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100 lat OSP w Gliniance i Wiązownie. 100 lat tradycji, pasji i zaangażowania budzącego podziw i szacunek.
Zobacz, jak ten jubileuszowy rok obchodziliśmy w Gminie Wiązowna!

Fot. Małgorzata Sosnowska
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I miejsce - Praca zbiorowa - Jan SOCHAN, Bartłomiej MLĄCKI, Małgorzata
WITAN, Martyna BĄK, Julia SZYMAŃSKA, Antonia TRZASTKA, Antoni SIKORSKI,
Przemysław WIECKI, Anita KOPKA, Julian KULMIŃSKI, Maja WIEICKA
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Szanowni Państwo!
W ten wyjątkowy dla nas czas udowodnili Państwo, że nasza praca, pasja i wiedza jest dla
Państwa ważna. Uczestnicząc w wielu spotkaniach, wydarzeniach i uroczystościach po-
święconych jubileuszowi 100 – leci OSP Wiązowna i OSP Glinianka dali Państwo dowód swo-
jego wsparcia dla nas - strażaków. To zaszczyt móc na co dzień dbać o bezpieczeństwo sąsia-
dów. To wielka satysfakcja móc na co dzień uczestniczyć i rozwijać życie kulturalne i społecz-
ne w naszej gminie. To ogromny honor asystować przy wszystkich najważniejszych wy-
darzeniach publicznych i kościelnych jakie obchodzimy w gminie Wiązowna!

Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam w organizowaniu obchodów tych jubi-
leuszy. Mieszkańcom, którzy wspierali nasze działania finansowo, rzeczowo i organizacyjnie,
Radzie Gminy, która wygospodarowała pieniądze na ten cel we wspólnym budżecie gmi-
ny. Przedsiębiorcom, instytucjom i osobom prywatnym - wspierającym nas na co dzień i
przy tak ważnym jubileuszu. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali krew dla ratowania
życia ludzkiego i środki na operację dla Teosia. Dziękujemy również zaprzyjaźnionym strażom
pożarnym za to, że zaszczyciły nas swoją obecnością na najważniejszych dla nas uro-
czystościach.

Dziękujemy w imieniu swoim i wszystkich strażaków, którzy od pokoleń dbają o bezpie-
czeństwo w gminie Wiązowna.

Prezes OSP Glinianka - Artur Gniadek
Prezes OSP Wiązowna - Dariusz Wróblewski

Prezes Zarządu Gminnego OSP - Janusz Budny
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Rok stuleci OSP Wiąz
Te dwie drużyny ratują nasze życie, zdrowie i dobytek już od kilku pokoleń. Nie tylko walczą z ogniem.
Są wszędzie tam, gdzie trzeba nam pomóc. To strażacy ochotnicy często jako pierwsi docierają na
miejsce wypadków drogowych. Pomagają usuwać skutki podtopień, nawałnic, wichur. Odś-
nieżają część naszych dróg. Bez nich nie odbędzie się żadna duża impreza plenerowa. Dlatego rok

Fot. Małgorzata Sosnowska



owna i OSP Glinianka
stulecia OSP Wiązowna i OSP Glinianka obchodziliśmy, a jakże, z pompą. To ważna rocznica nie tylko
dla strażaków, ale także dla całej naszej społeczności. Ten specjalny numer "Powiązań" poświęciliś-
my pasji grupy ludzi, którzy na co dzień oddają nie tylko swój czas, ale także ryzykują własnym życiem
dla bezpieczeństwa innych.
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W tym roku dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ob-
chodzą swoje stulecie. W sierpniu 100 urodziny jednostki obchodzi-
li strażacy z Glinianki.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance sięgają przełomu
1916/1917 roku. Poniżej przedstawiamy chronologiczny zapis naj-
ważniejszych wydarzeń z życia tej jednostki.

1916 r. - Wielki pożar w Rzakcie. Inicjatywa założenia Ochotniczej Straży
Ogniowej (OSO) w Gliniance. Wśród inicjatorów ówczesny pro-
boszcz parafii w Gliniance, ks. Karol POLIKOWSKI.

VII 1917 r. - Rejestracja OSO w Gliniance. Prezes Andrzej KOŁAKOWSKI,
naczelnik Franciszek NIEWCZAS. Wśród założycieli m.in. Jan
KSIĄŻEK i Feliks ŁADNO.

1922 – 24 r. - Wzniesienie drewnianej remizy w centrum Glinianki.
1929 r. - Straż otrzymuje od glinieckiej społeczności swój pierwszy

sztandar, którego nie udaje się odnaleźć po zakończeniu II woj-
ny światowej.

19�0 – �1 r. - Społeczność Glinianki buduje remizę murowaną. W części
budynku do 1938 r. mieści się 4 – klasowa szkoła powszechna.

19�5 r. - Wielki pożar w Gliniance niszczy 3/4 zabudowań wsi. Powstaje
Glinianka II. Oddanie do użytku I piętra nowego budynku szkoły
podstawowej w Gliniance i przeniesienie tam klas z budynku sąsia-
dującego z remizą.

19�9 – 45 r. - II wojna światowa, ograniczenie życia kulturalnego w remizach
strażackich. Strażacy z Glinianki otrzymują pierwszą moto-
pompę (1942 r.).

1945 r. - Wznowienie działalności. Prezes Antoni GRZENDA s. Jana, naczelnik
Piotr CACKO, sekretarz Kazimierz PTASIŃSKI, wiceprezes Czesław
WITKOWSKI, gospodarz Jan GRZĘDA s. Jana.

1954 r. - Reforma administracyjna: w miejsce 3001 gmin w Polsce powstaje

100 lat OSP Glinianka
Rok 2008, z okazji 90-lecia OSP Glinianka strażacy otrzymali sprzęt i umundurowanie. Od lewej Karol Piętka, Kamil Stec, Andrzej Grzenda, Artur Gniadek, Daniel Papis,

Sylwester Szczęsny, Artur Grzęda, Janusz Papis, Karol Cacko, Stanisław Piętka, Michał Mochtak, Łukasz Laskus. Źródło: ze zbiorów OSP Glinianka

OSP Glinianka lata 60-te, od lewej: Bronisław Adamczyk, Władysław Grzenda, Bro-
nisław Nowak, Stanisław Rafał. Źródło: ze zbiorów Janusza Papisa OSP Glinianka



8789 gromad. Naczelnik Gromadzki OSP w Gliniance - Piotr CAC-
KO.

4 VI 1958 r. - OSP Glinianka w składzie: Marian SZCZĘSNY, Mieczysław IZ-
DEBSKI, Ryszard GRZĘDA, Bronisław NOWAK, Stanisław BARTNICKI,
Feliks BARTNICKI, Władysław GRZENDA wygrywa zawody pożar-
nicze w Kołbieli.

1967 r. - Huczne obchody 50-lecia istnienia. Nowy sztandar, drugi w his-
torii istnienia jednostki.

1969 r. - Jednostka otrzymuje swój pierwszy samochód pożarniczy mar-
ki Lublin-51, stanowiący licencyjną wersję radzieckiego samo-
chodu GAZ-51.

1972-75 r. - Rozbudowa remizy. Dobudowanie dwóch boksów i świetli-
cy. Przy remizie powstaje Dom Kultury w Gliniance.

197� r. - Reaktywacja Gminy Wiązowna i włączenie w jej obszar okrojo-
nego terenu dawnej Gminy Glinianka. Pierwszy Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiązownie: prezes Ja-
nusz HOZYASZ, ówczesny naczelnik Gminy Wiązowna. Prezes OSP
Glinianka Piotr CACKO.

1986 r. - Budowa zaplecza gospodarczego. Piotr CACKO zostaje odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim.

