odcinki mają na celu zapewnienie równo-
miernego zaopatrzenia w  bieżącą wodę 
północnej części Duchnowa oraz lepszą 
współpracę stacji uzdatniania wody w Maj-
danie i Lipowie. Emilia Szaruga
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Wybitni sportowcy 
nagrodzeni
Dwie sesje – jedna nadzwyczajna, 
a druga zwykła – odbyły się w listo-
padzie. Podczas drugiej nasi samo-
rządowcy podjęli 22 uchwały, m.in. 
tę dotyczącą programu edukacyjnego 
połączonego ze szczepieniami prze-
ciwko HPV w naszej gminie.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wią-
zowna odbyła się 9 listopada. Sesję nad-
zwyczajną zwołano, aby jak najszybciej 
przekazać środki przeznaczone na do-
datki węglowe dla mieszkańców gminy.

Przedostatnią w tym roku sesję rozpoczę-
to przypięciem symbolicznej białej wstąż-
ki. Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna 
Andrzej Cholewa opowiedział o kampanii 
i zachęcił do udziału w naszej akcji. Na-
stępnie radni pogratulowali przybyłym na 
sesję młodym mieszkańcom naszej gmi-
ny – Nadii LATO i Tymonowi PIWIŃSKIEMU 
– zdobycia Mistrzostwa Świata w kombi-
nacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz 
Bartkowi ZGUTCE i jego partnerce Mai DĄ-
BROWSKIEJ zajęcia pierwszego miejsca na 
Mistrzostwach Polski w tańcach standardo-
wych w kategorii Junior 2.

Podczas sesji radni 
zajęli się zmiana-
mi budżetowymi. 
Naj istotniejsza 
z  nich to zwięk-
szenie planu do-
chodów o kwotę 4 
316 026,96 zł z tytułu udziału we wpły-
wach z podatku PIT. Na sesji podjęto także 
uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportu. 
Radni podjęli także uchwałę w  sprawie 
przyjęcia wieloletniego „Programu pro-
filaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na 
lata 2023 – 2027”. Wdrożenie programu 
edukacyjnego połączonego ze szczepienia-
mi przeciwko HPV w populacji dziewcząt 
oraz chłopców obniży w przyszłości zacho-
rowalność na nowotwory wśród mieszkań-
ców gminy Wiązowna (więcej na str. 14).

Uchwalono także miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego „Polna Bis 
– obszar planistyczny D”. Zdecydowali też 
o przystąpieniu do sporządzenia trzech ko-
lejnych: „Emów Nadwiślańczyków – Ra-
diówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica 

Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”. 
Radni zgodzili się na nabycie nieruchomo-
ści położonych w Malcanowie, Dziechciń-
cu i  Bolesławowie. Nadano także nazwy 
ulicom: „Nadziei” i „Kormoranów” w Bo-
ryszewie, „Łopianu” w Gliniance, „Horten-
sji” w Góraszce. Radni nie zgodzili się na 
nazwę „Piwna” w Kącku, zaproponowanej 
przez mieszkańców z uwagi na brak nawią-
zania do historii miejsca lub odniesienia do 
stanu aktualnego.

Transmisja z obrad dostępna jest na por-
talu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie 
dostępne są także materiały z prac rady. 
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

Rada pogratulowała 
młodym tancerzom 

sukcesów

118.LVI.2022  zmieniająca Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 
grudnia 2021 roku ws. Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2022 rok, z późn. zm.;

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

120.LVII.2022 zmieniająca Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 
grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Wiązowna na 2022 rok 
z późn. zm.;

121.LVII.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;

122.LVII.2022 uchylająca uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę 
Wiązowna pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Warszawie zaciąganej przez spółkę 
komunalną Hydrodukt Sp. z o.o. na dofinan-
sowanie zakupu specjalistycznego pojazdu 
asenizacyjnego;

123.LVII.2022 określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych;

124.LVII.2022  rozpatrzenia skargi na Wójta 
Gminy Wiązowna;

125.LVII.2022 rozpatrzenia petycji Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”;

126.LVIII.2022 przyjęcia wieloletniego progra-
mu polityki zdrowotnej pn. „Program profilak-
tyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023 – 2027”;

127.LVII.2022 uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna 
Bis – obszar planistyczny D”;

128.LVII.2022  przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Emów Nadwiślańczyków 
– Radiówek”;

129.LVII.2022 przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna”;

130.LVII.2022 przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Majdan-Góraszka Bis”;

131.LVII.2022  wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położo-
nej w obrębie geodezyjnym Malcanów;

132.LVII.2022  wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położo-
nej w obrębie geodezyjnym Dziechciniec;

133.LVII.2022  wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położo-
nej w obrębie geodezyjnym Bolesławów;

134.LVII.2022  zmieniająca uchwałę nr 103.
XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 
listopada 2012 r. w sprawie nadania nazw uli-
com dostępnym, położonym w obrębie geode-
zyjnym Żanęcin;

135.LVII.2022 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą publiczną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Boryszew;

136.LVII.2022 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą publiczną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Boryszew;

137.LVII.2022 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Boryszew;

138.LVII.2022 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Glinianka;

139.LVII.2022 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Góraszka;

140.LVII.2022 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Kąck;

141.LVII.2022 określenia stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy oblicza-
niu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, 
uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wią-
zowna do placówek oświatowych.

Wykaz uchwał w sprawach:

Foto: E. Różańska
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Ranking Samorządów Rzeczpospolitej. 
Pierwsi na Mazowszu!

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
jest uznawany za jeden z najbardziej wia-
rygodnych w Polsce. W tym roku znaleźli-
śmy się na pierwszym miejscu wśród gmin 
z Mazowsza i na ósmym miejscu spośród 
1523 gmin wiejskich ocenionych w zesta-
wieniu. W ubiegłorocznym zestawieniu by-
liśmy na 34, czyli zaliczyliśmy skok o 26 
oczek, w dodatku trafiliśmy do pierwszej 
10. najlepszych w Polsce! „Rzeczpospolita” 
od 18 lat ocenia dokonania miast i gmin 
pod kątem zrównoważonego rozwoju, 
czyli działań, które są wyrazem dbałości 
o lokalną społeczność i środowisko, przy 
zachowaniu stabilności finansów i wyso-
kiej jakości zarządzania. Zmierzonych zo-
stało 50 różnych wartości.  Redakcja

Rozpoczynamy kontrolę uprawnień 
do Karty Mieszkańca

Rusza kontrola, która ma na celu wery-
fikację uprawnień do korzystania z Kar-
ty Mieszkańca Gminy Wiązowna. Do 
Państwa skrzynek trafią pisma z prośbą 
o przedstawienie aktualnego potwierdze-
nia rozliczania podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Otwocku – ze wskazaniem Gminy Wią-
zowna jako miejsca zamieszkania (zezna-
nie podatkowe PIT za 2021 rok). Jeśli dana 
osoba w ciągu 30 dni od odbioru pisma 
nie przedstawi wymienionego dokumentu, 
to jej Karta Mieszkańca zostanie zabloko-
wana. Karta Mieszkańca uprawnia do tań-
szego korzystania ze zintegrowanej sieci 
komunikacyjnej w Warszawie. Usługa cie-
szy się dużym zainteresowaniem naszych 
mieszkańców. Dotychczas wydaliśmy pra-
wie 1800 kart. Na roczne utrzymanie ko-
munikacji autobusowej wydamy 5,38 mln 
zł, na Karty Mieszkańca 230 tys. zł. Więcej 

informacji na temat Karty Mieszkańca 
Gminy Wiązowna oraz dopłat do biletów 
można znaleźć na naszej stronie w zakład-
ce: Załatw sprawę w urzędzie/Warszawa+ 
dopłaty do biletów Anna Wolak

Zmiana godzin pracy w Punkcie 
Paszportowym

Od 1 grudnia zmianie uległy godziny ob-
sługi interesantów w Punkcie Paszporto-
wym Starostwa Powiatowego w Otwocku, 
zlokalizowanym przy ul. Komunardów 10. 
Obsługa interesantów w odbywa się po 
wcześniejszym umówieniu, w  następu-
jących godzinach: poniedziałek od godz. 
8.10 do 16.45, od wtorku do czwartku od 
godz. 8.10 do 15.45, a w piątek od godz. 
8.10 do 14.45. Przypominamy o koniecz-
ności telefonicznej rezerwacji wizyty pod 
nr tel. 22 600 71 20. Redakcja

Zgłoś szkodliwe odpady

Zutylizowanie jednej tony azbestu to 
koszt ponad 400 zł. Co roku nasz sa-
morząd odbiera od mieszkańców azbest 
i przekazuje go do utylizacji. Jeśli masz 
tego typu odpady, zgłoś się do nas. Po-
możemy Ci się ich pozbyć. Zgłaszać do 
odbioru można każdy wyrób zawierający 
włókna azbestowe m.in. płyty azbestowo-
-cementowe płaskie lub faliste, rury, złą-
cza, kształtki i inne. Chętnych do pozbycia 
się azbestu, przy współfinansowaniu 
przez Gminę Wiązowna, zapraszamy do 
składania wniosków. Dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz w urzę-
dzie gminy. Przyjmowane są codziennie. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców, którzy we własnym zakre-
sie zutylizowali azbest, o dostarczenie do-
kumentów potwierdzających ten fakt do 
Wydziału Środowiska i Nieruchomości, tel. 
22 512 58 29, e-mail: a.bogucka@wiazow-
na.pl. Anna Bogucka

Otwocki PSZOK czeka na dostawy 
węgla

Trwa zamawianie opału (węgiel, ekogro-
szek i orzech) na potrzeby mieszkańców 
Gminy Wiązowna. Osoby zainteresowane 
zakupem opału prosimy o złożenie wnio-
sku o wydanie zaświadczenia w Centrum 
Usług Społecznych Gminy Wiązowna 
w Radiówku. Po tym, jak węgiel zosta-
nie dostarczony do PSZOK w  Otwocku 
(na podstawie podpisanego porozumie-
nia), poinformujemy o możliwości doko-
nania rezerwacji opału, sposobie płatności 
i odbioru opału z Otwocka. Szczegółowych 
informacji udziela Agnieszka Chyżyńska, 
Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 
22 512 58 24, e-mail: a.chyzynska@wia-
zowna.pl Redakcja

„Anioły Wolontariatu Powiatu 
Otwockiego”

„Anioły Wolontariatu Powiatu Otwoc-
kiego” kolejny raz trafiły w  ręce senio-
rów działających w ramach Wolontariatu 
Międzypokoleniowego z Dziennego Domu 
„Senior+” w Woli Karczewskiej oraz mło-
dzieży z  Centrum Wolontariatu, dzia-
łającego w  ramach Centrum Usług 
Społecznych Gminy Wiązowna. Wolonta-
riat w naszej gminie działa bardzo prężnie 
– w przypadku młodzieży od 2010 r., se-
niorzy z Domu „Senior+” od 2015 r., a Wo-
lontariat Międzypokoleniowy od 2019 r.   
Wspólnie bierzemy udział w 40 – 50 ak-
cji rocznie. Często są one połączone ze 
zbiórkami pieniędzy oraz akcjami ogólno-
polskimi (WOŚP) czy działaniami lokalny-
mi. Bardzo ważne są działania na rzecz 
naszych mieszkańców oraz wpieranie 
ich przez cały rok w ramach m.in. „Świą-
tecznej Radości Pomagania”.  

