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Zdrowia!
Te najprostsze życzenia w tym roku znaczą znacznie więcej
niż kiedykolwiek wcześniej.
Niech Święta Wielkiej Nocy upłyną Państwu w spokoju
i – właśnie – w zdrowiu.
Dbajmy o siebie, bliskich i o tych,
o których nie ma kto zadbać.
Alleluja!
Przewodnicząca Rady Gminy
Renata Falińska
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Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny

Szanowni Mieszkańcy
W trudnych momentach odpowiedzialność, solidarność i empatia są wyjątkowo ważne. Jako społeczeństwo, jako sąsiedzi znaleźliśmy się właśnie
w takim trudnym momencie. Niepotrzebne są teraz
wzniosłe słowa, tylko działanie, rozwaga i wyczulenie na słabszych oraz pozostawionych bez opieki.
Na mocy obowiązującego prawa, ze względu na istniejące ryzyko, tak jak wiele innych gmin w Polsce, wprowadziliśmy na terenie naszej gminy stan alarmowy.
W praktyce oznacza to, że:
1. Urząd Gminy i wszystkie jednostki organizacyjne,
które muszą realizować zadania publiczne, są czynne, jednak praca w nich organizowana jest inaczej.
Do odwołania pracujemy w urzędzie w godz. 08.00-14.00 w zmniejszonym składzie. Część urzędników
pracuje zdalnie z domów. Dlatego do urzędu prosimy
przychodzić wyłącznie w sprawach, których nie można załatwić przez ePUAP lub telefonicznie, mailowo.
Całą resztę załatwimy po odwołaniu stanu epidemii
lub wykorzystując telefon / internet. Korespondencję przyjmujemy w specjalnie przygotowanej urnie,
a klientów w pilnych sprawach obsługujemy z odległości przekraczającej 2 m. Zdjęcia do dowodów osobistych nie są wykonywane.
2. Oczywiście, na terenie naszej gminy, tak jak w całej
Polsce, zamknięte są wszystkie szkoły i przedszkola.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku został zamknięty. Sprawy można załatwiać telefonicznie
pod nr 22 780 46 59, 22 610 45 53 lub przez ePUAP.
4. Do odwołania gminne obiekty kulturalne, sportowe
i rekreacyjne są zamknięte. Nie skorzystamy więc ze
świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni plenerowych, hal sportowych czy boisk piłkarskich. Policja
sprawdza przestrzeganie tego zakazu.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Gminny
Ośrodek Kultury, Dzienny Dom „Senior+”, Środowiskowy Dom Samopomocy, a także warsztaty terapii
zajęciowej, kluby, zostały zamknięte.
6. Odwołano zebrania sołeckie i osiedlowe, a także wszystkie spotkania i wydarzenia. Według wytycznych rządowych spotykać można się w grupach
nie większych niż 2 osoby (z wyłączeniem rodzin),
a w przypadku zgromadzeń religijnych – 5 osób.
7. Wszelkich płatności można dokonywać za pośrednictwem internetu. Sołtysi nie przyjmują wpłat podatków od nieruchomości. Pamiętajmy, że gotówka
to siedlisko zarazków.
8. Porady prawne zostały zawieszone. W sprawach pilnych nasi mecenasi mogą udzielić porady telefonicznej pod nr 22 512 58 01.
9. Prosimy nie przychodzić do miejsc publicznych
z dziećmi. Sprawę – gdy to konieczne – załatwiajmy pojedynczo, wcześniej upewniając się, jakie dokumenty mamy przygotować. Informacji udzielimy
tel. 22 512 5 800 lub mailowo: urzad@wiazowna.pl.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI SĄ DWA NUMERY TELEFONU:
ogólnopolski 800 190 590 – infolinia o wirusie SARS-CoV-2
oraz
do zarządzania kryzysowego 603 703 660 – służy do powiadamiania
o sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie te ograniczenia utrudniają codzienne życie. Ale nie jest to czas,
w którym możemy myśleć o wygodzie. Teraz liczy się
przede wszystkim bezpieczeństwo. W trosce o siebie
i najbliższych ograniczmy kontakty z innymi ludźmi do
minimum. Stosujmy się do wszystkich zaleceń służb
i organów państwa.
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Jest coś jeszcze, o czym nie wolno nam zapomnieć! Ludzie
starsi, samotni, bezbronni. Nasi sąsiedzi, którzy w tym

trudnym czasie być może potrzebują większej opieki niż
zwykle. Samotność w zestawieniu z natłokiem alarmujących informacji medialnych może budzić lęk. Dbajmy
więc o siebie i zwróćmy uwagę na tych, o których nie ma
kto zadbać. Czasem wystarczy zrobić sąsiadowi zakupy.
Pracownicy GOPS również chętnie im pomogą. Więcej
informacji na kolejnych stronach. Nie panikujmy, ale zachowajmy ponadstandardową ostrożność.

Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny
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Radni Gminy Wiązowna sprzeciwili się planom poprowadzenia dróg dojazdowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez teren naszej gminy. Na str. 11
piszemy o stanowisku rady w tej sprawie.
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 I ty możesz zostać wolontariuszem!
 15 minut dla lepszego zdrowia
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Nowy wydział Urzędu Gminy Wiązowna w Pawilonie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
Urzędnicy pomogą przedsiębiorcom i instytucjom,
które chcą inwestować na naszym terenie. Na str.
13 opisujemy zadania, jakie postawiliśmy przed
Wydziałem Rozwoju Gospodarczego.
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 Bitwa pod Porębami. Obchody 157 rocznicy
 Wzruszający wieczór. Irenka we wspomnieniach przyjaciół
 Koncert charytatywny dla Poli. Zebrano prawie 30 tys. zł

Od lipca segregacja śmieci będzie obowiązkowa dla
wszystkich. W dodatku będziemy je rozdzielali na
więcej frakcji do pięciu pojemników. Na str. 23 radzimy, jak zrobić to sprawnie i zgodnie z przepisami.
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Mamy ośrodek kultury
z prawdziwego zdarzenia
Na tę inwestycję czekaliśmy od dawna. Gminny
Ośrodek Kultury w Wiązownie działał do tej pory
w niezwykle skromnych warunkach. Kilka lat temu
poprzednie władze samorządowe naszej gminy wycofały się z planów budowy Wiązowskiego Centrum Kultury. Problem pozostawał nierozwiązany
aż do teraz...

www.tuwiazowna.pl

Na elewacji budynku
pojawiły się liście wiązu

Samorząd
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Nowy obiekt to nowy rozdział
wiązowskiej kultury

W samym centrum Wiązowny zakończył
się remont starego budynku GS. Pawilon
przez ostatnie lata nie był wizytówką naszej gminy. Przejęty od spółdzielni, gruntownie zmodernizowany wkrótce stanie
się kulturalnym sercem naszej okolicy.
Powstało tu miejsce przeznaczone dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Znajdą tu
swoją przestrzeń nie tylko uczestnicy zajęć organizowanych przez GOK, ale także
ludzie z niepełnosprawnościami czy trudnościami społecznymi. Będzie to również
miejsce, gdzie nasi przedsiębiorcy znajdą
pomoc i wsparcie.
– Rozwiązanie, które teraz wcieliliśmy
w życie, jest najbardziej racjonalne –
mówi wójt Janusz BUDNY. – Stary, wysłużony pawilon handlowy w centrum
Wiązowny jest doskonale zlokalizowany. Idealnie nadaje się na potrzeby
ośrodka kultury. Przejęliśmy go i zachowując jedynie stare mury, etapami
przebudowaliśmy. W ten sposób stworzyliśmy ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia. Coś, czego nie udało się
kilka lat temu.
Budynek mieliśmy oddać do użytku już
w marcu, ale zagrożenie koronawirusem
uniemożliwiło nam zorganizowanie hucznego otwarcia, na jakie z całą pewnością
zasługuje ta placówka. Czekaliśmy wiele
lat, poczekamy jeszcze kilka tygodni. Gdy
tylko sytuacja się unormuje z całą pewnością zaprosimy mieszkańców, by mogli
przekonać się na własne oczy, że od teraz

kultura, sztuka, sport i rozwój mają w naszej gminie godziwe warunki.
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m.
Wiązowna poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej” była jednym z głównych projektów wynikającym z Programu
Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata
2016–2022. Realizacja tej inwestycji została podzielona na zadania (etapy). Przebudowa ruszyła w październiku 2018 r.
W ramach pierwszego zadania wykonana
została przebudowa oraz termomodernizacja budynku. Prawie 2 mln zł kosztowały nas: prace ziemne, przebudowa
wszystkich sieci oraz kanalizacji (w tym
tej odwodnieniowej oraz posadowienie
ogromnego zbiornika pod ziemią) nowa
nakładka na drodze, parkingi i chodniki.
Na ten etap prac uzyskaliśmy częściowo
umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1 938 185,14 zł.
Przedmiotem drugiego etapu było zagospodarowanie terenów zewnętrznych.
Wokół budynku pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz zieleńce. Zamontowane zostały
także elementy małej architektury, takie jak ławki parkowe, stojaki na rowery.
Dodatkową wartością dodaną jest efekt
wizualny. Modernizacja tego obiektu,
jak również rewitalizacja terenów przylegających do tego budynku, znacząco poprawiła estetykę centrum. Na ten
etap prac uzyskaliśmy dotację w kwocie
500 000 zł z Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Wartość dotychczas wykonanych
prac w budynku oraz wokół niego wyniosła prawie 9 mln zł.
Tak oto, brzydki, zaniedbany budynek
w niezwykle prestiżowym i ważnym komunikacyjnie miejscu gminy dostał absolutnie
drugie życie. Cały teren już dziś wygląda
imponująco. Kolejne planowane etapy tej
inwestycji m.in. sala widowiskowa, z czasem zmienią tę okolicę nie do poznania.
Jesteśmy przekonani, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji, na którą odważyła się nasza gmina w ostatnich dekadach.
Inwestycji, która dowodzi, że dla samorządu gminy Wiązowna kultura, sztuka, estetyka i aktywizacja społeczna są wysoko na
liście priorytetów. Ta inwestycja nie miałaby jednak szansy realizacji, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców i organizacji
pozarządowych. To mieszkańcy bezustannie monitowali w tej sprawie. To Państwo
od lat czuli potrzebę budowy takiego miejsca. To mieszkańcy na końcu partycypowali w budowie, solidarnie płacąc podatki na
terenie naszej gminy.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Ulica Polna i Brzozowa.
Prace ruszą po świętach

Świetlica w Rzakcie.
Zaawansowane prace
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Rzakcie idą pełną parą.
Trwają roboty wewnątrz i na zewnątrz
obiektu. W środku powstają instalacje
– elektryczna i sanitarna. Ekipa przygotowuje się do kładzenia tynków wewnętrznych. Na zewnątrz budynek jest
docieplany. Roboty budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Świetlica ma powstać do końca
sierpnia 2020 r. Koszt inwestycji to ponad
480 tys. zł. W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Będzie to już piąty
tego typu budynek, tworzony w ramach
świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie i Kopkach.
Tomasz Mielnicki

Nowatorskie pomysły samorządów.
Jesteśmy finalistami
Gmina Wiązowna znalazła się w finale konkursu „Innowacyjny Samorząd”
w kategorii Gminy Wiejskie. Wyróżniono
nas za modernizację szkół z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Te inwestycje przeprowadziliśmy w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego. Organizatorem konkursu była Polska Agencja
Prasowa. Należy zauważyć, że wiele wyróżnionych gmin zgłaszało się z projektami, które w naszej gminie już funkcjonują,
ale było też kilka, które mogą być dla nas
inspiracją. Wyróżnienie dla naszej gminy
odebrał Janusz BUDNY – Wójt Gminy Wiązowna na uroczystej gali w Ministerstwie
Rozwoju.
Redakcja

Firma TOMIRAF, wykonawca ulic Polnej
i Brzozowej w Wiązownie, ruszyła z pracami przygotowawczymi. Aktualnie zajmuje
się przesuwaniem i przebudową sieci energetycznej oraz linii telekomunikacyjnej. Do
zasadniczych prac przy budowie dróg przystąpi najprawdopodobniej już po Świętach
Wielkanocnych. Wtedy na tym odcinku należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Na ul. Polnej pojawi się asfaltowa
jezdnia wraz ze zjazdami indywidualnymi
i publicznymi, chodnik, odwodnienie oraz
brakujące oświetlenie uliczne. Na ul. Brzozowej powstanie nowa jezdnia, odwodnienie oraz odcinek chodnika od strony ul.
Boryszewskiej. Prace potrwają do 31 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość inwestycji to
3 104 807 zł, z czego 1 732 599 zł to pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Tadeusz Dąbrowski

