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Rekordowy 
budżet na 

inwestycje! 
Ponad 50 mln zł – tyle wydamy w tym 

roku na rozwój infrastruktury w gminie. 
Te wydatki realnie wpłyną na podniesienie 

standardu życia w naszej okolicy.
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Na str. 4–9 opisujemy budżet Gminy Wiązowna na 
rok 2023. To wymagający budżet, w którym pomie-
ścić musiało się wiele inwestycji. I na nie właśnie 
wydamy rekordową kwotę ponad 50 mln zł. Poleca-
my Państwa uwadze szczegółowy plan tych działań. 

4

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji: 
UG Wiązowna, 
ul. Lubelska 59, 05‒462 Wiązowna
e-mail: tukontakt@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna biuletynu: 
www.tuwiazowna.pl

Nakład: 3000 egz.
Numer przygotowali: 
Anna Rosłaniec – Redaktor Naczelna 
Elżbieta Różańska – Kolegium Redakcyjne 
Izabela Trzaska – Sekretarz Redakcji
Materiały nadesłali: Barbara Bieniek, Marzena Baran, Dorota 
Bortkiewicz, Karol Bronikowski, Agnieszka Chyżyńska, Tadeusz 
Dąbrowski, Andrzej Gawryś, Magdalena Grzegrzółka, Izabela 
Guzowska, Artur Gniadek, Mariola Kwiatkowska, Iwona Marczyk, 
Anna Mielcuch, Tomasz Mielnicki, Krystyna Motyka-Parzych, 
Artur Mroczek, Katarzyna Rosłaniec, Kamil Sitek, Emilia Szaruga, 
Wojciech Ściwiarski
Okładka foto: Adobe Stock
Skład: K. Piechowicz
Druk: Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, www.greg-drukarnia.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tek-
stów oraz nie zwraca materiałów niewykorzystanych.
Numer zamknięto i oddano do druku: 16.01.2023 r.

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Wciąż jest szansa na dofinansowanie wymiany pie-
ca grzewczego. Na nowe, ekologiczne źródła ogrze-
wania można dostać dodatkowe pieniądze. Ile 
i jakie? Te informacje znajdziecie na str. 20. Warto 
z nich skorzystać, szczególnie że ceny energii nadal 
nas nie rozpieszczają.
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„Biała wstążka” to akcja antyprzemocowa, w którą 
nasza gmina zaangażowana jest od lat. Na str. 14 
podsumowujemy nasze działania. Takie symbolicz-
ne gesty naprawdę mogą zmieniać rzeczywistość, 
dlatego za rok znów zajmiemy się tym tematem. 
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Największy budżet 
na inwestycje 
w historii Gminy 
Wiązowna
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Ponad 50 mln zł – tyle w 2023 roku wydamy na rozwój infrastruktury na 
terenie naszej gminy. W ciągu ostatnich sześciu lat podwoiliśmy ten budżet. 
To daje nam ogromne możliwości, ale stawia też przed nami wyzwanie 
rozsądnego zrównoważonego gospodarowania tymi pieniędzmi.
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WYDATKI NA INWESTYCJE  
W LATACH 2012–2023
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Głównym składnikiem dochodów jest 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT). W 2023 r. to 29,8 mln 
zł. W 2022 z PIT mieliśmy w budżecie 
31,9 mln zł. Ta różnica wynika ze zmian 
prawa. Po to, by mieć szansę prowadze-
nia ważnych dla nas inwestycji (remonty 
dróg, oświetlenie, rozbudowa budynków 
użyteczności publicznej itd.), powinni-
śmy walczyć o każdą złotówkę z naszych 
podatków. Kluczowe jest tu więc rozli-
czanie PIT w urzędzie skarbowym wła-
ściwym dla miejsca zamieszkania. Wtedy 
nasze pieniądze wracają do nas. A dzię-
ki nim nasza gmina może się rozwijać.

Na co wydamy nasze pieniądze? Przede 
wszystkim na oświatę, ale struktura wydat-
ków w gminie pozostaje niezmienna od lat. 

Struktura wydatków bieżących 
Gminy Wiązowna na 2023 rok (w zł)

Wyszczególnienie Kwota (zł)

Oświata i edukacyjna 
opieka wychowawcza

44 946 536

Obsługa mieszkańców 13 903 430

Pomoc społeczna 
i rodzina

11 826 899

Ochrona środowiska i go-
spodarka komunalna

7 500 727

Transport zbiorowy 7 096 950

Struktura dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2023 rok (w zł)

Udziały w podatku 
dochodowym (PIT i CIT)
24%

Podatki i opłaty lokalne
18%

Pozostałe dochody
6%

Opłaty za gospodarowanie odpadami
5%

32 372 876

23 898 0008 321 032

6 048 378

Wpływy z podatku
od czynności

cywilnoprawnych (PCC)
5%

6 510 000

Dotacje ze środków UE na bieżące zadania
2%

2 221 968

Dotacje na bieżące zadania 
własne i zlecone
5%

6 128 240

Dochody majątkowe
19%

25 527 052

Subwencje
16%

21 350 863

Bieżące utrzymanie dróg 6 865 692

Kultura i sport 4 611 678

Janosikowe 2 993 108

Obsługa długu 1 200 000

Gospodarka 
mieszkaniowa

969 553

Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona 
przeciwpożarowa

799 293

Rezerwa ogólna i na za-
rządzanie kryzysowe

550 000

Ochrona zdrowia 484 630

Bieżące utrzyma-
nie targowiska i placu 
targowego

473 748

Pozostałe (Planowanie 
przestrzenne i turystyka)

325 937

RAZEM 104 548 181

W 2023 r. na zadania realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego, dzielonego 
na zebraniach przez mieszkańców po-
szczególnych sołectw i  osiedli, wyda-
my rekordową sumę 1 mln 685 tys. zł. 
Najwięcej środków sołectwa przezna-
czyły na dokumentacje projektowe dla 
rozmaitych inwestycji oraz remonty 
i naprawy dróg, chodników. Mieszkań-
cy na te zadania rozdysponowali ponad 
575 tys. zł. Kolejnymi ważnymi przed-
sięwzięciami są działania związane 

z  zagospodarowaniem terenów przy 
świetlicach, budowę boisk wielofunkcyj-
nych, placów zabaw czy remonty świe-
tlic. Na te przedsięwzięcia zaplanowano 
kwotę ponad 561 tys. zł.

Największe inwestycje 2023
Na inwestycje (wydatki majątkowe) 
w  tym roku zaplanowaliśmy rekordo-
wą kwotę ponad 50 mln zł. – Rekordowy 
budżet do podziału na wszystkie inwesty-
cje ułatwia ich przeprowadzenie, ale tak-
że zwiększa odpowiedzialność samorządu 
w tym zakresie. Od lat, planując inwestycje 
w naszej gminie, posługujemy się hasłem 
zrównoważonego rozwoju. Realizujemy je, 
prowadząc działania kompleksowe, takie 
jak remonty szkół czy czekającą nas w tym 
roku modernizację oświetlenia ulicznego 
– tłumaczy Janusz BUDNY, Wójt Gminy 
Wiązowna. – Nie mniej jednak do pod-
jęcia mamy całą masę decyzji o inwesty-
cjach, które znacząco mogą zmienić życie 
mieszkańców. Na takie inwestycje wyda-
jemy znaczną część naszego budżetu, cała 
sztuka polega na tym, by prowadzić te in-
westycje równomiernie, realnie zmieniając 
standard życia we wszystkich sołectwach. 

Przedstawiamy zestawienie najwięk-
szych inwestycji, jakie prowadzone będą 
w 2023 r. na terenie naszej gminy.
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Ulica Klonowa w Wiązownie.  
Budowa wodociągu i kanalizacji

W 2023 roku w pierwszym kwartale planujemy rozpocząć bu-
dowę ponad 1000 m sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Wią-
zownie. Sieć sięgnie aż do ul. Złotej w Stefanówce. Powstanie 
także dodatkowy odcinek kanalizacji. Budżet przeznaczony na 
realizację inwestycji to 750 000 zł, z czego aż 78 000 zł pocho-
dzi z funduszu sołeckiego Wiązowny Gminnej.

Budowa kanalizacji w Góraszce
W sołectwie powstanie kolejny odcinek kanalizacji sanitar-
nej. Inwestycja obejmie ul. Krótką. To istotne także dlatego, 
że w roku 2023 planujemy budowę jezdni asfaltowej, chodni-
ka i ścieżki rowerowej na tej ulicy. Z budżetu gminy wydamy 
na tę inwestycję 1 400 000 zł. Umowa na realizację jest już 
podpisana a wykonawca, jeśli tylko pogoda pozwoli, rozpocz-
nie prace już w lutym.

Budowa kanalizacji w Żanęcinie
Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Żanęcin. Planowany do wybudowania odcinek 
będzie miał długość 1,56 km i  jest ostatnim do wykonania 
fragmentem w tej miejscowości. Budżet, jaki przeznaczymy na 
realizację tej inwestycji w 2023 r., to blisko 2 200 000 zł. Część 
środków na budowę kanalizacji gmina otrzymała w formie do-
finansowania z programu rządowego Polski Ład. Wykonawca 
wyłoniony w postępowaniu będzie miał na realizację zadania 
pół roku od dnia podpisania umowy.

Budowa wodociągu i kanalizacji  
w Majdanie i Zagórzu 

W 2023  r. wybudujemy ponad 2,3 km sieci wodociągowej 
w Majdanie i Zagórzu. Ze względu na planowaną rozbudowę 
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, zamierzamy posze-
rzyć ul. Zagórską prowadzącą do tej placówki medycznej. Już 
szukamy firmy, która przygotuje projekt w trybie tzw. specu-
stawy drogowej. Przed modernizacją drogi chcemy uzbroić ją 
w sieć zarówno wodociągową, jak i kanalizacyjną. Na realizację 
tej inwestycji dostaliśmy dofinansowanie (1 mln zł), w ramach 
instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego roz-
woju Województwa Mazowieckiego.

Budowa mieszkań komunalnych w Radiówku
Trwają prace przy budowie trzech budynków komunalnych 
w Radiówku. Zaprojektowano je tak, aby zapewnić wysoką 
efektywność energetyczną oraz niskie koszty utrzymania. Będą 
wyposażone w nowoczesne ekologiczne technologie: instala-
cja wentylacji z odzyskiem ciepła, gruntowe pompy ciepła oraz 
system do inteligentnego zarządzania budynkami. W styczniu 
lub lutym, w zależności od warunków pogodowych, planuje-
my rozpocząć prace przy instalacjach wewnątrz budynków oraz 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie to listopad 2023 r. Budżet to 7 565 637,49 zł.
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Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Gliniance
W pierwszym kwartale 2023 r. ogłosimy przetarg i wyłonimy 
wykonawcę, który wybuduje ul. Wrzosową w Gliniance. Drogę 
gruntową zastąpi jezdnia asfaltowa. Powstanie też ciąg pie-
szo-rowerowy, który podniesie bezpieczeństwo osób porusza-
jących się po ulicy. Wybudowana droga połączy naszą gminę 
z sąsiadem – gminą Dębe Wielkie. Na realizację inwestycji po-
zyskaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicz-
nych (Polski Ład) – edycja III. Kwota dotacji to 2 650 000 zł. 

Rozwój systemu dróg gminnych – etap II 
W 2023 r. zaplanowaliśmy budowę, przebudowę lub rozbu-
dowę dziewięciu dróg: ul. Lubelskiej w Wiązownie – 675 m 
(od skrzyżowania z ul. Boryszewską do Centrum Handlowe-
go JARTON); ul. Rzeki w Woli Karczewskiej – 110 m; ul. Ró-
żanej w Czarnówce – 280 m (od drogi powiatowej 2709W do 
ul. Akacjowej); ul. Bażantów w Bolesławowie – 740 m; ul. Marii 
Dąbrowskiej w Woli Duckiej – 640 m; ul. Szkolnej w Zakręcie 
i Izabeli – 845 m (od ul. Jana Pawła II w Zakręcie do ul. Postę-
pu w Izabeli); ul. Nowej w Kruszówcu – 440 m; ul. Poprzecznej 
i ul. Zacisze w Gliniance – 385 m oraz ul. Turkusowej w Majda-
nie – 310 m. Wykonawców inwestycji wyłonimy w pierwszym 
kwartale 2023 r. Prace planujemy zakończyć najpóźniej w grud-
niu. W sumie budowa dróg będzie kosztować 6 mln zł. Na tę 
inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Budowa drogi 270804W – ul. Krótkiej w Góraszce
Mamy już wykonawcę odcinka drogi w Góraszce łączącej dro-
gę serwisową S17 (ul. Przelotowa) z ul. Radosną w Majdanie. 
Wyasfaltowany odcinek domknie możliwe połączenia drogowe 
pomiędzy ul. Zieloną w Góraszce (przejazd przez wiadukt nad 
S17), rozprowadzi ruch aut i pieszych do ul. Pięknej w Majdanie 
oraz ulic przyległych. Powstanie również chodnik dla pieszych 
i ścieżka rowerowa. Przed położeniem asfaltu pociągniemy tak-
że kanalizację. Budowa tej drogi jest współfinansowana z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 198 986,97 zł).

