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„Modernizacja roku 2018”.

Nagroda za PPP
Mamy to! Inwestycja z naszej gminy została nagrodzona
w konkursie „Modernizacja roku 2018”. W kategoriach
„Obiekt szkolnictwa” oraz „Ochrona środowiska” doceniono termomodernizację, przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance.

www.tuwiazowna.pl
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Szkoła Podstawowa
im. W. Witosa w Gliniance
przeszła gruntowaną
modernizację
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Szkoła Podstawowa w Gliniance
otrzymała podwójne wyróżnienie
W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie 5 września odbyła się gala
wręczenia nagród w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku
& Budowa XXI w”. Do tegorocznej edycji
zgłoszono 510 inwestycji z całego kraju. Przyznano tytuły „Modernizacja Roku
2018” w 14 kategoriach. Budynek Szkoły
Podstawowej w Gliniance został nagrodzony w kategorii „Ochrona środowiska” za termomodernizację, przebudowę
i rozbudowę w ramach przedsięwzięcia
„Systemowa modernizacja obiektów
gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii”. Tytuł oraz statuetkę odebrał Wójt Gminy Wiązowna Janusz
BUDNY, dyrektor nagrodzonej szkoły Teresa BĄK oraz przedstawiciele inwestorów z WARBUDU S.A. i Siemens Finance
Sp. z o.o.
„To, co można było zrobić z dbałości o środowisko, zrobiono właśnie w Gliniance.
Mamy coś, co z dumą można stawiać za
wzór realizacji ekologicznych. Na uwagę
zasługuje w szczególności przeprowadzenie robót budowlanych i termomodernizacyjnych oraz wdrożenie zintegrowanego
systemu zarządzania energią” – tak jury
oceniło nasz obiekt. Inwestycję tę docenili również internauci. W głosowaniu

internetowym, szkołę w Gliniance uznano za najpopularniejszą realizację w Polsce w kategorii „Obiekt szkolnictwa”.
Projekt „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule
partnerstwa
publiczno-prywatnego”
obejmował termomodernizację pięciu
budynków użyteczności publicznej i rozbudowę trzech z nich. To było gigantyczne przedsięwzięcie warte w sumie ponad
83 mln zł. Rozwiązanie, które zastosowaliśmy, było unikatowe w skali kraju. Niewiele samorządów decyduje się na tak
śmiałe inwestycje. Dzięki temu nasze
dzieci od września 2018 r. uczą się tylko
na jedną zmianę. Dziś śmiało możemy
powiedzieć, że mamy najnowocześniejsze szkoły w powiecie i w tej kwestii jesteśmy też w ścisłej czołówce Mazowsza.
Największym obiektem w ramach
przedsięwzięcia była właśnie zwycięska Szkoła Podstawowa w Gliniance.
W istniejącym budynku przeprowadzono termomodernizację poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę
stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej, wymianę stropów, dachu, docieplenie podłogi, modernizację instalacji

sanitarnych, modernizację kotłowni,
modernizację instalacji oświetleniowej.
Zastosowano nowoczesne rozwiązania
technologiczne o wysokiej efektywności
energetycznej. Zamontowano nowe źródła ciepła w postaci pomp ciepła, wprowadzono system zarządzania energią.
Budynek został rozbudowany o nowe
skrzydło i halę gimnastyczną o pow.
647,33 m2. Po rozbudowie powstało 18
sal z zapleczami. W ramach inwestycji
został zagospodarowany także teren
wokół budynku (parkingi, plac zabaw,
zieleń).
– Ta nagroda to jeszcze jeden dowód na to,
że wraz z Radą Gminy Wiązowna idziemy
w dobrą stronę – powiedział wójt Gminy
Wiązowna Janusz BUDNY. – To także dowód, że czasem warto podejmować naprawdę duże wyzwania. Naszym zadaniem
teraz jest rozsądne gospodarowanie budżetem, tak by spokojnie i bezpiecznie przez
najbliższe lata spłacić największą część naszych zobowiązań wynikających z tej inwestycji. Jestem przekonany, że potrafimy to
osiągnąć, a komfort nauki naszych dzieci
jest do tego najlepszą motywacją.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Wizualizacja Centrum
Handlowego Góraszka
– widok z góry
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW
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Dokumentacja projektowa na
modernizację ul. Bażantów

75

Konserwacja rowu melioracyjnego A

BORYSZEW

Centrum Handlowe
Góraszka. Znamy założenia

75

Poprawa bezpieczeństwa na
drodze 270820 W

100

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Boryszew
dz. nr 451/3
Zakup przydomowych przepompowni ścieków Boryszew
dz. nr 50/2

Projekt Góraszka to innowacyjny
obiekt, który zapewni możliwość
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rodzinnej rozrywki m.in. w Majalandzie oraz wygodnych zakupów.
Zakończenie budowy zaplanowano
na 2022 r.

Momentum Capital oraz Plopsa Group,
operatora parku rozrywki Majaland Kownaty. Wyjątkowy, rodzinny park będzie
zaprojektowany w oparciu o świat bajkowej Pszczółki Mai. Będzie to druga po
Kownatach w woj. lubuskim lokalizacja
Majaland w Polsce.

100

100

Budowa oświetlenia ul. Kaliny

Jak informuje Ceetrus Polska, w ramach
inwestycji na działce o powierzchni 28
ha w Góraszce powstanie wielofunkcyjny
obiekt łączący zróżnicowaną ofertę handlową z możliwością aktywnego spędzenia wolnego czasu i z rozrywką. Projekt
Góraszka będzie dobrze skomunikowany
z Warszawą. Dzięki węzłowi dojazdowemu, włączonemu w projekty modernizacji
drogi S17 oraz Południowej Obwodnicy
Warszawy (droga S2), dojazd do centrum
handlowego będzie szybki i komfortowy.

Ceetrus Polska przeprowadził do tej pory
liczne prace związane z zapewnieniem
odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej rozpoczęcie realizacji Projektu Góraszka. – Koniec budowy dróg S2 i S17
zaplanowano na lata 2020-2021, a Ceetrus Polska zależy na tym, żeby Projekt
Góraszka został ukończony w trzecim
kwartale 2022 roku – powiedział Tomasz MARCZEWSKI odpowiedzialny
za projekt Góraszka w Ceetrus Polska.
Zgodnie z założeniami, kompleks Góraszka zapewni zakupy i rozrywkę w naturalnym oraz harmonijnym otoczeniu.
W projekcie architektonicznym pojawiają się liczne nawiązania do zielonego otoczenia obiektu i Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego oraz rozwiązania
przyjazne środowisku naturalnemu. Są
wśród nich m.in. ekologiczne wykorzystanie zasobów wody oraz naturalnych
źródeł energii. Klienci będą mogli korzystać z tarasu widokowego z naturalną
roślinnością, miejsc wypoczynku blisko
natury, łącznika prowadzącego z obiektu
do lasu czy ścieżek edukacyjnych wokół
obiektu. Projekt inwestycji przygotowuje pracownia architektoniczna SUD Architekt Polska sp. z o.o.
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Konserwacja rowu melioracyjnego A
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Projektowanie oświetlenia
ul. Lawendowej

W ramach planowanej inwestycji powstanie wielofunkcyjny kompleks o powierzchni 77 tys. m2 z możliwością
rozbudowy w przyszłości. Główny inwestor zaplanował 56 tys. m2 na działalność handlową, gdzie znajdą się lokale
dla ok. 120 sklepów. Część przeznaczona na rozrywkę i odpoczynek zajmie 21
tys. m2, czyli około 27 proc. powierzchni. Powstaną w niej: przestronna i wygodna strefa kulinarna, strefy relaksu,
wielosalowe kino, nowoczesny klub fitness i wiele innych przestrzeni, w których klienci będą mogli spędzić wolne
chwile. Na terenie kompleksu powstaną
również stacja benzynowa i restauracje
typu drive-thru. Swoją obecność w inwestycji potwierdzili już strategiczni partnerzy – Leroy Merlin oraz park rozrywki
Majaland. Majaland jest inwestycją planowaną przez holenderskiego inwestora

Szczegóły dot. inwestycji znajdują się na
stronie internetowej: www.projektgoraszka.pl.

Źródło: Ceetrus Polska

CZARNÓWKA

DUCHNÓW

50

Projektowanie oświetlenia
ul. Wspólnej

50

Projektowanie oświetlenia
ul. Dłuskiej

100

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – pompownia ul. Nizinna

25

Budowa Duchnowskiego Domu
Kultury – dokumentacja

100

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem

DZIECHCINIEC

100

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Majowej –
pomoc rzeczowa dla Powiatu
Otwockiego

0

Przebudowa linii energetycznej na potrzeby modernizacji
ul. Podleśnej

75

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem
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Kolorowe zestawy
zabawowe są bardzo
lubiane przez dzieci

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50

Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Majowej

EMÓW

100

Modernizacja ul. Sosnowej

50

Zagospodarowanie terenu
gminnego przy ul. Sosnowej

50

Projektowanie oświetlenia
ul. Sosnowej

100

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Sosnowej i Gołębiej

GLINIANKA

25

Budowa dróg osiedlowych – kontynuacja zadania
– odwodnienie

75

Zagospodarowanie przestrzeni w centrum – kontynuacja
zadania

100

Zagospodarowanie terenu działek 592/1, 38/15 oraz 38/16 na
potrzeby sołectwa Glinianka II

100

Renowacja boiska szkolnego

75

Rozbudowa boiska KS
Glinianka

50

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Napoleońskiej

GÓRASZKA

100

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Zielonej – przejście pod
DK17

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kaczeńców i Liliowej (IL)

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Lotosu

100

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem

IZABELA

100

Modernizacja drogi Majdan –
Izabela – Michałówek – Duchnów – pomoc rzeczowa dla
Powiatu Otwockiego

100

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem
Ciąg dalszy paska na str. 10

Place zabaw w naszej gminie
rosną w oczach
Dbamy nie tylko o dużych, ale i o małych mieszkańców naszej gminy. Z myślą o nich powstają nowe, kolorowe
place zabaw, a te już istniejące stale
są rozbudowywane o kolejne zabawki czy zestawy.
Wiemy, jak ważne są takie miejsca, szczególnie dla rodziców z dziećmi, którzy np.
podczas codziennego spaceru mogą miło
spędzić tu czas z dziećmi. Od początku
roku na mapie naszej gminy pojawiły się
kolejne miejsca przyjazne dzieciom i rodzinie, a te już istniejące są sukcesywnie
rozbudowywane o nowe sprzęty.
W Zakręcie w „Zakąciku” pojawiły się
nowe bramki piłkarskie (3,2 tys. zł),
w kwietniu zamontowano zestaw zabawowy oraz karuzelę na placu zabaw
w Izabeli (19 065 zł), a w Żanęcinie zestaw do street workoutu (12 tys. zł).
W Gliniance zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy (fundusz sołecki
– blisko 15 300 zł). W Kopkach rozbudowano plac zabaw powstały w lipcu
przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki oraz MIAS 2019 – 25 tys. zł). W Malcanowie teren przy „Lagunie” wzbogacił
się o zestaw zabawowy (fundusz sołecki
oraz MIAS 2019 – 15 tys. zł). Plac zabaw
przy szkole w Malcanowie powiększył
się o teren dla 6-latków (budżet gminy
– 75 500 zł). W Góraszce rozbudowano
istniejący placu zabaw o huśtawkę, dodatkowo wykonano piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym (ponad 10 tys. zł).
W Dziechcińcu zagospodarowano teren
działki przy świetlicy wiejskiej, przeniesiono istniejące urządzenia placu zabaw oraz zamontowano nowe zabawki
(43 tys. zł – fundusz sołecki oraz MIAS

2019). Dodatkowo powstanie tam alejka parkowa, a sam teren zostanie ogrodzony oraz wysypany jasnym piaskiem.
Do końca roku zmodernizujemy też boisko w Radiówku (34 500 zł).
W sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację trzech miejsc przyjaznych rodzinie –
w Izabeli, Pęclinie oraz Woli Karczewskiej.
Dotacja opiewa na kwotę prawie 160 tys.
zł. Będą to strefy zabawy, strefy fitness
– siłowni zewnętrznych (w Woli Karczewskiej będzie dostosowana do osób
z niepełnosprawnościami) oraz strefy relaksu (stoły do ping-ponga, ławki, kosze
na śmieci oraz ławostoły do gry w szachy lub chińczyka). W tym roku planujemy wybrać wykonawcę inwestycji, tak
aby na wiosnę 2020 r. mógł on wejść na
teren i do wakacji zakończyć inwestycje.
Środki na budowę w Izabeli, Pęclinie
i Woli Karczewskiej pochodzą z budżetu Gminy i Unii Europejskiej w ramach
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020. Przyznano je nam na podstawie konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Natura i Kultura” w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju
Lokalnego w ramach inicjatywy Leader.
Poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji”.
Więcej informacji na ten temat można
uzyskać w Wydziale Inwestycji, pok. 212,
tel. 22 512 58 64.