Węzeł „Wiązowna”.
Utrudnienia w ruchu
W rejonie węzła „Wiązowna” od 25 marca
wykonawca wdrożył czasową organizację
ruchu. Wprowadzony został ruch wahadłowy na drodze nr 721 przed rondem
od strony Józefowa. Zmiana w organizacji ruchu była konieczna, aby wykonawca
robót mógł dokończyć prace budowlane
związane z przebudową w tym rejonie
drogi krajowej nr 17. W trakcie dnia ruchem kierują osoby do tego uprawnione.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Utrudnienia mogą potrwać do końca kwietnia. Wykonawca deklaruje także
uruchomienie nowego odcinka ulicy Lubelskiej w Wiązownie (około 100 metrów)
przy skrzyżowaniu z ulicą Polną z nowym
mostem na Kanale Boryszewskim.
Redakcja
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Fundusz sołecki. Zakupy do świetlic
Każde sołectwo w naszej gmina ma swój
fundusz sołecki. To wyodrębnione w budżecie gminy środki, które sołectwa przeznaczają na różnego rodzaju zakupy,
imprezy, wydarzenie. W ostatnim czasie
z pieniędzy sołeckich zakupiliśmy i zamontowaliśmy nad boiskiem przy świetlicy w Majdanie siatkę zabezpieczającą
(10 947,00 zł). Do świetlicy w Izabeli za
łączną kwotę 14 895,42 zł trafiły: klimatyzacja, stoły bankietowe, pokrowce na
krzesła oraz pojemniki na śmieci. Stefanówka wzbogaciła się o wyposażenie
kuchni oraz akcesoria do fitnessu. W sumie przeznaczono na to prawie 3,5 tys.
zł. Do świetlicy w Duchnowie zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz głośnik
przenośny za prawie 3 tys. zł.
Jakub Sędek

Fundusze unijne.
Jesteśmy na wysokiej pozycji
Na terenie wszystkich gmin w Polsce do
połowy zeszłego roku realizowano projekty unijne z polityki spójności za niemal
407,5 mld zł. Gmina Wiązowna pod względem wykorzystania tych środków jest 16
w kraju. Dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta, a więc także tych, które
realizują przedsiębiorstwa działające na
naszym terenie. 16 miejsce Gminy Wiązowna w tym roku to efekt kumulacji dotacji na budowę odcinka ekspresówki S2
oraz dofinansowań, które pozyskali nasi
przedsiębiorcy. Jak widać warto u nas inwestować, zakładać i rozwijać firmę, bo
nasza gmina to teren z ogromnym potencjałem, który zajmuje wysokie pozycje
w wielu innych zestawieniach.
Redakcja

Foto: pixabay.com
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99,2 proc. gospodarstw
domowych w naszej
gminie ma podłączenie
do bieżącej wody

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW
Modernizacja ul. Bażantów
w Bolesławowie

BORYSZEW

100
50

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy w Boryszewie –
zakup pawilonu gospodarczego
Modernizacja świetlicy
w Boryszewie

CZARNÓWKA

25

Budowa oświetlenia
ul. Lawendowej w Czarnówce

25

Budowa oświetlenia na
ul. Topoli w Czarnówce

25

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych we wsi
Czarnówka i Kruszówiec

DUCHNÓW

25

Zagospodarowanie terenu
dz. nr 583/1 w Duchnowie

25

Budowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Wspólnej 189
w Duchnowie (działka nr
406/3)

25

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Dłuskiej w Duchnowie

25

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Duchnowie –
ul. Dłuska, ul. Spacerowa,
ul. Góry Warszawskie oraz
budowa sieci wodociągowej
w Zakręcie

25

Projekt sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Duchnowie,
w obszarze aktywizacji
gospodarczej

25

Zagospodarowanie świetlicy
w Duchnowie oraz terenu
wokół niej

DZIECHCINIEC

25

Modernizacja ul. Miodowej
w Dziechcińcu

25

Budowa oświetlenia
ul. Miodowej w Dziechcińcu

25

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej
w Dziechcińcu oraz jej
doposażenie
Ciąg dalszy paska na str. 10

Blisko 2 mln zł na
wodociąg i kanalizację.
Mamy dofinasowanie
Mieszkańcy Zakrętu i Duchnowa
w perspektywie najbliższych kilku
miesięcy zyskają możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna
– ul. Dłuska, ul. Spacerowa i ul. Góry
Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie”.
Dofinansowanie w wysokości 1 911 355 zł
uzyskaliśmy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
W ramach realizacji projektu powstanie
ponad 1,5 km nowej sieci wodociągowej
w Zakręcie, a także ponad 3,5 km sieci kanalizacyjnej w Duchnowie. Całkowita wartość umowy to 3 694 747,05 zł.
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój
Gminy Wiązowna, konieczne jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury. W tym celu sięgamy po środki
z różnych źródeł zewnętrznych oraz zachęcamy mieszkańców do wspólnej realizacji
zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.
W 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie wybudował 2814,3 mb sieci
wodociągowej i 1642,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 1 626 910
zł. Kwota ta pochodziła z dotacji celowych
z budżetu Gminy Wiązowna oraz od mieszkańców (tzw. inicjatyw lokalnych). Dzięki
nowo wybudowanym sieciom do wodociągu podłączonych zostały 84 kolejne nieruchomości, natomiast do kanalizacji – 61
nieruchomości. Obecnie łączna długość sieci wodociągowej wynosi u nas 204,35 km.
To oznacza, że 99,2 proc. gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie
do bieżącej wody. Dla porównania w roku
2015 poziom ten obejmował ok. 93,1 proc.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 52,8 km. To 28 proc. skanalizowania
naszej gminy. W ramach prowadzonych inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę
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i sanitacji wsi w ubiegłym roku zakupione
zostało urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej dla mieszkańców Woli Duckiej i Woli Karczewskiej oraz
urządzenie antyodorowe na przepompownię ścieków w Wiązownie.
W 2019 r. opracowano również dokumentację umożliwiającą gminie ubieganie się
o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie,
Żanęcinie, Góraszce, Emowie; budowa
sieci wodociągowej Michałówek – Duchnów (dł. 1920 mb) oraz Kąck – Duchnów
(dł. 1535 mb); modernizacja oczyszczalni
ścieków; modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Lipowie. Wniosek o wsparcie finansowe obecnie podlega ocenie.
W tym roku planowane są kolejne inwestycje w ramach inicjatyw lokalnych, które będą realizowane przez ZGK wspólnie
z mieszkańcami Gminy Wiązowna.
Przy rozpatrywaniu wniosków na inicjatywy lokalne przyjmowane są następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku:
udział finansowy wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy, wkład rzeczowy
wnioskodawcy, zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia, wysokość środków z budżetu Gminy Wiązowna
potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia,
zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi oraz roczne koszty eksploatacji zadania
występujące po jego zrealizowaniu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
wspólnej realizacji zadań, które zaspokoją
lokalne potrzeby. Zadania można realizować, zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do ZGK w Wiązownie na adres e-mail:
biuro@zgk-wiazowna.pl lub dzwoniąc pod
nr tel. 22 789 01 33.

Paulina Dudek
p.dudek@zgk-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Apel strażaków. Nie wypalaj traw!

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany innych danych np. nadania
nazwy ulicy i w związku z tym przenumerowaniem posesji, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia tego
faktu w ewidencji gruntów i budynków,
prowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Otwocku – Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Komunardów 10 w Otwocku, tel.
22 788 15 34, e-mail: geodezja@powiat-otwocki.pl). Wniosek o zgłoszenie zmian
danych do Ewidencji Gruntów i Budynków można pobrać ze strony www.powiat-otwocki.pl.
Redakcja

Foto: Adobe Stock

Wizyta u lekarza. Zadzwoń, zanim
przyjdziesz
W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego i zgodnie z zaleceniami

Foto: Adobe Stock

Zmieniłeś adres lub inne dane?
Zgłoś to

pobór wody oraz odbiór ścieków. Tym razem proces przekazywania rachunków,
ze względu na zaistniałą sytuację, będzie
wyglądał inaczej niż dotychczas. Inkasenci ZGK nie będą kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami w celu odczytania
liczników. Zostawią karteczki z prośbą
o kontakt z ZGK. Właściciel nieruchomości telefonicznie lub e-mailowo poda dane
o stanie poszczególnych liczników i na tej
podstawie otrzyma informację o kwocie do zapłaty. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33 lub pisząc na e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.
Redakcja
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Strażacy, naukowcy i ekolodzy od lat alarmują i informują, że wypalanie traw działa
na niekorzyść ziemi i wcale jej nie użyźnia. Jest to również niebezpieczny proceder zagrażający życiu i mieniu. Druhowie
z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych
apelują o rozwagę do mieszkańców naszej
gminy. Wypalanie traw jest zabronione
i karalne. Grozi za to grzywna do 5000,00
zł, a także kary pozbawienia wolności do
lat 10. W przypadku zauważenia pożaru
powiadom straż pożarną lub policję! Razem zadbajmy o przyrodę i bezpieczeństwo naszej okolicy, dzwoniąc pod numery
alarmowe 998 lub 112.
Redakcja

Narodowego Funduszu Zdrowia przychodnie zdrowia w Wiązownie i w Gliniance zmieniły zasady funkcjonowania.
Rejestracja do lekarzy odbywa się tylko drogą telefoniczną! Z przychodniami
można kontaktować się: w Gliniance nr
tel. 22 789 97 22 lub 22 397 43 63, mail:
nzoz_glinianka@poczta.onet.pl w Wiązownie nr tel. 22 789 01 15 lub 22 397 41
63, mail: recepcja@zplrwiaz.pl. Wstrzymano planowe pobierania krwi oraz profilaktykę dzieci zdrowych. O sposobie
przeprowadzenia wizyty oraz konieczności pobrania krwi do analizy decyduje lekarz. Recepty można zamawiać i odbierać
tylko przez telefon oraz drogą mailową.
Redakcja

Posterunek w Wiązownie.
Nowy kierownik
Nasz Posterunek Policji w Wiązownie
(ul. Kościelna 9) ma nowego kierownika. Jest nim mł. asp. Piotr LASKUS. Dyżur
kierownika odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00. Można się z nim również kontaktować pod nr
tel. 47 724 17 63. Sam posterunek czynny jest codziennie w godz. 7.00 – 22.00.
Z naszymi policjantami można kontaktować się pod nr tel. 47 724 17 63 lub 47
724 17 61. Po godzinach urzędowania
należy dzwonić do dyżurnego Komisariatu Policji w Józefowie (47 724 18 71) lub
oficera dyżurnego KPP w Otwocku (47
724 19 00, 47 724 12 13).
Redakcja

Opłaty za ścieki i wodę. Ważna informacja ZGK
W tym trudnym dla wszystkich czasie pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie ruszyli z przekazywaniem
Państwu informacji dotyczących opłat za
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E-recepta. Papierowa wersja
odchodzi do lamusa
Od nowego roku recepty obowiązkowo
wystawiane są w formie elektronicznej.
Są trzy sposoby, aby ją otrzymać. Pierwszy – pacjent otrzyma SMS-em czterocyfrowy kod, który przedstawi w aptece
wraz z numerem PESEL. Drugi – pacjent
może poprosić lekarza o przesłanie e-recepty mailem. Otrzyma on wtedy informację wraz z załącznikiem w PDF, a w nim
kod kreskowy, który okaże farmaceucie.
W tych przypadkach potrzebne będzie Internetowe Konto Pacjenta. Trzecią opcję
przygotowano dla osób, które nie aktywują swojego internetowego konta. To
wydruk informacyjny. Lekarz jest zobowiązany wydać go na każde żądanie pacjenta. Po uzyskaniu e-recepty można
wykupić lek w aptece, podając czterocyfrowy kod z SMS-a oraz numer PESEL pacjenta lub przeznaczony do zeskanowania
kod kreskowy z e-recepty przesłanej mailem.
Redakcja
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
EMÓW
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Modernizacja drogi Emów
ul. Sosnowa
Zagospodarowanie terenu
działek gminnych nr 294, 295/2
i 295/3 w Emowie
Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z odgałęzieniami
w Emowie – w ramach
„Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociągowej,
modernizacji oczyszczalni
ścieków i stacji uzdatniania
wody na terenie gminy
Wiązowna”
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Emowie

25

Poprawa bezpieczeństwa
na drodze wojewódzkiej
721 – pomoc rzeczowa dla
województwa

GLINIANKA

75

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum Glinianki

25

Zagospodarowanie działki
nr 592/1, 38/15, 38/16
przeznaczonej na potrzeby
mieszkańców Glinianki II

25

Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego (róg
ul. Wawrzynieckiej i Polnej)
zakup lampy

GÓRASZKA

25

25

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Góraszce –
w ramach „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”
Doposażenie świetlicy oraz
zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy poprzez zakup
i montaż wyposażenia

IZABELA

100
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Zagospodarowanie terenu
świetlicy w Izabeli wraz
z wyposażeniem
Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego w ramach poprawy
bezpieczeństwa na drodze
2702W

Przekaż 1%.
Wspomóż
potrzebujących

Pola wymaga kilku
poważnych operacji.
Jedna kosztuje
prawie 50 tys. zł

Każdy z nas może zrobić
coś dobrego dla innych.
Wystarczy przekazać 1%
swojego podatku na pomoc
osobom potrzebującym lub
na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Przekazanie 1% jest bardzo
proste. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym
wpisać numer KRS organizacji lub konkretnej osoby, którą chce się wesprzeć. W tym
roku szczególnie zachęcamy
do pomocy małej Poli KUŚMIEREK która jest bohaterką
akcji „Świąteczna Radość Pomagania”.
Dziewczynka ma niespełna dwa lata.
Urodziła się z wadami rączek. Polę czekają dwie operacje, a po nich żmudna,
trudna i kosztowna rehabilitacja. Jedna operacja kosztować będzie ponad 50
tys. zł. Miesięczny koszt rehabilitacji to
około 1300 zł. Przekazując 1% podatku
z PIT możemy pomoc i Poli, i jej rodzinie.