Modernizacja strażnic OSP  
wraz z wyposażeniem bojowym

Dzięki pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych będziemy mogli kupić dwa 
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Otrzymają je Ochot-
nicze Straże Pożarne w Wiązownie i Gliniance. Zmodernizujemy 
także strażnice oraz dostosujemy je do ciągle rosnących po-
trzeb jednostek. Zapewnienie odpowiedniej ochrony druhów 
jest działaniem priorytetowym, w bezpośredni sposób prze-
kładającym się na bezpieczeństwo prowadzonych działań bo-
jowych. Dobrze wyposażeni oraz zabezpieczeni strażacy mogą 
jeszcze lepiej koordynować wszystkie akcje ratowniczo-gaśni-
cze. Wartość dotacji to 2 100 000 zł, a całkowita wartość in-
westycji to blisko 3 mln zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu 
Mieszkańcy Dziechcińca już nie mogą doczekać się nowej świe-
tlicy. Powstanie ona w ramach realizowanego od kilku lat planu 
tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. 
Nowa zastąpi stary, drewniany budynek. Wraz z przyległym 
terenem: stawem, placem zabaw dla dzieci, siłownią plenero-
wą i wiatą stworzy jedyne w swoim rodzaju miejsce w sołec-
twie. Już podpisaliśmy umowę z wykonawcą – firmą SSGroup. 
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W pozostałych sołectwach też wiele będzie się działo. Poniżej prezentujemy skrócone zestawienie zaplanowanych w nich inwestycji:

Miejscowość Inwestycja Opis Kwota

Boryszew Budowa wodociągu w ul. Czapli Odcinek 310 m sieci 80 000 zł

Czarnówka Budowa ul. Akacjowej – etap I Wykonanie projektu 20 000 zł

Duchnów Budowa świetlicy wiejskiej
Wyposażenie Duchnowskiego Domu Kultury 
oraz przebudowa placu zabaw

630 000 zł

Emów Modernizacja ul. Sosnowej Nakładka asfaltowa 50 000 zł

Izabela
Budowa chodnika wraz z przystankami przy 
drodze nr 2701W – etap I

Wykonanie dokumentacji projektowej 200 000 zł

Kąck Budowa chodnika przy ul. Majowej – etap I Wykonanie dokumentacji projektowej 10 000 zł

Lipowo
Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wy-
konanej dokumentacji ul. Łąkowej

Wykonanie projektu budowy chodnika i ścież-
ki rowerowej

125 000 zł

Michałówek Przebudowa ul. Tajemniczej 
Wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwod-
nienia drogi

160 000 zł

Pęclin Modernizacja ul. Radosnej Przebudowa chodnika 100 000 zł

Poręby Budowa drogi na działce nr 1 Dokumentacja projektowa 20 000 zł

Rudka Wybrane drogi gminne Bieżący remont dróg i chodników 20 300,07 zł

Rzakta Budowa ul. Południowej Nakładka asfaltowa 80 000 zł

Stefanówka Budowa wodociągu w ul. Złotej Budowa 370 m sieci wodociągowej 75 000 zł

Osiedle 
Parkowe

Budowa ciągu pieszo-rowerowego – I etap
Zaprojektowanie nowej ścieżki wzdłuż 
ul. Parkowej

10 968,75 zł

Wola Ducka Przebudowa drogi gminnej Wykonanie projektu ul. Marii Dąbrowskiej 55 000 zł

Wola 
Karczewska

Pomoc rzeczowa dla powiatu – ul. Mostów
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 
chodnika i ścieżki rowerowej 

125 000 zł

Zakręt Przebudowa ul. Górnej i odcinka ul. Krętej Budowa 760 m asfaltowej drogi 80 000 zł

Na tym nie koniec. Ogółem w 2023 roku Gmina Wiązowna przeprowadzi 88 inwestycji. Ich pełen wykaz można znaleźć w uchwa-
le budżetowej na 2023 r. dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, w zakładce: Rada Gminy/Uchwały.

oświetlenia na LED. Szacuje się, iż zapotrzebowanie tych obiek-
tów na energię zmaleje o  ponad 60%. Prace mają ruszyć 
w kwietniu i potrwają do końca października 2023 r. Wartość 
projektu ogółem to 2 408 276,12 zł. Projekt jest dofinansowany 
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Osi Priory-
tetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU 
dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na 
Mazowszu. Kwota dotacji to 1 514 403,34 zł.

Planowany termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie to listopad 2023 r. Koszt budowy obiektu to 
760 000 zł. 

Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii 
w obiektach gminnych

Przed nami dwie ważne inwestycje. Pierwsza z nich to ter-
momodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Ra-
diówku wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę 
ciepła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymiana 
oświetlenia na LED. Druga to także termomodernizacja nasze-
go budynku w Gliniance, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 
zmiana źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła i wymiana 

 
Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
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Mieszkańcy już mogą 
korzystać z nowej 

świetlicy w Lipowie

Od stycznia administrowaniem bu-
dynkami świetlic wiejskich zajmuje 
się Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Wiązowna, a  nie jak 
dotychczas Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie. Zmieniły się także za-
sady wynajmu lokali. 

Obecnie na terenie naszej gminy mamy 12 
świetlic. Znajdują się one w Góraszce, Maj-
danie, Kącku, Izabeli, Boryszewie, Pęclinie, 
Kopkach, Lipowie, Rzakcie, Radiówku, Ża-
nęcinie i Stefanówce. Dodatkowo miesz-
kańcy Woli Duckiej mają do dyspozycji 
salę w budynku przedszkola, mieszkańcy 
Woli Karczewskiej mają udostępnioną salę 
w  Domu Kultury „Nad Świdrem”, zaś so-
łectwa Wiązowna Gminna, Wiązowna Ko-
ścielna i Osiedle Parkowe mogą korzystać 
z sali w pawilonie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiązownie. Na wiosnę 2023 r. do 
użytkowania oddany zostanie Duchnowski 
DomKultury. W Dziechcińcu do końca roku 
wybudujemy nową świetlicę. 

Organom sołectw i osiedli, po dokona-
niu rezerwacji, świetlice będą użyczane 

bez dodatkowych opłat, przy czym pierw-
szeństwo w użyczeniu będzie mieć Gmi-
ny Ośrodek Kultury w Wiązownie, który 
wykorzystując tę infrastrukturę, nadal 
będzie wspierał  i pomagał mieszkańcom 
organizować zajęcia kulturalne. 

Istnieje również możliwość wynajmu 
świetlic przez mieszkańców na cele pry-
watne, związane np. z organizacją prywat-
nych imprez. Koszty najmu uwzględniać 
będą: długość wynajmu, stan techniczny 
budynku oraz jego wyposażenie. Pobie-
rana będzie również kaucja za wynajem, 
zwrotna w przypadku braku szkód i cał-
kowitego rozliczenia kosztów.

W sprawie rezerwacji i wynajmu świetlic 
informacji udzielają pracownicy Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej Urząd Gmi-
ny Wiązowna (ul.  Lubelska 59, 05 - 462 
Wiązowna), pok. 005, e-mail: swietli-
ce@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 92 lub  
691 888 748. 

Andrzej Gawryś
a.gawrys@wiazowna.pl

Świetlice wiejskie. Małe 
centrum kultury lokalnej

BOLESŁAWÓW

100 Modernizacja ul. Bażantów – 
podbudowa pod drogę

BORYSZEW

100 Budowa wodociągu w ul. Czapli

100
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej 
– projekt

CZARNÓWKA

100 Utwardzenie z odwodnieniem 
ul. Orzechowej i Akacjowej 

DUCHNÓW

100 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów 

100 Budowa kanalizacji 
w ul. Śmiałków

100 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury (bez terenu wokół)

100
Doziarnienie ul. Kwitnącej 
Jabłoni, Księżycowej, Sasanki, 
Muzycznej oraz Dłuskiej 

DZIECHCINIEC

100 Projekt wodociągu 
w ul. Dworskiej 

100 Projekt świetlicy wiejskiej, 
wybranie wykonawcy

100
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej oraz 
doposażenie świetlicy 

EMÓW

100 Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami

100 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Jasna

100 Modernizacja ul. Sosnowej

GLINIANKA

100 Projekt ul. Wrzosowej 

100 Budowa dróg osiedlowych – 
etap II

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Ciąg dalszy paska na str. 14
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„Samorządowy lider cyfryzacji”. 
Mamy wyróżnienie 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
wspierając i doceniając rozwój cyfryzacji na 
Mazowszu, zorganizował konkurs „Samo-
rządowy lider cyfryzacji”. Gmina Wiązowna 
otrzymała wyróżnienie w kategorii „Innowa-
cyjne wdrożenia w zakresie publikacji danych 
przestrzennych” za nasz Gminny Portal Mapo-
wy. W ramach tegorocznej edycji do konkur-
su przystąpiło 13 instytucji. Celem konkursu 
jest wyróżnienie jednostek, których dorobek 
w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia 
się spośród pozostałych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Redakcja

Zmiany w limitach zakupu węgla po 
preferencyjnej cenie

Zmieniło się rozporządzenie Ministra Ak-
tywów Państwowych dotyczące ilości pali-
wa dostępnego dla jednego gospodarstwa 
domowego po preferencyjnej cenie. Miesz-
kańcy, którzy w 2022 r. nie kupili węgla 
lub kupili go mniej, będą mogli wykorzy-
stać cały limit w roku 2023. Limit trzech 
ton, przypadających pierwotnie na gospo-
darstwo domowe, był rozłożony na dwie 
transze po 1,5 tony. Jedna przypadała do 
końca 2022 r., kolejna miała być wykorzy-
stana w 2023 r. Teraz zakupy można za-
planować elastycznie. Więcej informacji na 
temat zakupu opału na zimę udziela Wy-
dział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 
512 58 24, e-mail: a.chyzynska@wiazow-
na.pl Agnieszka Chyżyńska

Przypominamy o obowiązkach 
zarządców nieruchomości

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przy-
pomina o zaleceniach Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, skierowanych 
do właścicieli i zarządców obiektów, np. 

domów, szkół, przychodni, przedszkoli czy 
sklepów. W przypadku opadów atmosfe-
rycznych – zarówno śniegu, jak i deszczu, 
na rynnach dachów często tworzą się so-
ple. Są one ogromnym zagrożeniem dla 
życia i zdrowia osób użytkujących budy-
nek, jak i przechodniów. Z kolei zalega-
jący na dachu śnieg może doprowadzić 
do przeciążenia konstrukcji budynku, co 
może doprowadzić do zawalenia się da-
chu. Zgodnie z  obowiązującymi przepi-
sami uprzątnięcie błota, śniegu czy lodu 
z  chodników lub innych wyznaczonych 
dróg dla pieszych położonych wzdłuż nie-
ruchomości to obowiązek właściciela albo 
zarządcy budynku. Następnie oczyszczone 
przejście powinno być posypywane pia-
skiem lub solą drogową. Tej drugiej nie 
należy używać do zabezpieczania miejsc, 
które przylegają bezpośrednio do terenów 
zielonych. Karol Bronikowski

E-wizyta w ZUS bez wychodzenia 
z domu

Sprawy urzędowe w ZUS można załatwić 
on-line w czasie e-wizyty. Wystarczy mieć 
dostęp do internetu, smartfon, tablet lub 
komputer z kamerką, głośnikiem i mikro-
fonem. Aby umówić rozmowę z ekspertem 
on-line, wystarczy wejść na stronę www.
zus.pl, odszukać zakładkę e-wizyta i klik-
nąć link „Umów się na e-wizytę”. Możemy 
samemu wybrać dogodny termin zdalne-
go spotkania. Przed umówioną e-wizytą 
z pracownikiem ZUS, przypominamy o jej 
terminie SMS-em. Usługa dostępna jest 
też w języku migowym i ukraińskim. Mogą 
z niej również skorzystać osoby z niepeł-
nosprawnością słuchu, a także niewidzące 
i niedowidzące. Jeśli nie możemy skorzy-
stać z umówionej wideorozmowy, trzeba 
pamiętać, aby ją anulować. Można to zro-
bić, klikając link, który otrzymaliśmy ma-
ilem. W ten sposób ktoś inny będzie mógł 
skorzystać. Wojciech Ściwiarski

Nowy sprzęt dla OSP Glinianka

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance ma 
już nowy sprzęt, który zakupiono za 29 
700 zł. To pieniądze pozyskane z Funduszu 
Sprawiedliwości. Dzięki nim nasi druhowie 
nabyli: zestaw poduszek wysokociśnie-
niowych KSRG SAVA, zestaw hydrauliczny 
typu HT99/LC99 do wyważania drzwi i cię-
cia pedałów oraz detektor napięcia prądu 
przemiennego VOLT. W uroczystym przeka-
zaniu sprzętu wzięli udział: Poseł na Sejm 
RP Dariusz OLSZEWSKI, Zastępca Komen-
danta PSP w Otwocku bryg. Michał GIGO-
ŁA, Prezes ZOSP RP Powiatu Otwockiego dh 
Mariusz ZABROCKI, Wójt Gminy Wiązow-
na Janusz BUDNY oraz przedstawiciele OSP 
Glinianka druhowie Janusz PAPIS, Daniel 
PAPIS oraz Piotr STAŃCZAK. Artur Gniadek

Zapłać bonem turystycznym za ferie 
dziecka

Jeśli nie wykorzystałeś jeszcze bonu tu-
rystycznego, to teraz nadchodzi okazja. 
Możesz zapłacić za zimowy wypoczynek 
dziecka. Skorzystać z  niego można tyl-
ko do końca marca 2023 r. Bonem można 
płacić za usługi hotelarskie i imprezy tury-
styczne na terenie Polski oraz jednodnio-
we wycieczki wraz z wszelkimi atrakcjami 
przewidzianymi w ramach danej oferty. Bon 
przyznawany jest na dziecko urodzone do 
końca 2021 r, na które przysługuje świad-
czenie wychowawcze lub dodatek „Ro-
dzina 500+”. Rodzice dzieci urodzonych 
w  ostatnich miesiącach ubiegłego roku 
także mogą wykorzystać bon turystyczny, 
mimo że wniosek o 500+ złożyli po 31 grud-
nia 2021 r. Ważne, żeby zrobili to w ciągu 
trzech miesięcy od narodzin dziecka. Zgod-
nie z przepisami rodzice mają trzy miesiące 
na złożenie wniosku o 500+, licząc od dnia 
narodzin. Oznacza to, że opiekunowie, któ-
rzy złożyli wniosek na początku 2022 r., na 
dziecko urodzone w 2021 r., też mogą liczyć 
na bon. Wojciech Ściwiarski
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Wykaz uchwał w sprawach:
141.LVIII.2022 zmieniająca Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 
grudnia 2021  r. ws. Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2022 rok z późn zm.;

142.LVIII.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
14.12.2021  r. ws. Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2022–2034;

143.LVIII.2022 Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiązowna na lata 2023–2034;

144.LVIII.2022 Uchwały Budżetowej Gminy 
Wiązowna na 2023 rok;

145.LVIII.2022 przyjęcia Programu Ochro-
ny Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 
2022–2025 z perspektywą do roku 2029;

146.LVIII.2022 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego dz. nr 20837 i nr 20835, 
położonych w obrębie geodezyjnym Majdan;

147.LVIII.2022 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego dz. nr 11006, położonej 
w obrębie geodezyjnym Duchnów;

148.LVIII.2022 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego dz. nr 44853, nr 44858 
i nr 10921, położonych w obrębie geodezyj-
nym Duchnów;

149.LVIII.2022 nadania nazwy Lisia ulicy bę-
dącej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Kąck;

150.LVIII.2022  dopłat do taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Wiązowna;

151.LVIII.2022 określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie gminy Wią-
zowna za wywóz nieczystości ciekłych;

152.LVIII.2022  zmian w  uchwale NR 
1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 
stycznia 2019 roku w  sprawie Gminnego 
programu dla rodzin wielodzietnych „KAR-
TA DUŻEJ RODZINY”;

153.LVIII.2022  szczegółowych warun-
ków przyznawania i  ponoszenia od-
płatności, częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z  opłaty za usługi opiekuńcze 
i specjalistycznych;

154.LVIII.2022 ustalenia wydatków budże-
tu gminy, które w roku 2022 nie wygasają 
z upływem roku;

155.LVIII.2022  regulaminu przyznawania 
i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych warun-
ków obliczania i  wypłacania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Wiązowna;

156.LIX.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.;

157.LIX.2022 w sprawie zmian w Uchwa-
le Nr 153.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na 
lata 2022–2034.