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Właśnie złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji na
terenie naszej gminy. Staramy się o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów
gm. Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa
sieci wodociągowej w Zakręcie” w ramach
operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioskowana kwota to 1 911 355 zł, a szacowany
koszt inwestycji – 3 003 859,39 zł netto.
Przewidywany termin realizacji projektu
to marzec 2021 r.
Ewelina Kowalska

Będzie nowa Świetlica w Rzakcie
Sołectwo Rzakta doczekało się decyzji o budowie nowej świetlicy. Wybrano już wykonawcę. Będzie nim firma Adimex. W ramach
inwestycji wybudujemy parterowy budynek
o pow. ponad 90 m2 powierzchni użytkowej,
na które składają się: sala świetlicy (aula),
pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.
Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię umożliwiającą dostęp
dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników. Kosz
inwestycji to ponad 480 tys. zł. Będzie to
już piąty tego typu budynek tworzony w ramach świetlic wiejskich na terenie naszej
gminy po Izabeli, Majdanie, Pęclinie i Kopkach.
Tomasz Mielnicki

Nowe drogi. Mamy dofinansowanie
na dwa odcinki

Liderzy inwestycji. Wiązowna
w pierwszej 10. na Mazowszu

Przyznano nam dofinansowanie 2 173
364 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej 270852W ul. Polnej
i 270853W ul. Brzozowej w Wiązownie”
w ramach Funduszu Dróg samorządowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia
to 3 104 807 zł. W ramach zadania powstanie prawie 1 km ul. Polnej oraz 302
m ul. Brzozowej w Wiązownie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia
wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji to koniec sierpnia 2020 r.
W ramach zadania powstanie nawierzchnia jezdni wraz z poboczami, chodnikami,
odwodnieniami oraz progami zwalniającymi.
Ewelina Kowalska

Nasza gmina znalazła się w pierwszej 10.
gmin wiejskich na Mazowszu w opublikowanym przez pismo „Wspólnota” rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów
2016-2018 – Liderzy inwestycji. Pod lupę
wzięto lata 2016, 2017 i 2018. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki
inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2016-2018
wyniosły 1556,16 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasza gmina – w porównaniu z przednim zestawieniem za
lata 2015-2017 – utrzymała 10 pozycję
w przypadku gmin z Mazowsza. Cały ranking dostępny jest na stronie: http://www.
wspolnota.org.pl.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Budowa kanalizacji. Wniosek
o dofinansowanie

Samorząd

Ul. Dobra w Zakręcie.
Wykonawca wybrany

Świetlica w Radiówku.
Renowacja boiska

Otworzyliśmy oferty, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego dla zadania „Przebudowa drogi ulica Dobra
w Zakręcie – projekt i wykonawstwo”. Wybraliśmy wykonawcę – DROGAP Agnieszka PAWLAK – i podpisaliśmy umowę.
Prace będą polegały na instalacji studni rewizyjnych z osadnikiem, ustawieniu
obrzeży betonowych, wybudowaniu zupełnie nowej podbudowy oraz ułożeniu
jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm
na odcinku ok. 115 m wraz ze zjazdami do
posesji przy ul. Dobrej w Zakręcie. Mieszkańcy muszą przygotować się na czasową
organizację ruchu na ul. Dobrej i jazdę wyznaczonymi objazdami. Prace mają zostać
zakończone do 22 listopada i będą kosztować ponad 170 tys. zł.
Jakub Sędek

Rozpoczęły się prace przy renowacji boiska
przy świetlicy w Radiówku. Zakres robót
obejmuje ponad 800 m2. powierzchni. Teren boiska zostanie wyrównany, następnie
przysypany ziemią. Trawa sportowa, która
zostanie wsiana na uprzednio przygotowany grunt, jest dużo bardziej odporna na deptanie oraz mechaniczne uszkodzenia, dzięki
czemu będzie potrzebowała mniej uwagi przy
pielęgnacji. Jednak najważniejsze jest wykonanie w pełni bezobsługowego systemu nawadniającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu
boisko będzie ciągle w dobrej kondycji bez
potrzeby angażowania osób trzecich. Koszt
inwestycji wynosi blisko 35 tys. zł, z czego
9 tys. zł to fundusz sołecki osiedla Radiówek. Prace planujemy zakończyć w ostatnich dniach października.
Jakub Sędek
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Budowa miejsc przyjaznych rodzinie przy świetlicach

50

Budowa sieci wodociągowej,
dz. nr 118/8 i 119/1

100

Konserwacja rowu melioracyjnego M-8

KĄCK

100
50
100

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej – etap I
Projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy
Budowa sieci wodociągowej
w ul. Myśliwskiej (IL)

KOPKI

75

Przebudowa drogi Lipowo –
Kopki – Dziechciniec

75

Przebudowa ul. Jeździeckiej –
poprawa bezpieczeństwa

100

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy

100

Budowa świetlicy wiejskiej

KRUSZÓWIEC

50

Dokumentacja projektowa na
modernizację ul. Wspaniałej

LIPOWO

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Armii Krajowej

MAJDAN

75

Modernizacja drogi Majdan –
Izabela – Michałówek – Duchnów – pomoc rzeczowa dla
Powiatu Otwockiego

25

Projektowanie ul. Zacisznej

25

Projektowanie ul. Turkusowej
– etap I

100

Budowa oświetlenia
w ul. Kalinowej

Ciąg dalszy paska na str. 12
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Sesja Rady Gminy
Wiązowna. Relacja
Wrześniowa sesja Rady Gminy była
istotna dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. To właśnie na niej
radni podjęli decyzję o rozszerzeniu
działalność GOK o sport, rekreację
i turystykę.
Dzięki zmianie statutu ośrodek będzie
mógł sprawniej zarządzać infrastrukturą,
realizować zadania sportowe i rekreacyjne przy udziale środków zewnętrznych
(często niedostępnych bezpośrednio dla
urzędu), a także przygotowywać atrakcyjną ofertę zajęć świetlicowych. Już
wkrótce na zmianę nazwy ośrodka ogłosimy konkurs, aby w nowej siedzibie
(obecnie modernizowanym byłym pawilonie GS w centrum Wiązowny) działał
ośrodek z nowym katalogiem zadań.
Plany zagospodarowania przestrzennego
to były kolejne uchwały, które rada przyjęła. Tym razem było to przystąpienie do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Liliowa”

na styku Majdanu, Góraszki oraz Izabeli,
„Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”
i „Polna Bis” w Wiązownie. To oznacza łatwiejszy rozwój, a także nowych inwestorów i pewność, w jakim kierunku będzie
rozwijała się okolica. Radni zatwierdzili również „Program współpracy Gminy
Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok”. Wspólne podejmowanie działań służy lepszemu zaspokajaniu potrzeb
społecznych oraz podnoszeniu poziomu
życia mieszkańców poprzez współpracę
finansową i poza finansową.
Zapraszamy na portal mieszkańca: wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia
nagrania z sesji. Szczegółowych informacji
udziela Paula WOŹNICA – Wydział Spraw
Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33,
e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wykaz uchwał w sprawach:
115.XIII.2019 zmieniającej Uchwałę Nr
15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia
18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019
rok z późn. zm.;
116.XIII.2019 zmiany w Uchwale Nr
14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna
na lata 2019-2033, z późn. zm.;
117.XIII.2019 zmiany uchwały Nr
91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna;
118.XIII.2019 zmiany uchwały Nr
74.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia
28 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie;
119.XIII.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Liliowa;
120.XIII.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja
Gospodarcza III”;

121.XIII.2019 zmiany uchwały Nr 255/
XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25
listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn.
„Polna Bis”;
122.XIII.2019 przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa
Dziechciniec;
123.XIII.2019 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”;
124.XIII.2019 stypendiów sportowych;
125.XIII.2019 zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy;
126.XIII.2019 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
127.XIII.2019 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
na poprawę bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej nr 721 w Emowie w postaci wykonania dokumentacji projektowej
i budowy sygnalizacji świetlnej;
128.XIII.2019 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

www.tuwiazowna.pl

Od 1 października zmniejszyła się stawka
podatku PIT – z 18 proc. na 17 proc. – dla
osób, które uzyskują dochód nie wyższy
niż 85 528 zł rocznie. Zmieniła się przy
tym wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki temu zyskują najbiedniejsi
oraz ci, którzy dostają niską emeryturę
czy rentę. ZUS automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich
klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie
natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3
miesiące ze stawką 17 proc. Klienci ZUS
mogą składać wnioski o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych w okresie od października do
grudnia – podaje PAP.
Redakcja

WZW typu C. Badania w urzędzie
Ponad 80 proc. Polaków znalazło się w sytuacji, w której mogło zakazić się wirusem
zapalenia wątroby typu C. Jak wykryć zakażenie? Wystarczy zbadać swoją krew. Wynik otrzymamy w ciągu niespełna 5 min.
Od początku roku na terenie naszej gminy,
w ramach działań prewencyjnych w zakresie ochrony zdrowia, już pięciokrotnie odbywały się spotkania, w czasie których można
było przebadać swoją krew. Ostatnie odbyło się 24 września. Tego dnia zaprosiliśmy
mieszkańców do Urzędu Gminy Wiązowna.
Przebadało się równo 100 osób. W najbliższym czasie będziemy kontynuować tę oraz
inne tego typu akcje.
Redakcja
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Darmowe szczepienia przeciw grypie dla seniorów

Ranking Samorządów 2019.
Wiązowna wśród najlepszych

Grypa to poważna choroba, która atakuje górne drogi oddechowe. Szczepionki
mają na celu zapobieganie grypie, zwłaszcza u osób, które należą do grupy podwyższonego ryzyka. Należy je wykonać
jesienią zaraz przed sezonem wzmożonego zachorowania na grypę. W tym roku
bezpłatne szczepienia ruszyły w Ośrodkach Zdrowia w Wiązownie (ul. Lubelska
36, tel. 22 789 01 15) i Gliniance (ul. Napoleońska 53, tel. 22 789 97 22). W akacji mogą wziąć w niej udział osoby, które
skończyły 65 lat i są mieszkańcami naszej
gminy. Projekt realizowany jest z budżetu
Gminy Wiązowna. Więcej info na plakacie
na str. 2.
Redakcja

Podczas finałowej gali „Rankingu Samorządów 2019” w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie wręczono
wyróżniania najlepszym miastom i gminom w Polsce pod względem trwałego,
zrównoważonego rozwoju. W zestawieniu, w ramach którego przebadano 1548
gmin wiejskich, nasza gmina znalazła się
na ósmej pozycji. Zaś na Mazowszu jesteśmy numerem „1”! Zasady Rankingu
Samorządów określa niezależna kapituła
pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka,
b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze
wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach:
trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Foto: fotolia.pl

Niższy PIT od października. Zyskają
najbiedniejsi i emeryci

Samorząd

Niewybuch w Wiązownie. Saperzy
usunęli pocisk
W trakcie prac ziemnych przy dawnym
pawilonie GS przy ul. Lubelskiej w Wiązownie koparka natrafiła na niebezpieczną pozostałość po II wojnie światowej.
Natychmiast na miejsce wezwano służby
mundurowe. Teren zabezpieczono i oznaczono taśmami oraz dokonano wstępnych
oględzin. Okazało się, że to pozostałość
po II wojnie światowej – pocisk moździerzowy. Policjanci wezwali saperów.
Szybko i sprawnie zabezpieczono pocisk.
Policja przypomina, aby zachować szczególną ostrożność w przypadku styczności
z takimi przedmiotami. Służby powinno się powiadomić bezzwłocznie, telefonując na numer alarmowy 997 lub 112.
Redakcja