Foto: M. Sosnowska
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Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu wpisać
nr KRS 0000037904 z dopiskiem: 34282
Kuśmierek Pola lub przelać na konto:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 34282 Kuśmierek Pola darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

W poprzednich latach pomagaliśmy w ten sposób innym potrzebującym.
Wciąż można to zrobić i przekazać swój 1%:

 Teosiowi GÓRSKIEMU – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS: 0000037904
z dopiskiem „28184 GÓRSKI Teodor”,

 Hani GIEPARDZIE – Fundacji Avalon, KRS 0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976.
 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”, Duchnów, KRS: 0000228443.

Na terenie naszej gminy działają również organizacje lub są dzieci, którym można
przekazać część swojego podatku:

 Stowarzyszenie „Krokus – Wiązowna”, Radiówek, KRS: 0000299965;
 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Żanęcin,
KRS: 0000322904;

 Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Rozwoju Progres, Duchnów, KRS: 0000341963;
 Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Wola”, Wola Ducka,
KRS: 0000167120;

 Fundacja AVALON (opiekuje się autystycznym Marcinem z Pęclina) KRS: 0000270809
z dopiskiem „Rejer 5184”.

Można wesprzeć też działające na terenie Gminy Wiązowna Ochotnicze Straże Pożarne.
W zeznaniu podatkowym należy podać numer KRS: 0000116212, dopisując nazwę konkretnej jednostki, adres oraz kod pocztowy:

 OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48, 05-408 Glinianka);
 OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22, Malcanów, 05-462 Wiązowna);
 OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna).

www.tuwiazowna.pl

Głosowanie w sprawie
stanowiska było jednomyślne

Samorząd
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
KĄCK
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Budowa wodociągu
Kąck-Duchnów
Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy w Kącku

KOPKI

Sesja Rady Gminy. Stanowisko
w sprawie obwodnicy przyjęte
W ostatni wtorek lutego odbyła się sesja Rady Gminy Wiązowna, na której
radni przyjęli stanowisko w sprawie
planowanego przebiegu Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej przez obszar naszej gminy.
Stanowisko to było odpowiedzią na ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie
„Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” – dokumentu przedstawiającego m.in. układ komunikacyjny mający
obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny
(obwodnica A50). W swoim stanowisku
radni m.in. wyrazili stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia korytarza drogowego przez teren naszej gminy (Wola
Karczewska, Kopki, Malcanów i Poręby). Stanowisko zostało przesłane m.in.
do ministerstw infrastruktury i klimatu,
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz posłów
i senatorów.
Podczas sesji radni uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar

Wykaz uchwał w sprawach:
2.2020 Stanowisko Rady Gminy Wiązowna
w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar
gminy Wiązowna;
17.XIX.2020 przyjęcia planów pracy stałych
komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy
Rady Gminy Wiązowna na rok 2020;
18.XIX.2020 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
19.XIX.2020 określenia sezonu kąpielowego
oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2020 r.;
20.XIX.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie

planistyczny C”. Plan wyznacza w Wiązownie przy ul. Polnej nowe tereny budowlane (zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną) zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego…”.
Nadali także nazwy dwóm ulicom: ul.
Strumykowej w Duchnowie oraz ul. Leśnej w Woli Duckiej. Nadanie nazw ma na
celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości, służy bezpieczeństwu mieszkańców
i precyzuje lokalizację nieruchomości,
m.in. dla służb ratowniczych.
To tylko niektóre z uchwał, więcej znajdą
Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca
wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady oraz transmisja obrad.
Szczegółowych informacji udziela Paula
Woźnica – Wydział Spraw Społecznych,
pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209
701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 
Redakcja
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geodezyjnym Duchnów;
21.XIX.2020 nadania nazwy ulicy będącej
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;
22.XIX.2020 uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna
Bis – obszar planistyczny C”;
23.XIX.2020 zmieniająca Uchwałę Nr 166.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17
grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2020 rok, z późn. zm.;
24.XIX.2020 zmian w Uchwale Nr 165.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia
17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 20202033 z późn. zm.
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Przebudowa drogi gminnej
Lipowo – Kopki – Dziechciniec
Zagospodarowanie świetlicy
wiejskiej i terenu działki
wokoło świetlicy w Kopkach
Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270831W
w Kopkach i Lipowie

KRUSZÓWIEC

25

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych we wsi
Czarnówka i Kruszówiec

LIPOWO

25

Budowa świetlicy wiejskiej
w Lipowie w ramach tworzenia
sieci świetlic wiejskich na
terenie Gminy Wiązowna
– projekt

25

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi powiatowej nr 2709W
w miejscowości Malcanów
i Lipowo

25

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270831W
w Kopkach i Lipowie

MAJDAN

0

Modernizacja dróg gminnych
ul. Turkusowa i ul. Zaciszna
w Majdanie

25

Kompleksowa kanalizacja
Gminy Wiązowna w tym:
budowa sieci kanalizacyjnej
Zagórze – Majdan

100

Modernizacja boiska
sportowego w Majdanie

MALCANÓW
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Zagospodarowanie terenu
działki 211 w Malcanowie
Projekt i wykonanie oświetlenia
przy skrzyżowaniu ul. Kotliny
z ul. Podleśną w Malcanowie

12

Dla firm
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Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi powiatowej nr 2709W
w miejscowości Malcanów
i Lipowo

MICHAŁÓWEK

0

Przebudowa ulicy Tajemniczej
w Michałówku – wykonanie
nawierzchni utwardzonej
i odwodnienia drogi

0

Budowa wodociągu Michałówek
– Duchnów w ramach „Budowy
sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”

OSIEDLE PARKOWE

25

100

Zagospodarowanie terenu działki
w Wiązownie nr 211/6 poprzez
zakup urządzeń placu zabaw
Poprawa bezpieczeństwa
przestrzeni publicznej
mieszkańców Osiedla
Parkowego oraz przejścia do
ul. Kościelnej poprzez budowę
systemu monitoringu

PĘCLIN

25

Budowa oświetlenia ulicznego
w Pęclinie ul. Zamkowa

25

Budowa oświetlenia ulicznego
w Pęclinie ul. Źródlana

25

Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej w Pęclinie

PORĘBY

100

Budowa drogi publicznej –
ul. Wypoczynkowej w Lipowie
i Porębach

25

Projekt i budowa oświetlenia
drogi gminnej dz. nr 255 na
Teresław od drogi powiatowej
w Porębach

RADIÓWEK

25

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
wraz z oświetleniem na
odcinku od drogi osiedlowej do
wjazdu na wiadukt nad drogą
krajową S17 w Radiówku

Foto: pixabay.com

„Tarcza
Antykryzysowa”
dla przedsiębiorców
Trwająca pandemia koronawirusa to
trudny czas dla osób samozatrudnionych, małych przedsiębiorców, jak
i dla większych firm. Przygotowane przez rząd zmiany w przepisach,
wprowadzające pakiet rozwiązań na
okres pandemii, mają ułatwić firmom
przetrwanie trudnego okresu walki
z efektami epidemii COVID-19.

ZUS, świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń dla firm w kłopotach, ochronę konsumentów w zakresie
nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk, ułatwienia dla branży turystycznej, korzystniejsze zasady
rozliczania straty, wsparcie firm transportowych w refinansowaniu umów
leasingowych.

Co daje „Tarcza Antykryzysowa” dla
przedsiębiorców i pracowników? „Tarcza
Antykryzysowa” jest pakietem wsparcia, ulg, dopłat i zwolnień, które mają
pomóc w funkcjonowaniu przedsiębiorców w trudnych czasach pandemii i przeciwdziałać jej skutkom gospodarczym.
Tarcza wspomaga zarówno duże firmy,
jak również te najmniejsze w ochronie zatrudnienia, zmniejszeniu obciążeń i zachowaniu płynności finansowej,
oferując m.in.: zwolnienia ze składek

Zmian przepisów prawnych i rozwiązań
legislacyjnych jest znacznie więcej, dlatego zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do szczegółowego zapoznania się
z pakietami pomocowymi dostępnymi
na stronie www.gov.pl. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco publikujemy
wszystkie informacje związane z „Tarczą
Antykryzysową”.

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Profil Zaufany.
Załatwiaj sprawy
przez internet
Profil Zaufany to bezpłatna metoda
potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak
odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np.
wnieść podanie, odwołanie, skargę).
Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny i alternatywa dla tego kwalifikowanego, przy pomocy którego on-line
załatwisz sprawę w różnego rodzaju publicznych urzędach. Pozwala na składanie
przez internet np. wniosków, podań czy deklaracji. Coraz więcej osób korzysta z PZ,
ponieważ można się nim posłużyć m.in. na
platformie ePUAP, PUE ZUS oraz CEIDG.

W strukturze organizacyjnej Urzędu
Gminy Wiązowna z początkiem tego
roku pojawił się nowy wydział – Wydział Rozwoju Gospodarczego.
Głównym zadaniem wydziału jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju gminy, jak również aktywizacja społeczności
lokalnej w celu pobudzania zmian gospodarczych oraz zwiększenia pozyskiwania
zewnętrznych środków pomocowych.
Pracownicy wydziału zajmują się m.in.
monitorowaniem możliwości uzyskania pomocy finansowej ze środków Unii
Europejskiej, jak i ze źródeł krajowych
dla jednostek gminnych oraz organizacji i dla przedsiębiorców. Odpowiadają za realizację i rozliczanie projektów,
koordynację działań w ramach funduszu
sołeckiego, a także realizację zadań dotyczących działalności gospodarczej. Ponadto jednym z ważnych zadań wydziału
jest również organizacja i prowadzenie
zamówień publicznych na zadania realizowane przez Urząd Gminy.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
RUDKA

25

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć
przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć
go w Punkcie Potwierdzającym – również w naszym Urzędzie Gminy. Do takiego punktu należy udać się z dowodem
osobistym lub paszportem. Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany on-line za pośrednictwem bankowości
elektronicznej.
Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu
Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach
i instytucjach o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu. Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pozyskiwanie środków to jedno
z zadań nowego Wydziału

Foto: pixabay.com

Nowy wydział
UG Wiązowna.
Stawiamy na
rozwój

13

Dla firm

– Jako nowy wydział Urzędu Gminy Wiązowna stawiamy na rozwój i promocję naszego obszaru. Chcemy współpracować
z przedsiębiorcami, radami sołeckimi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, aby jak najlepiej wykorzystać
nasz lokalny potencjał. Zachęcamy do kontaktu i nawiązywania współpracy z nami
– wyjaśnia Anna SIKORA, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Anna SIKORA ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podyplomowe na Uniwersytecie
Warszawskim oraz na SGH. Z samorządem
związana jest od 2007 r. Jest specjalistą
od pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
w tym unijnych. Jej motta życiowe to „Jeśli
nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe
rzeczy w wielki sposób” i „Lepiej zaliczać
się do niektórych niż do wszystkich”.