Budżet na 2023 r. przyjęty
Miniony rok był pracowity dla naszej 
Rady Gminy Wiązowna. W  grudniu 
radni spotkali się dwukrotnie – przed 
świętami, kiedy to przyjęto budżet 
na 2023 r. oraz na trzy dni przed 
sylwestrem. 

Na sesji, która odbyła się 13 grudnia 
2022 r., przyjęto w  sumie 17 uchwał. 
Radni większością głosów zdecydowali 
się przyjąć budżet na 2023 r. W budżecie 
na 2023 r. zaplanowano dochody na sumę 
132 378 409,16 zł, na którą składają się 

dochody bieżące – 106 851 357,01 zł i do-
chody majątkowe – 25 527 052,15 zł. Na-
tomiast wydatki zaplanowano na sumę 
155 097 512,82 zł, w tym bieżące na kwo-
tę 104 548 181,19 zł. 

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami 
Ministra Finansów – otrzymamy tylko 21 
350 863 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 
44 946 536,00 zł (29% budżetu gminy). 
Z tytułu podatków i opłat lokalnych pla-
nujemy wpływy do budżetu w wysokości 
23 898 000 zł. Więcej na temat budżetu 

można znaleźć na str. 4–9. Do budżetu 
państwa w ramach tzw. „janosikowego” 
wpłacimy 2 993 108 zł (więcej o 648 254 
zł w stosunku do 2022 r.). 

Radni przyjęli jeszcze m.in. „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązow-
na na lata 2022–2025 z perspektywą do 
roku 2029”, trzy uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonych w Malcanowie i Duchnowie 
oraz uchwałę o nadaniu nazwy ulicy „Li-
sia” w Kącku.

Głównym powodem zwołania 29 grudnia 
nadzwyczajnej sesji były zmiany, jakich 
należało dokonać w  budżecie. Wzrósł 
plan dochodów i  wydatków o  kwotę 
608 957,86 zł w związku z otrzymanymi 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
środkami na wypłatę dodatków dla go-
spodarstw domowych z tytułu wykorzy-
stywania niektórych źródeł ciepła oraz na 
pokrycie kosztów obsługi zadania.

Szczegółowych informacji o  sesjach 
i pracach Rady Gminy Wiązowna udzie-
la Dominika Twardziak – Wydział Spraw 
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: 
d.twardziak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Nasi mieszkańcy płacą 
jedną z najniższych 
stawek w powiecie

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

Rada Gminy Wiązowna nie podjęła uchwały w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Pozosta-
ją one na poziomie z 2022 r. Wzrosły zaś stawki podatku 
rolnego i leśnego.

Ze względu na galopującą inflację zdecydowaliśmy się nie pod-
wyższać stawek podatkowych, bo zdajemy sobie sprawę, że sy-
tuacja ekonomiczna wielu naszych mieszkańców jest już i tak 
trudna.

Stawki podatków w gminie bez 
większych zmian

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2023 R.

Rodzaj nieruchomości
Stawka (za m2 

powierzchni 
użytkowej)

Grunty związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w  ewidencji 
gruntów i budynków.

0,87 zł 

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

0,45 zł

Budynki mieszkalne. 0,75 zł

Budynki mieszkalne – Wola Ducka. 0,01 zł

Budynki związane z: 
1) �prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz mieszkalne lub ich części, 
zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarcze;

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

21,06 zł

4,50 zł / 1 m2

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

5 zł / 1 m2

Budynki pozostałe – domki letniskowe. 8,6 zł / 1 m2

Stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich ro-
dzajów pojazdów podlegających opodatkowaniu wzrosły. Wię-
cej na ten temat piszemy na str. 17. Wysokość stawek podatku 
rolnego i leśnego nie jest zależna od gminy. Określa je Mini-
sterstwo Finansów. Stawki podatku rolnego będą wyższe niż 
w 2022 r. i wyniosą:
1) �dla gruntów gospodarstw rolnych (o powierzchni przekra-

czającej 1ha) – 185,13 zł z ha przeliczeniowego (w 2022 r. 
było 153,70 zł z ha);

2) �dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolne-
go – 370,25 zł za ha (w 2022 r. było to 307,40 zł za ha).

Stawka podatku leśnego będzie również wyższa niż w 2022 
roku i wyniesie 71,10 zł za 1 ha fizyczny (w 2021 roku wyno-
siła 43,30 zł za 1 ha fizyczny).

Natomiast w 2023 r. podatek od budowli związanych z działal-
nością gospodarczą wynosi 2% ich wartości określonej na pod-
stawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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„Biała Wstążka”.  
Odkryliśmy nasze supermoce!

100
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum 
miejscowości – etap II

100 Zagospodarowanie placu 
zabaw w Gliniance II

100 Doziarnianie ul. Wawrzynieckiej 
w Gliniance II 

100
Projekt przebudowy 
z nadbudową budynku 
przy ul. Napoleońskiej 
i Wawrzynieckiej

100 Remont strażnicy OSP 
Glinianka 

100 Doposażenie OSP Glinianka 

GÓRASZKA

100 Projekt i budowa pumptracku 

100 Budowa kanalizacji 

100 Projekt modernizacji 
ul. Mickiewicza – (etap I)

100
Budowa ul. Krótkiej i odcinka 
ul. Pięknej w Majdanie – 
wyłonienie wykonawcy

100 Projekt świetlicy wiejskiej

100 Zakup kruszywa na drogi 

100 Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 

IZABELA

100

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

100 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

100 Zakup flag państwowych 
i ozdób świątecznych 

100 Konserwacja przepustów 
drogowych w miejscowości 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 15

Centrum Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna – Radiówek 25, tel. 22 780 
46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny w Wiązownie – czynny we wtor-
ki w godz. 16.00–18.00, Urząd Gminy 
Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. nr 1

Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 
w Gminie Wiązowna – Radiówek 25, 
tel.: 22 780 46 59, e-mail: pomoc-ze-
spol@cuswiazowna.pl

Posterunek Policji w  Wiązownie – 
ul.  Leśna 4, tel. 47 724 17 61, 112 
lub 997

Oficer dyżurny KPP w  Otwocku – 
tel. 47 724 19 00 lub 47 724 12 13

„Niebieska Linia” – tel. 800 120 002, 
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Centrum Praw Kobiet – całodobowy 
telefon interwencyjny dla kobiet – 
ofiar przemocy: 600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie – Niebieska Li-
nia ogólnopolski numer dla ofiar prze-
mocy w rodzinie: 800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w  Rodzinie Instytutu 
Psychologii Zdrowia Polskiego To-
warzystwa Psychologicznego – 
tel. 22 668 70 00 pon. – pt. w godz. 
8.00–20.00, sob. w godz. 9.00–14.00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka – 800 12 12 12

Helpline.org.pl – 800 100 100

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzie-
ży – 116 111

Od 25 listopada do 10 grudnia 2022 r. 
odbyło się blisko 100 różnego rodzaju 
wydarzeń w ramach czwartej już edy-
cji kampanii „Biała Wstążka”. Tym ra-
zem akcja odbywała się pod hasłem 
„Moc jest w nas!”.

Przemoc nie jedno ma oblicze. Ważne 
jest abyśmy o  niej rozmawiali, uczyli 
się ją rozpoznawać, a przede wszystkim 
jej zapobiegać. Cieszymy się, że co roku 
wszystkie nasze jednostki oraz placów-
ki oświatowe tak chętnie włączają się do 
akcji. W tym roku wspólnie odkrywaliśmy 
nasze supermoce, które pomagają prze-
ciwstawić się przemocy.

W czasie tegorocznej edycji kampanii 
przygotowano i  rozdano ponad 5500 
wstążek. Zorganizowano też bezpłat-
ne porady: psychologów, pedagogów, 

pracowników socjalnych, asystentów ro-
dziny, specjalistów m.in. od uzależnień. 
W ramach kampanii pracownicy Centrum 
Usług Społecznych Gminy Wiązowna peł-
nili dyżur telefoniczny. Centrum, urząd 
oraz szkoły i przedszkola zorganizowały 
dodatkowe dyżury specjalistów: pracow-
ników socjalnych, psychologów, prawni-
ków i pedagogów. 

„Biała Wstążka” to największa na świe-
cie kampania mająca na celu zatrzymanie 
przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 
60 krajach, także w Polsce. Gmina Wią-
zowna już po raz czwarty przystąpiła do 
kampanii. Znakiem akcji jest biała wstąż-
ka. Jej noszenie jest symbolem sprzeciwu 
wobec przemocy, która przybierać może 
różne formy. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ PO POMOC?

Foto: P Zakręt
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Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka”: wszystkim naszym placówkom 
oświatowym – szkołom podstawowym i przedszkolom – nauczycielom, pedago-
gom, psychologom oraz dzieciom i młodzieży, Centrum Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Wiązownie i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna 
i jej filiom, Urzędowi Gminy Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi 
„Senior+” z Woli Karczewskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Radzie Gminy Wiązowna, Ośrodkom Zdrowia w Wiązownie i Gliniance, 
Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz klubom sportowym.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

KĄCK

100 Utwardzenie dróg kruszywem

100 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

100 Projekt przebudowy 
ul. Jeździeckiej

100
Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Trakt Napoleoński (od 
ul. Jeździeckiej do granicy 
z Otwockiem) etap I

50
Przebudowa ul. Trakt 
Napoleoński i ul. Ułańskiej 
w Lipowie – etap I

100 Utwardzenie kruszywem 
ul. Nad Świdrem

100
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej wraz z jej 
doposażeniem

KRUSZÓWIEC

100 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

100
Budowa sieci wodociągowej 
– ul. Złotej Wilgi, dz. nr ew. 
296/10

100
Przebudowa ul. Trakt 
Napoleoński w Kopkach 
i ul. Ułańskiej – etap I 

100 Budowa świetlicy wiejskiej 

100 Zagospodarowanie terenu 
i doposażenie placu zabaw 

MAJDAN

100 Wykonanie kanalizacji 
w ul. Równej – pod wiaduktem

50 Budowa ul. Krótkiej w Góraszce 
i odcinka ul. Pięknej – etap I

Ciąg dalszy paska na str. 17
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Kalendarz gminy 
na 2023 r. 
Pomagamy Lence
Mamy go! To nasz pierwszy, jedyny 
w swoim rodzaju i niepowtarzalny ka-
lendarz na 2023 r. Pierwszy? Takiego 
kalendarza jeszcze w naszej gminie 
nie było. Tworząc go, zaprosiliśmy do 
współpracy naszych mieszkańców. 
Kalendarz jest limitowany. Można go 
nabyć w Urzędzie Gminy Wiązowna. 
Pieniądze przekażemy na leczenie 
Lenki z Zakrętu, bohaterki naszej ak-
cji „Świąteczna Radość Pomagania”.

Do stworzenia pierwszego, gminnego 
kalendarza zaprosiliśmy naszych wspa-
niałych mieszkańców – dzieci, młodzież, 
dorosłych i seniorów. Każdy miesiąc po-
święcony jest innemu świętu. Zarówno 
temu znanemu i hucznie obchodzonemu, 
jak Dzień Babci i Dzień Dziadka czy Na-
rodowy Dzień Pamięci Powstania War-
szawskiego, jak i  takiemu, które jest 
ważne dla naszej lokalnej społeczności, 
jak Dzień Sołtysa czy Dzień Rzeki.

Osoby, które zobaczycie na fotografiach, 
wzięły udział w  projekcie całkowicie 

charytatywnie. Bardzo im za to dzięku-
jemy. Zdjęcia wykonała nasza mieszkan-
ka i fotografka Małgorzata Sosnowska.

Kalendarz można dostać w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca codziennie w  godzi-
nach pracy urzędu (pon. 10.00 – 18.00, 
wt. – pt. 8.00 – 16.00). Czeka tam pusz-
ka, do której wrzucamy 30 zł za każą 
sztukę kalendarza. 
Pieniądze przeka-
żemy na szczytny 
cel – leczenie na-
szej małej miesz-
kanki Lenki 
DEMBEK z  Zakrę-
tu, chorującej na 
mukowiscydozę. 
Dziewczynka jest 
bohaterką naszej 

akcji „Świąteczna Radość Pomagania”.