1992 r. - Prezesem OSP Glinianka zostaje Henryk BIEŃKOWSKI.
1995 r. - OSP Glinianka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratow-

niczo-Gaśniczego (KSRG).
2008 r. - Przebudowa dachu remizy, a rok później wykonanie nowej ele-

wacji. Z okazji 90-lecia jednostka otrzymuje nowy sprzęt i
umundurowanie, a w 2010 samochód marki SCANIA.

2016 r. - Prezesem OSP Glinianka zostaje Artur GNIADEK, naczelnikiem Syl-
wester SZCZĘSNY. Prezesem honorowym OSP Glinianka zosta-
je Henryk BIEŃKOWSKI. MDP zajmuje I miejsce na Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Kątach.

2017 r. - Przedwczesna śmierć ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO, kapelana
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązowna. Jubileusz
100-lecia OSP Glinianka. Nowy sztandar, trzeci w historii istnienia
jednostki. MDP zajmuje I miejsce na Powiatowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych w Regucie.

Joanna Filimonow
kontakt@wiazowna.info.pl

Jubileusz 50-lecia OSP Glinianka, 1967 r., sztandar przyjmuje Piotr Cacko.
Źródło: ze zbiorów Janusza Papisa OSP Glinianka

Budynek powojennej remizy OSP Glinianka, w którym po rozbudowie w latach
70-tych mieścił się Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury w Wiązownie z siedzibą

w Gliniance oraz Klub Prasy i Książki, foto: Grażyna Rutowska, 1978 r.
Źródło: zbiory NAC: www.audiovis.nac.gov.pl

Jubileusz 50-lecia OSP Glinianka, 1967 r. Od lewej: Bronisław Nowak, Piotr Cacko, Andrzej Grzenda, Józef Nowak, Czesław Krogul
oraz m.in. Stanisław Nowak, Bogdan Cacko, Władysław Grzenda, Kazimierz Nowak, Henryk Ajdacki, Marian Marcinkowski,

Kazimierz Kobza, Kazimierz Dróżdź, Mieczysław Ładno. Źródło: ze zbiorów Elżbiety Rostkowskiej

OSP Glinianka, 1984 rok, od lewej: Zdzisław Wypustek, Krzysztof Kulma, Piotr Nowak,
Stanisław Rybka, Henryk Kostrzyński, Leszek Krogul, Jan Nowak, Stanisław Kulma,

Bogdan Cacko, Mieczysław Grzęda. Źródło: ze zbiorów Janusza Papisa OSP Glinianka
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Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiązownie sięgają przełomu lat 1916/1917.

Poniżej przedstawiamy chronologiczny zapis
najważniejszych wydarzeń z życia OSP.

XII 1916 r. - Zebranie organizacyjne mieszkań-
ców Wiązowny, wybór Komitetu
Założycielskiego OSP w Wiązownie.

15 maja 1917 r. - Formalna rejestracja Ochot-
niczej Straży Ogniowej (OSO) w
Wiązownie. Pierwszym prezesem zos-
taje Józef SIERPIŃSKI, naczelnikiem
Jan KOS.

1918 r. - Na placu gromadzkim w Wiązownie,
przy obecnej ul. Duchnowskiej, na-
przeciwko zabudowań kościelnych
zostaje wzniesiona drewniana remi-
za.

1927 r. - W dziesiątą rocznicę istnienia straży w
Wiązownie lokalna społeczność funduje
strażakom sztandar z wizerunkiem św.
Floriana i datami 1917-1927.

1928 r. - Przy OSP w Wiązownie powstaje or-
kiestra dęta. W remizie rozpoczyna
działalność Koło Gospodyń Wiejskich.

19�9-1945 r. - II wojna światowa, rozwiązanie
władz OSP w Wiązownie, dewastacja re-
mizy i sprzętu. W wyniku nalotu bom-
bowego ginie komendant OSP Józef
SIERPIŃSKI.

XII 1945 r. - Wznowienie działalności. Pierwszym
powojennym prezesem OSP Wiązow-
na zostaje Jan Wiktor KOS, naczelnikiem
Piotr SIERPIŃSKI. Przedwojenny sztan-
dar nie zostaje odnaleziony.

�0 XI 1947 r. - Prezesem OSP Wiązowna zosta-
je Ignacy PAWLAK, ówczesny wójt Gmi-
ny Wiązowna.

18 maja 1950 r. - Ks. NOYSZEWSKI, kapelan OSP
Wiązowna dokonuje poświęcenia no-
wej motopompy.

1951 r. - Sprzedaż instrumentów dętych, zakup
pierwszego samochodu pożarnicze-
go marki Chevrolet.

1952 r. - Komendantem OSP Wiązowna zostaje
Marian IZDEBSKI.

25 czerwca 1958 r. - Spadkobiercy przedwo-
jennych dziedziców Wiązowny, aktem
darowizny, przekazują wiązowskim
strażakom teren pod budowę nowej re-
mizy przy ul. Kościelnej.

1959-1969 r. - Budowa i prace wykończeniowe
w remizie systemem gospodarczym.

�0 XII 1966 r. - Strażacy otrzymują samochód
pożarniczy marki Star-20.

1967 r. - Przy OSP Wiązowna powstaje pierwsza
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
(MDP).

197� r. - OSP Wiązowna otrzymuje samochód
bojowy Star 660 M1.

198� r. - Prezesem OSP Wiązowna zostaje Ire-
neusz URBAŃSKI.

XI 1984 r. - Siła bojowa OSP Wiązowna zostaje
zwiększona o średni samochód gaśni-
czy marki Star 244 GBA 2,5 /16.

1986 r. - Strażacy z Wiązowny otrzymują nowy
sztandar, bez wizerunku św. Floriana.

1987-1990 r. - Rozbudowa remizy, powstają
nowe pomieszczenia, w tym m.in.
obecna siedziba Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej.

1998 r. - Prezesem OSP Wiązowna zostaje Jerzy
POKRYWCZYŃSKI.

2006 r. - Prezesem OSP Wiązowna zostaje Grze-
gorz PYZIK.

4 V 2008 r. - Strażacy z Wiązowny otrzymują
nowy sztandar, tym razem z wizerun-
kiem św. Floriana.

29 VIII 2010 r. - Zawody sportowo-pożarnicze w
Malcanowie, OSP Wiązowna otrzymu-
je wóz ratowniczo-gaśniczy marki Sca-
nia.

2011 r. - Naczelnikiem OSP Wiązowna zostaje Ma-
ciej SZYPERSKI.

201� r. - OSP Wiązowna otrzymuje samochód ra-
townictwa technicznego marki Re-
nault Mascott.

2016 r. - Prezesem OSP Wiązowna zostaje Dariusz
WRÓBLEWSKI, naczelnikiem Anna KU-
ZAWA. Prezesem honorowym OSP
Wiązowna zostaje Grzegorz PYZIK.