Redakcja
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Budowa ul. Akacji w Żanęcinie
oraz ul. Czeremchowej w Rudce

RZAKTA

25

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270839W
w Rzakcie

50

Budowa świetlicy wiejskiej
w Rzakcie w ramach tworzenia
sieci świetlic wiejskich na
terenie Gminy Wiązowna

STEFANÓWKA

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

WIĄZOWNA GMINNA

25

Budowa drogi gminnej –
ul. Polnej i ul. Brzozowej
w Wiązownie

0

Zagospodarowanie Gminnego
Parku Centrum poprzez
budowę stałej sceny

0

Dofinansowanie dla Komendy
Stołecznej Policji na budowę
posterunku Policji w Wiązownie

100

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Wiązownie poprzez
utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej – ZADANIE 1 –
Termomodernizacja i rozbudowa
budynku publicznego przy
ul. Lubelskiej 53

100

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Wiązownie
poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej ZADANIE
2 – Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w centrum
miejscowości Wiązowna

25

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Wiązownie
poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej ZADANIE
3 – Rewitalizacja przestrzeni
publicznej wokół budynku
Urzędu Gminy Wiązowna

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25

Budowa drogi w Wiązownie
ul. Sportowa

25

Monitoring boiska Advit
w Wiązownie wraz z terenem
przy mostku na rzece Mienia
Ciąg dalszy paska na str. 19

14

Zdrowie
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Częste i dokładne
mycie zabija wirusa
znajdującego się na
rękach

Koronawirus.
Najważniejsze informacje
Czym jest koronawirus, jak się przed
nim chronić i gdzie udać się w razie
podejrzenia? Wyjaśniamy, dlaczego
Światowa Organizacja Zdrowia uznała
jego występowanie za pandemię oraz
podajemy najważniejsze i sprawdzone informacje!
Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia
się najczęściej: wysoką gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i silnym
zmęczeniem. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać
TELEFONICZNIE lub innymi metodami
zdalnej konsultacji. Nie należy samodzielnie zgłaszać się do przychodni zdrowia
ani do szpitala na SOR bez wcześniejszego uzgodnienia, czy musimy się zgłosić!
W celu szybkiego rozpoznania każda
osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z objawów ostrej infekcji układu oddechowego, powinna skontaktować się
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku: w dni powszednie
w godz. 7.30–15.05, tel. 22 779 48 33 lub
779 26 63; w dni powszednie w godz.
15.05–20.00, tel. 515 256 220; w soboty,
niedziele i święta w godz. 10.00–15.00,
tel. 515 256 220.
W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub
zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego: Warszawa – Praga-Południe
– Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Infekcyjnych I Alergologii, ul.
Szaserów 128; Warszawa – Wola – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Wolska
37; Warszawa – Mokotów Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, ul. Wołoska 13;
Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital
Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, ul. Żwirki i Wigury 63A.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia
zdrowotnego. Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane
są na stronach internetowych GIS i MZ:
www.gis.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię NFZ 800 190 590.
W przypadku gorszego samopoczucia,
zwłaszcza gorączki i innych objawów
grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu
i spotkań z innymi osobami.
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
Aktualnie nie ma na niego szczepionki.
Co robić, aby zapobiec zakażeniu?

1. Często

myć ręce, używając mydła
i wody, a jeśli nie mamy do nich dostępu, używamy płynów lub żeli na
bazie alkoholu (min. 60 proc.). Mycie
rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on
na dłoniach.

2. Podczas

kaszlu i kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką. Natychmiast wyrzucamy

chusteczkę do zamkniętego kosza
i myjemy ręce. Zakrycie ust i nosa
podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
i wirusów. Jeśli kichamy lub kaszlemy w dłonie, możemy zanieczyścić
przedmioty lub dotykane osoby.

3. Zachowujemy

co najmniej 2 metry
odległości między sobą a innymi
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego?
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego,
taką jak COVID-19, kaszle lub kicha,
wydala pod ciśnieniem małe kropelki
śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli
jesteśmy zbyt blisko, istnieje ryzyko,
że możemy wdychać wirusa.

4. U nikamy dotykania nosa, oczu i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniemy oczu, nosa lub
ust zanieczyszczonymi rękami, możemy przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

5. U żywamy maseczek nie tylko wtedy,

gdy mamy objawy ze strony układu
oddechowego (kaszel lub kichanie),
podejrzewamy u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi
objawami lub opiekujemy się osobą
z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
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40. Półmaraton Wiązowski
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Start biegu na 1000
m w ramach Małego
Ćwierćmaratonu

Jubileuszowy 40. Półmaraton Wiązowski przyciągnął rekordową liczbę
uczestników. Ponad 4500 zawodników ukończyło bieg główny oraz Wiązowską 5-tkę. Ponad 430 młodych
biegaczy przekroczyło linię mety Małego Ćwierćmaratonu i Małego Półmaratonu. Wisienką na torcie był Bieg
Krasnoludków dedykowany najmłodszym zawodnikom. Wzięło w nim
udział 270 małych uczestników.
W 40. Półmaratonie Wiązowskim finiszowało na mecie 3600 zawodników,
zaś w Wiązowskiej 5-tce – 914. W klasyfikacji generalnej mężczyzn wygrał
Szymon KULKA, który do mety dobiegł
z czasem 1:03:33. Jako drugi na mecie
zameldował się Adam NOWICKI z czasem 1:04:15, a zaraz za nim Kamil
JASTRZĘBSKI (1:04.36).
Jeśli zaś chodzi o panie jako pierwsza
do mety przybiegła Paulina GOLEC, która uzyskała czas 1:16:44. O drugą pozycję bój stoczyły Angelika MACH (1:18:37)
z Anną ŁAPIŃSKĄ (1:18:38). Ta pierwsza
była o sekundę szybsza od swojej rywalki.
Tradycyjnie, oprócz rywalizacji na dystansie 21,097 km, odbył się też bieg na 5
km. Najszybsza na tej trasie była Monika

KACZMAREK (16:41) przed Iwoną BERNARDELLI (16:47) i Mariolą STASIEWICZ
(16:59). Wśród mężczyzn triumfował
Mateusz KACZOR (14:33) przed Aleksandrem Wiąckiem (14:37) i Robertem
GŁOWALĄ (14:48).
Najlepszą biegaczką z Gminy Wiązowna
okazała się Agnieszka TALACHA, zaś jeśli chodzi o mężczyzn – Marcin MAKSYMOWICZ. W tym roku uhonorowaliśmy
również rówieśników naszego półmaratonu. W tej kategorii zwycięzcami zostali
Paulina GOLEC i Adam STIPPA.
Tradycyjnie przed biegami dorosłych rozegrano Mały Ćwierćmaraton i Mały Półmaraton. Wzięło w nich udział ponad
430 zawodników i zawodniczek. Najlepszym z naszej gminy okazał się Adrian
RAK z drużyny wystawionej przez szkołę
w Wiązownie, który zajął trzecie miejsce
w biegu na 1000 m. W klasyfikacji drużynowej o Puchar Wójta Gminy Wiązowna pierwsze miejsce zajęli Lekkoatleci
z Otwocka, drugie – Szkoła Podstawowa im. W. WITOSA w Gliniance, a trzecie
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich
Lotników Polskich w Wiązownie.
Najbardziej radosnym elementem naszego wydarzenia był Bieg Krasnoludków

Foto: M. Sosnowska

40. Półmaraton Wiązowski.
Pobiliśmy rekord!

dla najmłodszych zawodników. Wzięło
w nim udział 270 małych uczestników
wraz ze swoimi opiekunami. Obserwował ich Henryk OLSZEWSKI – Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Po biegu
przyznał, że bardzo cieszą go takie momenty, bo dbanie o zdrowie i kulturę fizyczną trzeba zaszczepiać w dzieciach od
najmłodszych lat.
Kilka tysięcy uczestników naszego wydarzenia wzięło udział w akcji charytatywnej „Biegnę dla Poli”. Dziękujemy!
Zaangażowanie uczestników akcji Fundacja PKO Banku Polskiego przeliczy na
darowiznę na rzecz dziewczynki.
Dziękujemy za fantastycznie spędzony
czas i już dziś zapraszamy do Wiązowny na kolejny 41. Półmaraton Wiązowski.
Pozostałe biegi w Koronie Półmaratonów
Polskich zostały odwołane lub przesunięte z uwagi na pandemię koronawirusa.
Nie ma jeszcze oficjalnych decyzji co do
Grand Prix Traktu Brzeskiego, ale wiemy,
że organizatorzy biegów w większości
zmuszeni są do zmiany planów organizacyjnych. Wszystkim biegaczom życzymy
zdrowia i wytrwałości. Wkrótce wrócimy
do startów!

Redakcja
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Wsparcie,
które pozwala Wam biegać
Nie da się dziś zbudować profesjonalnej imprezy biegowej dla kilku
tysięcy zawodników bez solidnego
finansowania. Nawet z pomocą fantastycznych wolontariuszy nie sposób obsłużyć i zabezpieczyć takiego
dużego wydarzenia. Nie bylibyśmy
w stanie rozwijać półmaratonu bez
wsparcia firm i ludzi biznesu, którzy –
ufając nam – pomagają budować nasz
profesjonalizm i rozwijać najstarszy
zimowy półmaraton w Polsce.

Dzięki współpracy z firmami, które rozumieją społeczną odpowiedzialność
biznesu i samorządu, Półmaraton Wiązowski zyskał tak dobrą renomę w całej Polsce. Dzieje się to dzięki hojności
przedsiębiorstw, które co roku są otwarte na potrzeby biegaczy. I dzięki ludziom,
którzy tymi instytucjami na co dzień zarządzają. Ich wkład finansowy w organizację półmaratonu pozwala nam zadbać
o bezpieczeństwo zawodników, zagwarantować profesjonalną obsługę, cenne

nagrody oraz stworzyć atmosferę, do
której chętnie wracają co roku biegacze
z Polski i Europy. Bez tych ludzi, ich życzliwości i zaufania nie moglibyśmy w Wiązownie pielęgnować i rozwijać tradycji
zdrowego, świadomego i rodzinnego
spędzania wolnego czasu. Bo taki właśnie jest nasz półmaraton i biegi towarzyszące. Z tego słyniemy już nie tylko
w naszej okolicy, ale w całym polskim
środowisku biegowym.

W organizacji 40. Półmaratonu Wiązowskiego wsparli nas:
Sponsorzy Generalni
KORPORACJA KGL S.A. – Od początku 2000 r.
do końca 2019 r. istniała jako Marcato, a obecnie już jako Korporacja KGL wspiera rozwój
firm, dostarczając im najwyższej jakości opakowania. Dzięki nowoczesnemu i zaawansowanemu parkowi maszynowemu, może
realizować nawet najbardziej skomplikowane procesy technologiczne.
CFE Polska Sp. z o.o. – należąca do belgijskiego lidera Grupy CFE, istnieje na polskim
rynku budowalnym od ponad 20 lat. Posiada
bogate doświadczenie w realizacji projektów
przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich realizowanych
przy użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów.
RANK Progress S.A. – to dynamiczna firma inwestycyjno-deweloperska i lider w swoim segmencie rynku.
Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji
projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi
z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
– odpowiadają za utrzymanie, eksploatację
i rozwój systemu przesyłowego, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Do PSE należy 14 695 km linii
oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Na terenie gminy Wiązowna, PSE realizują budowę linii 400 kV relacji
Kozienice – Miłosna.
NIVETTE Sp. z o.o. – utytułowany, wielokrotnie nagradzany dealer samochodowy marek
Mazda i Nissan. To także profesjonalny serwisant wszystkich marek samochodowych.
Posiada liczne certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług.

WARBUD S.A. – to jedna z największych firm
budowlanych w Polsce, działająca na rynku od ponad 25 lat. Generalny wykonawca
obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych,
przemysłowych, mieszkaniowych, służby zdrowia oraz projektów w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

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

Sponsorzy Główni
TOMIRAF S.C. – przedsiębiorstwo z doświadcze-

niem w zakresie realizacji inwestycji drogowych.
Spółka wyspecjalizowała się w budowie i konserwacji różnego rodzaju nawierzchni oraz szerokiej
gamie prac, związanych z infrastrukturą drogową.

CEETRUS POLSKA Sp. z o.o. – jest właścicielem,

komercjalizatorem i zarządcą centrów handlowych
Auchan. Firma posiada też bank ziemi o powierzchni ponad 200 ha, w 15 lokalizacjach w całej Polsce.
Ceetrus Polska realizuje projekt centrum handlowo-rozrywkowego w Góraszce.

ADIMEX Sp. z o.o. Sp.K. – przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach budowlanych i wykończeniowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie
prac tynkarskich oraz krycia dachów.

BEST SECURITY sp.j. – posiada koncesję w zakresie ochrony osób i mienia. Oferuje bogate doświadczenie, stabilny skład pracowników ochrony,
konkurencyjne ceny oraz dostosowuje się do wymagań klienta w zakresie ochrony fizycznej.

www.tuwiazowna.pl
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SuperDROB S.A. – firma od ponad 25 lat dostar-
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KK-POL S.A. – dzięki dwóm zakładom w Polsce,

cza produkty drobiowe. Swoje produkty eksportuje
także do krajów Unii Europejskiej. Źródłem sukcesu marki SuperDrob jest smak i jakość produktów
drobiowych.

w których produkuje stelaże podtynkowe i płytki
przycisków, przebojem wdarła się do ścisłej czołówki największych producentów tej branży w Europie.

POLSKAMP S.A. – lider produkcji farszu drobio-

FUNDACJA SuperDROB USKRZYDLAMY – Mi-

sją fundacji jest działanie na rzecz dobra wspólnego,
w tym na rzecz edukacji, kultury i nauki, wspieranie
i rozwój młodych talentów oraz pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

wego, korzysta z najnowszych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań. Posiada linię produkcyjną
w pełni zautomatyzowaną i zrobotyzowaną wykluczającą bezpośredni kontakt człowieka z produktem
w procesie produkcyjnym.

DAKOMA Sp. z o.o. – ekspert w dziedzinie pie-

PPH KOTWICA – firma zajmuje się produkcją wy-

lęgnacji skór. Prowadzi działalność w zakresie
produkcji, dystrybucji i doradztwa technicznego, profesjonalnej chemii do konserwacji obuwia i wyrobów
skórzanych pod marką COCCINE.

robów mięsno-garmażeryjnych. Odbiorcami firmy są
hurtownie spożywcze, sieci super i hipermarketów,
grono lokalnych sklepów oraz klienci zagraniczni.