Krystyna Motyka-Parzych
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Wspólnie zdecydowaliśmy, na co 
wydamy pieniądze z  funduszu so-
łeckiego. Ponad 1 mln 685 tys. zł 
podzieliliśmy na wiele mniejszych 
i większych zadań, które realizowane 
będą już od nowego roku.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnio-
ne z  budżetu gminy, przeznaczone do 
dyspozycji mieszkańców sołectw Gminy 
Wiązowna. Kwota środków uzależniona 
jest m.in. od liczby mieszkańców sołec-
twa i wyliczana jest co roku na podstawie 
wzoru określonego w ustawie o fundu-
szu sołeckim.

– Fundusz sołecki to możliwości, które wi-
dzą przede wszystkim mieszkańcy. Dzię-
ki ich zaangażowaniu i  środkom udało 
się przez kilka lat zagospodarować te-
ren rekreacyjny „Zakącik” – wykonać na 
terenie szkolno-przedszkolnym siłownię 
plenerową, powiększyć plac zabaw dla 
wychowanków przedszkola, zainstalo-
wać monitoring w kilku miejscach sołec-
twa i progi spowalniające. Część środków 
przeznaczamy również na dofinansowa-
nie gminnych Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Corocznie organizujemy dla 
mieszkańców imprezy plenerowe i wigilię, 

konkursy na najpiękniejszą dekorację po-
sesji w sołectwie – mówi Jacek KARDAS, 
sołtys i radny Zakrętu. – Współdziałamy 
z innymi sołectwami podczas organizacji 
„Dnia Dziecka”. O tych wszystkich działa-
niach, jak i przebiegu innych inicjatyw na 
rzecz odnowy wsi, informujemy na fan-
page’u sołectwa czy stronie internetowej 
gminy. Powinniśmy pamiętać o  tym, że 
aby fundusz sołecki okazał się sukcesem, 
ważne jest, aby jak najwięcej mieszkań-
ców sołectwa brało udział w podejmowa-
niu decyzji, a później w wykonaniu. Rola 
mieszkańców nie kończy się na uchwale-
niu wniosku!

Najwięcej środków sołectwa przeznaczyły 
na dokumentacje projektowe dla rozma-
itych inwestycji oraz remonty i naprawy 
dróg, chodników. Mieszkańcy na te zada-
nia przekazali ponad 575 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, 
na które przeznaczono środki, są działa-
nia związane z zagospodarowaniem te-
renów przy świetlicach, budowę boisk 
wielofunkcyjnych, placów zabaw czy re-
monty świetlic. Na te przedsięwzięcia za-
planowano kwotę ponad 561 tys. zł.

Na zorganizowanie imprez aktywizują-
cych i  pikników sołeckich, a  także wy-
jazdów studyjno-aktywizujących i zajęć 
w  świetlicach mieszkańcy przeznaczyli 
ponad 261 tys. zł. Znaczące środki z fun-
duszu sołeckiego na 2023 r., bo w kwo-
cie ok. 91 tys. zł, zostały przeznaczone na 
podtrzymanie gotowości bojowej ochot-
niczych straży pożarnych z terenu gminy 
Wiązowna (przypomnijmy, że w 2022 r. 
sołectwa przeznaczyły na ten cel kwotę 
49 500 zł).

Ponad 78 000 zł zostało także rozdyspo-
nowane na budowę sieci wodociągowej. 
W ramach środków z funduszu sołeckiego 
za kwotę ponad 41 tys. zł zostaną także 
wykonane prace poprawiające bezpie-
czeństwo – monitoringi miejsc publicz-
nych w Majdanie, Radiówku i Zakręcie.

Pozostałe środki z  funduszu sołeckiego 
na 2023 r. decyzją mieszkańców przezna-
czono na m. in. zakup wiat, prowadzenie 
strony internetowej, zakup tablicy „NIE 
WKURZAJ”, zakup tablicy z mapą miejsco-
wości, konserwację przepustów i rowów 
melioracyjnych. 

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl

BOLESŁAWÓW
Zagospodarowanie działki pod 
świetlicę wiejską 26 721,11 zł

BORYSZEW
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy świetlicy 30 000 zł

Zakup wyposażenia i jego montaż 
w świetlicy 10 682,66 zł

CZARNÓWKA
Oczyszczenie i wstępne utwardze-
nie drogi gminnej na działce nr 
212/10

16 500 zł

Dokumentacja projektowa utwar-
dzenia ul. Akacjowej 20 000 zł

Uporządkowanie i pogłębienie ro-
wów wzdłuż ul. Górnej 5 000 zł

Podtrzymanie gotowości bojowej OSP 2 952,92 zł
Piknik aktywizacyjny dla mieszkań-
ców sołectwa 1 500 zł

DUCHNÓW
Budowa placu zabaw przy świetlicy 30 000 zł
Piknik rodzinny aktywizujący miesz-
kańców sołectwa 15 000 zł

Aktywizujący wyjazd dla dzieci 
z sołectwa 10 000 zł

Okolicznościowe spotkanie „Miko-
łajki 2023” 3 000 zł

Podtrzymanie gotowości bojowej 
OSP Wiązowna 5 000 zł

Doziarnianie i zabezpieczenie przed 
pyleniem dróg 29 460,60 zł

DZIECHCINIEC
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy oraz jej doposażenie 56 000 zł

Spotkania i wyjazdy edukacyjno-ak-
tywizujące mieszkańców 2 794,25 zł

Podtrzymanie gotowości bojowej 
OSP Malcanów 1 100 zł

Podtrzymanie gotowości bojowej 
OSP Glinianka 500 zł

Podtrzymanie gotowości bojowej 
OSP Wiązowna 500 zł

OSIEDLE EMÓW
Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP 3 000 zł

Zakup kontenera na odpady 3 000 zł
Budowa ul. Sosnowej 43 651,34 zł
GLINIANKA I
Projekt i budowa ul. Napoleońskiej 
(2A-26) 10 000 zł

Projekt i budowa ul. Świderskiej 10 000 zł
Projekt i budowa ul. Podzamcze 10 000 zł
Podtrzymanie gotowości bojo-
wej OSP 9 000 zł

Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w centrum Glinianki 8 460,60 zł

Impreza aktywizująca mieszkańców 5 000 zł
Projekt i zagospodarowanie dział-
ki nr 176 40 000 zł

GLINIANKA II
Odwodnienie działek gminnych nr 
592/1, 38/15, 38/16 oraz działki 
pod budowę świetlicy

32 000 zł

Doziarnianie dróg gminnych na te-
renie sołectwa 7 573,14 zł

GÓRASZKA
Wykonanie nakładki asfaltowej na 
ul. Flory 20 000 zł

Zagospodarowanie terenu świetlicy 20 000 zł
Podtrzymanie gotowości bojo-
wej OSP 5 000 zł

Tablica ogłoszeniowa wraz z mon-
tażem – ul. Dębowa 1 000 zł

Konserwacja przepustów i urzą-
dzeń melioracyjnych 5 000 zł

Zakup kruszywa na drogi 21 766,49 zł
IZABELA
Organizacja spotkań aktywizują-
cych mieszkańców – Imieniny Iza-
beli, koncert tarasowy

15 000 zł

Obsługa i utrzymanie strony inter-
netowej Izabeli 1 200 zł

Zakup flag i ozdób świątecznych 2 000 zł
Wyposażenie świetlicy i tere-
nu wokół: tyrolka 25 m, ogrodze-
nie nowego terenu świetlicy i inne 
urządzenia np. palenisko ogrodo-
we, TV satelita

18 000 zł

Warsztaty dla dzieci i dorosłych, 
wyjazdy krajoznawcze 8 930,71 zł

Wsparcie „Dnia Dziecka 
w Zakręcie” 1 000 zł

Podniesienie gotowości bojowej 
OSP 1 000 zł

Wsparcie projektu klimatyzacji 
w Przedszkolu w Zakręcie 4 000 zł

KĄCK
Podtrzymanie gotowości bojo-
wej OSP 2 339,83 zł

Aktywizacja mieszkańców sołectwa 6 000 zł
Wiata przystankowa 9 000 zł
Projekt chodnika przy ul. Majowej 10 000 zł

Środki sołeckie na 2023 r. podzielone

12  | biuletyn samorządowy | grudzień 2022Społeczeństwo



Projekt i budowa ul. Łąkowej 10 000 zł
Zajęcia dla dzieci i dorosłych 5 000 zł
Zakup kruszywa 5 000,00 zł
KOPKI
Zagospodarowanie terenu działki 
i wyposażenie świetlicy 14 261,62 zł

Zakup kruszywa na ul. Młyńską, 
Mostową, Słoneczną, Nad Świdrem 10 000 zł

Przedsięwzięcie aktywizująco-inte-
grujące mieszkańców 10 000 zł

Gotowość bojowa OSP Glinianka, 
OSP Malcanów (po 1500 zł) 3 000 zł

KRUSZÓWIEC
Podtrzymanie gotowości bojowej 
OSP Glinianka 2 000 zł

Bieżące utrzymanie dróg 13 388,97 zł
Spotkanie aktywizujące dla 
mieszkańców 500 zł

Zagospodarowanie terenu działki 
nr 82 i 83 10 000 zł

LIPOWO
Budowa nowej drewnianej wiaty 
przystankowej 13 000 zł

Spotkanie aktywizujące dla miesz-
kańców sołectwa 10 000 zł

Doposażenie świetlicy 20 000 zł
Zagospodarowanie i doposażenie 
placu zabaw przy ul. Wierzbowej 1 10 000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie pla-
cu zabaw i zagospodarowania tere-
nu przy świetlicy