Więcej informacji udziela Magdalena 
Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, 
tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@
wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gliniance

Przedszkole im. Pszczółki 
Mai w Woli Duckiej

Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rzakcie

Współpracowali z nami:

•  Styczeń: A. BRONIKOWSKI, K. GRZEGRZÓŁKA, Z. MROWIŃ-
SKI, W. WITKOWSKA;

•  Luty: M. BOCIAN, M. KOCIELIŃSKA-KŁOS, A. KOCZO-
ROWSKA, M. KOCZOROWSKI, B. LEWIŃSKI, R. PRUSAK, 
E. RÓŻAŃSKA, D. SOKÓLSKA, T. SOKÓLSKI, R. SZOSTAK, 
P. SZYDŁOWSKA-DOROSZ, A. TRYNISZEWSKA, J. ZAWIŚLAK;

•  Marzec: S. BOGUCKI, B. BREWCZYŃSKA, K. DĄBROWSKA, 
J. KARDAS, M. KLOCH, H. KOWALCZYK, B. KRAWCZYŃSKA, 
R. KUNECKI, T. MIELNICKI, Z. MNICH, W. MONIAK, B. PIE-
TRZYKOWSKA, B. RULKA, D. RZESZOTARSKI, H. SĘDEK, 
S. SMOLAK, D. TLAGA-GISZCZAK, M. WALOCH, M. WOJ-
NOWSKI, P. ZAWADKA, Ł. ŻURAWSKI;

•  Kwiecień: A. BOMBOLEWSKA, M. DĄBROWSKA, A. GA-
WRON, P. KACZOR, W. KŁOS, N. LATO, M. MARTYNIAK, 
G. MUŚNICKI, T. PIWIŃSKI, W. PRUSIK, A. ROZWADOW-
SKI, S. SZYBICKA, B. ZGUTKA;

•  Maj: SZ. DĄBROWSKI, B. GRZELAK, P. KRAWCZYK, Z. MA-
JEWSKA, D. SMOLIŃSKI, I. STAŃCZAK;

•  Czerwiec: L. BŁAŻEJAK, M. ROSŁANIEC, M. SALAMON, 
N. SZENAJCH, M. WIŚNIEWSKI, J. WRÓBEL, J. ZAKRZEWSKA;

•  Lipiec: A. BRYKAŁA, L. CZERWONKA, W. DĄBROWSKI, 
A.  DĄBROWSKI, L. GRZEGRZÓŁKA, J. KLIMEK, SZ. KO-
ŁODZIEJEK, M. KUŁAK, J. LACHNITT, L. MISZKURKA, 
L.  NASIŁOWSKA, B. POLKOWSKA, A. TRZASKOWSKA, 
A. VOLOSHCHUK, K. WÓJCIK;

•  Sierpień: H. SKALSKI;

•  Wrzesień: A. BARTNICKA;

•  Październik: E. BOGUCKA, W. BOGUCKA, I. HAJDAC-
KA, M.  KOBZA, S. KOBZA, M. SMOLAK, K. SZCZĘSNA, 
M. ZAWADA;

•  Listopad: M. GUBA, P. ŁUKASIAK, K. PARDEJ, P. SMOLIŃ-
SKI, B. ZDANOWSKI;

•  Grudzień: E. KOSTECKA, O. KOSTECKA, K. KOŚLA, J. ŁA-
BĘDŹ, N. POGORZELSKA, K. POGORZELSKI, G. SALZMAN.

Foto: M
. Sosnow

ska
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Przykładowe porównanie stawek za 2023 rok

od auta 
ciężarowego 

od 3,5 do 5,5 t

od auta 
ciężarowy 

o DMC 26 t 

ciągnik 
siodłowy 

przyczepy 
i naczepy autobusy 

Wiązowna 96 zł 96 zł 1 776,57 zł 971,63 zł 400 zł

Otwock 96 zł 96 zł 1 776,57 zł 971,63 zł 400 zł

Józefów 100 zł 100 zł 1 776,57 zł 971,63 zł 500 zł

Karczew 100 zł 100 zł 1 778 zł 972 zł 500 zł

Halinów 290 zł 290 zł 2 070 zł 1 110 zł 602 zł

Celestynów 550 zł 550 zł 1 778 zł 972 zł 1 350 zł

Kołbiel 600 zł 600 zł 1 950 zł 1 550 zł 1 770 zł

Jeśli posiadasz środki transportowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej od 
3,5 tony, musisz płacić od nich poda-
tek. Jak zgłosić je do opodatkowania? 
Ile w tym roku wynosi stawka na te-
renie naszej gminy i  jak ją zapłacić? 
Podpowiadamy.

Na terenie naszej gminy 105 właścicieli 
jest zobowiązanych do składania dekla-
racji i opłacania podatku. Muszą go wno-
sić posiadacze: samochodu ciężarowego 
(dopuszczalna masa całkowita powy-
żej 3,5 t), ciągnika siodłowego lub bala-
stowego (dopuszczalna masa całkowita 
powyżej 3,5 t), naczepy lub przyczepy 
(dopuszczalna masa całkowita powyżej 
7 t) oraz autobusów. 

Właściciele wymienionych pojazdów 
(osoby fizyczne i osoby prawne; jednost-
ki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej; posiadacze środków transpor-
towych zarejestrowanych w Polsce, po-
wierzonych przez zagraniczną osobę 
fizyczną lub prawną podmiotowi pol-
skiemu) mają obowiązek złożyć deklara-
cję podatkową najpóźniej do 15 lutego 
każdego roku. Jeżeli pojazd kupiono po 
tym terminie – dokument ten należy zło-
żyć w terminie 14 dni od dnia zakupu. 
Deklarację podatkową na specjalnym 
druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A 
należy złożyć w naszym urzędzie. Jest on 

dostępny na naszej stronie tuwiazow-
na.pl w  zakładce Dla firm/Dokumenty 
podatkowe.

Stawki zróżnicowane są w zależności od 
rodzaju środka transportowego, dopusz-
czalnej masy, liczby osi, rodzaju zawie-
szenia, a w przypadku autobusów – od 
liczby miejsc do siedzenia. Nie mogą 
one przekroczyć wysokości górnych sta-
wek oraz być niższe o tych minimalnych 
ogłoszonych w  obwieszczeniach Mini-
stra Finansów. Rada Gminy Wiązowna 
zdecydowała, że w 2023 r. stawki wzro-
sną minimalnie, tj. o  5,44% (Uchwa-
ła nr 123.LVII.2022 z dnia 29 listopada 
2022 r.). Porównując stawki podatku od 
środków transportowych na 2023 r. do 
okolicznych gmin, jedynie gmina Wią-
zowna i Otwock przyjęły stawki minimal-
ne. Pozostałe przejęły stawki podatku od 
środków transportowych na 2023 rok 
w różnej wysokości.

Podatek ten płatny jest w dwóch ratach: 
pierwsza do 15 lutego, a  druga do 15 
września. Należy zapłacić go bez wezwa-
nia, na rachunek urzędu gminy. Więcej in-
formacji na temat stawek można uzyskać 
w naszym Wydziale Podatków pod nr tel. 

22 512 58 72 lub 22 512 58 73. 
 

Mariola Kwiatkowska
m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Podatek od 
środków 
transportu 
z minimalną 
stawką

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100
Budowa dróg gminnych: 
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej 
Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa 
– projekt 

MALCANÓW

100 Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Podleśna etap I

100 Doposażenie OSP Malcanów 

100 Zagospodarowanie terenu 
Laguny 

100 Projekt i budowa Pumptracku 

100 Utwardzenie ul. Granicznej 
kruszywem

MICHAŁÓWEK

100 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów 

100 Projekt przebudowy 
ul. Tajemniczej

100
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

100 Konserwacja monitoringu 
osiedlowego 

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury 

PĘCLIN 

100
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w tym doposażenie 
świetlicy 

50 Publikacja książki o wsi – etap I

100 Wykonanie analizy drożności 
przepustów

PORĘBY

100 Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 

Ciąg dalszy paska na str. 18

Foto: pixabay.com
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Jak ważne są zabiegi fizjoterapeutycz-
ne wiedzą to ci, którzy doznali kon-
tuzji lub mają kłopoty ze zdrowiem. 
Nasze Centrum Usług Społecznych 
Gminy Wiązowna oferuje darmo-
we zabiegi fizjoterapeutyczne oraz 
z kinezyterapii mieszkańcom Gminy 
Wiązowna. 

Z fizykoterapii i kinezyterapii mogą sko-
rzystać osoby posiadające skierowanie 
od lekarza pierwszego kontaktu ze wska-
zaniem jednostki chorobowej oraz infor-
macje o braku przeciwwskazań do tego 
typu zabiegów.

Usługa ta skierowana jest do dorosłych 
mieszkańców Gminy Wiązowna. Odby-
wa się stacjonarnie w  formie turnusu 
trwającego 15 dni. Do jednego turnu-
su może zostać zakwalifikowanych 15 
osób. Uczęszczają one na zabiegi od 
poniedziałku do piątku w  godzinach 
8.00–15.00 (z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy). 

Po zakwalifikowaniu zabiegi wykony-
wane są według zaleceń i po konsulta-
cji pacjenta z fizjoterapeutą. Ta odbywa 
się dzień przed rozpoczęciem turnusu. 
Usługi obejmują zabiegi kinezyterapii 
oraz maksymalnie pięć zabiegów fizjo-
terapii, takich jak.:
1.  zabiegi prądowe, m.in. jonoforeza, gal-

wanizacja, prądy: Tens, interferencyj-
ne, Traberta, stymulacja;

2.  zabiegi falowe, m.in. ultradźwięki, fo-
noreza, pole magnetyczne;

3.  laseroterapia;
4.  światłolecznictwo;
5.  inne, np. terapia manualna według Ty-

paldosa, kompleksowa terapia przeci-
wobrzękowa, pinopresura.

Szczegółowych informacji na temat usługi 
udziela Centrum Usług Społecznych Gmi-
ny Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: 
bom@cuswiazowna.pl 

Małgorzata Łysik
bom@cuswiazowna.pl

Darmowa fizjoterapia w CUS

100 Budowa drogi na działce nr ew. 
1 – dokumentacja

RADIÓWEK 

100 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej 

50 Budowa mieszkań 
komunalnych – etap I

100 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku – rata

RUDKA

100 Utwardzenie ul. Biesiadnej 
kruszywem 

RZAKTA 

100 Budowa ul. Południowej 
– dokumentacja

0% Budowa infrastruktury 
rowerowej 

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

100 Utwardzenie dróg kruszywem

STEFANÓWKA

100 Budowa wodociągu w ul. Złotej 
– dokumentacja

100 Zakup karnetów na basen dla 
mieszkańców

100 Utwardzenie dróg kruszywem

WIĄZOWNA GMINNA 

100 Budowa kanalizacji 
w ul. Brzozowej

100 Przebudowa ul. Lubelskiej 
– dokumentacja

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

100 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej 

100
Budowa wraz z odwodnieniem 
ul. Romana Dmowskiego 
– dokumentacja

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 20

Usługa społeczna dostępna w ramach realizacji projektu „Cen-
trum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efek-
tywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środo-
wisku lokalnym.

Z zajęć mogą korzystać dorośli 
mieszkańcy naszej gminy

Foto: pixabay.com
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Od 1 grudnia 2022 r. obowią-
zują nowe limity zarobkowe 
dla rencistów i  emerytów, 
którzy nie osiągnęli po-
wszechnego wieku emery-
talnego. Będą obowiązywały 
do końca lutego 2023  r. Do 
emerytur i  rent można dora-
biać. Trzeba jednak pamię-
tać o tym, że istnieją limity 
przychodów, które zmieniają 
się co trzy miesiące. Ich prze-
kroczenie może spowodować, 
że ZUS zmniejszy lub zawiesi 
wypłatę świadczenia. 

Graniczne kwoty przychodu powin-
ny sprawdzać osoby, które pobierają 
renty oraz wcześniejsze emerytury. 
Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nato-
miast uzyskanie przychodów mie-
sięcznie w granicach od 4 536,50 zł 

do 8 424,90 zł spowoduje zmniej-
szenie wypłacanego świadczenia 
o kwotę przekroczenia, jednak nie 
więcej niż o kwotę maksymalnego 
zmniejszenia. Kwota maksymal-
nego zmniejszenia wynosi obecnie 
691,94 zł dla emerytur i rent z tytu-
łu całkowitej niezdolności do pracy, 
518,99 zł dla rent z tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy i 588,19 
zł – dla rent rodzinnych, do których 
uprawniona jest jedna osoba. 

Wyjątek stanowią osoby, któ-
re pobierają emeryturę w zbiegu 
z  rentą z  tytułu niezdolności do 
pracy z  ubezpieczenia wypadko-
wego i  chorobowego. Wówczas, 
jakakolwiek kwota dodatkowego 
przychodu będzie skutkowała za-
wieszeniem jednego ze świadczeń. 
Natomiast jeżeli przychód z tytu-
łu pracy emerytów, którym ZUS 

podwyższył emeryturę do kwoty 
świadczenia minimalnego (od mar-
ca 1338,44 zł brutto), przekroczył 
wysokość kwoty podwyższenia, to 
emerytura będzie przysługiwała 
w niższej kwocie, bez dopłaty.

Zarobkować bez ograniczeń mogą 
również niektórzy renciści. Chodzi 
o osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów 
wojskowych, których niezdolność 
do pracy związana jest ze służbą 
wojskową. Ten przywilej dotyczy 
również rent rodzinnych przysłu-
gujących po uprawnionych do 
tych świadczeń. 