Gminne OSP. Nowy sprzęt
i mundury
W ramach wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliniance, Malcanowie
i Wiązownie z budżetu gminy dofinansowaliśmy zakup sprzętu i umundurowania
dla naszych druhów. Dla OSP w Gliniance i Malcanowie zakupiliśmy motopompy (każda to wydatek rzędu 7 tys. zł).
Nasi strażacy z OSP Wiązowna otrzymali
nowe mundury, które kosztowały 15 tys.
zł. Mamy nadzieję, że sprzęt się sprawdzi
i będzie dobrze służył naszym dzielnym
druhom z OSP.
Michał Białek

12

Społeczeństwo

| biuletyn samorządowy | październik 2019

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kwitnącej Wiśni (IL)

50

Budowa sieci kanalizacyjnej
w rejonie ul. Zagórskiej – przejście pod DK17

25

Budowa sieci kanalizacyjnej
– projektowanie

100

Przebudowa i konserwacja
rowu M-9

50

Przebudowa drenowania działu
100 i 100B

MALCANÓW

100

Przebudowa ul. Żwirowej
od ul. Mazowieckiej do
ul. Akacjowej

100

Zagospodarowanie działki
gminnej „Laguny”

100

Rozbudowa placu zabaw przy
SP Malcanów

100

Budowa oświetlenia
w ul. Granicznej

50
50

Budowa oświetlenia w ul. Jeździeckiej – projekt
Akademia talentów w SP
Malcanów

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Magnolii (IL)

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Letniej (IL)

MICHAŁÓWEK

100

Przebudowa ul. Tajemniczej –
etap II

100

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej

50

Projektowanie oświetlenia przy
drodze wewnętrznej

100

Konserwacja rowu melioracyjnego M-8

Foto: fotolia.pl

50

Projektowanie oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni
i Krajobrazowej

„500 +” dla
niepełnosprawnych
i emerytów.
Nowe świadczenie
W październiku ruszą wypłaty nowego dodatku dla potrzebujących – osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub seniorów po 75. roku życia,
pobierających zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o świadczenie uzupełniające
można już składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – to dodatkowe
wsparcie dla osób, które ponoszą stałe
koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać
to świadczenie, należy spełnić określone
warunki. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek w placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk
wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl lub pobrać bezpośrednio
w ZUS-ie. Pracownicy ZUS pomogą wypełnić wniosek. Informacji udziela również Centrum Obsługi Telefonicznej pod
numerem 22 560 16 00.
Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
orzeczenie o całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września

Aby otrzymać
świadczenie, należy
złożyć wniosek w ZUS

1997 r.) przez komisję lekarską do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie
o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono
inwalidztwo a także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.
Świadczenie uzupełniające przysługuje
w wysokości 500 zł osobom nieposiadającym emerytury ani renty ani ustalonego prawa do innego świadczenia
pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub posiadającym takie świadczenia, ale ich łączna kwota
brutto nie przekracza 1100 zł. Przy emeryturze, rencie lub innym świadczeniu
większym niż 1100 zł, a nie przekraczającym 1600 zł świadczenie będzie niższe niż 500 zł.
Świadczenie uzupełniające przyznane zostanie od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż
od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek
o to świadczenie. Więcej informacji na
stronie: www.zus.pl lub w ZUS w Otwocku (ul. Poniatowskiego 17, godziny otwarcia: pon. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00-15.00,
tel. 22 22 560 16 00).

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Mieszkańcy
Madagaskaru czekają
na naszą pomoc
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
OSIEDLE PARKOWE

50

Montaż monitoringu na ścieżce z Osiedla Parkowego do
ul. Kościelnej

PĘCLIN

100

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Krótkiej

PĘCLIN

25
100

Wybudujmy razem studnie
na Madagaskarze
Z okresowym brakiem wody dobrej jakości coraz częściej spotykamy się nawet w naszej szerokości geograficznej. Jednak na Madagaskarze – wyspie leżącej u wybrzeży Afryki – to ogromny problem, który zagraża życiu i zdrowiu
wielu ludzi. Walcząc o przeżycie, korzystają z wody zanieczyszczonej, która
przenosi choroby.
Rozwiązaniem jest budowa nowoczesnych studni głębinowych. Technologia,
która u nas jest powszechnie dostępna, tam bywa luksusem ratującym życie.
W naszej gminie mieszka człowiek, który podjął się walki o wodę dla mieszkańców Madagaskaru. Daniel KLOCH, misjonarz z Pęclina, zna z autopsji sytuację i dlatego wraz ze Stowarzyszeniem A.P.I.M. zbiera pieniądze na studnię
głębinową, która dostarczy wodę kilkuset osobom.
Nie mogliśmy pozostać głusi na prośbę o wsparcie tak szlachetnej inicjatywy.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto stowarzyszenia. Nasi mieszkańcy nieraz udowodnili, że mają prawdziwy gest, gdy trzeba
pomóc sąsiadom w trudnej życiowej sytuacji. Teraz jeden z naszych sąsiadów chce pomóc komuś na drugim końcu świata. I uda mu się to, gdy tylko
my zechcemy pomóc jemu!
Pieniądze można wpłacać na konto: PKO BP SA nr: 18 1020 4027 0000 1202
0031 7198 z dopiskiem w tytule przelewu: „Studnia dla Madagaskaru”.
Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Renata Falińska

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej

PORĘBY

25

Budowa świetlicy wiejskiej
– projekt

RADIÓWEK

50
100

Budowa boiska
wielofunkcyjnego
Rozbudowa oświetlenia na terenie osiedla

RUDKA

50

Koncepcja drogi ul. Czeremchowej oraz ul. Akacji

RZAKTA

100

Modernizacja ul. Wiejskiej

100

Modernizacja ul. Dobrzynieckiej

75

Budowa świetlicy wiejskiej
– dokumentacja

50

Konserwacja rowu melioracyjnego A

100

Modernizacja boiska LUKS
Rzakta – budowa ogrodzenia

STEFANÓWKA

75

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kruczej

50

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Kruczej (IL)
Ciąg dalszy paska na str. 18
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Nie tylko chorzy potrzebują
wsparcia. Pamiętajmy
o opiekunach

Na temat chorych z zaburzeniami
funkcji poznawczych, np. z chorobą Alzheimera, zapisano już tony
papieru. Nadal jednak mało mówi
się i pisze o tych, którzy czuwają nad swoimi bliskimi chorymi. To
ciężka i wyczerpująca praca, często 24 godziny na dobę, siedem dni
w tygodniu.
Problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi w tym funkcji poznawczych (zespół zaburzeń pamięci
i otępienny, choroba Alzheimera, organiczne zaburzenia osobowości)
zajmowano się na wiele sposobów.
Opisywano ich zachowania, sposoby leczenia i opieki oraz przyczyny
chorób. Jednym słowem bardzo dużo
uwagi poświęcano samym chorym.
Nadal jednak mało mówi się o ich
opiekunach, na barkach których bardzo często spoczywa ogromny ciężar
związany z zajmowaniem się bliską
im osobą.
Należy więcej mówić, pisać i generalnie zwracać uwagę na to, co przeżywają opiekunowie osób cierpiących
na zaburzenia funkcji poznawczych.
Najistotniejsze są silne emocje, które przeżywają opiekunowie i rodziny – bardzo często pozbawione
jakiejkolwiek pomocy w momentach,
które czasem przypominają silne sytuacje traumatyczne lub przewlekłe
trwanie w stresie. Skutkiem jest zespół stresu pourazowego, związany

z nieprzewidywanymi zachowaniami
chorego, np. jego wyjściem z domu
i ewentualnym zaginięciem, niezakręceniem gazu w kuchence itp.
Opiekunowie osób z zaburzeniami
pamięci, które to zaburzenia występują w różnych jednostkach chorobowych, przeżywają: strach – co
zastaną po powrocie do domu. Życie
w ciągłym napięciu przed nieznanym
obniża u opiekunów radość życia, powoduje zmęczenie i stałe napięcie;
poczucie winy – że czegoś nie zrobili,
że coś zaniedbali, że źle odnoszą się
do swoich podopiecznych, że z powodu ich opieki może
ich bliscy chorują; złość – uczucie,
które pojawia się
w związku z zachowaniem c h o r y c h .
Czasem odbierane
są jako złośliwe, niekorektywne. Uczucie
złości naturalnie się
pojawiające u opiekunów, bardzo starannie są tłumione
jako wstydliwe; poczucie bezradności
– że nic nie można
zrobić w ich sytuacji,
że nic się nie zmieni, że znikąd nie ma
pomocy; rozpacz –
„już dłużej nie dam
rady”; wstyd – przed

Jeśli masz problem lub widzisz opisywany problem w swojej rodzinie lub u najbliższych, możesz zgłosić się po radę
lub pomoc do Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” (e-mail:
spoldzielniaodmiana@gmail.com) lub Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiązownie (Radiówek 25, tel. 22 780
46 59, e-mail: gops@wa.home.pl).

Foto: pixabay.com

Opiekun
niepełnosprawnych.
Zauważ w nim
człowieka
otoczeniem, sąsiadami w związku
z zachowaniem osoby chorej.
Chcę tym artykułem zwrócić uwagę
czytelników na tych, którzy w opiece
nad chorymi wykonują mrówczą pracę
i rzadko bywają zauważani. Zachęcam
do dzielenia się swoim doświadczeniem: emocjami, przemyśleniami, zdarzeniami w opiece nad chorymi z tymi,
dla których ten problem jest bliski: takimi samymi opiekunami, specjalistami. Może dzięki temu będzie każdemu
trochę łatwiej w tej pracy.

Jerzy Jechalski
psycholog

Foto: pixabay.com

www.tuwiazowna.pl

Wahania temperatur, zimny wiatr, deszcz, niedobór słońca
a wraz z nim wit. D, mniejsza aktywność fizyczna – to wszystko sprawia, że jesienią odporność naszego organizmu spada,
a co za tym idzie – jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego
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Pigwa, czyli polska cytryna,
jest bogata w wit. C

Naturalne sposoby na
wzmocnienie odporności
„Jesień przyszła – nie ma na to rady”. A wraz z jesienią
pierwsze przeziębienia, katar oraz inne choroby, które
w każdej chwili mogą nas dopaść. Jak chronić się przed
bakteriami i wirusami? Oto kilka rad, które pomogą nam
skutecznie wzmocnić odporność naszego organizmu.

Zdrowie

rodzaju choroby. Jest kilka praktycznych i naturalnych
sposobów, które pomogą nam skutecznie wzmocnić
nasze bariery ochronne.

Po pierwsze – wysypiaj się i jedz odżywcze śniadania. Po drugie – ruszaj się. Spędzaj minimum 30 minut dziennie
na świeżym powietrzu. Zacznij regularnie uprawiać sporty. Po
trzecie – regularnie przyjmuj wit. D. Po czwarte – relaksuj się.
Stres, przepracowanie i przemęczenie zwiększają podatność na
infekcje. Po piąte – ubieraj się tak, aby nie przegrzać organizmu. Lepiej założyć dwa cienkie swetry niż jeden gruby. Ubrania „na cebulę” trzymają ciepło i w każdej chwili pozwalają coś
zdjąć, gdy robi się ciepło. Po szóste – wietrz mieszkanie i pokój, w którym śpisz przed snem. Po siódme – właściwie się odżywiamy. Nasza dieta powinna być bogata w warzywa, owoce
oraz wszelkiego rodzaju kiszonki. Te ostatnie mają dobroczynny wpływa na bakterie jelitowe, które odgrywają niebagatelną
rolę w odporności naszego organizmu. Podczas przygotowywania potraw należy dodawać jak najwięcej rozgrzewających
przypraw, np. kurkumy, imbiru, chili czy cynamonu, a unikać jak
ognia cukru i używek. Zdrowych kwasów tłuszczowych dostarczy stary i sprawdzony babciny sposób, czyli tran. Syrop lub sok
z malin, rokitnika czy pigwy doskonale nadają się do herbaty.
Rozgrzewają i są bogate w witaminy.
Polecamy szczególnie pigwę zwaną też polską cytryną, która
jest bogata w wit. C oraz w wit. A, PP i kwas foliowy, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Można przygotować z niej konfiturę, którą dodamy do herbaty. Oto przepis:
1 kg pigwy, ½ kg cukru, najlepiej białego nierafinowanego lub
brązowego nierafinowanego, sok z ½ cytryny, skórka otarta z ½
limonki, korzeń świeżego imbiru (7-8 cm), opcjonalnie: 5-6 goździków i szczypta cynamonu.
Pigwę myjemy, kroimy na pół i pozbywamy się gniazd nasiennych.
Następnie ją kroimy na cienkie plasterki, wkładamy do garnka,
zalewamy wodą i gotujemy. Kiedy owoce będą na wpół miękkie
dodajemy cukier, sok z cytryny oraz startą skórkę z limonki oraz
starty korzeń imbiru. Opcjonalnie dodajemy goździki i cynamon.
Gotujemy do miękkości oraz tak, aby maksymalnie zredukować
ilość wody. Ma zostać sama pigwa w gęstym syropie cukrowym.
Gorącą konfiturę przelewamy do wyparzonych słoików. Ustawiamy do góry dnem lub – jeśli ktoś woli – pasteryzujemy.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Przez telefon
nie podajemy
żadnych danych!