2 014,06 zł

MAJDAN
Zagospodarowanie terenu świetlicy 
oraz doposażenie 10 000 zł

Spotkania i imprezy integracyjne 5 000 zł
Budowa ul. Willowej 35 000 zł
Budowa ul. Bursztynowej 29 460,60 zł
Projekt techniczny budowy drogi 
gminnej ul. Borowikowej 8 000 zł

Projekt techniczny i montaż kamer 5 000 zł
MALCANÓW
Wsparcie imprezy „Szanty nad 
Laguną” 20 000 zł

Podniesienie gotowości bojowej 
OSP w Malcanowie 12 000 zł

Wsparcie imprezy „Pierzyna” 3 000 zł
Modernizacja – ul. Szyszkowej 10 000 zł
Zagospodarowanie terenu na dz. nr 
211/2: uporządkowanie i przesta-
wienie urządzeń

27 581,57 zł

MICHAŁÓWEK
Kontynuacja budowy 
ul. Tajemniczej 20 000 zł

Budowa tyrolki na placu świetlicy 7 000 zł
Organizacja zajęć w świetlicy 2 000 zł
Wsparcie OSP Wiązownie 1 000 zł
Organizacja Dnia Dziecka w szkole 1 000 zł
Instalacja klimatyzacji 
w przedszkolu 1 000 zł

Wykonanie projektu drogi 
Michałówek-Boryszew 546,13 zł

PĘCLIN
Zapewnienie gotowości bojowej OSP 6 000 zł
Opracowanie książki o Pęclinie 5 000 zł
Wykup nieruchomości w celu 
poszerzenia pasa drogowego 
ul. Wierzbowej

10 000 zł

Zakup kruszywa na drogi gminne 5 000 zł
Modernizacja ul. Radosnej – prze-
budowa chodnika 5 000 zł

Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w Pęclinie, w tym doposa-
żenie świetlicy wiejskiej

6 000 zł

Wyjazdy, imprezy i spotka-
nia aktywizująco- integracyjne 
mieszkańców

29 016,87 zł

PORĘBY
Bieżąca napraw dróg gminnych 10 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP 2 000 zł

Budowa drogi na działce nr 1 13 519,13 zł
OSIEDLE RADIÓWEK
Zakup i montaż trzech kamer 
monitoringu 15 000 zł

Zakup i montaż urządzeń sporto-
wych i rekreacyjnych – kosz do ko-
szykówki ulicznej

5 000 zł

Zakup i montaż ławek 2 000 zł
Utrzymanie gotowości bojowej OSP 
Wiązowna 1 000 zł

Osiedlowe imprezy aktywizujące 5 000 zł
Remont i wyposażenie świetlicy 8 169,16 zł
Organizacja wyjazdów 
studyjno-aktywizujących 1 000 zł

OSIEDLE RUDKA
Bieżący remont dróg i chodników 20 300,07 zł
Aktywizacja lokalnej społeczności 
– zakup karnetów na basen, zakup 
biletów do teatru

2 000 zł

Utrzymanie gotowości bojowej OSP 1 000 zł
RZAKTA
Budowa pętli autobusowej 20 000 zł
Modernizacja ul. Południowej 20 000 zł
Wyposażenie świetlicy 10 000,00 zł
Utrzymanie gotowości bojowej OSP 3 000,00 zł
Doziarnianie i zabezpieczenie dróg 
przed pyleniem 13 016,87 zł

STEFANÓWKA
Zakup karnetów na basen 5 000 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy 
i zagospodarowanie terenu 12 000 zł

Organizacja imprez i zajęć dla 
mieszkańców 15 000 zł

Utrzymanie gotowości bojowej OSP 3 000 zł
Naprawa kładki na Mieni 5 000 zł
Próg zwalniający na ul. Sowiej 3 000 zł
Zakup kruszywa na drogi 7 391,03 zł
OSIEDLE PARKOWE
Poprawa bezpieczeństwa – nadzór 
i konserwację monitoringu 4 800 zł

Wspólna z sołectwami Wiązowna 
Gminna i Wiązowna Kościelna im-
preza z okazji Dnia Dziecka 2023

2000 zł

Poprawa bezpieczeństwa 
– modernizacja automatu 
samozamykającego

2 500 zł

Poprawa wizerunku Osiedla Parko-
wego w Wiązownie poprzez utrzy-
manie zieleni na fragmecie dz. nr 
211/24

5 000 zł

Budowa przyłącza wody do podle-
wania zieleni 5 000 zł

Utrzymanie gotowości bojowej OSP 2 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa – zapro-
jektowanie i wykonanie (I etap) no-
wej ścieżki wzdłuż ul. Parkowej

10 968,75 zł

WIĄZOWNA GMINNA
Organizacja pikniku integracyjnego 6 000 zł
Podniesienie gotowości bojowej 
OSP 6 000 zł

Zakup i montaż tablicy „NIE WKU-
RZAJ” przy ul. Dmowskiego 1 000 zł

Zakup i montaż koszy na śmieci 1 460,60 zł
Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Klonowej 78 000 zł

WIĄZOWNA KOŚCIELNA
Organizacja pikniku aktywizującego 6 000 zł

Podniesienie gotowości bojowej 
OSP 6 000 zł

Doziarnianie i zabezpieczenie 
przed pyleniem drogi na osie-
dlu – ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, 
ul. Lawendowa, ul. Stokrotki, ul. Re-
zedowa, ul. Lipowa

5 000 zł

Zakup i postawienie dwóch ławek 
na ul. Świerkowej 2 000 zł

Budowa wraz z odwodnieniem dro-
gi ul. Sadowej 66 460,60 zł

Zagospodarowanie działki nr 5 przy 
ul. Kościelnej 5 000 zł

Zakup i ustawienie koszy na śmie-
ci na osiedlu ul. Kwiatowa, ul. Cha-
browa, ul. Lawendowa

2 000 zł

WOLA DUCKA
Podniesienie gotowości bojowej 
OSP 3 000 zł

Aktywizujący piknik rodzinny 4 000 zł
Organizacja wyjazdów aktywizują-
cych do miejsc kultury 6 000 zł

Zakup i montaż urządzeń 
rekreacyjnych 20 000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
na terenie działki 294 30 612,89 zł

WOLA KARCZEWSKA
Organizacja pikniku sołeckiego 13 000 zł
Zakup grilla gastronomicznego 3 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP 5 000 zł

Tablica z mapą miejscowości 4 000 zł
Projekt ciągu pieszo-rowerowego 
na ul. Leszczyny 5 000 zł

Budowa dróg w Woli Karczewskiej 22 795 zł
ZAKRĘT
Konkurs bożonarodzeniowy na naj-
ładniejszą dekorację 700 zł

Wigilia dla Seniorów Mieszkańców 
Zakrętu 2 600 zł

Zakup namiotu do wykorzystania 
podczas imprez 15 000 zł

Budowa monitoringu na terenie 
placu zabaw „Zakącik” 17 000 zł

Aktywizujący piknik z okazji „Dnia 
Dziecka” 5 160,60 zł

Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP 3 000 zł

Aktywizująca impreza „EKO Piknik” 10 000 zł
Wynajem toalety przenośnej na te-
ren placu zabaw „Zakącik” 3 000 zł

Zakup wyposażenia na plac zabaw 
„Zakącik” 5 000 zł

Zagospodarowanie terenu działki nr 
393/3 przy szkole – zakup garażu 
blaszanego

10 000 zł

Zagospodarowanie terenu dział-
ki nr 393/3 przy przedszkolu 
– klimatyzacja

10 000 zł

Zakup i montaż progu spowalniają-
cego na ul. Ks. Iwaniuka 2 500 zł

Organizacja zajęć grafitti dla miesz-
kańców sołectwa 2 500 zł

Zagospodarowanie terenu działki nr 
393/3 przy szkole – ogrodzenie ko-
sza na odpady

1 000 zł

Zakup ścianek banerowych dla 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Orły Zakęt”

5 000 zł

ŻANĘCIN
Remont świetlicy wiejskiej 32 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP Malcanów 2 000zł

Organizacja wyjazdów 
studyjno-aktywizujących 15 928,72 zł

Razem 1 685 186,89 zł
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Walczymy z nowotworami
Nasi radni przyjęli wieloletni „Pro-
gram profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w gmi-
nie Wiązowna na lata 2023 – 2027”. 
Wdrożenie programu edukacyjnego 
połączonego ze szczepieniami prze-
ciwko HPV wśród dziewcząt oraz 
chłopców, obniży w  przyszłości za-
chorowalność na nowotwory wśród 
mieszkańców Gminy Wiązowna.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) 
stanowi najczęstszą przyczynę rozwoju 
raka szyjki macicy (RSM). Polska nale-
ży do krajów o średniej zachorowalno-
ści na ten nowotwór. Ma jednak jeden 
z najwyższych wskaźników zachorowal-
ności i umieralności w Europie. Szcze-
pienia przeciw HPV mogą być obecnie 
częściowo finansowane ze środków pu-
blicznych. W  praktyce oznacza to, że 
pacjenci mogą kupować preparat za po-
łowę normalnej ceny. Szczepienie prze-
ciw HPV jest wymieniane w  Polskim 
Programie Szczepień Ochronnych jako 
to zalecane u:
1)  dziewcząt i chłopców w wieku 9 lat 

i więcej, powszechne programy szcze-
pień przeciw HPV dotyczą najczęściej 
nastolatek i  nastolatków w  wieku 
11 – 13 lat,

2)  osób w wieku do 26 lat, które wcze-
śniej nie były zaszczepione,

3)  do rozważenia szczepienie osób 
w wieku 27 – 45 lat, wcześniej nie za-
szczepionych, które mogą odnieść ko-
rzyść ze szczepienia.

Szczepionka jest najskuteczniejsza 
w grupie dziewcząt i kobiet, które przed 
szczepieniem nie były zakażone HPV. Naj-
wyższą skuteczność szczepionki obserwu-
jemy w grupie młodych nastolatek przed 
inicjacją seksualną. Nie ustalono, czy ist-
nieje potrzeba podania dawki uzupeł-
niającej. Poziom przeciwciał ochronnych 
może utrzymywać się kilkadziesiąt lat.