2017 r. - Jubileusz 100-lecia OSP Wiązowna.
Joanna Filimonow

kontakt@wiazowna.info.pl

Historia wiązowskiej OSP

Murowana remiza strażacka w Wiązownie ok. 1965 r. Źródło: Kronika OSP Wiązowna

Strażacy OSP Wiązowna przed remizą w Wiązownie, lata 50. Źródło: Kronika OSP Wiązowna
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OSP Wiązowna przy samochodzie bojowym Star 660 M1, 1974 r.
Źródło: Kronika OSP Wiązowna

1986 r., MDP żeńska, OSP Wiązowna. Źródło: ze zbiorów Jerzego Pokrywczyńskiego

Orkiestra dęta przy OSP Wiązowna, rok 1933 r. Źródło: Kronika OSP Wiązowna

OSP Wiązowna, dwie sekcje przed Zawodami Rejonowymi w 1984 roku. (m.in. Krzysztof Figurski, Andrzej Kolasa, Stanisław Kolasa, Ireneusz Urbański, Jerzy Pokrywczyński,
Marian Gałkowski, Franciszek Romsicki, Kazimierz Izdebski, Dariusz Nowacki, Andrzej Rak). W tle samochód bojowy Star 244. Źródło: Kronika OSP Wiązowna
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Rok Jubileuszowy naszych straży inauguro-
waliśmy w Woli Karczewskiej 11 lutego, w
dniu, w którym obchodzony jest Europejski
Dzień Numeru Alarmowego 112.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
wszystkich trzech jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy, zaproszeni goście, władze gmi-
ny, mieszkańcy. Jedną z atrakcji wieczoru było roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce
„Najciekawszy plakat uwzględniający wiedzę o nu-
merach alarmowych”. Spłynęło 268 prac konkur-
sowych. Laureaci otrzymali przygotowane spe-

cjalnie na tę okazję upominki - także na-
wiązujące tematycznie do uroczystości: puz-
zle z wozami strażackimi, książki „Jak Wojtek
został Strażakiem”, nawet lalki Barbie w tym
dniu wystąpiły w stroju strażaka.
O dobre humory zgromadzonych osób dbał
Leszek BENKE - aktor filmowy i teatralny, od po-
nad 30 lat także kabareciarz, komendant Ko-
pydłowskiej Straży Pożarnej. Przeprowadzony
został również turniej z zakresu wiedzy o OSP. Or-
ganizatorzy przygotowali ponad 150 pytań, na któ-
re dzielnie odpowiadali przedstawiciele jedenas-
tu sołectw gminy. Wszyscy uczestnicy zabawy

otrzymali pamiątko-
we medale z hasłem
obchodów i wygra-
werowanymi pom-
piarzami - symbolem
roku jubileuszowego
autorstwa artystki
Anny NIEDŹWIECKIEJ

- JĘDRZEJEWSKIEJ. Zwieńczeniem wieczoru był
urodzinowy tort, który oczywiście pokroili
strażacy.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Inauguracja Roku Jubileuszowego OSP

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 112

Kategoria „Przedszkole”

I miejsce - Praca zbiorowa - Anna GASIŃSKA, Maja GRZYBOWSKA, Jakub
KAŁOWSKI, Bruno KULIŃSKI, Antoni KUREK, Franciszek LASKOWSKI, Nikola
LECH, Daniel PAZIO, Emilia WITAN, Alicja WOJDOWSKA, Nina KABAT, Mikołaj KOR-
NATOWSKI, Mikołaj ŁAPKIEWICZ, Zofia MAJSZCZYK, Igor PIWEK, Hanna PRĘ-
GOWSKA, Szymon WITAN, Julian STRZAŁKOWSKI - Przedszkole w Pęclinie
II miejsce - Grzegorz ROZWADOWSKI - Przedszkole w Wiązownie
III miejsce - Franciszek GOŹLIŃSKI - Przedszkole w Wiązownie

Wyróżnienia - Hanna MAŁACHOWSKA - Przedszkole w Wiązownie, praca zbiorowa
- Mateusz KONOWROCKI, Iga DANILUK, Julia DMOWSKA, Urszula FILIPEK, Sandra
LEOŃCZUK - Przedszkole w Zakręcie, Zofia SOBOTA - Przedszkole w Pęclinie

Kategoria „Klasa „O”

I miejsce - Praca zbiorowa - Jan SOCHAN, Bartłomiej MLĄCKI, Małgorzata WITAN,
Martyna BĄK, Julia SZYMAŃSKA, Antonia TRZASTKA, Antoni SIKORSKI, Przemysław
WIECKI, Anita KOPKA, Julian KULMIŃSKI, Maja WIEICKA - Szkoła Podstawowa w
Malcanowie
II miejsce - Michał PAWLICKI - Szkoła Podstawowa w Gliniance
III miejsce - Jan GOŁĘBIOWSKI- Szkoła Podstawowa w Gliniance

Wyróżnienie - Bartłomiej KOBZA-KORCZYŃSKI - Szkoła Podstawowa w Malcanowie

Kategoria „Klasy I-III Szkoły Podstawowe”

I miejsce - Praca zbiorowa - Lena KUŹNIAR, Sonia FRYSZKOWSKA, Konstancja LECH,
Zofia CACKO, Beniamin KOPAK, Oleg KACZYŃSKi, Jan DOWALEWSKI, Sebastian
SMOLAK, Malwina KĄKOL, Emil BACZEWSKI - Szkoła Podstawowa w Malcanowie
II miejsce - Paweł NEJMAN - Szkoła Podstawowa w Malcanowie
III miejsce - Maria KLIMEK - Szkoła Podstawowa w Gliniance

Wyróżnienia - Praca zbiorowa - Aleksandra CZERWIŃSKA, Wojciech GALAS, Ju-
lia GERS, Natalia GIESZCZYŃSKA, Eliza GRZYB, Maksymilian KARDAS, Anna KLI-
MEK, Lena KĘPKA, Antoni ŁABĄDŹ, Karol RAWSKI, Julia SZCZEPANEK, Aleksandra
WAROT, Adam ZALEWSKI - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zakręcie, Lena BA-
RYGA – Szkoła Podstawowa w Józefowie, Matylda TUMIŃSKA - Zespół Szkolno
- Gimnazjalny w Wiązownie, Dominika GADOMSKA - Szkoła Podstawowa w Gli-
niance

Kategoria „Klasy IV – VI Szkoły Podstawowe”

I miejsce - Natalia BARCICKA - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zakręcie
II miejsce - Mikołaj KOZIŃSKI - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zakręcie
III miejsce ex aequo - Jarosław SANTOREK - Szkoła Podstawowa w Gliniance, Ro-
ksana STANKIEWICZ - Szkoła Podstawowa w Gliniance

Kategoria „Gimnazjum”

I miejsce - Marta DZIEWULSKA - Gimnazjum w Gliniance
II miejsce - Adam POŚREDNIK - Gimnazjum w Gliniance
III miejsce - Dominik PAWLAK - Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zakręcie
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Strażacy zbierali pieniądze dla Teosia podczas swoich uro-
czystości. Teodor GÓRSKI to dwulatek, mieszkaniec naszej
gminy. Chłopiec jest poważnie chory. Wymaga drogiego le-
czenia, dzięki któremu być może w przyszłości będzie
chodził. Na operację potrzeba ponad 800 tys. zł.

Nasza lokalna artystka Anna NIEDŹWIECKA - JĘDRZEJEWSKA
zaprojektowała kolorowanki o straży pożarnej i o zwierzętach.
W kolorowankach tych występuje także Teoś. Bezpłatnie wy-
drukowała je Drukarnia Ellert z Wiązowny. Można je kupić w
GOK-u za 10 zł. Pieniądze z ich sprzedaży trafiły do Fundacji
ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, która pomaga Teosiowi. Chłopiec był też
bohaterem gminnej akcji „Świąteczna radość pomagania”.
W jej ramach mieszkańcy naszej gminy dostali świąteczne po-
cztówki z prośbą o przekazanie 1% podatku na potrzeby Teo-
sia. Akcja okazała się wielkim sukcesem. Oprócz niej dla Teodora
zorganizowano także bal charytatywny i kwestę. Strażacy
również przyłączyli się do tej pięknej akcji. Łącznie zebrano już
ponad 400 tys. zł! Dziękujemy!

Redakcja

Ja też chcę być strażakiem!

Poznaj świat z Teosiem

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, z okazji jubi-
leuszu OSP Glinianka i OSP Wiązowna, wydała książkę
„Historia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Wiązowna 1917 - 2017” autorstwa Joanny FILIMO-
NOW.

W książce możemy znaleźć historię pożarnictwa ochotni-
czego na Wschodnim Mazowszu od XV wieku oraz prze-
gląd wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
które przez lata działały na terenie naszej gminy. Z albumem
mogą się Państwo zapoznać lub zakupić w bibliotece w
Wiązownie lub w jej filiach w Gliniance i Duchnowie. To do-
skonała pamiątka - publikacja dla wszystkich tych, którzy
w sposób wyjątkowy czują się związani z tradycją i histo-
rią naszej gminy. Polecamy!