Seniorze! Nie daj się naciągaczom
Podają się za pracowników
ZUS-u, administracji, firmy
ubezpieczeniowej czy gazowni i próbują nam wcisnąć nową
umowę. Dzwonią podając się
za wnuczka czy siostrzeńca
i proszą o pieniądze. Oszuści
i naciągacze – to już prawdziwa plaga żerująca szczególnie na seniorach. Jak się przed
nimi ustrzec?
Przestrzegając kilku zasad, możemy
ustrzec się przed oszustami i naciągaczami. Od razu nie otwieramy
drzwi. Najpierw pytamy o cel wizyty, prosimy o przedstawienie się
oraz o okazanie służbowego identyfikatora lub legitymacji. Ale uwaga!
Dokumenty mogą być podrobione.
Najlepiej nie wpuszczać danej osoby do domu, tylko poprosić o numer
telefonu, gdzie możemy zweryfikować, czy dana osoba jest tym, za
kogo się podaje.
Możemy też prosić o wyznaczenie innego terminu wizyty, tak
aby wtedy był z nami ktoś jeszcze
w domu. Prawdziwy pracownik danej instytucji zrozumie obawy i bez
problemu pojawi się w innym, wyznaczonym przez nas terminie. Jeśli

osoba mimo to usiłuje wprosić się
do domu, dzwonimy na policję, po
rodzinę lub do zaufanego sąsiada.
Jeśli już wpuścimy nieznajomego
do domu, nie spuszczamy go z oka
ani na chwilę. Pod żadnym pozorem nie podpisujemy też żadnych
dokumentu ani nie przekazujemy
pieniędzy!
Uwaga również na fałszywe telefony. Naciągacze dzwonią i informują,
że należy dopłacić do rachunku za
telefon lub gaz symboliczną sumę
np. 2 zł. Grożą, że jeśli tego nie zrobimy, odłączą nas od sieci. Oszuści podają się także za wnuka czy
siostrzeńca. Wymyślają przeróżne
historie. Najczęściej proszą o pożyczkę bez wskazania celu albo mówią, że nadarzyła im się wyjątkowa
okazja, by w coś zainwestować.
Inni proszą o pieniądze na rzekomą
spłatę długów. Nieco rzadziej opowiadają o dramatycznym zdarzeniu, np. wypadku samochodowym.
Pieniądze są im pilnie potrzebne,
by mogli uniknąć problemów z prawem. Jeśli wszystko idzie zgodnie
z planem i senior godzi się dopłacić do rachunku lub na przekazanie
pieniędzy lub innych cennych rzeczy, fałszywy krewny uprzedza, że

ktoś się po nie zgłosi w jego imieniu. Policjanci nazywają tę osobę
odbierakiem. Jeśli senior nie trzyma
gotówki w domu, zabierają go do
banku na pocztę, by zlecić przelew.
A jak w tym wypadku się uchronić?
Przede wszystkim nie można okazywać zbytniego zaufania nieznajomym. Pamiętaj, że rozmawiając
przez telefon, nie możesz mieć pewności, że człowiek, który dzwoni, jest
tym, za kogo się podaje. Aby to zweryfikować, możesz po prostu zatelefonować do bliskiej osoby, członków
jej rodziny czy przyjaciół. W sytuacji
podejrzenia, że mogą mieć Państwo
do czynienia z oszustem, policjanci
proszą o pilny telefon do Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku. Można dzwonić na numery alarmowe
112 i 997, ale proponujemy również
wykonanie bezpośredniego połączenia do oficera dyżurnego – całodobowo na numery: 22 60 41 900 lub 22
60 41 213. Więcej informacji i porad na temat bezpieczeństwa osób
starszych można znaleźć na stronie:
http://bezpieczni60plus.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: bezpieczni60plus.pl,
kppotwock.policja.waw.pl
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Wolontariat
Międzypokoleniowy.
Przyłącz się
i pomagaj
innym
Wspólnie działając, możemy
więcej osiągnąć w przeróżnych
aspektach niesienia pomocy.
Wraz z seniorami zapraszamy do
nowego projektu – „Wolontariatu Międzypokoleniowego”.
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej biorą
udział w licznych akcjach charytatywnych, odbywających się na terenie Gminy Wiązowna, ale też
angażują się w działania ogólnopolskie (Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Szlachetna Paczka, Okulary dla Afryki). Seniorzy wymyślają

Seniorzy i wolontariusze
razem na Orliku w Zakręcie

także własne projekty m.in. szyją
„Torby EKO” oraz maskotki, sprzedają je, a dochód przeznaczają dla
potrzebujących.
Dodatkowo organizujemy przedstawienia oraz warsztaty dla dzieci
i młodzieży, promujemy zdrowy styl
życia i aktywność fizyczną, wpieramy ochronę środowiska i kulturę, tańczymy, śpiewamy, szyjemy,
gotujemy, malujemy i reżyserujemy, współpracujemy z młodzieżą

i dorosłymi oraz jesteśmy dowodem na to „że warto pomagać”. Będzie Nam bardzo miło, jeżeli zechcą
Państwo do nas dołączyć i wspólnie podjąć inicjatywę w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego
„Wspomagając Nas – Pomagasz innym”. Zapisy trwają cały rok. Wszelkie informacje można uzyskać pod
nr tel. 785 138 995.

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Konkurs
LGD Natura
i Kultura.
Seniorzy
docenieni
„Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój turystyczny regionu” – pod takim tytułem
odbył się konkurs kulinarny
organizowany przez LGD Natura i Kultura. Seniorzy podzielili
się z innymi swoimi sekretnymi przepisami.
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej przygotowali zupę dyniową z pieczoną
dynią i cukinią, faszerowaną paprykę, smalec wiejski oraz kluski

Uczestniczki konkursu
LGD przygotowały
m.in. zupę dyniową

ziemniaczano-dyniowe z koperkiem. Podczas finału konkursu,
oprócz prezentacji potraw i ich degustacji, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat działań,
jakie podejmuje Koło Gospodyń
Wiejskich w Zakręcie. Swojskim dopełnieniem integracji był koncert zespołu „Kądziołeczka”.

Seniorki z DD „Senior+” zostały docenione za sposób, w jaki zaprezentowały przygotowane potrawy
regionalne. To kolejny krok, który przybliża nas do wydania książki kulinarnej z przepisami naszych
uczestniczek.

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
WIĄZOWNA GMINNA

25

Budowa ul. Polnej i Brzozowej

100

Budowa ul. Ogrodowej – etap I

100

Modernizacja przepompowni
przy Gminnym Paku Centrum

50

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ul. Boryszewskiej

100

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Wiązowna
Gminna, dz. nr 142/7 (IL)

100

Renowacja boiska szkolnego
przy SP Wiązowna

100

Budowa oświetlenia
w ul. Ogrodowej

100

Konserwacja rowu od
ul. Dmowskiego po ul. Lubelską

E-fakturę wypełnisz na
każdym komputerze

E-faktura – wszystko,
co musisz wiedzieć

Jesteś wykonawcą zamówienia publicznego? Urząd nie może odmówić
przyjęcia twojej faktury elektronicznej (e-faktury). Jednostki sektora finansów publicznych, które biorą
udział w zamówieniach publicznych
jako zamawiający, muszą odbierać
i przetwarzać takie dokumenty. Dotyczy to np. gmin, szpitali, szkół, przedszkoli, muzeów.

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50

Projektowanie ul. Sportowej – od ul. Nadrzecznej do
ul. Kościelnej

50

Projektowanie ul. Sadowej

100

Modernizacja ul. Konwalii

75

Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Sarniej i Płachta

100

Budowa oświetlenia na Osiedlu
Kwiatowym

100

Budowa oświetlenia
w ul. Konwalii

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Niezapominajki (IL)

100

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w dz.
nr 196/23 (IL)

100

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Kwiatowej

100

Budowa sieci wodociągowej
w działce 196/16

E-faktura to dokument w formie pliku
elektronicznego (xml) o określonej postaci. Posiada on ujednoliconą strukturę, dzięki czemu zawsze wiadomo, co
oznaczają poszczególne elementy danych w dokumencie. Usprawnia to procesu fakturowania, nie trzeba np. ręcznie
wprowadzać danych z faktury. Potocznie
taki dokument nazywa się e-fakturą.
Jeśli jesteś wykonawcą zamówień publicznych, możesz przesłać do zamawiającego (np. gminy) fakturę elektroniczną.
Służą do tego bezpłatne aplikacje na Platformie
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Z PEF można
korzystać poprzez stronę www.efaktura.gov.pl
albo instalując odpowiednią aplikację na swoim
komputerze.
Korzyści z e-faktury? Jest
ich kilka. Oszczędność czasu – jeśli zamawiający wyśle ci przez PEF zamówienie,
można wystawić na jego
podstawie fakturę korzystając bezpośrednio z danych,
które są w zamówieniu;

nie musisz przepisywać informacji, dzięki
czemu nie pomylisz się. Bezpieczeństwo
– przesyłanie faktur elektronicznych za pośrednictwem PEF jest bezpieczne. Masz
gwarancję, że zamawiający otrzyma taką
fakturę, jeśli poprawnie wpiszesz jego adres PEF (faktura nie trafi do folderu SPAM).
Kontrola nad obiegiem dokumentów – korzystanie z dodatkowych dokumentów
przesyłanych przez PEF pozwala na kontrolę
tego, co się dzieje z zamówieniem (na jakim
jest etapie) i wspiera weryfikację dokumentów w firmie od zamówienia do wystawienia faktury. Sprawdzenie statusu – PEF
umożliwia śledzenie statusu dokumentu.
Jeśli wyślesz fakturę do zamawiającego,
to dzięki PEF zobaczysz, czy faktura została odczytana (otwarta) przez odbiorcę. Automatyzacja – możesz zintegrować swoje
systemy IT z PEF. Pozwoli to wysyłać w pełni elektroniczną fakturę do zamawiającego
w ramach zamówień publicznych bezpośrednio z twojego systemu.

Źródło: biznes.gov.pl

www.tuwiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100
25

Modernizacja ul. Jesionowej

25

Konserwacja i modernizacja
rowu melioracyjnego R-38

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu
włączyli się do akcji sprzątania świata

Tony śmieci.

Posprzątaliśmy naszą gminę
Kilka ton śmieci zniknęło we wrześniu
z terenów naszej gminy za sprawą
uczestników akcji „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy!”. Wydarzenie to po
raz kolejny odbyło się w Gminie Wiązowna w ramach „Sprzątania Świata”.
W akcję „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy!” zaangażowało się ponad 1000
osób. W sprzątaniu świata udział wzięli uczniowie i opiekunowie ze Szkół
Podstawowych w Wiązownie, Gliniance, Zakręcie i Malcanowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
Do akcji wkroczyły także przedszkolaki
z „Misia Uszatka”, „Kangurka” oraz „Małych Stópek” w Wiązownie i przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie.
Do akcji zaangażowali się również
mieszkańcy sołectw i osiedli: Glinianki II, Izabeli, Kopek, Kruszówca, Lipowa, Malcanowa, Pęclina, Wiązowny
Kościelnej, Wiązowny Gminnej, Woli
Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu,
Żanęcina, Rzakty oraz Osiedla Rudka.