Nasza gmina przyjęła „Program profilak-
tyki zakażeń wirusem brodawczaka ludz-
kiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 
2023 – 2027”. Pomysłodawcą tej akcji jest 
wójt Janusz BUDNY. W ramach akcji szcze-
pień ambulatoryjnych planuje się corocz-
nie objąć programem ok. 50% dziewcząt 
13-letnich, tj. ok. 225 nastolatek urodzo-
nych w  latach 2010 – 2014. W przypad-
ku mniejszej niż zakładana zgłaszalności 
dziewcząt do szczepień, szczepieniami zo-
staną objęci chłopcy w wieku 13 lat. 

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

75 Przebudowa ul. Jeździeckiej

50
Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Trakt Napoleoński (od 
ul. Jeździeckiej do granicy 
z Otwockiem)

50
Przebudowa ul. Trakt 
Napoleoński i ul. Ułańskiej 
w Lipowie

75 Utwardzenie kruszywem 
ul. Nad Świdrem

100
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej wraz z jej 
doposażeniem

KRUSZÓWIEC

75 Utwardzenie skrzyżowania 
ul. Zbożowej i Nowej

100
Projekt organizacji ruchu 
wraz z wykonaniem progu 
zwalniającego na ul. Nowej 
i Wspaniałej

LIPOWO

100 Modernizacja stacji uzdatniania 
wody

75
Budowa sieci wodociągowej 
– ul. Złotej Wilgi, dz. nr ew. 
296/10

50
Przebudowa ul. Trakt 
Napoleoński w Kopkach 
i ul. Ułańskiej

75 Budowa świetlicy wiejskiej

100 Zagospodarowanie terenu 
i doposażenie placu zabaw

MAJDAN

100 Wykonanie kanalizacji 
w ul. Równej

50 Budowa ul. Krótkiej w Góraszce 
i odcinka ul. Pięknej

75
Budowa dróg gminnych: 
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej 
Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa 
– projekt

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 15

Szczepienie na 
HPV jest zalecane 

przez Polski 
Program Szczepień 

Ochronnych

Foto: Adobe Stock
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W naszej gminie przybywa dróg, 
a co za tym idzie, przybywa tak-
że pracy przy ich odśnieżaniu. Po 
raz kolejny nasi strażacy z  Gli-
nianki i  Malcanowa oraz pra-
cownicy spółki Hydrodukt będą 
usuwać śnieg z większości dróg 
gminnych. W Zakręcie zadaniem 
tym zajmie się zewnętrzna firma.

Teren gminy został podzielony na 
cztery rejony: I obsługiwany przez 
HYDRODUKT sp. z o.o., II obsługiwa-
ny przez OSP w Gliniance i III przez 

OSP w Malcanowie. Zakrętem zajmie 
się firma zewnętrzna. OSP Wiązow-
na, podobnie jak w poprzednim se-
zonie, zrezygnowała z odśnieżania.

Jak co roku przekazujemy Państwu 
mapę dróg z podziałem na katego-
rie i  informacje o  zarządcach dróg 
odpowiedzialnych za ich zimowe 
utrzymanie. Więcej informacji moż-
na uzyskać bezpośrednio w Spółce 
HYDRODUKT. 

Katarzyna Jarczewska
k.jaraczewska@hydrodukt.pl
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Spółka HYDRODUKT koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg w naszej 
gminie. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

Kierownik Działu Drogowego Grzegorz Sado – tel. 603 040 225
Specjalista ds. drogowych Sławomir Bogusz – tel. 607 401 560

HYDRODUKT Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna

tel. 22 789 01 33, e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl

Zimowe utrzymanie dróg 
w gminie Wiązowna 
2022/2023

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

MALCANÓW

50 Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Podleśna

100 Doposażenie OSP Malcanów

75 Zagospodarowanie terenu 
Laguny

75 Projekt i budowa pumptracku

75 Utwardzenie ul. Granicznej 
kruszywem

MICHAŁÓWEK

100 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów

100 Przebudowa ul. Tajemniczej

75
Projekt chodnika wraz 
z przystankami przy drodze nr 
2701W w Izabeli i Michałówku 
– pomoc rzeczowa dla powiatu

OSIEDLE PARKOWE

100 Zagospodarowanie terenu przy 
wjeździe do osiedla

25 Konserwacja monitoringu 
osiedlowego

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury

PĘCLIN

50
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym doposażenie 
świetlicy

50 Publikacja książki o wsi

100 Wykonanie analizy drożności 
przepustów

PORĘBY

100 Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych

75 Budowa drogi na działce nr 
ew. 1

Ciąg dalszy paska na str. 19

 Strażacy co roku 
odśnieżają gminne drogi

15www.tuwiazowna.pl Społeczeństwo
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Mapa odśnieżania 2022/2023
Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg 
piaskiem i  piaskiem z  solą będzie realizowane 
przez firmę zewnętrzną.

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

G
rafika: Spółka H

YD
RO

D
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HYDRODUKT Sp. z o.o. 
– rejon I

Boryszew, ulice:
dr. gminna 270820W 
Boryszew – Góraszka 
(ul. Mickiewicza)
Czapli
Karolinki
Duchnów, ulice:
Dr. wew. (dz.527/3),
Golica,
Kącka,
Klimatyczna,
Księżycowa,
Lawendowa,
Pogodna,
Zjazdowa,
Droga wew. dz. nr ew. 
250/1,250/18,250/19 
i 250/21.
Góraszka, ulice:
Dębowa,
Dr. wew. (dz. 57/13, 58/2),
Fauny,
Flory,
Kaczeńców,
Krokusowa,
Krótka,
Liliowa,
Lotosu,
Mickiewicza – 270820W,
Południowa,
Wrzosów,
Zawilców,
Zielona,
Droga gminna 270820W 
Góraszka – Boryszew 
(ul. Mickiewicza),
Droga serwisowa Góraszka 
– Majdan.
Izabela, ulice:
Dębów/270805W,
Miłego Dnia,
Zorzy.
Majdan, ulice:
Al. gen. Grota-Roweckiego,
Borowikowa,
Kalinowa,
Klubowa,
Krajobrazowa,
Kwitnącej Wiśni,
Paproci,
Piękna,
Przyleśna,
Równa,
Słoneczna,
Strażacka,
Starej Gruszy,
Turkusowa,
Wesoła,
Willowa,
Zagórska.
Michałówek, ulice:
Koncertowa/270822W,
Tajemnicza.
Wiązowna Gminna, ulice:
Bażantowa,
Brzozowa,
Dworkowa,
Dz. 305, 505, 306 (wokół 
Centrum),
Dr. wew. dz. nr ew. 660 
i 488/4,
Dr. wew. dz. nr ew. 443, 

22/11,
Lubelska,
Firletki,
Gołębia,
Klonowa,
Leśna,
Ogrodowa,
Osiedle Parkowe,
Osiedle XXX – lecia,
Parkingowa,
Parkowa,
Pętla ZTM,
Polna,
R. Dmowskiego,
Szkolna,
Tymotki,
Wrzosowa.
Wiązowna Kościelna, ulice:
Al. Kwiatów Polskich,
Chabrowa,
Dębowa,
Dr. wew. dz. nr ew. 192/37,
Dr. wew. dz. nr ew.43/7,
Dr. wew. dz. nr ew. 41/5,
Dr. wew. dz. nr ew. 40/6, 
40/8,
Dr. wew. dz. nr ew. 647,
Dr. wew. dz. nr ew. 196/16,
Duchnowska,
Jesionowa,
Kącka,
Konwalii,
Kościelna,
Kwiatowa,
Lawendowa,
Lipowa,
Modrzewiowa,
Nadrzeczna,
Niezapominajki,
Rezedowa,
Sportowa,
Stokrotki,
Żabia.
Stefanówka, ulice:
Krucza,
Pliszki,
Sowia,
Złota.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gliniance – 
rejon II

Bolesławów, ulice:
Bażantów,
Młynarska,
Serdeczna (dz. nr ew.39/7).
Czarnówka, ulice:
Akacjowa,
Brzozy,
Dr. wew. dz. nr ew. 212/10,
Górna,
Graniczna,
Kaliny,
Lawendowa,
Różana,
Serdeczna (dz. nr ew. 
213/10),
Szkolna,
Topoli,
Wspaniała.
Dziechciniec, ulice:
Miodowa,
Piaskowa,
Ziołowa.

Glinianka, ulice:
Dobra,
Dr. wew. dz. nr ew. 304/2,
Górna,
Karolkowa,
Kościelna,
Marzeń,
Napoleońska 2 – 2G,
Partyzantów,
Plut. M. Protasewicza,
Podzamcze,
Pogodna,
Poprzeczna,
Promienna,
Sosnowa,
Świderska,
Wawrzyniecka,
Wrzosowa,
Zacisze,
Zamkowa.
Kopki, ulice:
Al. Przyjaciół,
Jeździecka,
Trakt Napoleoński,
Nad Świdrem,
Młyńska,
Mostowa.
Kruszówiec, ulice:
Bluszczowa,
Kocia,
Nowa,
Porannej Rosy,
Dr. wew. dz. nr ew. 577/4.
Lipowo, ulice:
Cedrowa,
Dr. wew. SUW Lipowo,
Dr. wew.dz. nr ew. 232/4,
Dr. wew.dz. nr ew. 288/10,
Młodzieżowa,
Niezapominajki,
Radosna,
Ułańska,
Wierzbowa,
Wypoczynkowa.
Malcanów, ulice:
Jeździecka,
Letnia,
Dr. wew. dz. nr ew. 
305/8 (od ul. Letniej do 
ul. Szyszkowej),
Dr. wew. od ul. Letniej do 
Szkoły w Malcanowie.
Poręby, ulice:
Dr. gminna 270835W,
Dr. gminna 270836W,
Dr. wew. – dz. 94,
Dr. wew. – dz.11,
Dr. wew. – dz. 401, 404,
Dr. wew. – dz. 262,
Dr. wew. – dz. 473/1, 
473/2.
Rzakta, ulice:
Borkowa,
Dobrzyniecka,
Górska,
Graniczna,
Jagodowa,
Mokra,
Południowa,
Popławska,
Pólko,
Północna,
Przemysłowa,
Rolnicza,
Sarnia,

Wiejska.
Wola Ducka, ulice:
Brzozowa,
Działkowa,
Górna,
M. Dąbrowskiej,
Różyce,
Słoneczna,
Spacerowa,
Sadowa,
Sportowa,
Wczasowa,
Wiosenna,
Zdrojowa.
Wola Karczewska, ulice:
Choiny,
Doliny Świdra + pętla,
Leszczyny,
Ogrodów,
Rutki,
Rzeki.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Malcanowie 
– rejon III