Redakcja

Historia OSP Gminy
Wiązowna

Zapraszamy do lektury

Na przełomie kwiet-
nia i maja tego roku
na terenie OSP Gli-
nianka trwał V Ogól-
nopolski Plener Rzeź-
biarski. W plenerze
brali udział artyści -
rzeźbiarze z całej Pol-
ski, pod kierownic-
twem mieszkańca na-
szej gminy - Sławomi-
ra GRABARCZYKA.

Uczestnicy z wielkich
bali drewnianych rzeź-
bili rozmaite postacie.
Motywem przewodnim
były rocznice 100-lecia
naszych straży. W ra-
mach imprezy przepro-
wadzono pokazy rzeź-
biarskie dla mieszkań-
ców oraz warsztaty dla
młodzieży szkolnej. Z
tegorocznego pleneru
część rzeźb została
przekazana strażakom.
Prace stanęły przy re-
mizie strażackiej w Gli-
niance. Zapraszamy!

Redakcja

Plener rzeźbiarski w Gliniance

Nie igraj z ogniem!
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DNI OTWARTE W OSP

Można było sprawdzić, jak działa sikawka. Fot. Facebook OSP Wiązowna

Można było podziwiać strażacki wóz konny. Fot Facebook OSP GliniankaDruhowie prezentowali sprzęt pożarniczy. Fot. Facebook OSP Glinianka

Choć remizy strażackie mijamy niemal codziennie w drodze do
pracy czy szkoły, choć strażakami ochotnikami są często nasi
sąsiedzi, to o ich pracy zwykle niewiele wiemy.

Dlatego w ramach jubileuszu 100-lecia jednostek w maju strażacy
z Wiązowny i Glinianki zorganizowali dni otwarte. Pokazali swoje re-
mizy wszystkim tym, którzy chcieli się przyjrzeć ich pracy z bliska.
Każdy mógł zasiąść za kierownicą wozu strażackiego. Najmłodsi mog-
li wziąć udział w konkursach i zabawach oraz zobaczyć sprzęt wy-
korzystywany do gaszenia pożarów.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ciekawe, co zawiera apteczka. Fot. Facebook OSP Wiązowna
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Ochotnicze Straże Pożarne przez sto ostatnich lat były
ważne dla naszych mieszkańców. Dowodem na to są
niezliczone zdjęcia, które odnaleźliśmy w archiwach
drużyn. Gdy o przeszukanie rodzinnych albumów po-
prosiliśmy mieszkańców gminy, okazało się, że są one
pełne fotografii z przed lat, na których uchwycono
działania naszych strażaków. Na tych zdjęciach są nasi
ojcowie, dziadkowie, sąsiedzi.

W czarno-białych kadrach często anonimowi fotografowie
uchwycili prawdę o czasach, które minęły. Doskonale wi-
dać na nich nie tylko ludzi, ale także okoliczne zabudo-
wania, typowe wtedy zwyczaje. Z tych zdjęć powstały ple-
nerowe wystawy, jedną z nich można oglądać przed Urzę-
dem, a drugą przed budynkiem OSP Wiązowna. Warto
poświęcić na to parę chwil. To przyjemna podróż w cza-
sie!

Redakcja

ZDJĘCIA WYDOBYTE Z ARCHIWÓW

Uchwyceni w kadrze

Strażacy z Glinianki już w marcu zorganizowali turniej szachowy z
okazji stulecia swojej jednostki. Turniej przeprowadzono w Szko-
le Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Udział wzięło
w nim ponad 50-ciu uczniów ze szkół podstawowych z Glinianki,
Wiązowny i Malcanowa. Każdy kto wziął udział w imprezie otrzy-

mał pamiątkowy kubek i gadżety związane ze 100-leciem OSP Gli-
nianka. O to, aby zawodnicy byli pełni energii zadbała piekarnia
Oskroba, która ufundowała słodki poczęstunek. Na zakończeniu pre-
zes OSP Glinianka otrzymał pamiątkowy album wykonany przez
dzieci, w podziękowaniu dla druhów strażaków. Redakcja

WALCZYLI O PUCHAR ŚW. FLORIANA

Niełatwo było zwyciężyć. Fot. Igor Gniadek
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Nasi strażacy od lat włączają się w życie kulturalne gminy. W tym roku
z okazji swojego jubileuszu wzięli udział w obchodach ogólnopol-
skiego Dnia Głośnego Czytania.

Zaprosili do tego dzieci z klasy drugiej i trzeciej ze szkoły podstawowej w
Wiązownie. Naczelnik OSP Anna KUZAWA oraz druhowie Mateusz TU-
SZOWSKI i Mateusz BIERNACKI przeczytali wiersz o strażakach autorstwa
Katarzyny KĘPIŃSKIEJ.

Po wysłuchaniu wiersza uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z
umundurowaniem strażaków oraz ze sprzętem niezbędnym w ich co-
dziennej pracy. Strażacy pokazali także zasady udzielania pierwszej po-
mocy. Każdy spróbował swoich sił w ratowaniu ludzkiego życia. Dzieci bar-

dzo chętnie obejrzały wóz strażacki i miały możliwość zapoznania się z jego
wyposażeniem.

W kwietniu natomiast w„Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci”dru-
howie z Wiązowny i Malcanowa zorganizowali spotkanie, na którym
strażacy dla najmłodszych czytali opowiadanie „JakWojtek został strażakiem”.
Ale na czytaniu się nie skończyło. Strażacy przewieźli dzieci swoim wozem,
spełniając tym samym marzenia wielu z nich. Do tego jak zawsze przy okaz-
ji takich spotkań, strażacy starali się jak najwięcej nauczyć dzieci na temat
pierwszej pomocy. Taka nauka przy okazji zabawy jest najskuteczniejsza!

Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

PRZECZYTALI DZIECIOM

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie czytania. Fot. Facebook OSP Wiązowna

Po czytaniu, była nauka zasad pierwszej pomocy. Fot. Facebook OSP Glinianka Strażacy chętnie opowiadali o swojej pracy. Fot. Facebook OSP Glinianka
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Nasi strażacy kolejny raz dawali przykład
mieszkańcom. Z okazji obchodów swoich
stuleci strażacy organizowali akcje honoro-
wego krwiodawstwa. Sami oddawali krew po-
trzebującym i do tego samego namawiali
mieszkańców gminy.

Honorowe krwiodawstwo to szlachetna idea,
dzięki której można uratować życie. To jedyna i
nie dająca zastąpić się w żaden inny sposób me-
toda leczenia. Oddając krew pomagamy w wy-
zdrowieniu lub bezpośrednio ratujemy życie
drugiej osoby. Krew mogą oddawać osoby od 18
do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 ki-
logramów. Jednorazowo pobierane jest 450 ml

pełnej krwi. Zapotrzebowanie na krew wzrasta
z roku na rok w związku ze starzeniem się
społeczeństwa i rozwojem cywilizacji. W sumie
krew oddało prawie 100 osób. Dziękujemy
wszystkim strażakom i mieszkańcom za ten naj-
cenniejszy dar.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zostań honorowym krwiodawcą

To nie będzie bolało. Fot. Facebook OSP Wiązowna

Przed oddaniem krwi, trzeba wypełnić dokumenty.
Fot. Facebook OSP Wiązowna

Krew oddała także grupa Motoserce.
Fot. Facebook OSP Glinianka Plakat promujący akcję
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Po raz trzeci mieliśmy okazję do-
cenić wkład naszych przedsię-
biorców i stowarzyszeń w roz-
wój gminy. 20 maja w sali ban-
kietowej RAJ w Dziechcińcu od-
była się uroczysta gala wręczenia
nagród „Złoty Wiąz”.