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU –

GRYCAN Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. sp.k.

Powiat Otwocki obejmuje 615 km kw. tuż za progiem Warszawy. W skład powiatu wchodzi osiem
gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck,
Otwock, Sobienie-Jeziory oraz Wiązowna. Potencjał
rozwojowy powiatu lokuje go w czołówce wszystkich powiatów Polski.

– producent lodów tworzonych z dużym doświadczeniem i zachowaniem tradycyjnych receptur. Obecnie oferuje kilkadziesiąt smaków lodów tradycyjnych
i sorbetów z owoców sprzedawanych w pudełkach
oraz szeroką ofertę deserów lodowych, kaw oraz
ciast własnej produkcji.

PIEKARNIA WANDA Sp. z o.o. – Piekarnia ofe-

ASMA Polska S.A. – to jeden z wiodących produ-

centów wyrobów poliuretanowych. Dzięki posiadaniu nowoczesnego laboratorium stale wprowadza
innowacje i najnowocześniejsze technologie. Posiada ogromne doświadczenie w swojej branży.

ruje rzemieślnicze wypieki: chleby i wyroby cukiernicze. Czerpie z bogatej tradycji sięgającej lat 30.
ubiegłego wieku. Jej wyroby można kupić w Otwocku i okolicznych miejscowościach oraz w sklepach
filialnych w Warszawie.

PREFAGBUD P.P.H.U. – firma specjalizuje się

PKO Bank Polski S.A. – już od stu lat, jest waż-

w produkcji stropów Teriva i betonowych bloczków
fundamentowych. Na każdym etapie swojej działal
ności firma stawia na bardzo wysoką jakość oraz
przystępne ceny oferowanych produktów.

ną częścią polskiej gospodarki. Bezdyskusyjny lider
branży finansowej i najcenniejsza spółka giełdowa.
W ostatniej dekadzie skupia się na rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii. Dzięki temu z sukcesem wspiera cyfryzację kraju oraz rozwój Polski
i Polaków.

P.H.U. LENDA – firma z 20-letnim doświadczeniem
w branży pokryć dachowych, świadcząca usługi dekarskie, a także budująca domy i mieszkania na terenie Gminy Wiązowna.

P. B. KRZYŚ – firma deweloperska realizująca inwestycje na terenie Gminy Wiązowna.

Sponsorzy Wspierający

LAT

sala bankietowa

FIDELTRONIK INIGO Sp. z o.o.,
DOZBUD Development Sp. z o.o.,
MARWELL Sp. z o.o., PANATTONI
EUROPE Sp. z o.o., F.H.U. BRUK-BUD, CHANTAL Sp. z o.o., P.P.H.U.
LEKARO, GREEN SIDE s.c., REMIX
s.c., TABIT Sp. z o.o., MATMON,
SADSZWEDO, NTT SYSTEM S.A.,
ARTEA Sp. z o.o., SALA BANKIETOWA RAJ, WHEELER POLSKA Sp.
z o.o., IMPOL, P.H.U. Hydromix.

Darczyńcy i pozostali
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO Sp. z o.o., HOTEL I RESTAURACJA RELAKS, JACEK
WIŚNIEWSKI OGRODNICTWO sp.j., HOTEL BRANT sp.j., SIMADEX Sp. z o.o., MEGAL
Sp. z o.o., JARTON Sp. z o.o., P.H.U. JANKIER – MECHANIKA POJAZDOWA, SZKOŁA TANCA FAST STEP oraz P.H.U. HYDROMIX, ZAKŁADY PIEKARSKIE OSKROBA Sp.

Nasza impreza nie byłaby taka, jak jest,
również dzięki patronom honorowym. To
szczególny rodzaj wyróżnienia przyznawany imprezom. Patronat w znaczny sposób
podnosi rangę biegu i szczególny charakter. Dla nas to wielki zaszczyt, że honorowy patronat nad naszym wydarzeniem
objęły najważniejsze instytucje w państwie oraz świecie sportowym. W tym
roku: Ministerstwo Sportu, Wojewoda
Mazowiecki, Marszałek Województwa

z o.o., BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH „LECHITY”, LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS Sp. z o.o., AUTO KOCZYK, PAW-BUD Sp. z o.o., TRADING
Sp. z o.o., AUTO BINOL sp.j., STOWARZYSZENIE „WAWRZYNIOKI” oraz STOWARZYSZENIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMINY WIĄZOWNA.

Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Mieliśmy też wsparcie ze strony mediów,
które piszą o nas w prasie oraz w sieci, jak również mówią o nas na antenie.
Dzięki nim informacje o naszym przedsięwzięciu budują naszą pozycję oraz
zaufanie. Nasza impreza od samego początku miała patronów medialnych. I tak
jest w tym roku, a naszymi patronami

medialnymi byli: Polsat News, „Super
Express”, czasnabieganie.pl (dodatek
do „Przeglądu Sportowego”), Radio Kolor, „Linia Otwocka”, „haloOtwock”,
„iOtwock”, naszemiasto.pl, Magazyn Bieganie, MaratonyPolskie.pl.
Naszym mecenasom, patronom i mediom
ogromnie dziękujemy. A biegaczy zapraszamy do Wiązowny 28 lutego 2021 r.!

Dyrektor biegu Anna Rosłaniec
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Foto: M. Sosnowska, C. Pękul, P. Pieniak

40. Półmaraton Wiązowski.
Okrągły jubileusz

www.tuwiazowna.pl

Nie jesteś sam!
Zadzwoń, pomożemy Ci przetrwać
trudny czas

Nasi dyżurni psychologowie pomogą Ci przetrwać czas zagrożenia
koronawirusem. Nie wstydź się i zadzwoń, jeśli czujesz taką potrzebę.
DYŻUR PSYCHOLOGÓW – PON.–
PT. W GODZ. 8.00–18.00, TEL.
735 523 311 lub 799 090 490
Pomocy udzielają pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku – Dorota
i Magda. Warto skorzystać z ich
wiedzy i poprosić o wsparcie.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
Foto: Adobe Stock

Ludzie pozamykani w domach.
Media bez przerwy relacjonujące rozwój pandemii. Ograniczony kontakt z bliskimi
i sąsiadami – w takich warunkach strach i niepewność mogą
dokuczać na co dzień. Dlatego
jeśli nie masz z kim porozmawiać, potrzebujesz wsparcia,
boisz się, a może nurtują Cię
pytania, których nie masz
komu zadać – zadzwoń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił też pomoc
w zakupach dla osób starszych
lub w kwarantannie, które nie powinny teraz wychodzić z domów.
Jeśli w Twoim otoczeniu nie ma
nikogo, kto mógłby zrobić Ci zakupy – zadzwoń do nas, dostarczymy niezbędne jedzenie.
POMOC W DOSTARCZENIU
ŻYWNOŚCI
1. 
Emów, Kopki, Lipowo, Wola
Ducka i Wola Karczewska –
tel. 607 390 499,
2. Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kruszówiec, Poręby
i Rzakta – tel. 607 390 586,
3. Dziechciniec, Malcanów, Pęclin, Radiówek, Rudka i Żanęcin
– tel. 607 390 547,
4. 
Duchnów, Kąck, Stefanówka
i Wiązowna – tel. 607 390 961,
5. 
Boryszew, Góraszka, Izabela,
Majdan z Zagórzem, Michałówek i Zakręt – tel. 607 380 434.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Odnowiony Dzienny Dom „Senior+”
w Woli Karczewskiej
Pomieszczenia, z których korzystają seniorzy z Dziennego
Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej zostały odświeżone.
Ściany, drzwi oraz sufity odmalowano, a filary zabezpieczono dekoracyjnymi listwami.
Seniorzy natomiast ozdobili pomieszczenia wiosennymi aranżacjami – pięknymi kwiatami
w drewnianych oknach. Korytarze zdobią zdjęcia seniorów, które
zostały wykonane przez uczestników zajęć fotograficznych odbywających się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Wiązownie. Dodatkowo
powieszono wszystkie dyplomy,
podziękowania oraz informacje
o osiągnięciach seniorów.
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Dla seniorów

25

Budowa oświetlenia ulicznego
w Wiązownie ul. Duchnowska

25

Wykonanie projektu i montaż
brakujących lamp ulicznych na
ul. Lawendowej do Kwiatów
Polskich w Wiązownie

25

Wykonanie projektu
i budowa oświetlenia na
ul. Projektowanej w Wiązownie

25

Budowa oświetlenia ulicznego
na drodze działka nr 41/5
w Wiązownie

WOLA DUCKA

25

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej

25

Budowa oświetlenia
ul. Wiosenna w Woli Duckiej

25

Budowa oświetlenia drogi
powiatowej 2712W pomiędzy
Wolą Karczewską a Wolą Ducką
– ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

WOLA KARCZEWSKA

25

Zagospodarowanie
terenu działki 285 w Woli
Karczewskiej

25

Budowa oświetlenia drogi
powiatowej 2712W pomiędzy
Wolą Karczewską a Wolą Ducką
– ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

25

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270831W
w Kopkach i Lipowie

ZAKRĘT

Efekt końcowy cieszy wszystkich.
Pragniemy serdecznie podziękować Spółdzielni „Odmiana” oraz
radnemu i sołtysowi Jackowi
KARDASOWI za owocną współpracę i pomoc przy całym przedsięwzięciu.

Krystyna Motyka

25

Budowa drogi w Zakręcie
ul. Jana Pawła II

25

Zagospodarowanie terenu
działki nr 138/4 w Zakręcie –
Ośrodek Integracji „Zakącik”

75

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego w ramach poprawy
bezpieczeństwa na drodze 2702W

ŻANĘCIN

25

Zagospodarowanie terenu
działki wokół świetlicy wiejskiej
w Żanęcinie

Ciąg dalszy paska na str. 22
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Złote gody.
50 lat razem

Dostojnym jubilatom
gratulujemy!

Foto: M. Sosnowska

15 par z naszej gminy zostało uhonorowanych medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na uroczystości, która odbyła się
w marcu.
Dostojnych jubilatów oraz przybyłych gości powitali:
Przewodnicząca Rady Gminy Renata FALIŃSKA i Zastępca Wójta Tomasz KOSTYRA, którzy wyrazili swój
podziw i uznanie dla małżonków za tak pięknie dotrzymane zobowiązanie. Serdeczne życzenia złożył jubilatom ksiądz prałat Edward KOWARA, proboszcz parafii
pw. św. Wojciecha w Wiązownie.
Po oficjalnym powitaniu nastąpiło uroczyste udekorowanie jubilatów medalami. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji medalami dokonał
zastępca Tomasz KOSTYRA. Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, albumy oraz kwiaty.

Medale otrzymali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wiesława i Henryk BIEŃKOWSCY z Glinianki,
Jadwiga i Jan CACKOWIE z Woli Karczewskiej,
Urszula i Alojzy DRAJKARZOWIE z Emowa,
Danuta i Wojciech DYLEWSCY z Wiązowny,
Jadwiga i Bogdan KĄKOLOWIE z Kącka,
Józefa i Czesław KĄKOLOWIE z Zakrętu,

7. Bernardyna i Mieczysław KOBUSOWIE z Woli Duckiej,
8. Halina i Henryk KOZEROWIE z Majdanu,
9. Marianna i Grzegorz KRAWCZYKOWIE z Wiązowny,
10. Antonina i Zdzisław MATEUSZUKOWIE z Góraszki,
11. Elżbieta i Bogdan ROGALSCY z Zakrętu,
12. Leokadia i Wojciech RUSZKOWSCY z Duchnowie,
13. Barbara i Stanisław SKWAROWIE z Wiązowny,
14. Anna i Antoni SOSZYŃSCY z Zakrętu,
15. Henryka i Jan ŻURAWSCY z Malcanowa.
Uroczystość uświetnił koncert państwa Agnieszki i Piotra MICHALCZYKÓW. Odśpiewano tradycyjne 100 lat
i wzniesiono toast za małżonków.
Wszystkim jubilatom gratulujemy i dziękujemy za
wszystko, co przez tak długi czas tworzyli i budowali
jako małżeństwo i rodzina. Życzymy kolejnych rocznic
w zdrowiu, szczęściu i wzajemnym poszanowaniu.
Małżonków z 50-letnim stażem małżeńskim lub
dłuższym, którzy nie zostali uhonorowani medalem
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, prosimy o zgłaszanie się do urzędu gminy. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 22 512 58 36.
Gorąco zachęcamy!

Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl

Halina i Henryk
Kozerowie

Antonina i Zdzisław
Mateuszukowie

Foto: M. Sosnowska

Józefa i Czesław
Kąkolowie

Urszula i Alojzy
Drajkarzowie

Anna i Antoni
Soszyńscy

Leokadia i Wojciech
Ruszkowscy

Danuta i Wojciech
Dylewscy

Marianna i Grzegorz
Krawczykowie

Jadwiga i Jan
Cackowie
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Środowisko

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi powiatowej nr 2709W
w miejscowości Żanęcin

25

Budowa ul. Akacji w Żanęcinie
oraz ul. Czeremchowej w Rudce

ZADANIA OGÓLNOGMINNE
E-usługi dla e-kultury
w Gminach Karczew
i Wiązowna

0
25

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie w gm. Wiązowna

25

Rozwój systemu dróg
rowerowych w Gminie
Wiązowna

Informacji w sprawie zaawansowania
realizacji inwestycji prowadzonych na
terenie gminy udziela Olga Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna
0

Opracowanie założeń

25 Faza projektowa/przy-

gotowawcza

50 Kontynuacja/lub/

procedura wyłonienia
wykonawcy

75 Realizacja zadania/

lub/pozwolenia na
budowę

100 Zadanie zakończono

Firma, która odbiera
śmieci, sprawdzi,
czy je segregujemy

Odbiór śmieci.
Co nas czeka
po 1 lipca?
Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci
z terenów Gminy Wiązowna. Prawdopodobnie pod koniec kwietnia wyłonimy firmę oraz poznamy stawki, jakie
będą obowiązywać od 1 lipca. Doświadczenia innych samorządów każą
zakładać, że dotychczas obowiązujące
u nas ceny są raczej nie do utrzymania.
Musimy przygotować się na podwyżki.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła szereg zmian związanych z gminnymi systemami gospodarki
odpadami komunalnymi. Większość tych
zmian samorządy mają obowiązek wprowadzić do 6 września. Do najważniejszych z nich należą: prowadzenie jedynie
selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych
w okresie od kwietnia do października,
przyznanie zwolnień od części opłaty
za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Powyższe zmiany mogą wejść w życie
w naszej gminie od 1 lipca. Z tym dniem
u nas zacznie obowiązywać bezwzględny
nakaz gromadzenia odpadów w sposób
selektywny. Sejm przewidział karę finansową, która może wynosić nawet czterokrotność ustalonej stawki opłaty za
śmieci. O braku prawidłowej segregacji
przez mieszkańców powiadamia gminę
przedsiębiorca odbierający śmieci. Opłatę podwyższoną wymierza się w drodze
decyzji administracyjnej.
W okresie od kwietnia do października
zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych: raz na dwa
tygodnie w zabudowie jednorodzinnej
i raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej, w pozostałej części roku odpady te odbierane będą raz na miesiąc. Dla
zabudowy wielolokalowej zwiększa się

Foto: Adobe Stock

25

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Żanęcinie –
w ramach „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”
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częstotliwość odbioru resztek po segregacji (odpady zmieszane): raz na tydzień
od kwietnia do października i raz na dwa
tygodnie w pozostałą część roku.
Dla właścicieli posesji w zabudowie jednorodzinnej wprowadzono zwolnienie
z części opłaty pod warunkiem kompostowania bioodpadów w kompostowniku
przydomowym. Zwolnienie to nie przysługuje mieszkańcom zabudowy wielolokalowej ani właścicielom nieruchomości
zabudowanych domkami letniskowymi.
W przypadku naszej gminy zwolnienie
to będzie mało wymiar jedynie symboliczny. Strumień bioodpadów w całości
strumienia odpadów zagospodarowywanych z terenu gminy Wiązowna wynosi
tylko ok. 8 proc. Mieszkaniec deklarując, że będzie kompostował bioodpady,
musi się liczyć z kontrolą kompostownika
i koniecznością kompostowania wszystkich zielonych odpadów (skoszona trawa, gałęzie, liście). Nie będzie mógł ich
wystawić przed posesję ani oddać ich na
PSZOK. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wójt w drodze decyzji,
stwierdzi utratę prawa do zwolnienia.
Nowy regulamin przewiduje ograniczenia
w przekazywaniu opon w tzw. „wystawkach przed posesję” czy też do PSZOK.
Od 1 lipca gospodarstwo domowe będzie
mogło oddać jedynie cztery zużyte opony
na rok. W pozostałym zakresie regulamin
niewiele się zmieni. Jak należy segregować śmieci piszemy na str. 23. W zakresie
funkcjonowania PSZOK – nadal możemy
tam oddać do 5 m3 odpadów poremontowych rocznie oraz odpady selektywnie zebrane. Od lipca do PSZOK oddamy także
zużyte igły po iniekcji leków, odzież, odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe.
Baterie i akumulatorki możemy oddać do
pojemników ustawionych w budynkach
użyteczności publicznej, a przeterminowane leki – zostawić w aptekach i ośrodkach zdrowia.

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Segregacja śmieci. Najważniejsze zasady
Gdzie wrzucić skorupki od jajek? Co
zrobić z kartonem po mleku i gdzie
wrzucić zużytą chusteczkę? Oto proste zasady, które pozwolą ci szybko
i dokładnie segregować śmieci. Wytnij i powieś w domu w widocznym
miejscu.

Śmieci powinieneś segregować do pięciu
pojemników. Kolor koszy oznacza rodzaj
śmieci, jakie należy do nich wyrzucać: niebieski na papier; zielony na szkło; żółty na
metale i tworzywa sztuczne, np. plastik;
brązowy na bioodpady; czarny na odpady
zmieszane. Pamiętaj też, że przed wrzuceniem śmieci do pojemników, powinieneś:

opróżnić opakowania z resztek żywności,
odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki z butelek, zgnieść plastikowe butelki,
puszki i kartony, a odpady bio i szkło wyrzucać bez worków. Masz pytanie – zadzwoń: 661 969 850. Pomożemy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Jak segregować śmieci
PAPIER
WYRZUCAMY:

opakowania z papieru
i tektury, makulaturę, ulotki,
kartony, zeszyty, papier
biurowy, gazety.
NIE WRZUCAMY:

pieluch, zużytych chusteczek
i ręczników jednorazowych,
kartonów po mleku
i napojach, tłustych
opakowań po pizzy, brudnej
lub mokrej makulatury.

PLASTIK I METALE
WYRZUCAMY:

foliowe torebki, kartoniki po mleku
i napojach, plastikowe nakrętki,
opakowania po jogurtach, plastikowe
butelki po napojach, środkach
czystości, kosmetykach, opakowania
metalowe, puszki po napojach.
NIE WRZUCAMY:

opakowań po aerozolach, opakowań
zabrudzonych tłuszczem, pieluch,
chusteczek, ręczników jednorazowych,
ubrań i opakowań z tekstyliów.

BIOODPADY

WYRZUCAMY:

puste szklane butelki po
napojach i żywności, bez nakrętek
i reklamówek, puste szklane słoiki,
puste szklane butelki po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:

reklamówek, w których były
gromadzone odpady szklane, szkła
okiennego, porcelany, ceramiki,
kryształów, żyrandoli, żarówek, lamp,
reflektorów, izolatorów, zastawy
stołowej, luster, szyb samochodowych.

ZMIESZANE

WYRZUCAMY:

kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od
warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego
(np. fusy po kawie i herbacie), trawę, liście,
drobne gałęzie.
NIE WRZUCAMY:

SZKŁO

zwierzęcych resztek kuchennych (kości), skorupek
od jajek, odpadów zmieszanych, kości i odchodów
zwierzęcych, drewna, popiołu, żwiru, kamieni.

WYRZUCAMY:

zwierzęce odpady kuchenne, np. resztki mięsa, kości, skóry,
skorupki od jajek, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony
papier, ceramikę i tekstylia, odchody zwierzęce, popiół (zimny),
zwykłe żarówki żarnikowe, zużyte chusteczki higieniczne.
NIE WRZUCAMY:

baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, lamp neonowych
fluorescencyjnych i rtęciowych, farb i resztek lakierów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szukają kochającego domu

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

HILDA – prawie pekińczyk do adopcji. LANTAN – w schronisku jest OD ZA- LIMA – kruchutka, wiotka dziewczynKażdy kiedyś marzył, by mieć malutkiego i słodkiego pieska, prawda? Co powiecie na Hildę? Co prawda potrzebuje
trochę czasu, doświadczonej
ręki
i dużo miłości, ale
chyba przyznacie,
że warto dla takiego
pyszczka?

WSZE. Staruszek ma już pewnie z 14
lat. Z charakteru jest bardzo uległą, łagodną owieczką. POTRZEBUJE WYROZUMIAŁEJ, CIERPLIWEJ
RODZINY. Jak nikt
inny zasługuje na
dobre życie i prawdziwy dom. Prosimy, zlitujcie się nad
staruszkiem... Nie
dajcie mu umrzeć
w schronisku.

ka pilnie szuka domu! Prawdziwa dzidzia – przytulanka. Nie wyrośnie wielka.
Ciągnie ją do ludzi, potrzebuje bliskości
i zabawy. Jest gotowa do adopcji
– zaszczepiona
i zaczipowana.
Zabierzcie
ją
szybko, bo tęskni tu biedulka...

Edukacja
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Wolontariusze kolejny
raz pomagali podczas
Półmaratonu Wiązowskiego

I ty możesz zostać
wolontariuszem!
Od ponad 10 lat wolontariusze w naszej
gminie biorą udział w coraz większej liczbie imprez okolicznościowych oraz akcji
charytatywnych. Do młodych ludzi z Centrum Wolontariatu w Radiówku dołączyli
seniorzy z Wolontariatu Międzypokoleniowego. I Ty też możesz pomóc!

Foto: DD „Senior+”, M. Sosnowska

Na terenie gminy Wiązowna działa zarówno
Centrum Wolontariatu (w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) zrzeszające
młodzież, jak i Wolontariat Międzypokoleniowy działający przy Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej, zrzeszający
osoby dorosłe.
Co roku nasi wolontariusze włączają się
w kilkadziesiąt różnego rodzaju akcji. Zarówno jedna, jak i druga grupa chętnie podejmuje wspólne działania. Angażują się w akcje
ogólnopolskie (WOŚP), działania na terenie
powiatu (wspieranie Dziecięcego Hospicjum
„Promyczek”), a także w lokalne akcje i wydarzenia („Świąteczna Radość Pomagania”,
Półmaraton Wiązowski).

Różnorodność i możliwości, jakie daje wolontariat sprawiają, że każdy niezależnie od
wieku czy umiejętności może znaleźć coś dla
siebie. Warsztaty artystyczne, przedstawienia
profilaktyczne czy bajki dla dzieci, promowanie czytania czy prowadzenie działań podczas
„Wakacji blisko domu” to tylko nieliczne wydarzenia, w których można brać udział.
Jeżeli chcesz zostać młodym wolontariuszem
– skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu (Krystyna MOTYKA) lub z opiekunami, powołanymi w każdej z gminnych
szkół, m.in. Grażyną KILBACH, Bożeną ZAWADĄ i Karoliną ŁYSIK. Nie ma znaczenia,
kto uczęszcza do jakiej szkoły. Ważne jest
to, żeby móc pomagać i działać jak najwięcej, niosąc radość i zadowolenie potrzebującym. Informacji szukaj na portalu Facebook:
@Centrum Wolontariatu – Radiówek.
Dołącz do Centrum Wolontariatu – zapraszamy! Zadzwoń: 785 138 995 lub napisz gops.
wolontariat@onet.pl.