Za worki chwycili także pracownicy Biblioteki Publicznej w Wiązownie, Dziennego
Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej
wraz z pensjonariuszami i wolontariuszami z Centrum Wolontariatu Radiówek,
a także mieszkańcami Woli Karczewskiej.
Nie zabrakło również grup indywidualnych oraz sportowców z KS Glinianka.
Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni
w rękawice oraz worki na śmieci. Dostarczyliśmy im również smakowite kiełbaski, które mogli upiec na ognisku po tym,
jak przez kilka godzin ciężko pracowali,
zbierając to, co inni pozostawili po sobie w lesie, przy drogach i rzekach, na
ulicach czy w parkach. Akcję koordynował Wydział Środowiska i Nieruchomości
Urzędu Gminy Wiązowna.
Wydarzenie zakończyło się sukcesem.
Z terenu naszej gminy uprzątnięto i zutylizowano kolejnych kilka ton śmieci.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie
dziękujemy. Zapraszamy do wsparcia kolejnej akcji. Widzimy się wiosną z okazji
„Dnia Ziemi”.

Ewa Cieślicka
e.cieslicka@wiazowna.pl

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Wiązowna
Kościelna dz. nr 451/3

WOLA DUCKA

50

Projektowanie ul. Sportowej
i Działkowej

50

Projektowanie oświetlenia
ul. Trakt Lubelski

WOLA KARCZEWSKA

100

Budowa chodnika w ul. Doliny
Świdra – pomoc rzeczowa dla
Powiatu Otwockiego

25

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie

100

Wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury „Nad
Świdrem”

100

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Doliny Świdra

ZAKRĘT

50

Poprawa bezpieczeństwa na
ul. Szkolonej – dokumentacja
ciągu pieszo-rowerowego – pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego

75

Zagospodarowanie placu zabaw „Zakącika”

100

Zagospodarowanie terenu
gminnego działki 397/3

ŻANĘCIN

50
100

Projektowanie ul. Akacji oraz
ul. Czeremchowej
Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

100
0
Kilkanaście worków ze śmieciami – efekt
pracy Wiązowny Gminnej

Przedszkolaki z Pęclina wysprzątały
teren wokół „Stumilowego Lasu”

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych
Budowa mieszkań niekomercyjnych w Gminie Wiązowna
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Aż 40 proc. smogu
pochodzi z naszych
pieców!

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna
(Glinianka, Lipowo, Malcanów,
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna
Kościelna, Duchnów, Wiązowna Gminna)

75

Centrum Aktywności Lokalnej:
zadanie 1 – Termomodernizacja i rozbudowa oraz zadanie 2
– Zagospodarowanie przestrzeni przy CAL

100

Budowa targowiska gminnego

100

Ja w internecie – szkolenia
komputerowe dla mieszkańców

25

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

25

Wybieram rower i wiązowskie
szlaki rowerowe – etap I

100

Zakup samochodu dla ZGK

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

Foto: Adobe Stock

100

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF – pomoc
rzeczowa dla województwa
(Emów, Wiązowna Gminna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów)

Piąte – nie zabijaj!
Nadszedł sezon smogowy
Zimą często się zdarza, że codziennie normy tzw. pyłów zawieszonych
w powietrzu w naszej okolicy są przekroczone kilkukrotnie. Pyły to szkodliwe substancje, które powstają
w czasie spalania złej jakości węgla,
mokrego drewna, ale także śmieci.
W chłodne dni w naszych miejscowościach wystarczy po prostu wyjść
z domu, żeby się przekonać, że wielu
z nas truje siebie i sąsiadów. Smog nie
jest wcale zjawiskiem, które występuje
wyłącznie w dużych, pełnych samochodów miastach. Niestety, jakość powietrza zimą pozostawia wiele do życzenia
także w tak zielonej i wydawać by się
mogło, czystej okolicy jak nasza. Bo 40
proc. smogu pochodzi z naszych pieców,
a nie z naszych samochodów czy przedsiębiorstw. W wielu gminach występuje
ten sam problem, co u nas – powietrze
zatruwamy w największym stopniu sobie sami. I sami potem tym powietrzem
zmuszeni jesteśmy oddychać. W naszej
gminie jest stacja pomiarowa, której
wskaźniki wciąż alarmują. Poszczególne
pomiary można obserwować lub sprawdzić w każdej chwili na stronie: https://
airly.eu/map/pl.

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna
0

Opracowanie założeń

25

Faza projektowa/przygotowawcza

50

Kontynuacja/lub/procedura
wyłonienia wykonawcy

75

Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę

100 Zadanie zakończono

Mówi się często, że smog to efekt biedy. Przyczyną palenia w piecach odpadami, resztkami – wszystkim, co popadnie
– jest brak pieniędzy, np. na węgiel dobrej jakości. I pewnie jest w tym część
prawdy. Ale jest też druga strona medalu – nasze przyzwyczajenie, czasem zwyczajnie bezmyślność. Przez lata domowy
piec był miejscem, w którym zimą znikało wszystko, co niepotrzebne już w domowym gospodarstwie. Śmieci, tekstylia,
plastikowe butelki, nawet lakierowane
meble. Łatwiej, taniej, szybciej można się
było tego pozbyć, paląc w piecu. Niewiele

mówiło się także o szkodliwości takiego
zachowania. Dziś już jednak wiemy, że to
bardzo niebezpieczne dla nas i naszych
rodzin. Więc czas zmienić przyzwyczajenia! Nikt za nas tego nie zrobi!
Pyły zawieszone, które znajdują się w powietrzu, mogą zawierać metale ciężkie
i inne substancje toksyczne. Są to siarczany, azotany, amoniak, czarny węgiel
i przeróżne tlenki (np. siarki, glinu albo
żelaza) oraz sole. Wszystko pochodzi ze
spalania. Te substancje najgłębiej penetrują płuca. Wbijają się w nie i prowadzą do wielu groźnych chorób. Co roku
z powodu chorób wywołanych smogiem
umiera w Polsce 40 tys. osób, 72 proc.
z nich cierpi na chorobę niedokrwienną
serca, która kończy się zawałem, 14 proc.
na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc,
a kolejnych 14 proc. umiera z powodu
raka płuc.
Dlatego nie czekaj, jeśli masz stary piec,
wymień go jak najszybciej. Już od 1 października można składać do naszej gminy wnioski na dofinansowanie inwestycji
polegającej na wymianie źródła ciepła
w budynku mieszkalnym. Dofinansowanie
zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Realizację
przedsięwzięcia można rozpocząć po podpisaniu umowy. Jeśli zrobimy to wcześniej,
nie dostaniemy pieniędzy. Maksymalna
kwota dofinansowania wynosi 4,5 tys. zł.
Dotację będzie można dostać na inwestycje realizowane od początku 2020 r. Więcej informacji na ten temat udziela Anna
BOGUCKA – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub
25, 26 i 27, e-mail: a.bogucka@wiazowna.
pl lub pone@wiazowna.pl.

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Na terenie gminy Wiązowna zakończyły się prace związane z opracowaniem uproszczonego planu urządzania
lasów prywatnych. Właściciele tego
typu terenów do 27 października
mają czas na złożenie uwag do dokumentu, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Wiązowna.
Na zlecenie Powiatu Otwockiego firma
Taxus UL Sp. z o.o zrealizowała zadanie „Sporządzenie uproszczonego planu
urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu
lasu oraz prognozy oddziaływania na
środowisko dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego”. Na obszarze gminy
Wiązowna przeprowadzono taksację terenów lasów prywatnych. To czynności
obejmujące m.in. opis terenu oraz pomiar
i inwentaryzację znajdującego się na nim
drzewostanu. Podczas nich określa się
strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, zasobność oraz przyrost drzewostanu. Projektem UPUL, zawierającym: opis
i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania
i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej
na danym terenie, objęte są działki leśne

Foto: M. Sosonowska

Spis lasów.
Wyłożenie
planu
Na podstawie planu
będzie naliczany podatek

położone na terenie gminy Wiązowna
(ujęte w ewidencji gruntów prowadzonej
przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku) oraz
działki z przeznaczeniem leśnym w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których
właścicielami są osoby fizyczne.
Teraz przez 60 dni – od 27 września do
26 listopada – projekt uproszczonego
planu urządzania lasów wyłożony jest
do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy
Wiązowna (ul. Lubelska 59) w pok. 011
w pon. w godz. 8.00–18.00 oraz wt.-pt.
w godz. 8.00–16.00. Zastrzeżenia i wnioski można składać w terminie 30 dni od
daty wyłożenia, czyli do 27 października.

Szukają kochającego domu
KRAKAERS – z kanapy trafił za schro-

niskowe kraty... Po czterech latach oddany przez właściciela. Niestety, powodu
dokładnie nie znamy, ale poznaliśmy Krakersa! To fantastyczny 5-letni pies, ponoć mix husky. Pięknie chodzi na smyczy,
zna wszystkie komendy, uwielbia aportowanie. Pies z charakterkiem, raczej
nie dla każdego. Przydałby się
doświadczony
człowiek-przewodnik, który nie
da sobie wejść na
głowę. Krakers
czeka w schronisku na swojego
nowego pana.

Wnioski i zastrzeżenia rozpatrzy starosta,
a następnie wyda decyzję w sprawie ich
uznania lub nieuznania.
O szczególne zainteresowanie się sprawą
prosimy właścicieli, których nieruchomości nie stanowiły wcześniej ewidencyjnych działek leśnych (np. R – grunty orne,
Ł – łąki), a mogły zostać objęte sporządzanym uproszczonym planem urządzania lasów. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy
o lasach, uproszczony plan urządzania
lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Więcej informacji udziela Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok.
011, tel. 22 512 58 27.

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

HOMER

– to
wyjątkowo piękny i dostojny
pies. Ten długowłosy przystojniak
ma
mnóstwo wdzięku i jest pełen
gracji. Oprócz
niewątpliwej
urody posiada
również bardzo łagodny charakter. Jest
bardzo grzeczny i cichutki, stara się nie
wchodzić nikomu w drogę. Homer doskonale będzie się czuł w domu pełnym ciszy i spokoju, w towarzystwie starszych
osób. Ma ok. 8 lat. Będzie wspaniałym
towarzyszem do codziennych spacerów
i wspólnego leżenia na kanapie.

KORA

|

tel. 22 789 70 61

– to 7-letnia suka w typie
owczarka niemieckiego. Taki piękny i dobry pies. Parę miesięcy temu odebraliśmy
ją interwencyjnie w stanie skrajnego zaniedbania. Wygłodzona, cała w ranach,
z bolącym ciałkiem. Stała w brudzie na
łańcuchu, zapomniana. Po wielu tygodniach leczenia udało nam się ją odbudować. Zna komendy,
umie chodzić na
smyczy, ale przy
tym ma dużo siły
i energii, lubi dzieci,
na inne psy reaguje różnie. Prosimy
o świadomy dom
i gotowy na kontynuację leczenia.
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Dziecko zna zasady, a pisze z błędami.
Ma zdolności plastyczne, a nie potrafi
rysować realistycznych scen. Jest bardzo inteligentne i szybko się uczy, ale
ma poważne kłopoty z czytaniem. Co
jest tego przyczyną? Mistrzyni paradoksu, czyli dysleksja.
Dyslektykami byli m.in. Agatha CHRISTIE,
Winston CHURCHILL, Krzysztof Kamil
BACZYŃSKI, Adam ASNYK, Thomas EDISON. Do dysleksji przyznają się aktorzy
Orlando BLOOM czy Salma HAYEK. Dysleksja rozwojowa to nic innego, jak zespół specyficznych trudności w uczeniu
się. Wyróżniamy pięć głównych rodzajów dysleksji rozwojowej: dysleksja –
specyficzne trudności w nauce czytania,
dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w tym popełnianie błędów ortograficznych, dysgrafia
– trudności w opanowaniu pożądanego
poziomu graficznego pisma, dyskalkulia
– trudności w uczeniu się matematyki,
dyspraksja – trudności z wykonywaniem
precyzyjnych czynności ruchowych.