Duchnów, ulice:
Bosmańska,
Dłuska,
Kącka,
Kresowa,
Kwitnącej Jabłoni,
Łabędzia,
Miętowa,
Morwy,
Muzyczna,
Nizinna,
Pęclińska,
Pieńki,
Przyjazna,
Puchacza,
Różana,
Sasanki,
Spacerowa,
Strumykowa,
Ustronna,
Wiosenna,
Zgodna.
Dziechciniec, ulice:
Bukowa,
Dworska,
Głogowa,
Kamiennej Górki,
Topolowa,
Zaciszna (od ul. Akacji).
Emów, ulice:
Białek,
Jasna,
Kręta,
Mlądzka,
Nadwiślańczyków,
Runa Leśnego,
Sosnowa,
Świderska.
Kąck, ulice:
Akacjowa,
Borowikowa,
Brzozowa,
Bursztynowa,
Jagodowa,
Leśna,
Łąkowa,
Majowa,
Myśliwska,
Partyzantów,

Pętla autobusowa,
Sosnowa,
Świerkowa.
Kopki, ulice:
Nad Świdrem,
Trakt Napoleoński,
Słoneczna.
Malcanów, ulice:
Akacjowa,
Graniczna,
Kamienna,
Kotliny,
Leśnej Polany,
Motylkowa,
Podleśna,
Sielska,
Szyszkowa,
Żwirowa,
Pęclin, ulice:
Droga wew – dz. nr ew. 
270,
Gościniec,
Jeżynowa,
Krasna,
Krótka,
Letniskowa,
Lasek Brzozowy,
Pętla ZTM,
Radosna,
Podleśna,
Wierzbowa,
Zaciszna,
Zamkowa,
Źródlana.
Radiówek, ulice:
Dr. gminna 270847W.
Wiązowna Kościelna, 
ulice:
Geodetów,
Irysowa,
Kwiatowa,
Malwy,
Płachta,
Projektowana,
Rumiankowa,
Sadowa,
Sarnia,
Słoneczna,
Spokojna,
Stefana Bryły,
Świerkowa,
Turystyczna.
Żanęcin, ulice:
Akacji,
Cicha,
Gościniec,
Olszowa.
Rudka, ulice:
Jodłowa,
Biesiadna,
Czeremchowa,
Droga serwisowa Radió-
wek – Żanęcin.

Firma zewnętrzna – 
rejon IV Zakręt

Zakręt, ulice:
Ciekawa,
Cisowa,
Dębowa,
Długa,
Dobra,
Dzika,
Górna,

Integracyjna,
Jana Pawła II,
Kościelna,
Kręta,
Krótka,
Ks. Iwaniuka,
Lawendowa,
Malownicza,
Miła,
Na Skraju,
Nowa,
Piękna,
Polna,
Podgórna,
Słoneczna,
Sosnowa,
Sportowa,
Szkolna,
Świerkowa,
Wąska,
Droga do szkoły, przed-
szkola i kompleksu boisk.

Droga ekspresowa S17

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

Droga wojewódzka 
nr 721

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

Drogi powiatowe

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

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

Zimowe utrzymanie ulic 2022/2023
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Wsparcie dla 
przedsiębiorców
Wiemy, że prowadzenie własnego biz-
nesu wymaga ogromnego zaangażowa-
nia. Cenimy ludzi, którzy biorą sprawy 
we własne ręce. Cieszymy się z miejsc 
pracy, które dzięki nim powstają w gmi-
nie Wiązowna. Dlatego obsługa przed-
siębiorców jest dla nas priorytetem.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność 
gospodarczą, dokonać zmiany wpisu 
w CEIDG lub dowiedzieć się o możliwo-
ściach uzyskania wsparcia ze środków 
zewnętrznych, od nowego roku odwiedź 
pracownika Wydziału Spraw Społecznych 
w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 
59, poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, od 
wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00), 
w pok. 001. Także do niego możesz zwró-
cić się w sprawie koncesji na alkohol.

Od nowego roku sukcesywnie będzie-
my rozbudowywać naszą zakładkę: Dla 
firm na stronie tuwiazowna.pl. Pojawią 
się w niej m.in. informacje o szkoleniach 
czy o zmianach w prawie interesujących 
z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Jeśli jesteś osobą prowadzącą firmę 
i masz pomysł, jakie informację powin-
ny się znaleźć na naszej stronie, napisz 
na adres e-mail: pawel.zawadka@wia-
zowna.pl. Chętnie przyjmiemy wszelkie 
sugestie i podpowiedzi.

Przypominamy, że 31 stycznia 2023  r. 
upływa termin dokonania pierwszej raty 
opłaty rocznej za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W  przypadku braku zapłaty, przedsię-
biorca w terminie 30 dni od tego dnia 
może dokonać stosownej opłaty wraz 
z  jednoczesnym dokonaniem opła-
ty dodatkowej w wysokości 30% opła-
ty podstawowej. Niewpłacenie opłaty 
spowoduje wygaszenie zezwolenia. 
Wprawdzie przedsiębiorca będzie mógł 
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowe-
go zezwolenia, ale nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania de-
cyzji o jego wygaśnięciu.

Opłat można dokonać bezpośrednio 
w  kasie Banku Spółdzielczego w  Wią-
zownie (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 17.00) albo wpłacić prze-
lewem na konto nr: 54 8001 0005 2003 
0020 0592 0005.

Masz pytanie, potrzebujesz pomocy, 
chcesz nawiązać współpracę, zadzwoń 
lub napisz do nas – chętnie pomożemy: 
Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecz-
nych, tel. 22 512 58 06, e-mail: pawel.za-
wadka@wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

RADIÓWEK

25 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej

50 Budowa mieszkań 
komunalnych

75 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku

RUDKA

75 Utwardzenie ul. Biesiadnej 
kruszywem

RZAKTA

75 Budowa ul. Południowej

0 Budowa infrastruktury 
rowerowej

50 Doposażenie świetlicy wiejskiej

75 Utwardzenie dróg kruszywem

STEFANÓWKA

75 Budowa wodociągu w ul. Złotej

100 Zakup karnetów na basen dla 
mieszkańców

75 Utwardzenie dróg kruszywem

WIĄZOWNA GMINNA

75 Budowa kanalizacji 
w ul. Brzozowej

25 Przebudowa ul. Lubelskiej

100
Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściu dla pieszych 
na ul. Kościelnej przy 
skrzyżowaniu z ul. Lubelską

100 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej

50 Budowa wraz z odwodnieniem 
ul. Romana Dmowskiego

Ciąg dalszy paska na str. 27
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III Przegląd Artystyczny 
Twórczości Osób Starszych 2022
Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior +” oraz Wolontariatu 
Międzypokoleniowego zakwa-
lifikowali się do III Przeglą-
du Artystycznych Twórczości 
Osób Starszych. Jest to kolej-
ny raz, kiedy mogliśmy uczest-
niczyć i reprezentować Gminę 
Wiązowna na forum woje-
wództwa mazowieckiego.

Seniorzy zaprezentowali się 
w dwóch odsłonach artystycznych. 
Przygotowali wystawę prac „Czas 
jak rzeka”, na której zaprezentowa-
li rękodzieło. Prace wykonane były 
różnymi technikami, a seniorzy udo-
wodnili, że wartością jest wysiłek 
włożony w sam proces tworzenia.

Druga odsłona talentów naszych 
seniorów to taniec. Zatańczyli do 
utworu „Slow Down” Raya SCOT-
TA, prezentując fragmenty tańca 
liniowego country i ucząc jednocze-
śnie wszystkich obecnych podsta-
wowych kroków. Finalnie wszyscy 
zebrani gości odtańczyli wspól-
nie taniec, a seniorzy bisowali. Za 
swoje wystąpienia otrzymali dyplo-
my i słowa uznania od organizato-
rów wydarzenia i  przedstawicieli 
Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej.

Nasi seniorzy przez dwa dni integro-
wali się z seniorami z całego Ma-
zowsza, brali udział w wykładach, 
uroczystej kolacji i  „potańcówce”. 

Wisienką na torcie był udział w re-
citalu Katarzyny ŻAK obfitujący 
w  teksty najznakomitszych twór-
ców polskiej piosenki: Agnieszki 
OSIECKIEJ, Wojciecha MŁYNARSKIE-
GO, Jonasza KOFTY czy Magdaleny 
CZAPIŃSKIEJ.

Ograniczenia w  dużej mierze są 
w  naszej głowie, seniorzy fanta-
stycznie obalają stereotypy i udo-
wadniają, że warto żyć pełnią 
życia. 

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus.pl
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Sara – przekochana sunia z dobrymi ma-
nierami. Z całą pewnością miała kiedyś dom. 
Sara to największy skarb na czterech łapkach! 
Jest niesłychanie mądra oraz łatwa „w obsłu-
dze” i chętna do pracy. Wszystkich obdarowu-
je swoją serdecznością, bez względu na wiek, 
jednakże ze względu na kilka zachowań pole-
camy ją do starszych dzieci. Śpi w łóżeczku, 
uwielbia pieszczochy, przytulasy i wspólne 
spędzanie cza-
su z człowiekiem. 
Lubi się bawić. 
Przepięknie cho-
dzi na smyczy. Nie 
szarpie, nie cią-
gnie. Sara została 
wysterylizowana, 
zaszczepiona, za-
c z i p o w a n a 
i odrobaczona.

Cavalli – przepiękny owczarek, prawdziwy 
pieski dżentelmen! Takiego kawalera to ze 
świecą szukać! To typ dżentelmena, roman-
tyka. Jest czarującym, przystojnym, pełnym 
gracji owczarkiem. Majestatyczny! Na smy-
czy chodzi – powolutku, bez pośpiechu i cią-
gnięcia. Cavalli z charakteru jest łagodny, miły 
i spokojny. Zrównoważony młodziak. Jedyne 
co, to czasem lubi sobie poskakać na ludzi 
w ekscytacji. Jak zo-
baczy przysmaczek, 
choćby nie wiem 
co, musi go mieć! 
Ten młody, mądry 
owczarek czeka na 
swoich ludzi w bok-
sie 18. Bierzcie do 
siebie, bo takiego 
złota już chyba ni-
gdy nie będzie!

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.

wynajmujesz lokale). To Twój obo-
wiązek, niech inni za Ciebie nie 
płacą!