Krystyna Motyka
administracja@seniorplus-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Niecodzienne eksperymenty
z dźwiękiem
Czy można usłyszeć muzykę zębami? Jakie
są rodzaje dźwięków? Co to są ultradźwięki i infradźwięki? W filii biblioteki w Gliniance odbyły się zajęcia „Eksperymenty
z dźwiękiem”. Przez niemal godzinę dzieci szukały odpowiedzi na trudne pytania
wraz z Szymonem KRUPĄ. Dzieci usłyszały m.in. ciekawostki na temat słoni, które
wydają dźwięki niesłyszalne dla człowieka.
Dowiedziały się, jak daleko słyszą te zwierzęta i co pomaga im w porozumiewaniu
się na odległość. Dzieci entuzjastycznie
podeszły do wspólnych eksperymentów
z dźwiękiem. Mamy nadzieję, że na długo zapamiętają to spotkanie, które było
świetną okazją do wypożyczania książek.
Dorota Bortkiewicz

Edukacja
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Seniorzy gośćmi przedszkolaków
z Pęclina

„Drzewa i drewno w życiu człowieka”. Warsztaty

W Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilowym
Lasem” w Pęclinie odbyły się obchody Dni
Babci i Dziadka. Zaproszenie na spotkanie
przyjęli seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej, ze Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” oraz pensjonariusze
z Domu Opieki „Iwona” w Wiązownie. Przybyli goście z uwagą i wzruszeniem oglądali
występy przedszkolaków. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały
dzieci z grup „Prosiaczki” i „Puchatki”. Z widowni dało się słyszeć słowa uznania oraz
gromkie brawa. W dowód wdzięczności za
tak gorące powitanie i występ seniorzy podarowali przedszkolakom pyszne słodkości oraz kolorowe wiatraczki własnoręcznie
wykonane przez pensjonariuszy z Domu
Opieki „Iwona”. Dzieci nie pozostały dłużne
– wręczyły swoim gościom laurki. Spotkanie zakończyło się rozmową przy słodkim
poczęstunku.
Katarzyna Witan-Oboza

Zerówka ze Szkoły Podstawowej w Zakręcie wzięła udział w warsztaty z cyklu
„Drzewa i drewno w życiu człowieka”.
Dzieci podczas zajęć odkrywały tajniki zawodu stolarza. Dowiedziały się, jakich narzędzi i materiałów potrzebuje on podczas
swojej pracy. Oglądały narzędzia do obróbki drewna, wbijały gwoździe, mierzyły
miarką i wkręcały śrubki. Współpracując w grupie, złożyły drewniane mebelki:
stolik i krzesełko. Na zakończenie wzięły
udział w quizie, sprawdzającym zdobyte
podczas spotkania informacje. W nagrodę
każdy uczestnik dostał stolarski ołówek.
Agnieszka Nowicka

„Ferii blisko domu”. Czwarta edycja

„Głoski ukryte w obrazku”.
Nagrody rozdane

Kolejna edycja akcji „Ferie blisko domu”
za nami! Było kreatywnie i radośnie!
Dzieci spędziły owocnie czas, uczestnicząc w licznych spotkaniach, prelekcjach,
warsztatach, zajęciach sportowych i kreatywnych oraz na wycieczkach m.in. do
kina, muzeów i na basen. Już po raz czwarty w czasie zimowej przerwy szkolnej zorganizowaliśmy akcję „Ferie blisko domu”.
Z licznych atrakcji i ciekawych form spędzania wolnego czasu skorzystało ponad
160 dzieci z naszej gminy. W pierwszym
tygodniu dzieci znajdowały się pod opieką czterech szkół podstawowych, drugi tydzień zaś spędziły w Gminnym Ośrodku
Kultury w Wiązownie.
Redakcja

Podczas Europejskiego Dnia Logopedy
odbyła się gala wręczenia nagród oraz
wernisaż prac biorących udział w Logopedycznym Konkursie Plastycznym Gminy Wiązowna. Jury miało niezwykle trudne
zadanie, ponieważ wszystkie prace były
piękne i pomysłowe. Jednak komisja,
oprócz estetyki i walorów artystycznych,
brała pod uwagę zgodność z tematem,
a także wkład dziecka w wykonanie pracy.
Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe,
natomiast wszyscy uczestnicy – drobne
upominki. Nagrody ufundowała Szkoła
Podstawowa w Gliniance oraz Centrum
Usług Wspólnych.
Marlena Szpulecka

Szkoła w Malcanowie. Bezpieczeństwo przede wszystkim
W ramach projektu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w klasie
1 b w Szkole Podstawowej w Malcanowie odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa. Uczniowie spotkali się m.in.
z policjantem i psem tropiącym, pracownikami Służb Ochrony Kolei z Pilawy oraz przeszły szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy. Uczniowie wykonali
ogólnopolski test bezpieczeństwa podsumowujący program, a za jego realizację
otrzymały certyfikat. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny skierowany do uczniów klas 1
szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci
na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Grażyna Ruta
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15 minut
dla lepszego
zdrowia

Ćwiczenie 3
W leżeniu na plecach ugnij nogi. Zgięte
przedramiona ułóż na podłodze. Przenoś
nogi na prawą stronę do pełnego ułożenia
na podłodze. Zrób wydech i powróć do pozycji wyjściowej. Następnie nogi ułóż na lewą
stronę. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Nie trzeba ani specjalnego sprzętu, ani wyjątkowej
kondycji. Trzeba odrobinę chęci i podstawowej wiedzy. To wystarczy, żeby zadbać o kondycję i dłużej
móc aktywnie się cieszyć z uroków życia.
W sytuacji, kiedy z powodu koronawirusa nie możemy
aktywnie spędzać czasu na powietrzu, zachęcamy do
codziennego ruchu w domu. Wystarczy wygodny strój,
podłoga, a na niej koc. Specjalnie dla czytelników „Powiązań” powtarzamy publikowany już kiedyś zestaw
ćwiczeń przygotowanych przez Mariannę GOŚCINIAK,
która na terenie gminy prowadzi zajęcia ruchowo-aktywizacyjne. Wystarczy 15 minut dziennie!

Ćwiczenie 1
W leżeniu na plecach ugnij nogi. Stopy
oprzyj na podłodze. Ręce ułóż wzdłuż tułowia. Ściśnij łopatki. Na wdechu lędźwie
przyciśnij do podłogi, na wydechu rozluźnij
się. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Ćwiczenie 4
Połóż się na plecach. Stopy i kolana złączone. Zegnij kolana. Zgięte ręce nieco odsunięte od tułowia. Robiąc wdech unieś biodra do
góry, robiąc wydech powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz 10 razy.

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 2

Leżąc na plecach ręce połóż wzdłuż ciała.
Ugnij nogi i ściągnij łopatki. Na wdechu
wyprostuj jedną nogę i jednocześnie unieś
głowę. Na wdechu powróć do pozycji wyjściowej. Następnie unieś drugą nogę. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Połóż się na plecach, ręce rozłóż na boki, następnie ugnij kolana i unoś je w kierunku
klatki piersiowej. Ćwiczenie powtórz 10 razy.


Redakcja
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Orły z Zakrętu. Złoto z Lubonia

Mistrzostwa w tenisie.
Znamy zwycięzców

W Szczyrku odbył się Finał Mistrzostw
Polski Młodzików do 10 lat w szachach.
W rozgrywkach wzięło udział 68 najlepszych chłopców z całej Polski. Wyłonieni
zostali podczas eliminacji, które odbyły się
w ubiegłym roku. Naszą gminę reprezentował 9-letni Karol MIELCUCH, który zajął
12 miejsce, wygrywając 6 z 9 partii i pozostawiając w tyle wielu o rok starszych
i bardziej doświadczonych zawodników.
W tych dniach organizatorzy zorganizowali dodatkowo turniej BLITZ (szachy błyskawiczne), w których Karol zajął II miejsce.
Karol zajął również II miejsce spośród
wszystkich zawodników z województwa
mazowieckiego oraz II miejsce spośród
dzieci do lat 9, co zapewnia mu awans do
przyszłorocznych Finałów Mistrzostw Polski do lat 10.
Anna Mielcuch

40. Półmaraton Wiązowski.
Film i zdjęcia z wydarzenia
Półmaraton Wiązowski za nami. Wzięła
w nim udział rekordowa liczba zawodników. Serwis FotoMaraton.pl opublikował
fotografie zrobione podczas naszego jubileuszowego biegu. Każdy biegacz może
wejść na stronę FotoMaraton.pl, wyszukać
40. Półmaraton Wiązowski i wpisać swoje nazwisko lub numer startowy. Znajdzie w ten sposób swoje zdjęcia zrobione
przez ekipę FotoMaratonu. Na stronie wiazwonapolmaraton.pl oraz tuwiazowna.pl
dostępny jest również film z naszego wydarzenia. Gorąco polecamy go Państwa
uwadze.
Redakcja

Szkoła w Wiązownie.
Srebro dla tenisistów
Szkoła Podstawowa w Gliniance.
Święto skoku wzwyż

Reprezentant gminy na Mistrzostwach Polski w szachach

27

Foto: M. Sosnowska

Złoty i srebrny medal zdobyli młodzi tenisiści ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu
Otwockiego w tenisie stołowym. W skład
złotej drużyny weszli: Igor TWAROWSKI,
Adrian RAK, Kacper KOWALSKI i Szymon
TUSIŃSKI, zaś srebrnej: Paweł LESZCZYŃSKI, Kamil KUBLIK, Wojtek WIELOGÓRSKI
i Kuba CACKO. Koronną dyscypliną sportową uprawianą w szkole w Wiązownie
jest właśnie gra w tenisa stołowego. Zawodnicy na tym polu osiągają znaczące
sukcesy. Wszystko to jest okupione ciężką
pracą pod okiem doświadczonych trenerów. Gratulujemy wyników i życzymy kolejnych sukcesów!
Tomasz Grzybowski

W Luboniu koło Poznania odbyły się X Mistrzostwa Polski NO GI Jiu Jitsu, czyli największe zawody Brazylijskiego Jiu Jitsu
w formule bez kimon w Polsce. Nie mogło tam zabraknąć reprezentantów klubu „Orły” Zakręt. Ze względu na termin
i daleki dojazd tylko trzech zawodników
z Zakrętu wystartowało w tych zawodach.
Najlepszym wynikiem może pochwalić
się Antoni ROGOWSKI, który zdobył złoty medal. Wystartował w bardzo mocno
obsadzonej kategorii. Musiał stoczyć aż
4 pojedynki, aby wygrać. Pewnie wygrał
wszystkie walki, kolejno: 29:0, 28:0, 11:0,
i w finale 5:0. Antoś – nie tracąc ani jednego punktu – zdobył Mistrzostwo Polski.
Działania UKS ZAKRĘT wspiera nasz samorząd.
Artur Mroczek

Sport

Tuż przed feriami zimowymi sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gliniance
wypełniła się kibicami królowej sportu –
lekkioatletyki. Tego dnia odbyły się „XX
Halowe Mistrzostwa Szkoły” w skoku
wzwyż. Wzięło w nich udział 57 najlepszych skoczków wzwyż wyłonionych we
wcześniejszych eliminacjach. Rewelacyjnie spisały się dzieci z roczników 20102011, które przeskakiwały poprzeczkę
zawieszoną na wysokości 1 m, a zwycięzca – Miłosz DOMAN – pokonał 110 cm.
Na wyróżnienie zasłużył także zwycięzca
w klasach VII – Dawid KĄKOL, który przeskoczył 154 cm stylem naturalnym. Zaproszenie na zawody przyjęła florecistka
i szpadzistka Monika MACIEJEWSKA. Organizatorem głównym zawodów był UKS
Smoki, a medale ufundowała rada rodziców.
Krzysztof Ślusarczyk

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
jedzie na Finał Województwa w Tenisie
Stołowym. Nasi tenisiści zdobyli srebrny
medal na zawodach międzypowiatowych
w Serocku, czym zapewnili sobie udział
w wojewódzkich zawodach. W skład
srebrnej drużyny weszli: Igor TWAROWSKI,
Adrian RAK, Kacper KOWALSKI i Szymon
TUSIŃSKI. Kluczem do sukcesu okazał się
debel oraz taktyka, którą trener nakreślił
przed turniejem. To dla drużyny ogromny
sukces, na który czekała kilka lat. Gratulujemy!
Tomasz Grzybowski

Foto: www.szczyrk2020.pl

Informacje do opublikowania
w „Powiązaniach”
można przesyłać na adres:
tukontakt@wiazowna.pl
Jeśli jesteś zainteresowany
współpracą lub dystrybucją
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl

28

Kultura

| biuletyn samorządowy | marzec-kwiecień 2020

Rekonstruktorzy w historycznych
strojach z czasów Powstania
Styczniowego

Bitwa pod Porębami.
Obchody 157 rocznicy
Przemarsz grupy rekonstrukcyjnej do
Porąb, apel pamięci, złożenie wieńców i salwa honorowa, przemarsz do
Glinianki, spotkanie z mieszkańcami
oraz prelekcja w Kopkach i ognisko
przy świetlicy – tak w tym roku obchodziliśmy 157. rocznicę bitwy pod
Porębami.

uroczystości rocznicowe. Po odśpiewaniu
hymnu oraz przemówieniach przedstawiono krótką historię oddziału powstańczego pod dowództwem pułkownika
Ziemomysła KUCZYKA. Następnie odczytano Apel Pamięci, a rekonstruktorzy
oddali salwę karabinową oraz wystrzał
armatni.

W tym roku oficjalne obchody upamiętniające powstańców styczniowych,
którzy stoczyli bitwę na terenie naszej
gminy, odbyły się w niedzielę 8 marca.
Tradycyjnie biorący w niej udział rekonstruktorzy przechodzą z miejsca na miejsce, aby odwiedzić jak najwięcej miejsc
związanych z Powstaniem Styczniowym.

Złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową zakończyło oficjalne uroczystości.
Przybyłych gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Porąb. Kolejnym punktem na trasie
była Glinianka. Następnie rekonstruktorzy udali się do Kopek, gdzie w świetlicy
spotkali się z mieszkańcami na „Powstańczym ognisku”. Odbyła się tam
m.in. prelekcja na temat wydarzeń powstania styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które miały
miejsce w najbliższej okolicy Wiązowny
i Glinianki.

Oddział powstańczy, malowniczą trasą wzdłuż Mieni oraz stawów, przeszedł
z miejscowości położonej w sąsiedniej
gminie Dębe Wielkie do Porąb, gdzie
o godz. 11.00 rozpoczęły się oficjalne

Bitwa pod Porębami jeszcze kilka lat temu
była wydarzeniem praktycznie nieznanym.
Dzięki odsłonięciu tablicy w 2016 r. i organizowanym od 2018 r. uroczystościom
z udziałem rekonstruktorów, coraz więcej
osób dowiaduje się o tym ciekawym wydarzeniu. Przypominanie historii oddziału
powstańczego pod dowództwem pułkownika KUCZYKA jest natomiast doskonałą
okazją do nawiązania i pogłębiania współpracy między lokalnymi społecznościami
i samorządami. Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie i Projekt Historyczny „Konspiracja”, jako organizatorzy, mają nadzieję, że w przyszłych latach obchody
organizowane w Porębach i wydarzenia
im towarzyszące cieszyć się będą coraz
większą popularnością i zainteresowaniem.