Dyslektycy mają
problemy z nauką
czytania

Mogą one łączyć się ze sobą. Najczęściej
spotykane zestawienie to dysleksja razem z dysortografią. Czym się objawia?
Dziecko z dysleksją najczęściej:
• ma problem ze spostrzeganiem różnicy
pomiędzy głoskami, np. z i s;
• ma problem z rozpoznawaniem liter
o podobnych kształtach, np. b, d, m,
n, e, c;
• zapomina kształtu rzadziej występujących liter, np. Ł, V, H, F;
• myli wyrazy różniące się jedną głoską,
np. tata i data, kosa i koza;
• przy zapisywaniu wyrazów opuszcza
lub dodaje litery, sylaby;
• ma problem z utrwaleniem poprawnej
pisowni wyrazów z np. ó, ż, ch;
• ma trudności w przypomnieniu sobie
właściwego słowa podczas pisania
samodzielnego;
• może nie umieć rozpoznać rymujących się słów ani ich samodzielnie
wymyślać;
• ma trudności ze sprawnym literowaniem wyrazów i odczytywaniem całego wyrazu;
• nie umie wymienić, jakie są kolejne
głoski, sylaby w słowie;
• zwalniania tempo czytania;
• może mieć trudności z czytaniem nut;

• może mieć zaburzenia motoryki rąk,
czyli małą sprawność ruchową, słabą
pamięć ruchową oraz zaburzoną szybkość automatyzacji podczas pisania,
co wpływa na wolne tempo pisania,
niski poziom graficzny pisma, szybkie
zmęczenie ręki oraz trudności z zapamiętaniem wzorców ruchowych;
• m
 oże pisać oburęcznie zamiast prawolub leworęcznie, co utrudnia prawidłowe czytanie.
Jeżeli zauważymy u dziecka niepokojące
objawy, powinniśmy natychmiast zgłosić
się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie trafi w ręce zespołu specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga).
Po przeprowadzeniu badań i postawieniu właściwej diagnozy dziecko otrzyma
pomoc terapeutyczną właściwą dla orzeczonego zaburzenia. W każdej z placówek
oświatowych na terenie naszej gminy jest
psycholog, logopeda lub pedagog, do którego można zwrócić się po poradę. On też
pokieruje nas dalej i podpowie, gdzie szukać pomocy, bądź gdzie można zdiagnozować nasze dziecko.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: pixabay.com

Trudności
w uczeniu się,
czyli dysleksja
rozwojowa
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Szkoła w Wiązownie. Dzień patrona

Młodzieżowy Sejmik Woj. Mazowieckiego. Rekrutacja
Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z całego
Mazowsza do kandydowania na radnych
Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego. Aby zostać radnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia i wysłać na adres
Fundacji Civis Polonus (sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl). Przyjmowanie
zgłoszeń trwa do 25 października. Więcej
informacji można uzyskać w Fundacji Civis Polonus, której powierzono powołanie
i organizację prac Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, pod nr tel.
509 725 536, 22 827 52 49.
Redakcja
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Warsztaty naelektryzowane
ładunkami

„Prowadź nas Lesie po ścieżkach historii Leśników”

W filii biblioteki w Gliniance odbył się pokaz eksperymentów. Tematem przewodnim była elektrostatyka. Na zgłębianie pojęć
i zjawisk fizycznych przybyła liczna grupa
zainteresowanych. Dzieci dowiedziały się,
co to jest pole elektromagnetyczne oraz jak
działają ładunki. Dzięki specjalnej maszynie
każdy mógł powąchać ładunek, który pachnie ozonem, usłyszeć go, dotknąć i poczuć.
Wiele radości wywołała stylizacja fryzur za
pomocą ładunków, eksperyment z foremkami od babeczek oraz eksperyment z wiatrem, który wiał z palca. Spotkanie miało
na celu pobudzenie ciekawości poznawczej
u dzieci. Była to również świetna okazja do
promocji księgozbioru popularno-naukowego.
Dorota Bortkiewicz

W Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie uczniowie szkoły w Wiązownie
– opiekujący się „Dębami” pomnikami pomordowanych leśników przez Rosjan w Katyniu – oddali cześć, biorąc
udział w „Apelu Poległych” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Celestynów.
W uroczystości uczestniczyli kombatanci, władze państwowe, samorządowe
oraz dyrektorzy i uczniowie okolicznych
szkół. Oprawę artystyczną oraz apel poległych wraz z salwą honorową zorganizowało wojsko, a uczniowie naszej szkoły
wystąpili z programem ,,Prowadź nas, Lesie, po ścieżkach historii Leśników‘’. Była
to niezapomniana żywa lekcja historii.
Aleksandra Sikora

W bibliotece leczymy duszę i ciało

Próbna ewakuacja w naszych
przedszkolach

Fot. Barbara Witkowska

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Wiązownie
10 września oddali hołd swoim patronom: Bohaterskim Lotnikom Polskim.
Cała społeczność szkolna wzięła udział
w uroczystym apelu, na który złożyły się
wiersze i pieśni patriotyczne oraz krótki
rys historyczny przypominający dramatyczne wojenne wydarzenia sprzed 80
lat. Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie na
cmentarzu w Wiązownie, w którym pochowani zostali wojenni bohaterowie.
Fotogalerię z uroczystości można obejrzeć na stronie: https://spwiazowna.
szkolnastrona.pl. Bogumiła Majewska

Edukacja

Książki mają cudowną moc. O terapeutycznej wartości czytania przekonywano już
w starożytności. W bibliotece podejmujemy
szereg działań, aby przekonać o tym jak najszerszą grupę użytkowników. 13 września
bibliotekę w Wiązownie odwiedziły dzieci
klas „0” ze szkoły w Wiązownie. Spotkanie tematyczne połączyło dwa święta: urodzin Juliana TUWIMA oraz Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy. Spotkanie rozpoczęliśmy
od zapoznania dzieci z twórczością wybitnego poety. Następnie ratowniczka medyczna Ilona BEREDA społecznie poprowadziła
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Bo
przecież tak samo ważne są zdrowa dusza
i zdrowe ciało. Na zakończenie spotkania
na dzieci czekała niespodzianka, był to policjant Przemysław BEREDA oraz jego podopieczny, czyli jedyny w naszym powiecie
pies tropiący.
Marzena Kopka

W gminnych przedszkolach w Pęclinie oraz
w Wiązownie zorganizowano próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Zakres i przebieg
działań został uzgodniony z Państwową
Strażą Pożarną w Otwocku i Ochotniczą
Strażą Pożarną w Malcanowie i w Wiązownie. Cała ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń, wszyscy
bezpiecznie opuścili przedszkola, zebrali
się na placu, w odpowiedniej odległości
od potencjalnego zagrożenia, w oczekiwaniu na dalsze działania Straży Pożarnej.
Przedszkolaki, pracownicy oraz nasi strażacy spisali się na medal.
Redakcja

Informacje do opublikowania
w „Powiązaniach”
można przesyłać na adres:
tukontakt@wiazowna.pl
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| biuletyn samorządowy | październik 2019

Foto: M. Kloch

Koniec bycia leniem.

Na przejażdżkę
rowerową można
wybrać się całą rodziną

10 rad, jak zacząć regularnie ćwiczyć

Kanapa, pilot i miska z chipsami to
twoja ulubiona forma ruchu? Tysięczne już próby rozpoczęcia regularnych
ćwiczeń znowu spełzły na niczym?
Oto 10 rad, które sprawią, że poderwiesz się i ruszysz do boju. Tym razem na pewno ci się uda.
Potrzebujemy skutecznej strategii, aby
osiągnąć widoczny efekt. Jak nareszcie
skutecznie zmotywować się i regularnie
zacząć ćwiczyć? Oto 10 rad, które sprawią, że odłożysz chipsy, pilota, wstaniesz
z kanapy i ruszysz do walki. Tym razem
wygrasz wojnę z samym sobą.

1. Cel i motywacja

Cel musi być przede wszystkim silny i realny. Zastanów się, co chcesz osiągnąć.
Kiedy już jasno określisz swoje priorytety, dobierz do ich realizacji odpowiednie
środki. Niech to będzie taka forma wysiłku, która pozwoli osiągnąć zamierzony
wynik i będzie sprawiać nam przyjemność. A co do motywacji… Nie patrz ciągle na wagę. Nie mierz się codziennie.
Motywuj się swoimi postępami, a dopiero potem wskaźnikami. To są prawdziwe
efekty twojej przemiany. Skrupulatnie je
odnotowuj.

2. Przede wszystkim dyscyplina

Z motywacją jest jak z wodą, w każdej chwili może wyparować. I powrót
na kanapę z pilotem w ręku gotowy. Jeśli naprawdę chcemy coś osiągnąć, potrzebujemy SAMODYSCYPLINY. Zacznij
wymagać od siebie i bądź konsekwentny w tym, co zacząłeś. Najważniejsze to
działać mimo miliona wymówek.

3. Zrób plan działania

Kiedy masz już jasno określony cel i zaczynasz go realizować, zrób sobie plan
działania. Rozpisz kiedy, gdzie i ile czasu poświęcisz na ruch. Zaznacz na kalendarzu i odhaczaj każdy dzień. Będziesz

widzieć czarno na białym, ile już zrobiłeś.
A to popchnie cię do dalszego działania.
Jeśli chcesz, możesz się nimi pochwalić,
np. na portalu społecznościowym. Kilka
„lajków” to dodatkowa motywacja.

będziecie się wspierać i wzajemnie motywować, gdy któregoś z was dopadnie
„leń”. A może masz psa? To doskonały kompan, np. do szybkich spacerów
i biegania.

Jeśli masz kłopot z wybraniem odpowiedniego dla ciebie rodzaju ćwiczeń zacznij
od… codziennego spaceru. To najlepsza
i najprostsza forma ruchu. Możesz to robić np. w drodze do pracy czy szkoły. Już
po kilku tygodniach regularnych spacerów zauważysz pierwsze efekty.

Życie jest pełne niespodzianek. Zawsze
może wydarzyć się coś, co nas wybije
z rytmu. Jednak w większości przypadku
nie musimy rezygnować z ćwiczeń, możemy je tylko skrócić do minimum. Wystarczy wspomniane już 10 minut.

4. Zrób pierwszy krok

5. Zasada 10 minut

Brak czasu to chyba najczęstsza wymówka, żeby nie ćwiczyć. Dlatego zacznij od
10 minut dziennie. Tyle każdy jest w stanie wygospodarować. Możesz zacząć od
wspomnianego już spaceru. Mogą to być
najzwyklejsze ćwiczenia znane każdemu,
choćby ze szkoły. W sieci znajdziesz gotowe zestawy, które zajmą ci właśnie
tyle czasu. Kiedy już wpadniemy w rytm
i czas naszych treningów stanie się coraz dłuższy, powinniśmy zacząć podnosić sobie poprzeczkę. Po jakimś czasie
należy zacząć zwiększać stopień trudności treningów i dokładać kolejne, nowe
elementy.

6. Kasa to żadna wymówka

Pieniądze nie mogą być wymówką. Nie
musisz mieć markowych ciuchów i butów. Nie musisz też od razu pchać się do
siłowni i korzystać z usług trenera indywidualnego. W sieci jest pełno darmowych filmów z prostymi ćwiczeniami.
Biegaj po parku czy szkolnym boisku.
Sprawdź również, czy w Twojej okolicy
nie ma siłowni na powietrzu. Są dostępne 24 godziny na dobę i to za darmo!

7. Znajdź sprzymierzeńca

Spróbuj też znaleźć kogoś, kto z Tobą będzie się pocił. Będzie Wam razem raźniej,

8. Uwaga na przerwy

9. Ważna różnorodność

Największym wrogiem każdego jest monotonia. Szybko się nudzimy, a to, czym
się znudzimy, zazwyczaj „odstawiamy na
boczny tor”. I tak, niestety, często jest
z codzienną aktywnością fizyczną. Jeśli
biegamy lub jeździmy zawsze tą samą
trasą, to po jakimś czasie zapewne nam
się opatrzy. Z tego powodu warto znaleźć
kilka alternatywnych ścieżek do biegania
czy jazdy na rowerze. Można też połączyć
ze sobą kilka form ruchu. I zmieniać co
jakiś czas swoje „zestawy”. Ta różnorodność sprawi, że nie będziemy się nudzić
podczas treningów.

10. Zrób sobie prezent

Nic nie działa tak, jak przysłowiowa marchewka. A tą marchewką, oprócz osiągnięcia ostatecznie wyznaczonego celu,
będzie ustalona wcześniej nagroda. Najważniejsze, aby naprawdę zależało nam
na tym, co chcemy dostać. Dzięki temu
marchewka pchnie nas do działania. Nagrody możemy dawać sobie za większe lub mniejsze osiągnięcia. Wszystko
zależy od tego, jak mocnego bodźca
potrzebujemy.