W tym roku dwie specjalne na-
grody Wójta Gminy Wiązowna tra-
fiły do OSP Glinianka i OSP
Wiązowna. "Złote Wiązy" to wy-
różnienie dla tych, którzy stają
się przykładem dla innych, chętnie
udzielają wsparcia organizacjom
pozarządowym, osobom po-
krzywdzonym przez los czy spor-
towym talentom. Nagrodzone w
tym roku straże pożarne, nie ge-
nerują zysków. Ale wytwarzają
kapitał równie cenny. Kapitał ludz-
ki. Wokół straży gromadzą się lu-
dzie, gotowi nieodpłatnie praco-
wać na rzecz naszej społeczności.
Ich pomoc nie tylko w czasie akcji
ratunkowych, ale także w czasie
niezliczonych wydarzeń kultural-
nych, sportowych, religijnych i
edukacyjnych jest bezcenna. Po-
winniśmy o tym zawsze pamiętać!
Druhowie! Tu nie ma co mnożyć
słów! - mówi wójt Janusz BUDNY
- Wiecie jak ważna jest Wasza pra-
ca. Wiecie, ile wysiłku musicie na co
dzień włożyć w to, byśmy wszyscy
byli bezpieczniejsi. Wiecie też, że
Wasza praca bywa niezauważona
i niedoceniana. Bo w gonitwie za
codziennością niewielu naszych
mieszkańców zastanawia się nad
tym, że to Wy właśnie stoicie na
pierwszej linii ognia, jako pierwsi
docieracie do wypadków drogo-
wych, pomagacie nam usuwać
skutki podtopień, nawałnic i wi-
chur. To Wy odśnieżacie nasze dro-
gi. Bez Was nie odbędzie się żadna
duża uroczystość w naszej gminie.
Wciągacie w swoją pracę całe ro-
dziny. Uczycie nowe pokolenia pra-
cy na rzecz wspólnego dobra. Sa-
morządności. Odpowiedzialności
za to, co jest wokół nas. Zadanie sa-
morządu polega na wsparciu Wa-
szej działalności. I to staramy się ro-
bić każdego dnia. Ale jubileusz 100-
lecia OSP to dla nas, samorządow-

ców, także obowiązek promowania
tego co robicie. Pokazywania tego,
czym zajmujecie się na co dzień.
Opowiadania mieszkańcom o tym,
jak ważna jest Wasza praca i jak

bardzo powinniśmy ją wszyscy sza-
nować. Ten jubileusz to czas
wyjątkowy - Wasz czas. Niech Was
zobaczą!
Na kolejnych stronach prezentuje-

my zdjęcia z akcji ratowniczych na-
szych strażaków.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Złote Wiązy” w tym roku także dla straży

Prezes Dariusz Wróblewski odebrał nagrodę w imieniu OSP Wiązowna

Prezes Artur Gniadek odebrał nagrodę w imieniu OSP Glinianka
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Akcja odpompowywania wody w Zakręcie przy DK2, 2011 r.
Fot. archiwum OSP Wiązowna

Ćwiczenia strażaków OSP Glinianka. Fot. Facebook OSP Glinianka

Pożar przy ul. Leśnej w Wiązownie, 2011 r. Fot. Ryszard Szczęsny

Usuwanie powalonych gałęzi z dachu budynku.
Fot. Facebook OSP Glinianka

Modlitwa Strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,

Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko, póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj

Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,

Daj sprawność i przytomność,
bym

Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:

Sąsiadów, bliźnich w biedzie
strzec

I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,

Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

(autor nieznany)
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Akcja gaszenia pożaru, OSP Wiązowna, 2014 r. Źródło: archiwum OSP Wiązowna Akcja odśnieżania przez OSP Wiązowna, 2016 r.
Źródło: ze zbiorów UG w Wiązownie

Akcja wypompowywania wody ze studzienki drenażowej Ćwiczenia przed zawodami. Fot. Karol Świstak OSP Wiązowna

Ćwiczenia. Źródło: ze zbiorów OSP Glinianka Odśnieżanie dachu, 2015 r. Fot. OSP Wiązowna

OSP Glinianka odśnieża drogi gminne. Źródło: ze zbiorów Janusza Papisa Pożar lasu. Źródło: ze zbiorów Janusza Papisa OSP Glinianka
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Akcja ratownicza w Emowie 2017 r., OSP Wiązowna. Fot. Facebook RPO Gaszenie płonącej cysterny, ćwiczenia. Fot. Facebook OSP Glinianka

Ćwiczenia na obiekcie, próbna ewakuacja przedszkola w Wiązownie.
Fot. Karol Świstak OSP Wiązowna

Akcja usuwania skutków wichury w Warszawie 2017 r. OSP Wiązowna.
Fot. Facebook OSP Wiązowna

Ćwiczenia na obiekcie. Fot. Karol Świstak OSP Wiązowna Ćwiczenia w terenie, OSP Wiązowna 2017 r. Fot. Facebook OSP Wiązowna

Pożar budynku przy ul. Sportowej, akcja z udziałem OSP Glinianka i OSP Wiązowna,
2017 r. Fot. Facebook OSP Wiązowna

Pokaz akcji ratowniczej OSP Wiązowna, 2017 r. Fot. Facebook OSP Wiązowna
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Pożar dwóch aut w Wiązownie 2017 r., OSP Wiązowna i OSP Malcanów.
Fot. Facebook RPO

Rozbiórka budynku, Glinianka 2017 r. Fot. Facebook OSP Glinianka

Szkolenie z ratownictwa wodnego na lodzie, 2017 r.
Fot. Karol Świstak OSP Wiązowna

Usuwanie skutków wichury. Fot. archiwum OSP Wiązowna

Usuwanie powalonego drzewa przez OSP Wiązowna, 2017 r.
Fot. Facebook OSP Wiązowna

Zawody OSP Glinianka. Źródło: ze zbiorów Janusza Papisa

Zawody Powiatowe w Gliniance, 2012 r. Źródło: archiwum OSP Glinianka Zawody Powiatowe w Kątach, 2016 r. Źródło: archiwum OSP Wiązowna
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Na placu przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Gliniance, 27 sierpnia od-
była się wielka, strażacka impreza z okazji 100-lecia istnienia OSP Gli-
nianka. By razem świętować przybyli druhowie – ochotnicy z terenu
gminy i powiatu otwockiego.

Uroczystość rozpoczęła się plenerową mszą świętą w intencji strażaków
– ochotników i ich rodzin, odprawioną przez księdza Jacka PIELAKA, od-
powiedzialnego za misję w Sierra Leone. Dowódcą uroczystości był zastępca
Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance druh Karol CACKO. Pod-
oddziały wprowadziła Orkiestra Dęta OSP Trąbki pod batutą Grzegorza ZA-
KRZEWSKIEGO. Odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i podod-
działów OSP.