Wojciech Ściwiarski
regionalny rzecznik prasowy ZUS

Seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior+” zgłosili się do 
Ogólnopolskiego Konkurs 
„Senior w Ruchu” organizo-
wanym przez Stowarzysze-
nie MANKO – Głos Seniora, 
a współfinansowanym przez 
Ministerstwo Sportu i  Tury-
styki. I otrzymali wyróżnienie 
w kategorii „Sportowy Event 
Seniorski Roku”.

W gali podsumowującej wzię-
ło udział ponad 120 osób, a  do 
konkursu zgłosiło się ponad 80 
kandydatów z 50 gmin i z 10 woje-
wództw. Nagrody wręczyli Minister 
Sportu i  Turystyki Anna KRUP-
KA oraz Łukasz SALWAROWSKI, 
prezes Stowarzyszenie MANKO. 
Uczestnicy konkursu brali udział 
w czterech kategoriach. Nasi senio-
rzy otrzymali za swoją aktywność 
wyróżnienie w kategorii „Sportowy 
Event Seniorski Roku”. 

W czym tkwi sukces? W systema-
tyczności i współpracy. Stawiamy 
na codzienne ćwiczenia grupowe 
i  indywidualne dostosowane do 
możliwości seniorów. Dodatkowo 
kilka razy w  roku organizujemy 
„Dni Sportu”, „Mini Spartakiady”. 
Seniorzy uczestniczyli w zajęciach 
sportowych w  ramach projektu 
„100 orlików na 100 lat Niepodle-
głości” oraz „30 orlików na kolejne 
100 lat Niepodległości”. Inwestu-
jemy w sprzęt, dzięki któremu se-
niorzy zachowują 
sprawność. 

Na uwagę zasługu-
je Wolontariat Mię-
dzypokoleniowy, 
który jest olbrzy-
mim wsparciem 
i motywatorem dla 
wszystkich senio-
rów. Młodzież z Cen-
trum Wolontariatu, 

działającego w  ramach Centrum 
Usług Społecznych, pomaga w or-
ganizacji wydarzeń i kibicuje. Dzia-
łamy wspólnie, a  efekty widać 
gołym okiem. Bardzo cenimy so-
bie również wieloletnią współpra-
cę z animatorem sportu Jackiem 
SKWARĄ. Oczywiście, nie poprze-
staniemy na obecnym poziomie, 
w 2023 r. planujemy wiele nowych 
inicjatyw sportowych. 

Krystyna Motyka-Parzych

Nowe, wyższe limity 
dorabiania dla rencistów 
i emerytów 

Wyróżnienie dla naszych seniorów

Foto: pixabay.com

Foto: D
D

 „Senior+”

Zarobkować bez 
ograniczeń mogą również 

niektórzy renciści
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Mimo trudnej sytuacji gospodarczej 
na terenie Województwa Mazowiec-
kiego nadal obowiązuje uchwała an-
tysmogowa, zgodnie z  którą minął 
termin na wymianę niespełniających 
norm pieców tzw. „kopciuchów”. 

Rząd rozporządzeniem dopuścił do obro-
tu węgiel gorszej jakości, ale nie zmienił 
terminów wymiany pieców pozaklaso-
wych. Zgodnie z obowiązująca na terenie 
województwa mazowieckiego uchwałą 
antysmogową, od 1 stycznia 2023 r. za-
brania się używania pieców pozaklaso-
wych, a od 1 stycznia 2028 r. nie będzie 
można używać również kotłów klasy 3 i 4.

Jeżeli dobrze zaplanujesz swoją inwesty-
cję, możesz skorzystać z dwóch dofinan-
sowań jednocześnie oraz z podatkowej 
ulgi termomodernizacyjnej.

Pierwsza możliwości to dotacja do wy-
miany starych pozaklasowych pieców 
z budżetu Gminy Wiązowna. Nabór wnio-
sków trwa. O dotację może ubiegać się 
każdy, kto jest właścicielem lub współ-
właścicielem nieruchomości, jest przed 
realizacją inwestycji. Wysokość dofi-
nansowania to 4500 zł, inwestycję trze-
ba zrealizować do 15 listopada 2023 r. 

Wszelkie informacje na temat dotacji do-
stępne są na naszej stronie internetowej 
tuwiazowna.pl w zakładce: Załatw spra-
wę w urzędzie/Wymiana pieca

Druga możliwość to dofinansowanie 
z  program „Czyste Powietrze” z  Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Jest on przezna-
czony dla właścicieli domów jednoro-
dzinnych. Nabór wniosków prowadzony 
jest w trybie ciągłym. Wysokość dofinan-
sowania uzależniona jest od osiąganych 
dochodów.

Od nowego roku zmieniły się zasady 
programu „Czyste Powietrze”. W spra-
wie szczegółów informacji zapraszam 
do kontaktu z punktem konsultacyjnym 
programu, który znajduje się w Urzędzie 
Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w ponie-
działek w godz. 10.00 – 18.00, a od wtorku 
do piątku w godz. 8.00–16.00. Informa-
cje można uzyskać także telefonicznie, 
dzwoniąc na nr 22 512 58 24 lub drogą 
meilową, pisząc na adres: a.chyzynska@
wiazowna.pl 

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

Wymień kopciucha  
na nowy piec

Foto: pixabay.com

100
Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej od ul. Lubelskiej do 
ul. Kościelnej

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 – dotacja

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100 Budowa wodociągu 
w ul. Niezapominajki

100 Budowa wodociągu 
w ul. Sarniej

100 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej 

75 Rozwój systemu dróg gminnych 
– etap I ul. Sportowa 

100 Projekt budowy ul. Sadowej

100
Projekt modernizacji 
ul. Projektowanej i Spokojnej 
– etap I 

100 Budowa monitoringu ulic 

100
Zagospodarowanie działki nr 
ew. 5 przy ul. Kościelnej – etap 
I koncepcja

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury 

100 Doposażenie OSP Wiązowna 

WOLA DUCKA

100 Rozwój systemu dróg gminnych 
ul. Sportowa – etap I projekt

100 Projekt ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Słonecznej

100 Zakup urządzeń rekreacyjnych 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 22

Na wymianę pieca można 
dostać z gminy 4500 zł
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Foto: pixabay.com

Pavlo – około półtora roczny wesołek, 
z białym uśmiechem i kolorową osobowo-
ścią. Pavlo przyjechał do nas w połowie maja, 
z Ukrainy objętej wojną. Z początku troszkę 
bawił się z nami w podchody. Był typem psia-
ka, którego bardzo ciągnęło do ludzi i choć po 
wejściu do boksu witał nas z uciechą, to trzy-
mał bezpieczny dystans, sprawdzał intencje. 
Był ciut zmieszany nową sytuacją i pobytem 
w głośnym schronisku. Teraz my poznaliśmy 
się na nim, a on na nas! Pavlo uwielbia za-
czepki, zaloty, zabawy, wygłupianie się, bry-
kanie itp… Jest żwawy, aktywny. Doceniający 
spacery i inne urozmaicanie czasu oraz po-
żytkowanie energii. Ze względu na to, że jest 
młodym dzieciakiem – wiele w życiu się nie 
uczył, więc trzeba go troszkę „odchować”, 
„wychować”. Pavlo został wykastrowany, za-
szczepiony, odrobaczony i zaczipowany.

Śledzik – przyjechał do nas w październi-
ku. Po kilku tygodniach zaczął wychodzić na 
spacery – pozwolił sobie zapiąć obrożę, po-
głaskać po łebku. Póki co nie lubi przekra-
czania stref jego komfortu (który wyznacza 
indywidualnie) jest zachowawczy i sam sta-
wia granice. Jest neutralny dla otoczenia. Nie 
polecamy go do domu z dziećmi. Potrzebu-
je trochę ogłady i  konsekwencji. Powinien 
zamieszkać w mieszkaniu w bloku, bo wy-
puszczony na ogród nie będzie miał śmiało-
ści podejść. Śledzik ma ok. 10–11 lat, sięga 
przed kolano i waży z 13 kg. Ma cudowną 
rozwianą grzywę, krzywe zęby i wygląda jak 
lwiątko. Ogólnie jest w tym wszystkim prze-
słodki, ale nie dla każdego i nie na pierwszego 
psa. To piesek specjalnej troski. Jest wykastro-
wany, ma szczepienia i czip.

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.

że nasz znajduję się w  Emowie, przy 
ul. Wiązowskiej 2A i czynny jest w każdą 
sobotę (z wyjątkiem dni świątecznych) od 
godz. 10.00 do 18.00. 

Izabela Guzowska
i.guzowska@wiazowna.pl

Odpady budowlane. Zmiany w przepisach
Zaczęły obowiązywać nowe zasady 
dotyczące selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. W praktyce oznacza 
to nowy obowiązek segregacji. 

Zmiana przepisów oznacza, że od stycz-
nia firmy nie zabiorą ich, gdy będą zmie-
szane. Musimy je posegregować na: 
drewno, metale, szkło, tworzywa sztucz-
ne, gips, odpady mineralne, w tym be-
ton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne 
oraz kamienie. Nowe przepisy dotyczą 
zarówno firm budowlanych, jak i pod-
miotów zlecających prace budowlane. 
Ustawodawca zdecydował, że niedosto-
sowanie się do nowych przepisów bę-
dzie karane. 

Ze stosowania nowych przepisów zwol-
nione są gospodarstwa domowe, punk-
ty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) oraz producenci, 
którzy nie mają obowiązku prowadze-
nia ewidencji. Oznacza to, że właścicie-
le nieruchomości w dalszym ciągu będą 
mogli gromadzić odpady budowlane 

Ganges – Ganges jest mieszkańcem schro-
niska od kwietnia. W kontakcie z człowiekiem 
jest łagodny, delikatny. Czasem nawet ciup-
kę nieśmiały. Schronisko go przygnębia. Po 
wyjściu z boksu pies nie do poznania. Ładnie 
i z pełną gracją chodzi na smyczy. Biega z paty-
kami, siada na kolana, lubi być zabawiany. Cu-
downy kompan i przyjaciel!!! W stosunku do 
psów jest neutralny. Nie ma problemu z dzieć-
mi, ale dla pełni komfortu lepiej, aby zamiesz-
kał z większymi. Ganges to jeszcze młodziak, 
ma z 1,5 roku. Jest trochę w typie owczarka, 
ale mniej-
szy i  lżej 
zbudowany. 
Ma kom-
plet szcze-
pień, jest 
po kastracji 
i  został za-
czipowany. 
Czeka na 
dom w bok-
sie 133...

łącznie, a  gmina będzie odbierać je 
w takiej formie, jak dotychczas. 

Również PSZOK będzie mógł odbierać 
zmieszane odpady budowlane pochodzące 
z gospodarstw domowych. Przypominamy, 

Firma budująca nasz dom 
musi segregować odpady
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Ich znakiem rozpoznawczym jest czer-
wona czapka i koszulka. Co roku na 
starcie staje kilkudziesięciu małych 
uczestników. W Biegu Krasnoludków 
biorą udział najmłodsi, czyli dzieci do 
szóstego roku życia. W tym roku ob-
chodzimy okrągłe, bo 30. urodziny 
biegu. Z  tej okazji będzie on pełen 
atrakcji i niespodzianek! 

Bieg Krasnoludków to najradośniejsza 
część naszej imprezy. Bo któż nie poczu-
je ciepła na widok roześmianych i rumia-
nych buziek najmłodszych uczestników 
naszego biegu?! Ktoś zapyta: po co or-
ganizujemy bieg dla takich maluchów? 
Odpowiedź jest prosta: bo chcemy już 
u przedszkolaków zaszczepić „bakcyla” 
biegania, ruchu i zdrowego stylu życia.

Na starcie mogą stanąć dzieci urodzone 
do 2017 r. Mogą biec same, ale i z opie-
kunami, rodzicami. Bieg na dystansie 160 
metrów zawsze jest radosnym wydarze-
niem. Każdy zawodnik otrzyma upomi-
nek. W  zeszłym roku w  biegu udział 
wzięło ponad 300 krasnali. Jesteśmy pew-
ni, że w tym roku pobijemy rekord tra-
sy. Bieg nie wymaga ani wcześniejszych 
zapisów, ani opłaty. Wystarczy stawić się 
w biurze półmaratonu w dniu zawodów 
i odebrać zestaw startowy dla dziecka.

Biegi dla dzieci i młodzieży
43. Półmaraton Wiązowski to także 

biegi dziecięce i młodzieżowe. Młodych 
ludzi urodzona po 2007  r. zapraszamy 
do udziału w  zawodach przygotowa-
nych specjalnie dla nich. Od tego roku 
zmieniamy ich formułę i nazwę na „Bieg 
Młodych” i dodajemy nowy dystans na 
2000 m. W sumie będzie ich teraz pięć 
do wyboru z  podziałem na chłopców 
i dziewczęta.

Warunkiem udziału w biegach jest:
1)  dla uczestników zgłaszanych indywi-

dualnie: zgłoszenie elektroniczne za 
pośrednictwem strony www.wiazow-
napolmaraton.pl (do 19 lutego) lub 
zgłoszenie w dniach 25 – 26 lutego 
w Biurze Biegów Młodych;

2)  dla uczestników zgłaszanych grupowo: 
zgłoszenie elektroniczne za pośrednic-
twem strony www.wiazownapolmara-
ton.pl (do 19 lutego) bez możliwości 
zapisów w dniu zawodów. 