4)  Płać regularnie za śmieci. Z powodu za-
ległości we wnoszeniu opłat, w 2022 r. 
dopłacimy blisko 300 000 zł! Płatności 
dokonuj do 15-go każdego miesiąca.

5)  Zgłoś, że się wyprowadziłeś! Nie two-
rzysz wtedy długu na swoim koncie 
rozliczeniowym.

6)  Ogranicz ilość wytwarzanych odpadów, 
używając np. wielorazowych opakowań.

7)  Wszystkie zmiany danych w systemie 
obowiązują dopiero po zgłoszeniu ich 
w  złożonej deklaracji. Niestety, nie 
możemy dokonywać zmian w syste-
mie na podstawie telefonów, e-maili 
i innych (niż deklaracje) pism wnoszo-
nych do urzędu.      

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

W 2023 r. stawka za śmieci taka sama
Umowa na „Odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów z terenu gmi-
ny Wiązowna” w 2023 r. podpisana. 
Stawka za odbiór śmieci od mieszkań-
ców pozostaje bez zmian.

Przetarg ogłosiliśmy już w sierpniu, aby 
zapewnić odbiór śmieci już w pierwszych 
dniach stycznia. Zamówienie podzielone 
było na dwie części: pierwszą dotyczącą 
odbioru, transportu i zagospodarowania 
odpadów od mieszkańców oraz z dzia-
łek letniskowych oraz drugą – dotyczącą 
odbioru, transportu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Z dwóch wykonawców zaintere-
sowanych zamówieniem, najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma P.P.H.U. Lekaro 
Jolanta Zagórska z Woli Duckiej.

Tak jak dotychczas, resztki po segrega-
cji odpadów (zmieszane) odbierane będą 
sprzed posesji raz na dwa tygodnie, a od-
pady segregowane – raz w miesiącu. Od-
pady biodegradowalne – w okresie od 
kwietnia do października – odbierane 
będą raz na dwa tygodnie, a w pozosta-
łym czasie – raz w  miesiącu. Harmo-
nogram odbioru odpadów oraz worki 
dostarczy mieszkańcom wykonawca. 
Drukujemy go także na str. 21 – 22.

Odbiór choinek sprzed posesji plano-
wany jest w  lutym, natomiast zbiórki 

Herman – srebrny, przeserdeczny piecho 
o pokaźnych gabarytach. Herman – z wyglą-
du poważny, wielgachny pan. Z charakteru: 
przyjacielski zabawniś. Ludzie to jego najlepsi 
przyjaciele. Przymila się, daje buziaczki, cieszy 
się z każdych odwiedzin w jego boksie. Prze-
sympatyczny, towarzyski i otwarty. Jest także 
bardzo przekupny na smaczki! Herman uwiel-
bia także zabawki. Piłeczki, piszczałki. Biega 
za nimi, bawi się jak 
dzieciak. Przy innych 
psach zaczyna wzbu-
dzać respekt. Ogółem 
– nie dla niego takie 
kontakty. Nie toleru-
je pieskich przyjaciół. 
Zdecydowanie jest to 
pies na jedynaka. Jest 
duży, ponad kolana, 
ważący 28 kg.

wielkogabarytowe – w lu-
tym i  w sierpniu. PSZOK 
zlokalizowany na tere-
nie oczyszczalni ścieków 
w  Emowie (ul.  Wiązow-
ska 2a), otwarty będzie dla 
mieszkańców w  soboty 
(oprócz świąt) w godzinach 
od 10.00 do 18.00. Zasady 
segregacji nie zmieniły się.

Wykonawca zadeklarował, 
że zagospodaruje na swój 
koszt odpady zebrane w ra-
mach akcji sprzątania okolic – tj. wiosen-
nej „Czyste sołectwo – moja wizytówka” 
i jesiennego „Sprzątania Świata”.

Stawki za odbiór odpadów pozostają na 
dotychczasowym poziomie. Będą wy-
nosić: za śmieci zbierane selektywnie 
– 34,00 zł (miesięcznie od osoby), zwol-
nienie za kompostowanie – 3,00 zł (mie-
sięcznie od osoby); za śmieci zbierane 
selektywnie w przypadku domów letni-
skowych – 181,90 zł rocznie.

Przypominamy:
1)  Najdrożej płacimy za resztki po segre-

gacji (odpady zmieszane) – Segreguj 
rzetelnie!

2)  Kompostując odpady zielone, płacisz 
mniej!

3)  Zgłoś wszystkich mieszkańców po-
sesji (szczególnie tych, którym 

Każdy z nas 
ma obowiązek 

segregować śmieci
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Narodowe Święto 
Niepodległości. Obchody  
11 listopada w Malcanowie
Dla upamiętnienia powrotu Polski 
na mapę świata po 123 latach zabo-
rów, 11 listopada obchodzimy Naro-
dowe Święto Niepodległości. W tym 
roku wspólnie świętowaliśmy w Szko-
le Podstawowej w Malcanowie. Była 
to też okazja do uczczenia ważnej dla 
szkoły rocznicy. Pięć lat temu nadano 
placówce imię 1. Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego.

Czym jest wolność i  jak ogromną cenę 
trzeba zapłacić za ten bezcenny dla każ-
dego narodu dar, przypomnieli w swoich 
przemowach m.in. dyrektor szkoły Gra-
żyna KILBACH, radna powiatowa Jolanta 
KOCZOROWSKA, Wójt Gminy Wiązowna 
Janusz BUDNY i  przewodniczący Rady 
Gminy Wiązowna Andrzej CHOLEWA.

– Uczyńmy 11 listopada dniem radosne-
go patriotyzmu w imię dobra naszego na-
rodu. Manifestujmy ponad podziałami 

przywiązanie i miłość do naszej ojczyzny. 
Uczmy w ten sposób młode pokolenia, że 
wolność jest najcenniejszym darem, za 
który warto oddać nawet życie. Bądźmy 
twórcami najnowszej historii naszej „ma-
łej ojczyzny”, jaką jest nasza gmina – po-
wiedział do zebranych w hali szkoły wójt 
Janusz BUDNY.

Uczniowie malcanowskiej szkoły przygo-
towali program artystyczny poświęcony 
obchodom 11 listopada oraz rocznicy na-
dania imienia. Były wiersze i piosenki oraz 
przepiękne układy taneczne, były też sce-
ny z życia szkoły, które co chwila wywo-
ływały salwy śmiechu wśród zebranych 
gości. Było radośnie, doniośle i  bardzo 
wzruszająco. Po części oficjalnej przygo-
towano wspólne śpiewanki oraz poczęstu-
nek przygotowany przez szkołę. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Taneczne popisy 
uczniów podczas 
uroczystości

24  | biuletyn samorządowy | grudzień 2022Edukacja



Jubileuszowy 30. Bieg Krasnoludków, 
zmiany w biegach dla dzieci i mło-
dzieży oraz tradycyjnie dwie trasy na 
21,0975 km i 5 km biegnące wśród 
malowniczych lasów, pół i  łąk gmi-
ny Wiązowna – to wszystko czeka na 
uczestników 43. Półmaratonu Wią-
zowskiego. Spotykamy się na starcie 
w niedzielę 26 lutego 2023 r.!

Półmaraton Wiązowski to jeden z naj-
starszych biegów ulicznych, a  kiedyś 
także pierwszy bieg zimowo-wiosen-
ny w Polsce. Główny bieg na dystansie 
21,0975 km odbędzie się między Wią-
zowną – Żanęcinem – Dziechcińcem 
– Malcanowem – Lipowym – Glinian-
ką (nawrót) przez Pęclin do Wiązowny. 
Dużą popularnością cieszy się Wiązow-
ska 5-tka, czyli bieg na dystansie 5 km. 
Do startu w tym biegu zapraszamy oso-
by, które ukończyły 16 lat. Nie musicie 
mieć wielu kilometrów za sobą, ale roz-
grzewkę warto zrobić.

W tej edycji zmieniamy godziny startów 
naszych biegów. Na prośbę biegaczy pół-
maraton rozpocznie się o godz. 10.00, 
a Wiązowska 5-tka o 10.15. Od tej edy-
cji zmieniamy także zasady biegów dla 
dzieci i młodzieży. W Biegach Młodych 
tradycyjnie znajdą się dystanse na 300 
m, 600 m, 1000 m i 1500 m oraz nowy, 
dla 14- i 15-latków, czyli 2000 m. Pod-
czas 43. PW nasze krasnale, najmłodsi 
uczestnicy naszego wydarzenia, pobie-
gną po raz 30. Z tej okazji przygotowali-
śmy dla nich niespodziankę!

Zgłoszenia elektroniczne poprzez stronę 
www.wiazownapolmaraton.pl ruszyły 1 
grudnia i potrwają do 19 lutego. Po tym 
terminie będzie można zapisać się już 
tylko osobiście od 24 do 26 lutego w Biu-
rze Zawodów w szkole w Wiązownie.

Wysokość opłaty startowej dla Uczest-
ników wynosi: dla pierwszych 500 osób 
– 80 zł, dla kolejnych 500 osób – 100 zł, 
a dla kolejnych osób – 120 zł. W przypadku 
mieszkańców Gminy Wiązowna (posiada-
jących meldunek stały) to: od 1 do 31 grud-
nia 2022 r. – 60 zł, a od 1 stycznia 2023 r. 
do 19 lutego 2023 r. – 80 zł. To wszystko 
dzięki dopłatom z budżetu samorządu, na 
który składamy się wszyscy, nie tylko pła-
cąc podatki, ale przede wszystkim meldu-
jąc się i obniżając kwoty, które samorząd 
musi przekazać do budżetu Państwa.

Weryfikacja i wydawanie pakietów star-
towych odbywać się będzie na podstawie 
otrzymanego kodu QR:

1)  od 13 do 17 lutego oraz od 20 do 
23 lutego 2023  r. w Pawilonie Kul-
tury w Wiązownie (ul. Lubelska 53) 
w godz. 15.00 – 19.00;

2)  24 lutego 2023 r. w godz. 15.00 – 18.00 
w Biurze Zawodów (SP w Wiązownie 
przy ul. Kościelnej 20);

3)  25 lutego 2023 r. w godz. 12.00 – 18.00 
w Biurze Zawodów (SP w Wiązownie 
przy ul. Kościelnej 20);

4)  26 lutego 2023 r. (niedziela) w dniu 
zawodów w godz. 7.00 – 9.45 w Biu-
rze Zawodów (SP w Wiązownie przy 
ul. Kościelnej 20).