Przybyłych na uroczystość i zaproszonych gości powitał prezes Zarządu
Gminnego OSP wójt Gminy Wiązowna dh Janusz BUDNY oraz prezes OSP
Glinianka dh Artur GNIADEK, który jednocześnie przybliżył historię jed-
nostki z Glinianki i podziękował strażakom za wiele lat służby na rzecz lo-
kalnej społeczności.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance nadano Złoty Znak Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych. W trakcie obchodów jubileuszu odznaczenia
otrzymali: Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Henryk BIEŃ-
KOWSKI; Złoty Medal„Za Zasługi Dla Pożarnictwa”– dh Sylwester SZCZĘS-

100 urodziny OSP Glinianka



www.tuwiazowna.pl 2�
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy | wydanie okolicznościowe

NY, dh Leszek KROGUL, dh Artur GNIADEK; Srebrny Medal„Za Zasługi Dla
Pożarnictwa” – dh Mariusz STEC, dh Michał PIĘTKA, dh Daniel PAPIS, dh
Daniel SMOLAK, dh Robert DROŻDŻ; Brązowy Medal„Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa”– dh Grzegorz GRZĘDA, dh Grzegorz RYBKA, dh Karol CACKO, dh
Piotr STAŃCZAK, dh Roman ZDUNIK. Odznakę„Krzyż Koronny” – dh Ma-
rian SZCZĘSNY,„Honorowy krzyż za zasługi”– dh Piotr NOWAK,„Rycerski
medal przyjaźni”– Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance,
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance;
„Złoty Medal na Straży”– dh Stanisław RYBKA, dh Zdzisław WYPUSTEK, dh
Artur GNIADEK;„Srebrny Medal na Straży” – dh Stanisław PIĘTKA, dh Eu-
geniusz PAPIS, dh Marian Marek KOBZA, dh Zbigniew NOWAK, dh Stanisław
KULMA, dh Stanisław SZCZĘSNY, dh Walenty BARTNICKI, dh Mieczysław
GRZĘDA. Złoty Medal„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”otrzymał dh Pat-
ryk SMOLIŃSKI. Odznakę„Za Wysługę 40 lat”– druh Janusz PAPIS; Odznakę
„Za Wysługę 35 lat” – dh Henryk BIEŃKOWSKI; Odznakę „Za Wysługę 25
lat” – dh Sylwester SZCZĘSNY; Odznaką „Za Wysługę 20 lat” – odznaczo-
no dh Grzegorza GRZĘDĘ, Michała PIĘTKĘ, Roberta DROŻDŻA; Odznaką
„Za Wysługę 5 lat” – dh Michała ZAWADKĘ, dh Zbigniewa MNICHA, dh
Krzysztofa CIECIERSKIEGO, dh Krzysztofa ABRAMCZYKA, dh Kamila
DĄBROWSKIEGO, dh Adama NIEZGODĘ. Odznakę„Strażak Wzorowy”– dh
Adam NIEZGODA, dh Krzysztof ABRAMCZUK, dh Kamil DĄBROWSKI, dh
Michał ZAWADKA i dh Zbigniew MNICH. Statuetkę i tytuł„Zasłużony dla
Gminy Wiązowna” otrzymali: Kazimierz NOWAK i Janusz PAPIS.

Życzenia w imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława SIPIERY odczy-
tał Karol KRAWCZYK, gratulacje złożył Zbigniew KALISZYK, a w imieniu Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama STRUZIKA, Michał STEL-
MAŃSKI i Dariusz GRAJDA, którzy również wręczyli Medal „Pro Masovia”
dla OSP Glinianka oraz dla druhów: Janusza PAPISA, Sylwestra SZCZĘSNEGO,
Artura GNIADKA. Słowa uznania do jubilatów skierował także Mariusz ZA-
BROCKI – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwoc-
ku oraz m. in. Wójt Gminy Chynów Tadeusz ZAKRZEWSKI, druh Dariusz
WRÓBLEWSKI, druh Stanisław BOGUCKI.
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Część oficjalna zakończyła się defiladą, w której uczestniczyły licznie przy-
byłe poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych straży oraz przejazdem wozów
strażackich.

W części artystycznej odbyły się koncerty zespołów: Mejk, Mr. Magister,
Moment, Strachy na Lachy i Fanaberia. Na scenie pojawiła się także Sta-
nisława Kobza z zespołem Rzakcianki, który wykonał piosenkę przygo-
towaną specjalnie na tę okazję. Swój występ zaprezentowało także Koło
Gospodyń Wiejskich z Glinianki.

Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje: stoiska artystyczne i ręko-
dzielnicze, wesołe miasteczko, konkursy z nagrodami, pokazy dawnych
profesji.

Uczestnicząc w wydarzeniu mogliśmy pomóc innym. Na placu znajdował
się KRWIOBUS, w którym można było oddać krew na rzecz ofiar wypad-
ków. Na stoisku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki można było kupić
kolorowanki i wpłacić datki na rzecz Teosia GÓRSKIEGO, który potrzebu-
je ponad 800 tys. zł na operację nóg. Zebrano 2800 zł.

Rozstrzygnięto konkurs wypieku sójki glinieckiej. Nagroda, podobnie jak
w ubiegłym roku, trafiła do Bogusławy ŁYCZKOWSKIEJ. Publiczność
mogła degustować ten lokalny specjał kuchni glinieckiej. Na najmłodszych
uczestników czekała wata cukrowa, lody, dmuchany wóz strażacki,
zjeżdżalnie i karuzele.

Imprezę zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni. Wydarzenie obję-
te było patronatem medialnym: Linii Otwockiej, iOtwock, Halootwock, Po-
wiązań oraz TVP3 Warszawa. Impreza została sfinansowana ze środków
budżetowych Gminy Wiązowna, OSP Glinianka, dofinansowana z Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Otwockiego. Część funduszu
sołeckiego przekazali mieszkańcy Czarnówki, Dziechcińca, Glinianki, Ko-
pek, Kruszówca, Lipowa, Rzakty, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej i Zakrę-
tu. Wsparcia udzieliły przedsiębiorstwa: PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Pie-
karnia Oskroba, LINK Sp. z o.o., Auchan Polska Sp. z o.o., Wheeler Polska,
Marcato Sp. z o.o., Przedszkole Niepubliczne w Gliniance„Karolek”, Moch-
toys Sp.j., Sklep Spożywczo-Przemysłowy s.c. Bis Market.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl, Fot. M.Sosnowska
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Podczas uroczystych obchodów 100-lecia OSP Glinianka w dniu 27
sierpnia 2017 r. Zbigniew KALISZYK - Sekretarz Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woje-
wództwa Mazowieckiego wraz z ustanowionym Komitetem Funda-
cyjnym Sztandaru, na którego czele stanął wójt Janusz BUDNY prze-
kazali nowy sztandar jednostce.

Nowy sztandar
dla OSP

Przekazanie sztandaru OSP Glinianka. Fot. M.Sosnowska

Tablica z nazwiskami darczyńców
sztandaru. Fot. M.Sosnowska

Wbijanie pamiątkowych gwoździ. Fot.
M.Sosnowska

Fundatorzy sztandaru
Prezes ZG ZOSP RP
Waldemar Pawlak
Prezes ZOW ZOSP RP
Województwa Mazowieckiego
Antoni Tarczyński
Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik
Zarząd OSP Glinianka
Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny
Rada Gminy Wiązowna
kad. 2014-2018
Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Witosa w Gliniance
Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
w Gliniance
Zarząd Powiatowy ZOSP RP
w Otwocku
Starostwo Powiatowe
w Otwocku
Komenda Powiatowa PSP
w Otwocku
Komenda Powiatowa Policji
w Otwocku
OSP Malcanów
OSP Górki
OSP Otwock Wólka Mlądzka
OSP Jabłonna
OSP Kołbiel
OSP Świdry Małe
OSP Józefów
OSP Sobienie Jeziory
OSP Kotuń
OSP Chynów
OSP Czarna

Sołectwo:
Glinianka

Glinianka II
Rzakta
Wola Karczewska
Wola Ducka
Kopki
Lipowo
Czarnówka
Kruszówiec
Zakręt

Pracownicy UG Wiązowna
Parafia Św. Wawrzyńca
w Gliniance
Artur i Magdalena Gniadek
z dziećmi
Sylwester i Sylwia Szczęsny
z dziećmi
Zbigniew i Agnieszka Mnich
z dziećmi
Stanisław i Teresa Szczęsny
Janusz Halama i Anna Papis
Andrzej i Hanna Bąk
Irena Nowak
Daniel i Agnieszka Papis
Druh Patryk Smoliński
Druh Michał Piętka
Eugeniusz i Elżbieta Papis
Druh Henryk Bieńkowski
Mariusz i Karolina Stec
Firma Link Sp. z o.o.
Piekarnia Oskroba S.A.
Firma Marcato Sp. z o.o.
Firma Lekaro
Firma BIS Market W. Bartnicki
P. Grunt
Firma Wheeler Polska Sp. z o.o.
Firma Mochtoys Sp. j. A. Moch,
K. Moch
Firma Auto-Koczyk
Przedszkole Karolek w Gliniance
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10 czerwca przeszedł do historii jako największe święto braci strażac-
kiej w historii gminy. Na placu przy ul. Pęclińskiej i Sarniej zebrali się
druhowie – ochotnicy z terenu gminy i powiatu otwockiego, by wspól-
nie uczcić jubileusz 100 lat istnienia OSP Wiązowna.