Tomasz K. Żurawski
Projekt Historyczny „Konspiracja”

www.tuwiazowna.pl

I Mazowiecki Festiwal Piosenki.
Laureaci z Zakrętu
Dziewięcioro dzieci z zerówki ze Szkoły
Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie
uczestniczyło w „I Mazowieckim Festiwalu
Piosenki Znanej i Nieznanej” w Halinowie.
Troje z nich wróciło do domu z dyplomami laureatów. Organizatorem festiwalu
było Gminne Centrum Kultury w Okuniewie. Na liście laureatów znalazła się Marcysia SZULIK, która zdobyła III miejsce
oraz z wyróżnieniami Zosia PŁOCHOCKA
i Antek ZWOLIŃSKI. Laureaci uczestniczyli
w uroczystej gali rozdania nagród i w finałowym koncercie. Gratulujemy małym wokalistom sukcesu!
Agnieszka Nowicka
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Książki on-line. Biblioteki cyfrowe
w Polsce

Lodowa kraina w bibliotece
w Wiązownie

W sieci można odnaleźć wiele interesujących źródeł z bezpłatnymi i legalnymi
e-bookami. Bogate zasoby zdigitalizowanych książek, dokumentów cyfrowych
oraz dokumentów audiowizualnych dostępne są w bibliotekach cyfrowych.
Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych znajduje się
na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Polecamy
też platformę lektury.gov.pl. To serwis,
z którego każdy chętny może pobrać na
komputer, tablet, smartfon lub czytnik
jedną z lektur literatury polskiej i światowej. Znajdziecie tu zarówno lektury
obowiązkowe, jak i uzupełniające szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Marzena Kopka

Biblioteka w Wiązownie zaprosiła dzieci
na przedstawienie teatru Krak-Art zrealizowane na podstawie znanej bajki „Lodowa Kraina”. To opowieść o dwóch
siostrach, niegdyś mocno ze sobą związanych, ale żyjących daleko od siebie.
Młodsza Anna czuła się samotna, ponieważ jej siostra Elza stroniła od życia towarzyskiego i wciąż jej unikała. Wszystko
zmieniło się, gdy na jaw wyszła niezwykła
moc Elzy, która przypadkowo ściągnęła zimową klątwę na swoje królestwo. Bajka
przeniosła najmłodszych widzów w niezwykły, magiczny świat lodu i śniegu oraz
pokazała im, że prawdziwa miłość potrafi
pokonać najcięższe mrozy i na nowo rozgrzać nawet zatwardziałe serca.
Marzena Kopka

Dzień Kobiet. Poetycki koncert

Wirtualne muzea. Wybierz się na spacer

W Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli
Karczewskiej z okazji Dnia Kobiet odbył
się „Koncert o Miłości”. Wysłuchaliśmy
chwytających za serce piosenek o miłości przeplatanych lirycznymi wierszami.
Gwiazdami wieczoru byli Anna KURPIŃSKA (śpiew) i Czesław BANASZCZAK
(recytacja wierszy). Repertuar koncertu przypadł widzom do gustu. Nie obyło się bez bisów. Każda z obecnych na
sali pań otrzymała symbolicznego tulipana od przedstawicieli Centrum Wolontariatu w Radiówku. Po koncercie wszystkie
panie zaprosiliśmy na słodkości do kawiarenki.
Damian Krawczyk

Ze względu na zagrożenie koronawirusem zamknięte są wszystkie instytucje kulturalne.
Czas w domu można jednak spędzić ciekawie.
Jak? Polecamy wybrać się na wirtualną wycieczkę po jednym z wybranych dostępnych on-line
najsłynniejszych muzeów świata (Luwr, MoMa,
Uffizi) lub po polskich placówkach (Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin). W ramach Google Arts&Culture (https://artsandculture.google.com/)
dostępne jest wirtualne zwiedzanie kilkuset
muzeów i wystaw na całym świecie. Wiele polskich placówek organizuje też wirtualne wykłady, spotkania czy lekcje historii. #zostanwdomu
i poznawaj kulturę on-line!
Redakcja

Podróż do Grecji utkana słowami
Grecja kojarzy się nam przede wszystkim
z błękitnym niebem, białymi domami,
oliwkami, plażami i hucznymi weselami.
Wieczór w Bibliotece Publicznej Gminy
Wiązowna z Justyną PRAMĄ, która od 12
lat mieszka w Grecji pokazał, że wszystkie
te wyobrażenia są prawdą. Pani Justyna
zaprezentowała wiele ciekawych informacji o kulturze i greckich zwyczajach. Nie
zapomniała też o greckiej kuchni, której
mieliśmy okazję skosztować. Na spotkaniu
nie zabrakło Zorby – tradycyjnego greckiego tańca. Mieliśmy również przyjemność
obejrzeć książki napisane po grecku i porozmawiać o tamtejszej literaturze. Każdy
uczestnik otrzymał w prezencie bransoletkę wykonaną z czerwonej i białej nitki tzw.
„Martis”. Dla Greków jest to symbol ochrony, noszony przez wielu Greków do końca
marca.
Marzena Kopka
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Aktor Stanisław Górka
odczytał fragmenty
książki o Irence

Wzruszający
wieczór.
Irenka we
wspomnieniach
przyjaciół
Z okazji otwarcia nowo wyremontowanej filii Biblioteki Publicznej Gminy
Wiązowna w Gliniance 6 lutego odbył się „Wieczór wspomnień o Irenie
Sarneckiej-Derkacz”. Połączenie tych
dwóch wydarzeń zapisało w sposób
szczególny kolejną kartę w historii
biblioteki.

z niej energią i optymizmem. Była kobietą wielu talentów. O niej samej, o jej
twórczości poetyckiej, o pasji do projektowania ubrań dla sportowców oraz o jej
malarstwie opowiada zaprezentowana
na spotkaniu książka pt. „Irenka”. Biografia ta oraz wiersze wybrane „Klimaty”
i „A duch wieje kędy chce…” są dostępne dla zainteresowanych w każdej z naszych placówek.

wspomnień o Irenie SARNECKIEJ-DERKACZ”. Zachęceni otrzymanymi tekstami
wszyscy zaśpiewali pieśń „Finał” do muzyki Jerzego DERFLA.

Montaż słowno-muzyczny, przygotowany
przez prof. Akademii Teatralnej w Warszawie i znanego aktorka Stanisława GÓRKĘ, stał się ukoronowaniem „Wieczoru

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania i wydawania
jej dzieł. Przybyłym gościom dziękujemy
za obecność i wspólne przeżywanie tak
ważnego momentu. Szczególnie dziękujemy Ryszardowi SZCZĘSNEMU, który użyczył nam ze swoich zbiorów kilku zdjęć
pani Irenki.

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

„Zapach Boga”

„Szlag mnie trafił”

„Wojenne Siostry”

Konrad Krajewski

Łukasz Grass

Agata Puścikowska

Konrad Krajewski robi to, bo uważa, że ludziom
trzeba pomagać dziś, a nie jutro, że trzeba się
dzielić tym, co mamy najdroższego. O sobie
mówi, że jest jak „pogotowie ratunkowe Franciszka”. O nim mówią – kardynał ubogich, biskup ulic i cierpienia, jałmużnik i „Robin Hood
papieża”. K. Krajewski, choć woli pozostać w cieniu, w sposób konkretny pokazuje, czym jest
chrześcijaństwo, bo sam na co dzień żyje Ewangelią. A to co mówi, i to co robi, zobowiązuje
do naśladowania i działania. Szokuj. Bądź wolny i czyń dobro.

Trudno oderwać się od tej historii. Jest tu pełnokrwista bohaterka, wartka akcja i samo życie
pełne dobrych i złych zaskoczeń. Książka o tym,
jak nie licząc się z życiem, można się trochę
przeliczyć. I o sile życia drzemiącej w człowieku.
I o przemianie. I o cudzie – nie! Cudów nie ma,
trzeba na nie zapracować. Zdarzają się za to cudowni ludzie wokół. I podli też. Poza tym o udarze.
Dlaczego Ciebie ma ominąć. I o tym, co w życiu
jest nieważną pierdołą. A przede wszystkim o odpowiedzialności za własne życie – teraz, a nie dopiero kiedy zdarzy się nieszczęście.

Odwaga, wiara, poczucie obowiązku. Ta triada pozwalała wojennym siostrom przetrwać najtrudniejsze chwile i mieć nadzieję na przyszłość... Jak
w ogólne takie bohaterstwo było możliwe? Jakim
cudem zwykłe, skromne kobiety, w habitach, dokonywały czynów niewiarygodnych? Kim były siostry, które niejednokrotnie ratowały ludzkie życie,
nie oszczędzając własnego? Dlaczego i dla kogo to
robiły? Czy współczesne kobiety byłyby zdolne do
takich zachowań i wyborów, czynów wielkiej odwagi, lecz dokonywanych bez wielkich słów? Każdy musi na te pytania znaleźć własną odpowiedź...

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w filii w Gliniance

Książka dostępna w filii w Duchnowie

Biblioteka poleca

Usłyszeliśmy, pięknie recytowane przez
młodych, wiersze i miłe wspomnienia
przyjaciół poetki. Jej niezwykła osobowość pozostawiła w ich sercach tęsknotę za dobrym słowem, które miała dla
każdego, psotną iskrą w oku, tryskającą

www.tuwiazowna.pl

Koncert charytatywny dla Poli.
Zebrano prawie 30 tys. zł
Już po raz czwarty odbył się koncert charytatywny. Tym razem dochód z niego
został przekazany na leczenie małej Poli
z Kącka. Zebraliśmy prawie 30 tys. zł.
W sobotni wieczór 29 lutego w Hotelu
Brant gościliśmy licznie zebraną publiczność. Pierwszy na scenie pojawił się babski kabaret „Old Spice Girls”. Jego gwiazdy
– Lidia STANISŁAWSKA, Barbara WRZESIŃSKA oraz Emilia KRAKOWSKA – bawiły anegdotami, piosenkami i żartami. Ich
żywiołowość oraz ogromne poczucie humoru udzieliły się naszej publiczności.
Kolejnym punktem programu był pokaz
tańca przygotowany przez szkołę „Latino
Fever”. Podopieczni zaprezentowali liczne
style taneczne. Pokaz nagrodzono gromkimi brawami.
Następnie na scenie pojawił się Kabaret
„Na Chwilę”. W role kabareciarzy wcielili
się: Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY,
Zastępca wójta Tomasz KOSTYRA, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego
Grażyna KILBACH, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Anna ŚWIDERSKA, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Paulina SOKÓŁ, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna Marzena KOPKA, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Urszula
KOZŁOWSKA, dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Małgorzata ŁYSIK, radna Magdalena KOCZOROWSKA – SZLASSA
oraz muzyk Malwina BORKOWICZ. Kabaret
wyreżyserował Artur NIEDZIÓŁKA.
W przerwie między występami odbywały się licytacje. Pod młotek trafiły liczne

vouchery m.in. na zabiegi kosmetyczne,
weekend w hotelu, zabiegi SPA, dostawę ziemi ogrodowej czy kolację w restauracji oraz różnego rodzaju przedmioty
ofiarowane przez darczyńców np. płyta Kayah, piłki i koszulki z autografami
piłkarzy oraz siatkarzy czy gadżety elektroniczne. Uwieńczeniem spotkania był
bankiet przygotowany przez restauracje
„Szczere Pole”.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniu oraz zdecydowali
się wesprzeć Polę, a także ofiarodawcom przedmiotów na licytację oraz osobom, które włączyły się w organizację
imprezy. Dzięki zaangażowaniu ludzi
dobrej woli mogliśmy wspólnie spędzić
ten wieczór oraz pomóc Poli KUŚMIEREK.
W sposób szczególny dziękujemy Hotelowi Brant za gościnę, miłą atmosferę
i okazaną pomoc.
Pola jest tegoroczną bohaterką akcji „Świąteczna radość pomagania”. Urodziła się
z wadami rączek, czekają ją dwie operacje, a po nich żmudna, trudna i kosztowana rehabilitacja. Jeden procent podatku
z Państwa PIT również może jej pomóc
w powrocie do zdrowia. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu wpisać nr KRS 0000037904
z dopiskiem: 34282 KUŚMIEREK Pola lub
przelać pieniądze na konto nr 42 2490 0005
0000 4600 7549 3994 tytułem: 34282 KUŚMIEREK Pola darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Damian Krawczyk
gok@gok-wiazowna.pl
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Kabaret „Na Chwilę” wraz
z bohaterką koncertu i jej rodzicami
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