W ramach pakietu nasi biegacze otrzyma-
ją: numer startowy, chustę wielofunkcyjną, 
worek sportowy, zdjęcia i dyplom elektro-
niczny do pobrania ze strony www.foto-
maraton.pl oraz w przypadku wykupienia 
– koszulkę techniczną (unisex) z logo 43. 
Półmaratonu Wiązowskiego. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

43. Półmaraton Wiązowski. Ruszyły zapisy
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W 2023 r. nasze 
krasnoludki pobiegną 
po raz 30.!

Liczba biegaczy w latach 2015 – 2022
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Takiego wydarzenia w naszej gminie 
jeszcze nie było! To magiczny wie-
czór pełen niezapomnianych wrażeń. 
Podczas Maskowego Balu Charyta-
tywnego w  Malcanowie zebraliśmy 
rekordową kwotę – 56 023 zł. Pienią-
dze te trafią na leczenie i rehabilita-
cję Dominika DĘBSKIEGO, bohatera 
tegorocznej akcji „Świąteczna Ra-
dość Pomagania”, ucznia malcanow-
skiej szkoły.

W ciągu zaledwie trzech dni zwykła hala 
gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. 
1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go w Malcanowie zamieniła się w mie-
niącą się złotem salę balową. Dekoracje, 
przygotowane przez pracowników szko-
ły, wzbudziły podziw wśród przybyłych 
na wydarzenie gości.

Bal wspólnie otworzyli dyrektor szkoły 
Grażyna KILBACH i wójt Janusz BUDNY, 
organizatorzy wydarzenia. Kilka słów do 
zebranych powiedział też Dominik. Podzię-
kował wszystkim za przybycie i podzięko-
wał za wsparcie. Po uroczystym otwarciu, 
sala ruszyła do tańca w  rytm piosenek 
i szlagierów wykonywanych przez zespół 
Fanaberia. Z wielkim podziwem zebrani 
oglądali także występy zawodników Szko-
ły Tańca Fast-Step. Zatańczyli dla nas m.in. 

mistrzowie świata Nadia LATO i Tymon PI-
WIŃSKI oraz mistrzowie Polski Maja DĄ-
BROWSKA i Bartek ZGUTKA (uczeń szkoły 
w Malcanowie). Oczywiście, nie obyło się 
bez tańców na bis.

Podczas balu „pod młotek” poszły zebra-
ne na aukcję przedmioty. Za piłkę z pod-
pisami reprezentantów Polski w  piłce 
nożnej zwycięzca licytacji zapłacił 5 000 
zł, a za weekend w hotelu Bryza nad mo-
rzem – 3 100 zł. W sumie podczas licyta-
cji zebrano 27 150 zł.

Przepyszne dania serwowane podczas 
balu przygotowała dla gości ekipa gotu-
jąca w szkole. Takich potraw nie powsty-
dziłaby się nawet najlepsza restauracja. 
Dekoracje wykonali przyjaciele i pracow-
nicy szkoły, którzy swoją pracę wolonta-
riacką dedykowali Dominikowi.

W sumie podczas całego roku, wraz ze 
zbiórkami organizowanymi przez cały rok 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie, zebraliśmy kwotę 67 523 zł. Z tego 
podczas balu – rekordowe 56 023 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu tego wydarzenia! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Magiczny bal w Malcanowie. 
Rekordowa zbiórka dla 
Dominika!
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Dominik dzielnie 
pomagał podczas 
licytacji
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50
Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej od ul. Lubelskiej do 
ul. Kościelnej

WIĄZOWNA GMINNA

100
Doposażenie przedszkola 
w Wiązownie w ramach działań 
PSE S.A.

100 Budowa monitoringu ulic

100
„Pro-HYDRO” – 
zagospodarowanie wody 
deszczowej

100
Budowa pomnika 
poświęconego pamięci 
strażakom

50
Zagospodarowanie 
ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej przy boisku KS Advit

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100 Budowa wodociągu 
w ul. Niezapominajki

100 Budowa wodociągu 
w ul. Sarniej

100 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej

50 Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Sportowa

50 Budowa ul. Sadowej

50 Modernizacja ul. Projektowanej 
i Spokojnej

100 Budowa monitoringu ulic

50 Zagospodarowanie działki nr 
ew. 5 przy ul. Kościelnej

25 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury

100 Doposażenie OSP Wiązowna

WOLA DUCKA

50 Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Sportowa

100 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Słonecznej

Ciąg dalszy paska na str. 28

Uczniowie ze 
wszystkich szkół 
wypełnili ankiety

Laboratorium Kultury to trwający po-
nad cztery miesiące projekt, którego 
celem było opracowanie nowej strate-
gii funkcjonowania ośrodka. Strategii, 
która w niedalekiej przyszłości pozwoli 
odświeżyć GOK i uczynić go miejscem 
bardziej przyjaznym dla mieszkańców. 
W projekt zaangażowani byli nie tylko 
członkowie zespołu GOK oraz samo-
rząd, ale także, a może przede wszyst-
kim, mieszkańcy naszej gminy.

Pierwszym, podstawowym zadaniem 
w czasie pracy zespołu LK było sprawdze-
nie, co mieszkańcy myślą na temat GOK, 
czego od niego oczekują, jak chcieliby, by 
rozwijał kulturę w ich otoczeniu. Infor-
macje na ten temat zbierane były w róż-
ny sposób. Stworzyliśmy ankietę, którą 
– dzięki wsparciu wszystkich szkół z te-
renu gminy Wiązowna – wypełnili dla nas 
uczniowie klas IV-VIII. To było największe 
tego typu badanie przeprowadzone do tej 
pory w naszej gminie. Dowiedzieliśmy się 
z niego m.in. tego, że nasze dzieci słabo 
kojarzą ośrodek kultury i mają znikomą 
wiedzę na temat jego oferty. Przebadali-
śmy też kilkuset dorosłych mieszkańców 
gminy. Ankiety w naszym imieniu prze-
prowadzili wolontariusze z Centrum Wo-
lontariatu w  Radiówku. Zebrane dane 

dały nam bezcenny wkład w budowanie 
strategii GOK.

Fundamentalne dla całego procesu, któ-
ry przeszliśmy w  Laboratorium, były 
warsztaty z szefami jednostek samorzą-
dowych, urzędnikami, radnymi, sołty-
sami, opiekunami świetlic, działaczami 
NGO – słowem wszystkimi, którzy na co 
dzień współpracują z GOK. To w czasie 
tych spotkań rozmawialiśmy o tym, co 
utrudnia tę współprace, co warto popra-
wić, a co już dziś świetnie działa i war-
to to rozwijać.

Od 2023 r. GOK będzie wdrażał nową stra-
tegię. Jego celem będzie zaangażowanie 
w życie ośrodka większej liczby mieszkań-
ców. Otwarcie się na nowe idee, wyjście 
poza mury Pawilonu Kultury. Będziemy 
o  tym informowali wspólnie z  Gminny 
Ośrodkiem Kultury już w styczniu. Przed 
GOK okres intensywnej pracy i  wysił-
ku, który trzeba będzie włożyć w zmianę 
sposobu funkcjonowania, ale wiele godzin 
pracy na wspólnych warsztatach z miesz-
kańcami jasno pokazały nam kierunek, 
w którym chcemy podążać. 

Zespół Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie

zapisy@gok-wiazowna.pl

Laboratorium Kultury, czyli jak 
będzie zmieniał się nasz GOK
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100 Zakup urządzeń rekreacyjnych

75
Utrzymanie ładu w przestrzeni 
sołectwa i zakup urządzeń 
rekreacyjnych

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej

WOLA KARCZEWSKA

100 Rozbudowa sieci wodociągowej 
w ul. Doliny Świdra

ZAKRĘT

50
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej części 
miejscowości

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na ul. Szkolnej

75 Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Jana Pawła II

50 Budowa ul. Długiej

50 Przebudowa ul. Dobrej – etap II

25 Przebudowa ul. Górnej 
i odcinka ul. Krętej

100 Budowa monitoringu 
w ul. Kościelnej

75 Zakup koszy na śmieci

75 Utwardzenie dróg kruszywem

ŻANĘCIN

25 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej

25 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

75 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych

Ciąg dalszy paska na str. 29

Konkurs #LepiejPrzytul 
„Moc jest w nas!”. Wyniki

Kategoria 6 – 9 lat
I miejsce – Aleksandra TĘŻYCKA, II miejsce – Antonina TOMALA, III miejsce – Niko-
la NIZIOŁEK, Wyróżnienia: Marcelina SZULIK, Amelia SOKÓŁ, Piotr DĄBROWSKi, Ga-
briela GRZEGRZÓŁKA, Bartosz JARZĘBSKI.

Kategoria 3 – 5 lat
I miejsce – Julia PAPIERNIK, II miejsce – Agnieszka PODGÓRNA, III miejsce ex aequo 
– Miłosz WŁODARCZYK, Mikołaj WITAN, Wyróżnienia: Nina GRZELAK, Zoja FERSTEN.

Rozstrzygnęliśmy konkurs #Lepiej-
Przytul „Moc jest w nas!” w ramach 
gminnej akcji „Biała wstążka” 2022. 
Nagrody wręczono 4 grudnia pod-
czas „Wspólnego ubierania choinki” 
w Wiązownie.

Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkur-
su tylko jedną, niepublikowaną wcze-
śniej oraz samodzielnie wykonaną pracę. 
Na konkurs wpłynęły ich 130!

Jury pod przewodnictwem Agaty ŁĘGOW-
SKIEJ, przewodniczącej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, długo obradowało, chcąc wybrać 
te prace, które ich zdani są najlepsze. 
Zwracało uwagę na przedstawienie te-
matu oraz na walory artystyczne prac.

Wszystkim laureatom gratulujemy! 
Redakcja

tukonktakt@wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75
Dostosowanie budynku 
Urzędu Gminy Wiązowna do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami

25 Zakup samochodów średnich 
dla OSP z terenu gminy

50
Budowa ośrodków zdrowia 
na terenie gminy Wiązowna 
– koncepcja, projekt 
i wykonawstwo

50

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

50
Systemowa modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia 
w formule PPP

100 Utworzenie żłobka na terenie 
gminy Wiązowna

75
Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie 
Wiązowna

50
E – usługi dla e-kultury 
w Gminach Karczew 
i Wiązowna

25 Melioracje wodne – dotacja dla 
spółek wodnych

100
Dofinansowanie dla Posterunku 
Policji na sprzęt transportowy 
i sprzęt techniki policyjnej

LEGENDA:

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 prowadzo-
nych na terenie gminy udziela Olga 
Pieniak-Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl

Kategoria grupa
I miejsce – Krystian JAWORSKI, Wiktoria i Filip BOGUCCY i Adrian i Piotr SKOCZEK,
II miejsce – Joanna KROPIELNICKA i Paulina DĄBROWSKA,
III miejsce – Ksawery i Kornelia BĄBIK,
Wyróżnienia: Klub „Senior+”, Marcelina i Antoni GBURZYŃSCY.