Zaproszone zostały także rodziny strażaków z OSP Wiązowna, przedsta-
wiciele OSP z terenu gminy, goście z powiatu otwockiego i województwa
mazowieckiego. Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił
ksiądz Edward KOWARA – Proboszcz Parafii Świętego Wojciecha w
Wiązownie. Do mszy służyli druhowie OSP Wiązowna: Franciszek ROMSICKI
i Roman IZDEBSKI. Za część oficjalną odpowiedzialni byli sami jubilaci. Od-
był się przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP, dowód-

ca uroczystości dh Mateusz TUSZOWSKI złożył meldunek, a wszystko od-
bywało się przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Trąbki. Przybyłych
na uroczystość i zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Gminnego
OSP i Wójt Gminy Wiązowna dh Janusz BUDNY. Z kolei Prezes OSP
Wiązowna dh Dariusz WRÓBLEWSKI przedstawił rys historyczny OSP i po-
dziękował strażakom za wiele lat służby na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono OSP Wiązowna Złotym Zna-
kiem Związku. Odznaczenia otrzymali: Złoty Znak Związku – dh Jerzy PO-
KRYWCZYŃSKI; Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Roman IZ-
DEBSKI; Złoty Medal„Za Zasługi Dla Pożarnictwa”– dh Anna KUZAWA, dh
Maciej SZYPERSKI, dh Zbigniew IZDEBSKI; Srebrny Medal„Za Zasługi Dla
Pożarnictwa” – dh Izabela TUSZOWSKA, dh Andrzej RAK, dh Paweł RAK,

100 – lecie OSP z pompą
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dh Jacek MAJSZCZYK, dh Janusz BUDNY; Brązowy Medal„Za Zasługi Dla
Pożarnictwa” – dh Sylwia SZYPERSKA, dh Mirosław KOCISZEWSKI, dh
Władysław SIERPIŃSKI; Odznakę „Strażak Wzorowy” – dh Katarzyna TU-
SZOWSKA, dh Mateusz TUSZOWSKI, dh Dariusz WRÓBLEWSKI, dh Patryk
FLORCZAK, dh Kamil WOJCIESZEK, dh Mateusz NIEMCZYK, dh Łukasz LE-
WANDOWSKI, dh Michał KOPKA. Odznaką „Za Wysługę 55 Lat” wy-
różniono dh Witolda SOBOTĘ, dh Romana IZDEBSKIEGO, dh Jana SIER-
PIŃSKIEGO i dh Władysława SIERPIŃSKIEGO; Odznaką„Za Wysługę 45 Lat”
– Jerzego DĄBAŁĘ, dh Grzegorza PYZIKA, dh Franciszka ROMSICKIEGO, dh
Józefa WASILEWSKIEGO, dh Zbigniewa IZDEBSKIEGO; Odznaką „Za
Wysługę 40 Lat”– druhowi Jerzemu POKRYWCZYŃSKIEMU; Odznaką„Za
Wysługę 35 Lat” – dh Mirosława KOCISZEWSKIEGO; Odznaką„Za Wysługę
30 Lat”– dh Andrzeja RAKA, dh Pawła RAKA, Odznaką„Za Wysługę 25 Lat”
– dh Macieja SZYPERSKIEGO; Odznaką„Za Wysługę 20 Lat”– dh Annę KU-
ZAWĘ, dh Jacka MAJSZCZYKA; Odznaką„Za Wysługę 15 Lat” – dh Janusza
BUDNEGO; Odznaką„Za Wysługę 10 Lat”– dh Sylwię SZYPERSKĄ, dh Mo-
nikę MARCZAK, dh Łukasza LEWANDOWSKIEGO, dh Michała KOPKĘ, dh
KrzysztofaTUSZOWSKIEGO, dh MateuszaTUSZOWSKIEGO, dhWiesława REG-
MUNTA; Odznaką„Za Wysługę 5 Lat”– Katarzynę TUSZOWSKĄ, dh Barba-
rę WŁODARCZYK, dh Patryka FLORCZAKA, dh Mariusza LEWANDOWSKIE-
GO, dh Mariusza NIEMCZYKA, dh Karola ŚWISTAKA, dh Kamila WOJCIESZ-
KA. Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymał dh Karol
ŚWISTAK; Brązową Odznaką„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”wyróżnio-
no dh Jakuba KOWALIKA, dh Wojciecha NOWACKIEGO, dh Mateusza
WRÓBLEWSKIEGO. Medal „Za Zasługi Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiązownie”wręczono dh Jerzemu DĄBALE, dh Grzegorzowi PYZIKOWI, dh
Franciszkowi ROMSICKIEMU, dh Janowi SIERPIŃSKIEMU, dh Władysławowi
SIERPIŃSKIEMU, dh Witoldowi SOBOCIE oraz dh Józefowi WASILEWSKIEMU.

Życzenia jubilatom składali zaproszeni goście. Byli wśród nich: Mirosław
PSZONKA – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Otwockiego i Starosta Otwoc-
ki, radne Sejmiku WM: Bożena ŻELAZOWSKA i Jolanta KOCZOROWSKA,
przedstawiciele OSP Glinianka i OSP Malcanów. Listy gratulacyjne prze-
kazali także Wojewoda Mazowiecki i Marszałek WM. Podziękowania za wie-
le lat bliskiej współpracy przekazywali także dyrektorzy jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Goście nie szczędzili słów uznania i wdzięczności dla
strażaków ochotników, że nieprzerwanie, już od stu lat, na co dzień, bez
galowych strojów, na głos syreny spieszą z pomocą wszędzie tam, gdzie
inni potrzebują pomocy. Prowadzą akcje edukacyjne, towarzyszą im pod-
czas uroczystości i wydarzeń okolicznościowych. Dh Dariusz WRÓBLEW-
SKI – Prezes Zarządu OSP Wiązowna podziękował wszystkim, którzy włączy-
li się w przygotowanie obchodów oraz zaprosił zebranych do świętowa-
nia. Na wszystkich gości czekał okazały tort jubileuszowy.

Gmina zadbała o artystyczną część uroczystości. Na scenie wystąpili: Ra-
jan, Dominika WIECZORKOWSKA, Iza BUNDY, Folies Dance Company & KS
Zakręt w mini spektaklu„W przestworzach”, kabaret SMILE i Big Cyc, któ-
rego zamówiliśmy specjalnie na prośbę jubilatów. Imprezę prowadził Krzysz-
tof SKIBA z zespołu Big Cyc, który mimo deszczu – a nawet gradobicia –
namawiał publiczność do wspólnej zabawy. Jak stwierdził, w końcu takie
jubileusze należy obchodzić z pompą! Gminny Ośrodek Kultury zorgani-
zował II Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej Żywności.
Pojawiło się 40 wystawców z różnych stron Polski. Na stoiskach zobaczyć
można było: ręcznie robioną biżuterię, zabawki dla dzieci, ubrania, torby,
obrusy, ozdoby i dekoracje. Niezwykłe atrakcje przygotowano na stoisku
promocyjnym gminy: był strażacki krykiet, gry i zabawy zręcznościowe,
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a wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku namawiali rodziny
do udziału w konkurencjach sportowych. Wydział Planowania Prze-
strzennego zapoznawał mieszkańców i gości z postępami prac planis-
tycznych.