Redakcja
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KS ADVIT Wiązowna.
Ruszają treningi

Akrobatyka powietrzna.
Sukces uczennic z Zakrętu
Mamy powody do dumy. Dwie uczennice klasy 5a ze szkoły im. C. K. Norwida
w Zakręcie – Anna IZYDOREK i Julia BUDNY – wzięły udział w Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej, dołączając
do polskiej reprezentacji zawodników
z ramienia Polish Federation Air Power
Athletics. Zawody odbyły się w Hiszpanii w dniach 8-9 września. Dziewczynki
wystąpiły fenomenalnie, zajmując bardzo
wysokie miejsca przy olbrzymiej konkurencji z całego świata. Julia wywalczyła
IV miejsce na szarfach (aerial silk junior
10–14), a Ania – V na kole (aerial hoop junior 10–14).
Redakcja

Klub Sportowy ADVIT Wiązowna zaprasza
wszystkich chętnych na zajęcia z piłki nożnej. Trenować mogą i duzi, i mali. Treningi
odbywają się na stadionie przy ul. Sportowej 15. Zajęcia dla seniorów, czyli osób
powyżej 18 roku życia, organizowane są
w środy i czwartki w godz. 20.00 – 21.30.
Spotkania dla dzieci i młodzieży podzielone są rocznikami: 2005/2006 – zajęcia w poniedziałek, środę i piątek w godz.
18.00 – 19.30; 2007/2008 – zajęcia w poniedziałek w godz. 18.45 – 20.00, w środę
w godz. 18.00 – 19.30, w piątek w godz.
17.30 – 19.00; 2009/2011 – zajęcia we
wtorki i w czwartki w godz. 18.45 – 20.00;
2012/2013 – zajęcia w poniedziałki i piątki w godz. 17.00 – 18.00. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail:
advit.wiazowna@wp.pl.
Redakcja
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V Spartakiada Seniorów w Gliniance
Seniorzy pokazali swoją siłę i moc podczas
V Spartakiady Seniorów, która odbyła się
w Szkole Podstawowej w Gliniance. Wzięli w niej udział seniorzy m.in. z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej,
z Klubu „Senior+” w Woli Karczewskiej
oraz ze Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”. Nikt się nie poddawał, każdy uczestniczył w wybranych przez siebie
dyscyplinach na miarę swoich umiejętności oraz możliwości. Klasę pokazali też
wolontariuszy z Centrum Wolontariatu
Radiówek. Pomagali uczestnikom zawodów oraz mocno dopingowali ich do działania.
Krystyna Motyka

„Sportowa Sobota” w Wiązownie

„Wiązowna jest Fit!”.
Nowe zajęcia w GOK
„Wiązowna jest Fit!” – pod takim hasłem
17 września rozpoczynają się nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie. Zapraszamy na zajęcia o godz.
18.00 – „Zdrowy kręgosłup”, o godz.
19.00 – „Interwał spalanie tkanki tłuszczowej”, a o godz. 20.00 – „Płaski brzuch,
stretching”. Zapisy na miejscu. Zajęcia
prowadzi Aneta DZIEWULSKA, która jest
instruktorką fitness od 2002 r. Brała udział
w licznych szkoleniach, maratonach, konwencjach i warsztatach. Więcej informacji można uzyskać w GOK, tel. 22 780 41
79, e-mail: gok@gok-wiazowna.pl.
Paulina Sokół

Sport

Tenisiści z Wiązowny. Trzy medale
Młodzi tenisiści stołowi ze Szkoły Podstawowej w Wiązownie i klubu GKTS
Wiązowna wzięli udział w Grand Prix
Piaseczna. Turniej zakończyli trzema medalami. Najlepszym zawodnikiem naszej
ekipy okazał się Igor TWAROWSKI, który wygrał najmłodszą kategorię. Srebrny
medal, po pięknych wymianach, zdobył
Paweł LESZCZYŃSKI, który walkę o złoto przegrał paroma piłkami. Brązowy medal wywalczył Bartek KUBLIK, pokonując
swoją koleżankę klubową Olę GOŁĄB.
Tomasz Grzybowski

Szkoła Podstawowa w Wiązownie z okazji 20-lecia nadania imienia 5 października
zaprosiła na sportową sobotę. Uczestnicy spotkania zmagali się m.in. w turnieju
w tenisa stołowego. Rozegrano go w czterech kategoriach. Zwycięzcami zostali: SP
klasy 4-6 – Mateusz ZAPAŚNIK, SP klasy 7- 8 – Paweł LESZCZYŃSKI, młodzież
– Patryk DUBINIAK oraz OPEN - Tomasz
GRZYBOWSKI. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców i uczniów klasy integracyjnej VII
C. Dzięki dobrowolnym datkom udało się
uzbierać sporą kwotę, którą uczniowie
postanowili przekazać na zakup strojów
galowych dla szkolnego pocztu sztandarowego.
Redakcja
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O oprawę muzyczną
zadbali prawdziwi
szantymeni

„Szanty nad Laguną”.
Było żeglarsko w Malcanowie
Już po raz czwarty mieszkańcy naszej
gminy mogli uczestniczyć w „Szantach nad Laguną”. Malcanów gościł
kilkuset gości – miłośników żeglarskiej nuty. Spotkanie odbyło się na
piaszczystej plaży przy miejscowym
stawie o wdzięcznej nazwie „Laguna”. Okolica sprzyjała rodzinnemu
piknikowaniu na kocach.
Impreza z roku na rok nabiera wiatru
w żagle. W czasie tegorocznej edycji
o oprawę muzyczną wydarzenia zadbało
aż trzech wykonawców: szantymen Maciej BOSSOWSKI oraz zespoły „Strefa Ciszy” i „Żeglarze Portowi”. Impreza nie
straciła swojego lokalnego uroku i integracyjnego charakteru.

Skauci z Malcanowa wraz z zespołem „Strefa Ciszy” skomponowali szantę z okazji spotkania. Zorganizowali też
konkurs plastyczny dla dzieci, które przy
wsparciu skautów mogły nauczyć się alfabetu sygnalizacyjnego oraz węzłów
bosmańskich. Duzi i mali uczestniczyli
w wielu konkursach -niespodziankach,
które przygotował Komandor Bogdan.
Zwycięzcy mogli liczyć na atrakcyjne nagrody. Impreza zakończyła się późnym
wieczorem – wesołym tańcem na piachu i wspólnymi korowodami. Nad bezpieczeństwem przybyłych czuwali – jak
zawsze niezawodni – druhowie z OSP
Malcanów. Artyści, którzy pierwszy raz
zawitali do Malcanowa, nie mogli się nadziwić wspaniałej atmosferze, zaangażowaniu lokalnej społeczności i aktywnemu
udziałowi gości. Wpisali sobie przyszłoroczną datę „Szant” do kalendarzy i obiecali, że za dwanaście miesięcy znów do
nas zawitają.

Sylwia Piwowar

Foto: S. Piwowar, I. Trzaska

„Szanty nad Laguną” to nie zwykły koncert, a zabawa dla wszystkich. Po stawie
można było pływać na kajaku lub kanoe,
które zapewniła wypożyczalnia państwa
KOBZÓW. Po raz pierwszy w tym roku
– mimo niskiego poziomu wody – na
stawie zwodowany został jacht Koła
Żeglarskiego, działającego przy szkole
w Gliniance. Wdzięcznym obiektem dla
fotografów był jacht „Słoneczny Patrol”,
który pomagał uczestnikom spotkania
poczuć atmosferę Mazur. Na wygłodniałych wilków morskich czekała pyszna

grochówka, kiełbaski i ciasta przygotowane przez pracowników szkoły w Malcanowie. Nowością na „Szantach” było
stoisko, na którym wszyscy goście mogli bezpłatnie sprawdzić poziom glukozy, a także przebadać się w kierunku
wirusa HCV.

Foto: S. Piwowar, I. Trzaska
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Nowy krzyż w Pęclinie poświęcony

Galeria „Więzy”. Nowa wystawa

Wiosną tego roku stary, zmęczony już
czasem krzyż w Pęclinie przy przedszkolu poddał się wichurze i został wyłamany.
Państwo KSIĄŻEK (Mariusz i Agnieszka)
wraz z synami ufundowali nowy krzyż, natomiast sołtys i panowie z rady sołeckiej
wsparli fundatorów i pomogli w montażu
krzyża, ułożeniu kostki i zagospodarowaniu najbliższego terenu wokół sacrum. Po
summie 8 września nastąpiło poświecenie
nowego przydrożnego krzyża. Dziękujemy
za ofiarność rodzinie KSIĄŻKÓW. Mamy
nadzieję, że krzyż będzie służył mieszkańcom, oby jak najdłużej.
Olga Nowak

Galeria „Więzy” przygotowała nową wystawę „Jak dawniej o schludność dbano”. Zapraszamy 19.10. o godz. 15.00 na
wernisaż połączony z przedstawieniem
teatru z Wawerskiego Centrum Kultury –
Filia Falenica. Nowa ekspozycja ukazuje
czasy sprzed elektryfikacji. Wystawa będzie czynna 19.10.–10.11., w weekendy
w godz. 10.00–16.00, a w dni powszednie
– po wcześniejszym uzgodnieniu z galerią. GOK w Wiązownie – partner wydarzenia - zaprasza na bezpłatne, tematyczne
zajęcia. Spotkania odbędą się w ramach
„Tygodnia Czyściochów”. Warsztaty oraz
wizyta mogą odbyć się w dniach 21.10.–
25.10. w godzinach wskazanych przez
szkołę lub przedszkole.
Paulina Sokół

„Malowane Lato”. Wystawa w GOK

Bo na czytanie nigdy nie jest za
wcześnie

„Imieniny Izabeli”. Święto wszystkich mieszkańców

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie dzieci, biorące udział w akcji „Wakacje blisko domu”, miały okazję skorzystać
z organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury projektu „Malowane lato”.
Cel programu to pobudzenie dzieci do
twórczego działania i zachęcenie do wyrażania się poprzez sztukę. Prowadząca
zajęcia artystka Joanna CZUBAK zapoznała dzieci z różnymi technikami plastycznymi. Prace, które powstały podczas
warsztatów, prezentowane są na wystawie w naszym GOK. Spośród nich wybrano
pięć najlepszych. Te wejdą w skład ekspozycji organizowanej w siedzibie MIK oraz
wezmą udział w konkursie o zasięgu wojewódzkim. Wystawę w MIK (ul. Elektoralna 12, Warszawa) będzie można oglądać
w dniach 22.10 – 21.11.
Paulina Sokół

„Pierwsza czytanka dla…” tym razem
przedszkolaka to kolejna odsłona kampanii „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki. Każdy
przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem
do biblioteki otrzyma w prezencie wyprawkę z niezwykłą książką. W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece dziecko dostanie naklejkę, a po zebraniu 10 naklejek zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem, potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice
i opiekunowie. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna realizuje projekt w bibliotece głównej oraz w filiach w Gliniance
i Duchnowie. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny.
Marzena Kopka

To były naprawdę wyjątkowe „Imieniny Izabeli”. Mieszkańcy sołectwa, sąsiedzi oraz przyjaciele naszej wsi świętowali
i dobrze się bawili na rodzinnym spotkaniu
w konwencji „u cioci na imieninach”. W ramach imprezy wzięliśmy udział w „Narodowym Czytaniu”. Integracja Izabeli z resztą
świata trwała aż do późnej nocy. Nasza
społeczność jest aktywna i zaangażowana.
W czasie „Imienin Izabeli” zbieraliśmy fundusze na leczenie Kamila KOPACZA. Charytatywna zbiórka oraz zabawa fantowa
zakończyła się sukcesem – 2 600 zł w jeden wieczór!
Danuta Podgórska

Konkurs. Zagłosuj na naszą
bibliotekę
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
została zgłoszona do akcji „Przerwa na
wspólne czytanie”. Każdy może oddać na
nią swój głos. Głosowanie trwa do 4 listopada i znajduje się na stronie: https://
www.kinder.com/. Można oddać jeden
głos dziennie. Nagrodzonych zostanie 300
bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów,
z czego 50 otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem.
Następne 250 dostanie książki za kwotę
300 zł. Dodatkowo dla 300 bibliotek przygotowano prezenty. Będą to dwie pufy do
kącika wspólnego czytania. Zachęcamy do
oddania głosów na Bibliotekę Publiczną
Gminy Wiązowna.
Marzena Kopka

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze podaliśmy, że na
dożynkach na scenie wystąpiły „Wawrzynioki”, a obejrzeliśmy występ „Rzakcianek”.
Redakcja
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GOK Wiązowna
oferuje bogaty
wachlarz zajęć