Co ważne, potrzebna będzie pisemna zgo-
da opiekuna prawnego na start w zawo-
dach. Zgoda załączona jest do regulaminu 
Biegów Młodych. Znajdziecie go na naszej 
stronie wiazownapolmaraton.pl w zakład-
ce „Strefa zawodnika”. Numery i pakiety 
startowe będzie można odebrać 25 lute-
go w godz. 12.00–18.00 lub w dniu zawo-
dów w „Biurze Biegów Młodych” w szkole 
w Wiązownie od godz. 9.00 do 14.45.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Jubileuszowy Bieg 
Krasnoludków oraz Biegi 
Młodych

foto: M
. Sosnow

ska

100
Utrzymanie ładu w przestrzeni 
sołectwa i zakup urządzeń 
rekreacyjnych 

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

WOLA KARCZEWSKA

100
Projekt rozbudowy sieci 
wodociągowej w ul. Doliny 
Świdra

ZAKRĘT

100
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej 
części miejscowości – etap 
I koncepcja

100 Projekt ciągu pieszo-
rowerowego na ul. Szkolnej

75 Rozwój systemu dróg gminnych 
– ul. Jana Pawła II

50 Budowa ul. Długiej – w trakcie 
ZRID

50 Przebudowa ul. Dobrej – etap II 

75
Przebudowa ul. Górnej 
i odcinka ul. Krętej 
– dokumentacja

100 Budowa monitoringu 
w ul. Kościelnej 

100 Zakup koszy na śmieci 

100 Utwardzenie dróg kruszywem

ŻANĘCIN

25 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej – etap III

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

100 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej 

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

100 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych 

100
Dostosowanie budynku 
Urzędu Gminy Wiązowna do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami – etap I

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 24

Najmłodsi staną na 
starcie po raz 30.
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Mistrzostwa Świata Teqballa. 
Kolejny medal Alicji

W Norymberdze w dniach 22–27 listopa-
da odbyły się Mistrzostwa Świata Teqbal-
la. Nasza mieszkanka wróciła z zawodów 
z kolejnym medalem. Alicja BARTNICKA 
brała udział w rozgrywkach w dwóch ka-
tegoriach – debl i mixt – z czego w mixta 
udało się zdobyć brązowy medal Mi-
strzostw Świata. Trud włożony w przygo-
towanie zaowocował. Redakcja

UKS Orły Zakręt na XVIII 
Mistrzostwach Polski

W Gnieźnie odbywały się Mistrzostwa 
Polski, czyli największe w Polsce i  jedne 
z największych w Europie, zawody w bra-
zylijskim Jiu Jitsu. Do walk na matach sta-
nęło ponad 2300 zawodników z kraju, co 
pokazuje, jak prężnie rozwija się ta dys-
cyplina. Oczywiście na tej imprezie nie 
mogło zabraknąć zawodników UKS Orły 
Zakręt. Sam start i obecność na tych za-
wodach był ważny dla dalszego rozwo-
ju sportowego każdego zawodnika. Po 
pierwszym dniu startów mogliśmy się 
pochwalić już dwoma medalami, które 
wywalczyli Klaudyna DĘBKOWSKA i Jaro-
sław SALAMON. W drugim dniu najlepiej 
spisała się Janina SALAMON, wygrywając 
swoją kategorię. Do finałów swoich ka-
tegorii dotarli Kacper MAJSZCZYK, Kornel 
DĘBKOWSKI i Maja SALAMON. Natomiast 
trzecie miejsce zajęła Małgorzata SALA-
MON. Trzeciego dnia dorobek medalowy 
klubu o dwa brązowe krążki powiększyli 
trenerzy UKS Orły Zakręt Artur MROCZEK 
i Błażej WOJTKÓW. Artur Mroczek

Zwycięstwo młodych tenisistów na 
II Grand Prix Mazowsza

Najmłodsi tenisiści GKTS Wiązowna mają 
za sobą świetny występ podczas 2 Grand 
Prix Mazowsza Skrzatów, Żaków i Kade-
tów w Radomiu, zorganizowanego przez 
Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego. 
Bardzo dobry występ zanotowała Iza BO-
BEL, zajmując III miejsce wśród najlep-
szych żaczek na Mazowszu. Nasze skrzaty 
Maks KAMIŃSKI i  Wiktor GRZYBOWSKI 
przeszli przez turniej bez straty seta, spo-
tykając się dopiero w finale, gdzie lepszy 
okazał się Wiktor GRZYBOWSKI, zwycięża-
jąc 3:0. Warto przypomnieć, że w I Grand 
Prix Skrzatów to Maks był góra, zajmując 
I miejsce, a Wiktor III. Kamil Sitek

Co nowego na treningach tai-chi?

Niecałe trzy miesiące temu zachęcali-
śmy wszystkich zainteresowanych do tre-
ningów tai-chi. Zajęcia były finansowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach 
akcji „Świetlik”. Na zajęciach pojawiło się 
kilkadziesiąt osób. Większość spróbowała 
i uznała, że nie jest to aktywność dla nich, 
jednak kilkanaście osób z zapałem trenu-
je dalej. Po dwudziestu kilku treningach 
zgodnie potwierdzamy pierwszą część 
tych opinii. Rzeczywiście, przy uwzględnie-
niu naszych możliwości fizycznych (śred-
nia wieku powyżej 60), czujemy się trochę 
bardziej „rozciągnięte” i rozluźnione. Do 
medytacji połączonej z ruchem jeszcze nie 
doszłyśmy. Na pewno regularne spotkania 
poprawiają nam nastrój i samopoczucie. 
Kontynuujemy nasze treningi, a wszyst-
kich chętnych zapraszamy do wspólnych 
ćwiczeń! Trenujemy dwa razy w  tygo-
dniu, w poniedziałki i czwartki, w Szkole 

Podstawowej w Wiązownie (ul. Kościelna). 
Wszystkie informacje organizacyjne moż-
na uzyskać pod tel. 22 789 06 96. Zajęcia 
dofinansowane są przez Gminę Wiązow-
na. Stowarzyszenie „Więzy”

Karol wygrywa Otwarte 
Mistrzostwa Ursus

W grudniu odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Ursusa w  szachach dla dzieci 
z  roczników 2009–2011. Turniej wygrał 
mieszkaniec naszej gminy i uczeń Szko-
ły Podstawowej im. W. Witosa w Glinian-
ce Karol MIELCUCH, uzyskując 4,5 punktu 
na sześć możliwych. Warto zaznaczyć, że 
młody szachista nie przegrał żadnej par-
tii. Gratulacje! Anna Mielcuch

Boisko w Wiązownie.  
Zaplecze rekreacyjno-sportowe

Szukamy wykonawcy zaplecza rekreacyj-
no-sportowego dla boiska w Wiązownie. 
Do zadań wykonawcy należeć będzie po-
stawienie budynku, który stanie się zaple-
czem rekreacyjno-sportowym dla boiska, 
budowa niezbędnych instalacji wewnętrz-
nych oraz elektrycznych, a także budowa 
przyłączy: wodociągowego, kanalizacyj-
nego oraz energetycznego. Firmy ubie-
gające się o realizację zadania mają czas 
do 26 stycznia do godz. 9.00 na złożenie 
swych ofert poprzez elektroniczną platfor-
mę przetargową dostępną pod linkiem: ht-
tps://tuwiazowna.logintrade.net. Zaplecze 
będzie służyć do momentu, aż rozpoczną 
się prace przy budowie Centrum Sportu 
i Rekreacji w Wiązownie. Więcej informacji 
na temat inwestycji Emilia Szaruga – Wy-
dział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: 
e.szaruga@wiazowna.pl. Redakcja
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Pod koniec stycznia ruszą zapisy na 
„Ferie Blisko Domu 2023”. To cy-
kliczna, zimowa akcja, dzięki której 
dzieci z Gminy Wiązowna mogą cie-
kawie spędzić czas na półkoloniach 
organizowanych w  gminnych szko-
łach i  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiązownie.

W dniach 13 – 17 lutego 2023 r. w go-
dzinach 7.30 – 16.30 w czterech szko-
łach podstawowych na terenie Gminy 
Wiązowna odbędzie się akcja „Ferie Bli-
sko Domu”:
1.  Szkoła Podstawowa im. Wincentego 

Witosa w Gliniance: tel. 22 789 96 71, 
e-mail: spglinianka@wp.pl;

2.  Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwo-
leżerów Józefa Piłsudskiego w  Mal-
canowie: tel. 22 180 00 08, e-mail: 
spmalcanow@gmail.com;

3.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Bohaterskich Lotni-
ków Polskich w  Wiązownie: tel. 22 
789 01 95, e-mail: spwiazowna@gma-
il.com;

4.  Szkoła Podstawowa im. Cypriana Ka-
mila Norwida w Zakręcie: fax. 22 773 
39 79 wew. 26, e-mail: sekretariat@
szkola-zakret.pl.

Wypoczynek w szkołach w formie półko-
lonii będzie zorganizowany dla uczniów 

klas I  – VI zamieszkałych na terenie 
gminy Wiązowna. Zapewniony będzie 
ciepły posiłek w  cenie 10 zł/dziennie 
w szkołach. Uczestnicy pokrywają rów-
nież jednorazowy koszt materiałów 
do zajęć wynoszący 30 zł. Dodatkowo 
płatne mogą być również ewentualne 
wycieczki. 

W przypadku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Wiązownie opłata za materiały bę-
dzie wynosić 30 zł od osoby, a za obiad 
12 zł. Zajęcia będą odbywać się w Pawi-
lonie Kultury w Wiązownie oraz w wybra-
nych świetlicach wiejskich. 

W przypadku szkół zapisy potrwają do 
27 stycznia 2023  r. Wypełnioną kartę 
zgłoszeń, która będzie dostępna w pla-
cówkach oraz na stronie tuwiazowna.
pl należy dostarczyć do wybranej szkoły 
podstawowej. W przypadku GOK zapisy 
potrwają do 3 lutego 2023 r. Kartę zgło-
szeniową będzie można pobrać ze stro-
ny gok-wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Centrum Usług 
Wspólnych, tel. 22 180 00 27, e-mail: edu-
kacja@wiazowna.pl i  poszczególne pla-
cówki oświatowe oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie, tel. 22 180 00 41, 
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl 

Urszula Kozłowska

Zapisz dziecko na  
„Ferie blisko domu”

Wycieczki są jedną z atrakcji 
półkolonii zimowych

100 Zakup samochodu dla OSP 
Malcanów

100
Budowa ośrodków zdrowia 
na terenie gminy Wiązowna 
– koncepcja, projekt ośrodka 
w Wiązownie

100

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

100
Systemowa modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia 
w formule PPP – wybór 
wykonawcy

50
Zagospodarowanie 
ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej przy boisku KS Advit

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

100 Melioracje wodne – dotacja dla 
spółek wodnych 

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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 zaawanso-
wania realizacji inwestycji prowa-
dzonych na terenie gminy udzielają 
pracownicy Wydziału Inwestycji 
pod nr tel. 22 512 58 61–63, 22 512 
58 65, 22 512 58 68.

Foto: SP Zakręt
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Wyróżnienia dla uczniów 
z Malcanowa

Adam SĘDEK oraz Michał KOPAŃSKI, 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 1 
Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go w  Malcanowie, wzięli udział w  Po-
wiatowym Konkursie Matematycznym 
„Przygoda z matematyką” organizowa-
nym przez III Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza SŁOWACKIEGO w Otwocku. 
Obaj otrzymali wyróżnienia. Jesteśmy 
dumni, że do naszej szkoły chodzą tak 
wspaniali młodzi ludzie. Serdecznie Wam 
gratulujemy i życzymy dalszych matema-
tycznych sukcesów! Niech Wasze osią-
gnięcie będzie inspiracją i motywacją dla 
innych do sięgania po najwyższe laury. 

Nauczyciele matematyki

Klasa 4b w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celestynowie

Uczniowie klasy 4b ze Szkoły Podstawo-
wej im. C. K. Norwida w Zakręcie odwie-
dzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w  Celestynowie. W  szkole odbyła się 
zbiórka darów dla zwierząt m.in. karmy, 
kocyków i  zabawek, w  której uczestni-
czyli zarówno uczniowie jak i nauczycie-
le. Przekazaliśmy zebrane w szkole rzeczy 
wolontariuszom w schronisku. Mieliśmy 
okazję uczestniczyć w wartościowej pre-
lekcji, którą poprowadził dla nas dyrektor 
schroniska. Tego samego dnia odwiedzi-
liśmy Centrum Edukacji Leśnej. Dzieci 
wzięły udział w zajęciach „Leśny Mikro-
świat – obserwacje mikroskopowe”, a tak-
że pogłębiły wiedzę na temat fauny i flory 
otwockich lasów. Uczniowie 4b

Kartki świąteczne od przedszkola-
ków z Pęclina

Grudzień zawsze jest szczególnym czasem 
dla nas wszystkich. W okresie świątecz-
nym nie mogliśmy zapominać o innych, 
dla których ten czas jest wyjątkowo trud-
ny – o podopiecznych Domu Opieki „Iwo-
na” w Wiązownie oraz emerytach, którzy 
pracowali w naszym przedszkolu. Dzieci 
z grup Sówki, Prosiaczki i Kłapouszki przy-
gotowały kartki świąteczne dla seniorów. 
Nasze Gminne Przedszkole „Pod Stumi-
lowym lasem” w Pęclinie po raz kolejny 
przyłączyło się też do akcji „Bożonarodze-
niowa kartka dla bohatera”, która skiero-
wana była do wszystkich ludzi walczących 
o wolną Polskę. Celem naszych działań 
było wzbudzenie empatii wśród dzieci 
dla seniorów. Ta niewielka kartka potra-
fi wzbudzić tak wiele radości w drugim 
człowieku. To piękny zwyczaj, dzielić się 
dobrym słowem i życzyć wszystkiego naj-
lepszego. Mariola Jęczmieniowska

Przedszkolaki pamiętają o ptasz-
kach zimą

W naszym przedszkolu „Leśna kraina” 
odbył się rodzinny konkurs „Domek dla 
ptaszka to dla nas fraszka”. Dzieci wraz 
z  rodzicami przygotowały piękne domki 
dla ptaszków, z których każdy zachwycał 
oryginalnością wykonania, dopracowanymi 
szczegółami i ciekawym pomysłem. W kon-
kursie wzięło udział 40 przedszkolaków, 
a przygotowano 36 karmników. Jury mia-
ło bardzo trudne zadanie. Każdy karmnik 
był oryginalny i pięknie wykonany. Domki 
dla ptaków zrobiono z materiałów odpor-
nych na warunki atmosferyczne – z drew-
na, gałązek oraz różnego rodzaju naczyń. 
W każdym karmniku znalazły się pojemniki 
na ziarenka i inne smakołyki naszych skrzy-
dlatych przyjaciół. Konkurs zrealizowaliśmy 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. Joanna Wasiak