Specjalnie na jubileusz, szkoły, przedszkola oraz gminne jednostki orga-
nizacyjne przygotowały wiele atrakcji na swoich stoiskach. Biblioteka pro-
mowała świeżo wydany album„Historia Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wiązowna 1917 – 2017”, który jest dostępny w jej placówkach w
Wiązownie, Gliniance i Duchnowie. Można było zdobyć nagrody, zjeść coś
pysznego i mile spędzić czas. Niestety, po kilku godzinach rzęsisty deszcz
i gradobicie zmusiły uczestników jarmarku do zakończenia działalności sto-
isk.
Było prawdziwe wesołe miasteczko ze zjeżdżalniami, karuzelami, euro-
bungee i basenem z łódką. Najmłodsi mogli bezpłatnie korzystać z
dmuchanego wozu strażackiego i zjeżdżalni. Impreza została sfinansowana

ze środków budżeto-
wych gminy Wiązowna
oraz OSP Wiązowna.
Część funduszu sołec-
kiego przekazali miesz-
kańcy: Boryszewa,
Duchnowa, Dziechciń-
ca, Izabeli, Majdanu, Mi-
chałówka, Radiówka,
Wiązowny Kościelnej,
Wiązowny Gminnej,
Osiedla Parkowego, Za-
krętu i Żanęcina. Wspar-
cia udzieliły przedsiębiorstwa: Delikatesy Jarton, PPH Kotwica, PPHU Le-
karo Jolanta Zagórska, Piekarnia Oskroba, Super Drob S.A. oraz Klub Spor-
towy Zakręt, Folies Dance Company a medialnie pomogli: Halootwock, iO-
twock.info, linia Otwocka, Tuba Otwocka, Powiązania, Herncisz Film. Za
udostępnienie terenu dziękujemy: Hannie SZYPERSKIEJ, Marii ADAMEK oraz
Małgorzacie DĄBALE-NIEMIEC.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl, Fot. M.Sosnowska
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Ogólnopolski Rajd na Orientację

Rajd „PODKUREK 2017”odbył się w dniach 27 – 29 października na te-
renie naszej gminy z bazą w Woli Karczewskiej w Domu Kultury „Nad
Świdrem”.

W ramach Pucharu Polski zostały przygotowane tradycyjne trasy piesze i ro-
werowe. Celem tegorocznej jubileuszowej imprezy było uczczenie 100 rocz-
nicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance oraz w Wiązownie
a także 45 rocznicy powstania Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Z. GLO-
GERA i 40 rocznicy powstania Harcerskiego KlubuTurystycznego„TREP”PTTK.
W wydarzeniu wzięło udział prawie trzysta osób – turystów z całej Polski. Or-
ganizatorzy zadbali o liczne niespodzianki dla piechurów: były mapy w kształcie
rakiety kosmicznej, gry, zabawy i konkursy z nagrodami oraz wystawy oko-
licznościowe prezentowane w Izbie Regionalnej w Gliniance. Wszyscy
uczestnicy rajdu spotkali przy Izbie Regionalnej, gdzie czekały kolejne atrakcje.
Koło Gospodyń Wiejskich umilało czas śpiewając ludowe przyśpiewki, a Sto-
warzyszenie„Wawrzynioki” oprowadzało po Izbie. Każdy mógł spróbować
lokalnego wypieku - sójek glinieckich oraz strażackiej grochówki.
W turystyczno-rekreacyjnych imprezach na orientację (TRInO) priorytetem
jest poznawanie w interesujący sposób walorów turystyczno-krajoznawczych
różnych regionów. Imprezy te skierowane są do turystów pieszych i rowe-
rzystów, również niemających doświadczenia w wędrówkach z mapą. Oś-
rodek Kultury wWiązownie włączył się w organizację wydarzenia, które przy-
czyniło się do promocji naszej gminy prezentując jej walory krajoznawcze i
turystyczne. Zachęcamy do korzystania z opracowanych tras dostępnych na
stronie www.trino.pttk.pl.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Przyjaciele Półmaratonu
Nasi strażacy od �7 lat pomagają w organizacji Półmaratonu Wiązowskiego, szczególnie w zabezpieczeniu trasy. W tym roku dla uczcze-
nia jubileuszu 100-lecia OSP Wiązowna i Glinianka pobiegli w koszulkach strażackich. Zawodnicy biegu głównego i Wiązowskiej 5 przyłączy-
li się do akcji zorganizowanej przez Bank PKO Biegnę dla Teosia, dzięki której na leczenie chłopca na konto wpłynęło 20 tys. zł.

Redakcja

Strażacy też pobiegli. Fot. Facebook OSP Wiązowna

Szukając trasy
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Rok 2018 to będzie wielkie święto strażaków OSP Malcanów. To
najmłodsza jednostka straży na naszym terenie. Już dziś zaprasza-
my do udziału w obchodach.

Początki działalności OSP w Malcanowie sięgają okresu mię-
dzywojennego. Formalna organizacja oddziału Ochot-
niczej Straży Pożarnej nastąpiła w 1928 roku, któ-
ry przyjęto za rok powstania OSP. Organizacja li-
czyła wówczas około 30-stu mężczyzn. Początko-
wym wyposażeniem OSP Malcanów była sikaw-
ka ręczna „Tryumf”, drabina, beczkowóz, tłumice,
bosaki oraz trąbka alarmowa. Strażacy mieli również
bluzy i hełmy strażackie, pasy bojowe oraz czapki ro-
gatywki. Do pożarów strażacy podążali prywatnymi
zaprzęgami konnymi. Wyznaczeni gospodarze
musieli mieć przygotowane konie pod zaprzęg w
razie pożaru. W latach 1933-1936 zbudowano
pierwszą strażnicę. Przechowywano w niej wy-
posażenie i sprzęt strażacki. Okres wojny nie
przerwał działalności strażaków. Dla wielu przy-
należność do straży chroniła ich przed represjami
okupanta. Jednak budynek remizy został znacznie zde-
wastowany. Zniszczeniu uległ też sprzęt strażacki. Dopie-
ro po zakończeniu wojny, zaczęto na nowo organizować straż, po-
rządkować sprzęt i remontować remizę.
Obecny budynek remizy został wybudowany w latach 1965-1968 metodą
gospodarczą przy dużym udziale czynów społecznych i wsparciu środków

finansowych z zewnątrz. Był to budynek parterowy o dwóch boksach ga-
rażowych wraz z zapleczem administracyjnym. W latach dziewięćdziesiątych
dokonano modernizacji budynku, polegającej na zmianie konstrukcji da-
chu. Usunięto stropodach i nadbudowano poddasze użytkowe, na którym

znajduje się sala reprezentacyjna wraz z pomieszcze-
niami socjalnymi. Potrzeby działalności straży wy-

mogły kolejną rozbudowę budynku, która do-
tyczy budowy dwóch boksów garażowych.
Doceniając działalność OSP, w 1998 roku w 70-
tą rocznicę powstania straży, społeczeństwo

ufundowało jednostce sztandar, który godnie pre-
zentowany jest przez druhów na wielu ważnych
uroczystościach. Obecnie druhowie OSP nie tyl-

ko uczestniczą w gaszeniu pożarów, ale również
biorą czynny udział w innych akcjach wyma-
gających pomocy ludziom, jak np. usuwanie
skutków zniszczeń po anomaliach pogodo-
wych. Jednocześnie jednostka sukcesywnie
szkoli swoich członków, wzbogaca się o nowy

sprzęt gaśniczy, nowe umundurowanie galowe
i bojowe oraz aktywnie uczestniczy w zawodach

strażackich, zajmując wysokie miejsca w rywalizacjach.
Opracowano na podstawie tekstu ze strony www.osp.gmi-

nawiazowna.pl.
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