Kategoria 10 – 15 lat
I miejsce – Elżbieta WITAN,
II miejsce – Aleksandra KOLANOWSKA,
III miejsce – Gabriela WITAN,
Wyróżnienia: Maria KLIMEK.
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przedstawienia stosunków panujących 
w  konserwatywnym, patriarchalnym 
społeczeństwie”.

Książka Anandy DEVI to bardzo trud-
na lektura, ukazująca przemoc domową 
w najgorszym wydaniu. Tak przerażają-
ca, że nie każdy przeczytał ją do końca. 
Skąd pomysł na tego rodzaju fabułę? Po 
co powstają takie książki? Te pytania to-
warzyszyły wszystkim podczas jej lektury. 
Odpowiedź znajduje się posłowiu tłuma-
cza i może właśnie od tego należałoby 
rozpocząć czytanie. To pozycja dla ludzi 
o bardzo mocnych nerwach. 

Dorota Bortkiewicz

Ałbena Grabowska Anna Chaber Cecilia Heikkila, Ellen Karlsson

„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.

Zdążyć do domu na święta Jak ratowaliśmy wigilięDoktor Zosia
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W filii Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna w Gliniance 18 listopada 
odbyło się jubileuszowe spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki. Minął rok odkąd grupa miłośników 
czytania spotyka się systematycznie, 
aby rozmawiać o literaturze.

Na swoje pierwsze urodziny Klub otrzy-
mał niecodzienny prezent – spotkanie 
z Ałbeną GRABOWSKĄ, autorką książek 
dla dzieci, młodzieży i  dorosłych (wię-
cej na temat spotkania na str. 31). Za-
nim jednak wzięliśmy udział w  uczcie 
literackiej, poddaliśmy dyskusji książkę 
autorki powieści mauretańskich Anan-
dy DEVI – „Zielone sari” (Wydawnictwo 
w Podwórku). Fabuła książki wpisała się 

Jubileuszowe spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki

Doktor Zofia NIBUŻANKA dostaje propozycję pra-
cy w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Dla Zofii 
jest to szansa, żeby doskonalić wiedzę i umiejętno-
ści. Poznaje tajniki radiologii, neurologii, hematologii 
i innych. dziedzin Pracę przerywa wybuch wojny. Per-
sonel, lekarze i pielęgniarki zaangażowani w konspira-
cję, doświadczają wyjątkowego okrucieństwa wojny. 
Kadra oficerska zostaje wywieziona na Wschód i prze-
pada bez wieści. Dopiero po latach świat usłyszy o Ka-
tyniu. Część lekarzy ginie w bombardowaniach, inni 
są wywożeni do obozów koncentracyjnych, zamykani 
w getcie albo torturowani w katowniach gestapo. Ci, 
co ocaleli, a wśród nich doktor Zosia, starają się ra-
tować pacjentów w warunkach urągających ludzkiej 
godności. Najgorsze przyjdzie jednak dopiero wraz 
z wybuchem powstania warszawskiego.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Przypadek czy przeznaczenie? Filip wszystko 
analizuje. Kaja stawia na spontaniczność. Po-
znają się na lotnisku w Brukseli, gdy oboje 
czekają na samolot do Polski. Chwilę później 
wszystkie loty zostają odwołane, a rodzinne 
spotkania stają pod znakiem zapytania. Kaja 
nie poddaje się i postanawia dotrzeć do kra-
ju, pociągiem, później autobusem, kolejnym 
pociągiem, a nawet autostopem. Filip nie ro-
zumie, dlaczego dziewczynie tak zależy na 
powrocie do domu. Postanawia jej towarzy-
szyć. Czy wspólna podróż połączy bohate-
rów? Przemierz zasypaną śniegiem Europę, 
spróbuj churrosów na jednym z  jarmarków 
i daj się oczarować przepięknie opowiedzia-
nej historii.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance.

W zerówce u Tima aż do ferii świątecznych 
codziennie ktoś inny będzie zrywał kartkę 
z kalendarza. Ten, komu przypadnie Wigilia, 
powinien dobrze jej pilnować, bo – jak powie-
działa pani – jeśli coś się stanie z kartką, to 
świąt nie będzie. Timowi bardzo zależy, żeby 
kartka z dwudziestym czwartym grudnia tra-
fiła w jego ręce, ponieważ jest przekonany, że 
tylko on odpowiednio się nią zaopiekuje. Na-
gle wydarza się coś nieprzewidzianego. Świę-
ta są zagrożone! Tim i  jego koleżanka Esme 
muszą stanąć na głowie, by uratować Wigi-
lię. Pełna świątecznych tradycji opowieść 
w 25 rozdziałach do czytania w każdy grud-
niowy wieczór.

Książka dla dzieci dostępna w  bibliotece 
w Wiązownie.

tematem w największą na świecie kam-
panię „Biała wstążka”, mającą na celu 
walkę z przemocą wobec kobiet, zorga-
nizowaną także na tereni naszej gminy.

„Zielone sari” to głównie „monolog umie-
rającego starego lekarza, którym opieku-
ją się 64-letnia córka i 40-letnia wnuczka. 
Stary doktor przez całe życie był tyranem 
i manipulatorem. W dialogach z żoną, cór-
ką i wnuczką, ściera się z nimi, skłóca je 
między sobą, starając się odtwo-
rzyć i  utrzymać dawną uprzy-
wilejowaną pozycję domowego 
despoty. Powoli, ale nie do koń-
ca, rozwija się tu wątek rodzinnej 
przemocy, w którym dopatrzyć się 
można również symbolicznego 

„Zielone sari” to trudna i bolesna 
powieść o domowej przemocy

Serdecznie zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Książki. Co miesiąc 
spotykamy się, by podzielić wrażeniami z nowej lektury. 

Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Publicznej Gminy 
Wiązowna pod nr tel. 22 789 01 46.

Foto: Filia w
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Długo wyczekiwane spotkanie z po-
wieściopisarką Ałbeną GRABOWSKĄ 
odbyło się 18 listopada w bibliotece 
w Gliniance.

Wśród naszych czytelników jest wie-
lu fanów książek Ałbeny GRABOW-
SKIEJ. Postanowiliśmy więc uraczyć 
miłośników powieści obyczajowych bez-
pośrednim spotkaniem z  autorką. Fre-
kwencja dopisała. Wśród uczestników 
spotkania gościliśmy również Daniela 
WYSZOGRODZKIEGO, polskiego tłuma-
cza i dziennikarza muzycznego.

Pisarka, z wykształcenia lekarka specja-
lizującą się w neurologii i epileptologii, 
w 2011 r. zadebiutowała książką „Tam, 
gdzie urodził się Orfeusz”. Jej najbardziej 
znana saga „Stulecie Winnych” – wspa-
niała opowieść o  rodzinie, której losy 
wpisują się w dramatyczne wydarzenia 
XX wieku – stała się kanwą popularnego 
serialu telewizyjnego. GRABOWSKA napi-
sała 26 książek, w tym, oprócz powieści 
dla dorosłych, również dziecięce i jedną 
młodzieżową.

W rozmowach pod hasłem „Od debiutu 
do teraz”, pani Ałbena dała się poznać 
jako skromna osoba, bardzo pozytyw-
na, pracowita i pełna ciepła. Uczestnicz-
ka spotkania – Wanda – tak wspomina 
wydarzenie: – Pani Ałbena sprawiła, że 
spotkanie było niezwykłe. Zaczarowa-
ła tę chwilę. Słuchaliśmy zafascynowani 
różnych epizodów z jej życia. Nie było dla 
niej trudnych pytań. Do dziś żyjemy tym 
spotkaniem.

Rzeczywiście, pisarka śmiało odpowia-
dała na wszystkie zadawane pytania. 
Opowiadała szeroko o swoim sukcesie 
pisarskim i kulturze bułgarskiej, z której 
się wywodzi. Przytoczyła kilka faktów 
ze sceny filmowej i wspomniała o swo-
im doświadczeniu w pisaniu scenariuszy 

do musicali. Na pytanie jednej z czytel-
niczek, Elżbiety: Czy chciałaby zagrać 
rolę w filmie? Zdecydowanie i z błyskiem 
w oku odpowiedziała: – Z przyjemnością. 
Kto wie, być może zobaczymy jeszcze pa-
nią Ałbenę w domach na ekranach swo-
ich telewizorów.

Pisarka zaprezentowała także ostatnią ze 
swoich książek z serii „Uczniowie Hipo-
kratesa. Doktor Zosia”, zdradzając przy 
okazji szczegóły jej powstania. Wyda-
rzenie zakończyło się rozdawaniem au-
tografów, wspólną kawą i  rozmowami 
o książkach.

Piątkowy wieczór z  pisarką zostanie 
na długo w  naszej pamięci. Aldona – 
członkini Dyskusyjnego Klubu Książki 

– podsumowała spotkanie: – Było ucztą 
i najlepszym spektaklem terapeutycznym. 
Pozostał niedosyt, że czas tak szybko upły-
nął. Wyszliśmy z mężem jak z przyjaciel-
skiego spotkania, rozpromienieni, pełni 
nowo pozyskanej wiedzy.

Po wieczorze autorskim Abłena Grabow-
ska na swoim profilu Facebook napisała: 
„Bardzo dziękuję za cudowne, niezwykle 
ciepłe przyjęcie w bibliotece w Gliniance. 
Byłam wzruszona życzliwością i serdecz-
nością, jaka mnie u Państwa spotkała”.

Wydarzenie zrealizowaliśmy dzięki nasze-
mu Dyskusyjnemu Klubowi Książki i Insty-
tutowi Książki, który w znacznym stopniu 
współfinansował to spotkanie. 

Dorota Bortkiewicz

Spotkanie 
autorskie 
z Ałbeną 
Grabowską

Foto: D. Bortkiew
icz

Pisarka ze 
swoimi wiernymi 
czytelniczkami.
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Wspólnie ubraliśmy choinkę 
w Wiązownie

Foto: I. Trzaska