Rozbudowa szlaku Przedmościa 
Warszawa 1915–1944

Szlak Pozycji Przedmoście Warszawa 
wzbogacił się o dwie nowe. Podobnie jak 
w zeszłym sezonie, skupiono się na gra-
ficznym zobrazowaniu wyników badań 
archeologicznych prowadzonych w trak-
cie przebudowy Szosy Lubelskiej do stan-
dardu trasy S17. Jedna z  tablic została 
umieszczona na terenie gminy w  Rud-
ce przy ul. Biesiadnej w  bezpośrednim 
sąsiedztwie zachowanych umocnień 
Przedmościa Warszawa z lat 1940–1944. 
Przedstawione na tablicy grafiki, pokazują 
szczegóły konstrukcyjne standardowego 
garażu dla armaty przeciwpancernej kali-
bru 37 mm, używanego w Rudce również 
jako schronienia lekkiego działa piechoty. 
Przy współpracy naszej gminy i powiatu 
otwockiego udało się wyremontować sta-
re tablice oraz zakupić nowe. Natomiast 
tereny pod ich instalacje użyczyło Nadle-
śnictwo Celestynów i Gmina Wiązowna. 
Zachęcamy do spaceru po historycznym 
szlaku fortyfikacji Przedmościa Warsza-
wa. Stowarzyszenie „Pro Fortalicium”

Seniorzy podbijają świat cyfrowy

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczew-
skiej zdobył dofinansowanie w konkursie 
ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfry-
zacji na dofinansowanie przedsięwzię-
cia – doposażenia stanowisk służących 
do podniesienia kompetencji cyfrowych 
seniorów. Złożyliśmy odpowiedni wnio-
sek i otrzymaliśmy wsparcie w wysoko-
ści 15 105 zł. Seniorzy od stycznia mogą 
korzystać ze stanowisk komputerowych. 
Odbędą się również zajęcia w  małych 
czteroosobowych grupach tak, aby każdy 
uczestnik mógł w swoim tempie posze-
rzać wiedzę z zakresu obsługi komputera 
i korzystania z internetu. Zainteresowa-
nie jest duże. Obecnie mamy już 16 osób 
chętnych, które zapisały się na zajęcia. 

Krystyna Motyka-Parzych
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L.p. Zadanie jednoroczne i wieloletnie Nazwa NGO Kwota

1 Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązow-
na w 2023 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabyt-
ków Fortyfikacji Pro Fortalicium 5 000 zł

2 Świat widziany oczami podróżnika – wystawa w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 4 000 zł

3 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania 
oraz poza nim w 2023 r.

Chorągiew Stołeczna Związku 
Harcerstwa Polskiego 12 000 zł

4 Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na te-
renie Gminy Wiązowna w 2023 r.

Stowarzyszenie 
„KROKUS-WIĄZOWNA” 35 000 zł

5 Dni Teatru 2023 – prezentacje Wiązowskiego Teatru Muzycznego Fundacja „To lubię” 15 400 zł

6 Organizacja wystawy „Wielka historia w małej Wiązownie” w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 10 000 zł

7 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach
2023–2025

Stowarzyszenie Seniorów 
„Bądźmy Razem” 120 000 zł 

8 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi w latach 2023–2025

Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy”

75 000 zł

9

Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowe-
go dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i dru-
żyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 
2023–2025

Gminny Klub Tenisa Stołowego 
Wiązowna 540 000 zł

10 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla 
mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i roz-
grywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 
2023–2025

Klub Sportowy Advit Wiązowna 540 000 zł

11 Klub Sportowy Glinianka 210 000 zł

12 Ludowo Uczniowski Klub Spor-
towy Rzakta 135 000 zł

13

Prowadzenie treningów z zakresu sportów: Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapa-
sy, Grapplig, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, prowadzenie za-
jęć rekreacyjno-sportowych, organizacji dwóch zawodów w każdym 
roku „PUCHAR ORŁA” w Gi i No-Gi sportowych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Wiązowna, pokrycie opłat startowych, ubezpieczenia 
i wyżywienia na zawodach w latach 2023–2025

Uczniowski Klub Sportowy 
„Zakręt” 210 000 zł

14 Prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących – ćwiczenia ruchowo-
-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów w latach 2023–2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 60 000 zł

15 Organizacja imprezy biegowej na terenie gminy Wiązowna – WTF Wią-
zowna Trail&Fun w latach 2023–2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł 

16 Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych na terenie 
gminy Wiązowna w latach 2023–2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł

17 Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych dla dzieci 
ze szkół podstawowych z gminy Wiązowna w latach 2023–2025 Klub „Team ZabieganeDni” 23 940 zł

18 Organizacja Międzyszkolnej i Przedszkolnej Ligi Tanecznej Fast-Step 
Summer Cup o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w latach 2023–2025

Uczniowski Klub Sportowy 
Fast-Step 66 000 zł

Współpraca z NGO zawsze się opłaca
Bardzo ważna jest dla nas współpra-
ca z  organizacjami pozarządowymi. 
Z roku na rok rosną kwoty, jakie prze-
znaczamy na różnego rodzaju zadania 
realizowane przez NGO. Wiemy już, co 
w tym roku będą miały do zapropo-
nowania mieszkańcom naszej gminy. 

Na współpracę z NGO w 2022  r. prze-
znaczyliśmy 640 960 zł, w 2023 r. zaś 
to 845  900 zł. Wydatki na wielolet-
nie konkursy w  latach 2023–2025 r. to 
2 100 000 zł. 

W połowie grudnia 2022 r. ogłosiliśmy 
konkursy na zadania roczne oraz wielolet-
nie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 

przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym, ochrony i promocji 
zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
wspierania i  upowszechniania kultury 
fizycznej. 

Zadania, które będą realizowane, obej-
mują różne dziedziny, mi.n.: działalność 
na rzecz osób w  wieku emerytalnym, 
wspieranie i  upowszechnianie trady-
cji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym, wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej. 

Komisja konkursowa dokonała oce-
ny merytorycznej złożonych ofert.  
Wymagania spełniło 18., a podział środ-
ków na zadania jednoroczne i w la-
tach 2023–2025 prezentujemy w tabeli 
poniżej.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do 
udziału w kolejnych konkursach ofert na 
realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Magdalena 
Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecz-
nych, pok. 208, tel. 603 117 322, e-mail: 
m.grzegrzolka@wiazowna.pl. 

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl.
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„Dziewczynka z zapałkami” 
w specjalnej aranżacji

Bajki i baśnie niezwykłego pisarza Hansa 
Christiana Andersena swym przekazem po-
ruszają serca. Uczniowie klas trzecich szkoły 
w Gliniance, fantastycznie zagrali swoje role 
w przedstawieniu „Dziewczynka z zapałka-
mi”. Występ odbył się 21 grudnia. Inspira-
cją do aranżacji jednej z najsmutniejszych 
bajek pisarza była sytuacja za wschodnią 
granicą, gdzie wciąż toczy się wojna. Młodzi 
aktorzy, w tym dzieci pochodzące z Ukra-
iny, chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na 
trudności dzisiejszych czasów, ale też po-
kazać niesamowitą wiarę i moc czynienia 
dobra, jaką posiada każdy z nas. Teraz już 
wszyscy wiemy, że Święta Bożego Narodze-
nia to szczęśliwy czas pełen cudów i na-
dziei. Przesłanie to wybrzmiało w piosence 
dzieci: „Wiary, nadziei, miłości i więcej ła-
godności. Kochaną osobę przy sobie mieć 
blisko. I to naprawdę już wszystko”.  

Barbara Bieniek, Marzena Baran

Lekcja biblioteczna w przedszkolu

W przedszkolu w Woli Duckiej odbyło się 
czytanie bajek z udziałem dzieci i biblio-
tekarki z Biblioteki Publicznej Gminy Wią-
zowna. W wydarzeniu uczestniczyły dwie 
grupy maluchów. Dzieci otrzymały zapro-
szenie do systematycznego odwiedza-
nia biblioteki, rozmawialiśmy o książkach 
i o świętym Mikołaju. Poznaliśmy sposoby 
powitania i dziękowania za przyniesione 
prezenty. Zastanawialiśmy się wspólnie, 
czy warto się spieszyć i czym możemy się 
dzielić z najbliższymi. Przedszkolaki wy-
słuchały opowieści z kilku przeczytanych 
książek m.in. „Prezent gwiazdkowy dla 
Korneliusza KLOPSA” Johna BURNINGHA-
MA, „Niezwykłe przygody Świętego Miko-
łaja” Barbary WICHER, „Panna Śpieszka 
i  pan Leniwiec” Katy HUDSON, „Hej 
Przedziadku” Paula MCCARTNEYA oraz 

„Wiewiórki, które nie chciały się dzielić” 
Rachel BRIGHT. Dorota Bortkiewicz

Karta biblioteczna w telefonie

Polecamy Państwu instalację aplikacji 
e-Biblioteka MATEUSZ. Można ją bezpłat-
nie pobrać ze sklepu Play. Umożliwia ona 
m.in. przechowywanie karty bibliotecz-
nej w  formacie QRCode. Aplikacja po-
zwala na bezpośredni dostęp z telefonu 
do: konta bibliotecznego, strony Bibliote-
ki Publicznej Gminy Wiązowna, jej kata-
logów zbiorów oraz lokalizacji biblioteki 
i fili bibliotecznych. Więcej informacji na 
temat nowego rodzaju karty można uzy-
skać w naszej bibliotece pod nr tel. 22 789 

01 46 lub pi-
sząc na e-ma-
il: kontakt@
bibliotekawia-
zowna.pl

Marzena  
Kopka

VII Świąteczne Targowisko 
w Gliniance

Dzięki doskonałej współpracy całej spo-
łeczności szkolnej, rodziców, naszych 
sympatyków oraz gości odbyło się VII już 
Świąteczne Targowisko w szkole w Gli-
niance. Kupujących nie brakowało, a na 
stoiskach pojawiły się prawdziwe pe-
rełki przygotowane i  ręcznie wykonane 
przez rodziców oraz uczniów. Dzieci z ra-
dością malowały swoje buzie i wykony-
wały brokatowe tatuaże. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć najważniejszego gościa 
– świętego Mikołaja, który z  ogromną 
cierpliwością fotografował się zarówno 
z  dziećmi, jak i  całymi rodzinami. Tra-
dycyjnie już odbył się bieg z Mikołajem 
w  czerwonych czapeczkach, a  dochód 
z  ich sprzedaży przekazaliśmy naszej 
mieszkance Natalce. Przygotowując się 
do biegu, mogliśmy poćwiczyć z profe-
sjonalistą – Sebastianem ZASĘPĄ z Team 
Zabiegane Dni, który po mistrzowsku po-
prowadził rozgrzewkę oraz sam wyścig. 
Punktem kulminacyjnym wydarzenia 
było losowanie nagród w zabawie fan-
towej. Marzena Baran

III Gminny Konkurs Plastyczny 
„Pani Zima”

Szkoła w Malcanowie po raz trzeci ogło-
siła konkurs pod hasłem „Pani Zima”. 
Do udziału zaprasza dzieci z oddziałów 
przedszkolnych działających przy gmin-
nych szkołach. Praca musi być wykonana 
samodzielnie, w formacie A3 dowolnymi 
technikami plastycznymi i przy pomocy 
różnorodnych materiałów (bez elemen-
tów sypkich). Prace należy podpisać na 
odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem 
autora. Należy podać także wiek i placów-
kę, do której dziecko uczęszcza. Można je 
składać w sekretariacie szkoły w Malcano-
wie (ul. Mazowiecka 53) do 27 stycznia.  

Magdalena Cacko

OSP Glinianka. „Moja krew-Twoje 
życie”

Ochotnicza Straż Pożarna w  Gliniance 
(Oddział Klubu HDK Legion przy OSP Gli-
nianka) w ramach realizacji zadania współ-
finansowanego przez Gminę Wiązowna 
konkurs plastyczny „Moja krew-Twoje 
życie” oraz przeprowadziła pokaz pierw-
szej pomocy. W pokazie pierwszej pomo-
cy przedmedycznej uczestniczyli uczniowie 
klas V Szkoły Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Gliniance. W konkursie plastycz-
nym „Moja krew-Twoje życie”, propagują-
cym honorowe krwiodawstwo, mogli wziąć 
udział wszyscy uczniowie szkoły. W oby-
dwa przedsięwzięcia zaangażowała się 
setka uczniów. W ramach podsumowania 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gli-
niance i koordynator Oddziału Klubu HDK 
Legion przy OSP druh Artur GNIADEK ogło-
sił wyniki i wraz z dyrektor szkoły Teresą 
BAK wręczył nagrody zwycięzcom konkur-
su plastycznego. Artur Gniadek

27www.tuwiazowna.pl Kultura



Wiązowski Teatr Muzyczny działa od 2011 r. przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie. „Muzyczny” – bo najbar-
dziej lubi połączenie gry aktorskiej z piosenką. Ta nada-
ją dynamikę przedstawieniu, a muzyka mocniej działa na 
emocje widza, dlatego w repertuarze teatru znalazło się 
wiele bajek muzycznych i musicali. Teatr gra już od po-
nad 10 lat, a niedawno miała miejsce premiera kolejnego 
przedstawienia.

Zapraszamy Państwa na wspaniałą „Kolację dla głupca”. Bogaty 
wydawca książek, Pierre BROCHANT wraz z przyjaciółmi urzą-
dza rodzaj konkursu: kto z nich przyprowadzi na kolację naj-
większego nieudacznika. Oczywiście, zaproszony gość nie ma 
pojęcia, że jest obiektem niegodziwego pośmiewiska. Pierre 
jest pewien, że tym razem wygrana należy do niego. Jednak for-
tuna kołem się toczy, a tenże „głupiec” stanie się motorem ab-
solutnie nieprzewidywalnych zdarzeń w domu i w życiu Pierra. 

Teatr to emocje
„Kolację dla głupca” to kolejne przedstawienie w  szerokim 
repertuarze Wiązowskiego Teatru Muzycznego. Jako pierw-
szy w 2021 r. powstał musical „Skrzypek na dachu”. To samo 
przedstawienie przygotowaliśmy pięć lat później. Kto widział 
oba spektakle, doskonale zrozumie na czym polega nasza pra-
ca. Choć już pierwszy musical zdobył nam rzesze fanów, to 
praca nad rozwojem umiejętności i świadomości emocjonal-
nej przy kolejnych przedsięwzięciach sprawiła, że te spekta-
kle są zupełnie inne. Zaawansowanie scenografii i choreografii, 

Jedyny taki teatr w gminie
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rozbudowane scen grupowych, użycie światła i dźwięku nada-
ły rozmach nowej wersji musicalu. „Skrzypek na dachu” w był 
wystawiany 15 razy.

Nasz teatr powstał z myślą o dorosłych aktorach. Choć do 
przedstawień angażowana była również młodzież i dzieci, to 
jednak początkowe spektakle – „Skrzypek na dachu”, „Pasto-
rałka”, „Mistrz i Małgorzata” – to repertuar dorosły. W doro-
słej obsadzie były przygotowywane również bajki muzyczne 
– „O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach” albo cały 
cykl „Bajkowe poranki”, gdzie dorośli i młodzież, w podziale 
na role, czytali oraz śpiewali bajki dla dzieci.

Ogromne zainteresowanie młodych ludzi teatrem spowodo-
wało utworzenie osobnych sekcji: młodzieżowej i dziecięcej. 
To właśnie w wykonaniu młodzieży mogliście oglądać bajki 
muzyczne: „Króla Bóla”, „W Karzełkowie”, „Przygody Piotru-
sia Pana” czy „Świniopasa”, a w wykonaniu dzieci: „Dokto-
ra Nieboli”, „Wielki Festiwal”, „Lato Muminków” czy „Dziadka 
do orzechów”. W 2017 r. powstała teatralna sekcja seniorów. 
Przygotowała ona bajkę muzyczną „Alicja w krainie czarów”. 
A w kolejnych latach: „Królewskie Echo” oraz „W Karzełkowie 
wielka susza”. 

Musical i trzy farsy
Rozwój to nie tylko nowi aktorzy, ale też ambitny repertu-
ar, wymagający pracy nad sobą i  inspirujący do wzrastania. 
Pozostaliśmy wierni naszej pasji musicalowej. Po sukcesach 
„Skrzypka na dachu” na nasz warsztat trafiła „Straszna Gospo-
da”. To musical autorstwa Barbary KOŚCIUSZKO i Jan SZUR-
MIEJA według opowiadania Isaaca SINGERA, z piękną muzyką 
Hadriana TABĘCKIEGO. Ponieważ był to temat ogromny – duża 
obsada, bo aż 50 osób, 23 piosenki oraz taniec – przygotowa-
nia trwały 1,5 roku.

W tym samym czasie, w znacznie mniejszych grupach, stworzy-
liśmy trzy farsy. Znakomity humor sytuacyjny oraz zaskakujące 
zwroty akcji spowodowały, że publiczność przyjęła je z entu-
zjazmem. „Czego nie widać” Michaela FRAYNA – podobno lep-
sze w naszym wykonaniu niż Teatru Kwadrat (tak donosiła 
publiczność) – wystawiliśmy 11 razy. „Polskie spaghetti” au-
torstwa naszego kolegi Michała NASTULI oraz „Mayday” Raya 
COONEYA w tłumaczeniu Elżbiety WOŹNIAK – także zostały 
gorąco przyjęte przez publiczność. A w planach mamy już ko-
lejne przedstawienia. Jakie? Tę tajemnicę zdradzimy Państwu 
w odpowiednim czasie.
  

Wiązowski Teatr Muzyczny

Francis VEBER „Kolacja dla głupca” 
Przekład – Barbara GRZEGORZEWSKA, reżyseria – Bożena BANASZEK, 
scenografia: Anna MŁOT, Agnieszka GIEZ i Bożena BANASZEK, 
obsługa techniczna – Andrzej CACKO, sufler – Anna MŁOT.

W rolach głównych: Pierre BROCHANT – Artur NIEDZIÓŁKA, 
Christine BROCHANT – Agnieszka GIEZ, Francois PIGNON: Michał 
CZERNEK, Juste LEBLANC: Jarosław BALIKOWSKI, Marlène – Marta 
KRÓLIKOWSKA, Dr Archambaud – Krzysztof KACZYŃSKI, Lucien 
CHEVAL – Jakub SOBAŃSKI, Pascal MENAUX – Andrzej CACKO, 
Telefonistka – Bożena BANASZEK. 
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wychodzi tajemnica z przeszłości, a przy-
jaźń zostaje poddana próbie. To wciąga-
jąca i przyjemna lektura, która napawa 
nadzieją i wiarą w człowieka.

Wszystkim czytelnikom życzymy cen-
nych chwil spędzonych z  książką. Za-
praszamy do naszych bibliotek oraz na 
spotkanie Klubu, które odbędzie się 26 
stycznia o  godz. 15.00 w  filii biblioteki  
w Gliniance. 

Dorota Bortkiewicz
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Jens Andersen Hannah Fielding Stefano Tartarotti

„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.

Maskarada Jeden dzień z życia psaHistoria LEGO. Opowieść o rodzinie, która 
stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie
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12 książek: dwa reportaże, jedna bio-
grafia i dziewięć powieści – rok 2022 
był owocny w  Dyskusyjnym Klubie 
Książki. Przez te kilkanaście miesię-
cy dyskutowaliśmy o  literaturze za-
równo lekkiej i przyjemnej, jak i  tej 
trudnej w odbiorze. Podejmowaliśmy 
tematy, o których zazwyczaj nie roz-
mawiamy na co dzień. Wymieniliśmy 
poglądy, czerpaliśmy z doświadczeń 
innych i  wzbogaciliśmy się o  nową 
wiedzę.

Klubowicze są pięknym przykładem na 
to, że warto dać szansę każdej książce, 
poznawać różne pisarskie pióra, zmie-
rzyć się z ich jakością i pomysłowością. 
To właśnie poszukiwanie tego, co autor 
miał na myśli, odkrywanie przekazów, 
delektowanie się fabułą, a  na koniec 
możliwość wspólnej rozmowy z tymi, co 
też uwielbiają czytać, sprawia, że nasze 
spotkania są tak owocne. 

Dyskusyjny Klub Książki. 
Podsumowanie roku

LEGO – każdy je zna. Każdy się nim bawił. Każ-
dy kupił kiedyś na prezent. Historia LEGO to nie-
zwykła opowieść o trzech pokoleniach, które od 
90 lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych marek na świecie. Książka Jensa ANDERSE-
NA, wybitnego duńskiego biografa, to nie tylko 
inspirująca historia rozwoju globalnej marki, ale 
przede wszystkim fascynująca opowieść o wyjąt-
kowej rodzinie, która prawie od stulecia walczy 
o  prawo do nieskrępowanej zabawy. Biografia 
LEGO, bogato ilustrowana wcześniej niepubli-
kowanymi zdjęciami, jest wspaniałą propozycją 
zarówno dla fanów, którzy chcą poznać kulisy 
powstania swoich ulubionych klocków, jak i dla 
wszystkich, którzy chcą zgłębić i zrozumieć ten 
światowy fenomen.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Luz de RUEDA powraca do Hiszpanii i przyjmu-
je zlecenie napisania biografii słynnego ma-
larza. W Kadyksie spotyka czarującego Roma 
o  imieniu Leandro. Mężczyźnie udaje się 
skraść jej serce, ale ich związek nie ma szans 
na społeczną akceptację. Prześladowana za-
kazaną miłością, Luz poznaje swojego zlece-
niodawcę Andresa de CALDERONA. Wycofany, 
ale pociągający, biznesmen wydaje się przeci-
wieństwem Leandra, mimo że wyglądają na 
bliźniaków. I  jeden, i drugi wzbudzają w Luz 
ekscytujące emocje, choć w mroku czają się 
związane z oboma mężczyznami sekrety. Co 
kryje się za przepowiednią starej Cyganki mó-
wiącą o bliźniętach? Maskarada to powieść 
o zakazanej miłości, o prawdzie i zaufaniu. 

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance

To komiks paragrafowy, który jest połącze-
niem książki i gry, gdzie czytelnik może sam 
decydować o losach bohatera. Kadr po kadrze 
przemierza fabułę, podążając za numerami 
okienek, nie stron. Jest w tym sporo werto-
wania i mnóstwo zabawy. Poznajcie Lusię – 
małego psa odkrywcę! Każdego dnia, gdy jej 
człowiek wychodzi do pracy, Lusia wyrusza 
na poszukiwania nowej, wspaniałej przygo-
dy. Kogo spotka za zakrętem? Ty decydujesz, 
jakie będą kolejne kroki psiej bohaterki. Gra 
oferuje kilka scenariuszy do rozegrania oraz 
przygody poboczne, dzięki którym Ty i Lusia 
nigdy nie będziecie się razem nudzić. To książ-
ka, która zajmie dzieci na dłużej i podbije ser-
ca także dorosłych. 

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance.

Na tym ostatnim w 2022 r. rozmawiali-
śmy o książce Teresy Anny ALEKSANDRO-
WICZ „Cudowne życie Staśka i  innych 
aniołów”. To piękna historia o  praw-
dziwych uczuciach w świecie, w którym 
ludzie często nie potrafią odróżnić do-
bra od głupoty. Natalia, Marysia i Wan-
da wiodą życie ubogich, lecz szalenie 
energicznych eme-
rytek. Każda z  nich 
ma własne proble-
my, które pokonuje 
przy wsparciu przyja-
ciółek. Wszystkie zaś 
pomagają Staśko-
wi – zdegradowane-
mu filozofowi ulicy. 
Niespodziewane po-
jawienie się Micha-
ła w  życiu Natalii 
i  przypadkowe zna-
lezisko Staśka zmie-
nia ich życie. Na jaw 

Świąteczne spotkanie  
Dyskusyjnego Klubu Książki

Foto: D. Bortkiew
icz
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DATA* MIEJSCE NAZWA WYDARZENIA

22.01.2023 Mogiła powstańców w Emowie 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

29.01.2023 Pawilon Kultury w Wiązownie 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13–26.02.2023 Szkoły podstawowe; Pawilon Kultury 
w Wiązownie, świetlice „Ferie blisko domu”

14.02.2023 Biblioteka w Wiązownie, filie 
w Gliniance i Duchnowie Randka w ciemno z książką

26.02.2023 Szkoła w Wiązownie;  
teren Gminy Wiązowna 43. Półmaraton Wiązowski

03.03.2023 Kapliczka w Porębach 160. rocznica bitwy pod Porębami

21.03.2023 Filia w Duchnowie Wieczór Poezji 

25.03.2022 Gminny Park Centrum w Wiązownie Światowy Dzień Wody

25–27.03.2023 Pawilon Kultury w Wiązownie, wybrane 
świetlice wiejskie Warsztaty wielkanocne

3–4.04.2023 Malcanów 79. rocznica Zrzutowiska „Pierzyna”

04.2023 Orlik w Zakręcie Eko Dzień Sportu

08.05.2023 Skwer im. gen. S. Grota-Roweckiego 
w Wiązownie Gminne obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

8–15.05.2023 Biblioteka w Wiązownie, filie 
w Gliniance i Duchnowie XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

13.05.2023 Gminna Biblioteka Publiczna 
Sobienie-Jeziory Powiatowy Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”

05./06.2023 Orlik w Zakręcie Charytatywny Turniej „Mamy gramy!”

06.2023 WiązLove

17–18.06.2023 Szkoła w Malcanowie Turniej Tańca Towarzyskiego

07.2023 Dom Kultury w Woli Karczewskiej „Galeria Artefakt” – wystawa prac seniorów 

3.07.–25.08. 
2023

Szkoły podstawowe; Pawilon Kultury 
w Wiązownie, świetlice wiejskie „Wakacje blisko domu”

15.08.2023 Kościół i cmentarz w Wiązownie Dzień Wojska Polskiego

09.2023 Orlik w Zakręcie Narodowy Dzień Sportu

02.09.2023 Gminny Park Centrum w Wiązownie Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” 

6.10.2023 Biblioteka w Wiązownie, filie 
w Gliniance i Duchnowie Noc Bibliotek 2023

10.10.2023 Dom Kultury w Woli Karczewskiej Wernisaż wystawy „Podobni mimo różnic” 

10.2023 Orlik w Zakręcie Turniej „Męskie granie na Zakręcie”

11.2023 Szkoła w Malcanowie Międzyszkolny Turniej Siatkówki

11.11.2023 Kościół w Gliniance, Szkoła w Gliniance Obchody Święta Odzyskania Niepodległości wraz z jubile-
uszem 85-lecia istnienia szkoły w Gliniance 

22.10.2023 Dom Kultury w Woli Karczewskiej Dzień otwarty w Dziennym Domu „Senior+” 

03.12.2023 Gminny Park Centrum we Wiązownie Inauguracja akcji „Świąteczna Radość Pomagania”

10.12.2023 Szkoła w Gliniance VIII Świąteczne Targowisko

HARMONOGRAM WYDARZEŃ W GMINIE WIĄZOWNA NA 2023 R.

* Terminy oraz miejsca wydarzeń mogą jeszcze ulec zmianie.
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Biała wstążka 2022.  
Razem przeciw przemocy
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