Nowa oferta
GOK Wiązowna
Kreatywność, rozwój, sztuka, oraz ciekawość świata to motyw przewodni
nowej oferty programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
Na wrześniowej sesji radni podjęli decyzję o zmianie w statucie GOK.
Wkrótce poszerzy on swą działalność
o sport i turystykę.
Od września GOK ruszył z nowościami.
Wśród nich „Chirurgia zabawy” dla najmłodszych dzieci (max. 3-letnich), które będą się tu rozwijać przez trening
wszystkich zmysłów. „Porodówka pomysłów” to kolejna oferta, tym razem dla
dzieci w wieku 4-10 lat. Zajęcia te rozbudzają kreatywność, a ich tematyka –
zmieniająca się z miesiąca na miesiąc
– sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nowością jest również „Rozrusznik”
dla młodych ludzi w wieku 10-14 lat.
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
to również rozwój muzyczny. Zapraszamy
na kursy gry na gitarze, ukulele, pianinie,

saksofonie, akordeonie, klarnecie. Zapraszamy również do uczestnictwa w zajęciach Chóru Mienia River. Nowe alty lub
tenorzy będą mile widziani w szeregach
chóru. Czekamy też na nowych aktorów
Teatru Muzycznego. Sekcje dziecięce, dla
dorosłych i seniorów, otworzą niejednego uczestnika na barwny świat teatru.
W świat tańca towarzyskiego i latino solo
wprowadzi naszych podopiecznych szkoła
tańca FAST STEP. Miłośników obiektywu
również zapraszamy do GOK-u. Mamy dla
nich świetnie prowadzone zajęcia z fotografii. Osoby ze zdolnościami manualnymi
również nie będą się u nas nudzić: batik, rysunek i malarstwo, ceramika, rzeźbiarstwo i modelarstwo, rękodzieło – do
wyboru. Te zajęcia otworzą uczestnika na
świat sztuki. Najmłodszych z rodzicami
zapraszamy na spotkania Klubu Malucha.

Jest on odpowiedzią na potrzeby mam,
które chciałyby integrować swoje pociechy z innymi dziećmi.
Na wrześniowej sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli uchwałę o zmianie
statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Jedna z największych zmian dotyczy zakresu działalności ośrodka. Już wkrótce GOK
zajmie się także rozwojem turystyki oraz
sportu w naszej gminie.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznawania się z ofertą Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiązownie. Dostępna jest na
stronie www.gok-wiazowna.pl, pod numerem telefonu 22 780 41 79 oraz na https://
www.facebook.com/wiazowna.gok/

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Otwarcie świetlicy
w Stefanówce.
Zapraszamy 19
października
Zapraszamy na uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej przy ul. Sowiej
w Stefanówce. A będzie się działo.
Gminny Ośrodek Kultury przygotował
moc atrakcji i ciekawych wydarzeń.
Rozpoczniemy o godz. 10.00 tanecznym
show. Instruktorzy ze szkoły tańca FAST
STEP przygotowali dla uczestników zajęcia pokazowe. Poczujemy również południowoamerykański klimat za sprawą
zajęć tanecznych „Latino Solo” dla pań.
O godz. 11.00 ruszą warsztaty „Ceramiczne Cudeńka”. O godz. 12.30 nastąpi
uroczyste otwarcie świetlicy, uwieńczone
przecięciem symbolicznej wstęgi. Godz.

Nowa świetlica gminna
otwiera swe podwoje
13.00 będzie należeć do Fit Kids Academy. Kolejną atrakcją w świetlicy będą
warsztaty szydełkowania. Początek godz.
14.00. Tuż po nich odbędą się warsztaty „Zachować Lato”. Na godz. 16.00 zapraszamy miłośników tańca. Od godz.
17.00 rozpoczną się warsztaty plastyczno-malarskie, prowadzone przez lokalną artystkę. Zwieńczeniem dnia będą

warsztaty z animacji poklatkowej, które
ruszą o godz. 18.00.
Otwieramy świetlicę, otwieramy wachlarz możliwości oraz otwieramy się
na propozycje współpracy. Do zobaczenia na Sowiej!

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Jego motto życiowe brzmi: „Tyle jesteśmy
warci, ile możemy dać siebie innym”.

„Rollek. Pies przewodnik”.
Spotkanie z autorką
i bohaterami książki

Rollek jest
przewodnikiem
i wiernym
przyjacielem

W naszych bibliotekach gościliśmy 20
września wyjątkowych gości: Annę
BUDZIŃSKĄ – edukatorkę z „Uprzejmego Łosia”, która uczy dzieci empatii i miłości do zwierząt, Sebastiana
GRZYWACZA z psem przewodnikiem
Rollkiem – bohaterów książki pt. „Rollek. Pies Przewodnik” – oraz Barbarę GAWRYLUK, autorkę wyjątkowych
książek m.in. o pracujących psach.
Barbara GAWRYLUK jest laureatką wielu prestiżowych wyróżnień. Jej „Małych

bohaterów” nagrodzono Międzynarodową Nagrodą organizacji EENA 112 Award.
Sebastian GRZYWACZ od 11 lat – w wyniku wypadku – jest osobą ociemniałą. Jest
społecznikiem, przewodnikiem po „Niewidzialnej Wystawie”, współzałożycielem
„Fundacji Ponad Słowami”, szkoleniowcem i audytorem. Jest również wielbicielem
książek i sportów – również w wersji ekstremalnej, spacerów oraz zabaw z ukochanym synem. Od wielu lat aktywnie walczy
o prawa osób z niepełnosprawnościami.

„Narodowe Czytanie 2019”.
Nowele w Izabeli
Już po raz ósmy odbyło się „Narodowe Czytanie” – akcja pod patronatem
pary prezydenckiej. Spotkaliśmy się 7
września w świetlicy „Pod Jaworem”.
Tym razem odczytaliśmy wybrane nowele polskie.
W akcję – zorganizowaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz mieszkańcami sołectwa Izabela – włączyli się zaproszeni goście oraz
przedstawiciele władz samorządowych
na czele z wójtem Januszem BUDNYM.
„Narodowe Czytanie” zostało zapoczątkowane w 2012 r. Na pierwszy ogień
poszedł „Pan Tadeusz” Adama MICKIEWICZA. Podczas tegorocznej – ósmej
już – edycji akcji czytaliśmy polskie

nowele m.in. „Dobrą panią” Elizy
ORZESZKOWEJ czy
„Katarynkę” Bolesława PRUSA. Dziś
teksty te nie straciły nic ze swej
aktualności. Uczą
nas, że w życiu
powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością,
że nie wolno nam stracić wrażliwości
na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Po zakończonym czytaniu
uczestnicy i lektorzy wzięli udział w zabawie z okazji „Imienin Izabeli”. Gospodarze przygotowali moc atrakcji dla
ciała i dla ducha.

Z Anią, Sebastianem i jego psem przewodnikiem w ciągu dnia w bibliotece w Wiązownie i w jej filii w Gliniance spotkali
się uczniowie z miejscowych szkół. Po południu zaś do tej wspaniałej trójki dołączyła pisarka Barbara GAWRYLUK. Licznie
przybyła do Wiązowny grupa uczestników
miała okazję usłyszeć opowieść o tym, jak
rodzi się książka oraz zapoznać się z wieloma ważnymi i ciekawymi informacjami
na temat pracujących psów i osób niewidzących. Niezwykłych gości mieli również
okazję poznać seniorzy z Dziennego Domu
„Senior+” z Woli Karczewskiej.
Celem spotkań było promowanie wiedzy
na temat aktywności osób niewidomych
w różnych dziedzinach oraz pokazanie, jak
radzą sobie w codziennym życiu i jak można im pomóc. Ważnym elementem była
promocja literatury dziecięcej oraz wyjątkowej serii książeczek Barbary GAWRYLUK
o pracujących psach. Książki, które można było zakupić podczas spotkania, rozeszły się, jak „ciepłe bułeczki”. Oczywiście
opatrzone autografem pisarki. Mamy nadzieję, że spotkanie na długo pozostanie
w pamięci dzieci, młodzieży i dorosłych,
którzy w nim uczestniczyli.

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

Tym razem na głosy
odczytano wybrane
polskie nowele

Dziękujemy wszystkim lektorom oraz
uczestnikom za aktywne włączenie się do
akcji „Narodowego Czytania”. Szczególnie
dziękujemy Radosławowi WISIŃSKIEMU,
właścicielowi „Poczty tortowej”, za okazane wsparcie pod postacią przepysznych
wypieków.

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Październik
17.10. godz. 18.00

„Dzień Kobiet Wiejskich z przymrużeniem oka”
w Woli Karczewskiej
Wstęp za wejściówkami. Do odebrania w GOK Wiązowna

18.10. godz. 18.00

Pokaz eksperymentów – ogień
Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna,
ul. Kościelna 41. Wstęp: 10 zł

19.10. godz. 10.00

Otwarcie świetlicy w Stefanówce
Miejsce: Stefanówka, ul. Sowia 8

24.10. godz. 10.00

Dzień otwarty w Dziennym Domu „Senior+” w Woli
Karczewskiej
Miejsce: dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli
Karczewskiej

27.10. godz. 8.00

„Niepodległość mamy we krwi” – akcja
krwiodawstwa
Miejsce: OSP Glinianka, ul. Napoleońska 48

28.10. Godz. 18.00

Warsztaty z programowania z robotem Photonem
Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna,
ul. Kościelna 41. Wstęp: 30 zł

29.10. Godz. 16.15

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Transmisja on-line: wiazowna.esesja.pl
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, sala konferencyjna

Biblioteka poleca
Tomasz Michniewicz „Chrobot”
Siedem podróży w czasie. A ponieważ
czas dany nam jest jako pamięć, będzie to siedem podróży przez siedem pamięci siedmiu zwykłych ludzi. Niby ten
sam świat i te same czasy, ale widziane z różnych perspektyw – mieszkańca
Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii,
Zimbabwe i Japonii. Siedem opowieści
o problemach, wyzwaniach, szansach
i możliwościach. Ich zestawienie uświadamia, jak wiele zależy od tego, czy miało
się szczęście urodzić się tu,
a nie gdzieś indziej.
Książka dostępna
w bibliotece
w Wiązownie.

Krzysztof Skórzyński „Świat na
głowie”
Co narodziny dziecka zmieniają w życiu?
Kiedy mężczyzna zaczyna się czuć ojcem?
Jak przeżywać ojcostwo, nie zatracając siebie? Dlaczego tacierzyństwo nie jest traktowane na równi z macierzyństwem? Jak
sprostać nowej roli? Dziennikarz TVN rozmawia z kierowcą rajdowym, aktorem,
muzykiem, gwiazdą internetu i bokserem
o wyzwaniu, jakim jest bycie tatą. O tym,
co zmieniło w ich życiu i jak to „ogarnąć”.
Jak pielęgnować miłość pomiędzy partnerami i kiedy rodzi się
miłość do dziecka oraz
że wszystko nie byłoby
możliwe, gdyby nie ona.
Książka dostępna
w filii w Gliniance.

Camilla Läckberg „Złota klatka”
Piękna i inteligentna Faye ma wszystko
– doskonałego męża, kochaną córeczkę
i kosztowny apartament. Jednak to złudzenie… Idealne życie kobiety to desperackie próby dążenia do usatysfakcjonowania
Jacka. Dręczona mrocznymi wspomnieniami, Faye czuje się, jakby była zamknięta
w złotej klatce. Jack i ich córka nie wracają
z rejsu łodzią. Policja spostrzega w mieszkaniu kałużę krwi. Oskarżenie pada na
męża Faye. Co Jack ukrywa przed żoną? Czy zabił córkę? Nic w życiu
Faye nie będzie takie,
jak dotychczas.
Książka dostępna
w filii w Duchnowie.

www.tuwiazowna.pl

„Święto Sójki Glinieckiej” w Izbie Regionalnej w Gliniance zgromadziło
tłum gości, którzy mieli okazję wysłuchać licznych koncertów, wziąć
udział w konkursach i zabawach. I,
oczywiście, posmakować naszej lokalnej potrawy i królowej imprezy –
sójki glinieckiej.
Jako pierwsze na scenę wkroczyły dzieci
ze szkoły im. Wincentego WITOSA w Gliniance. Przygotowały wspaniały pokaz
z elementami ludowymi, jak również patriotycznymi. Potem na scenie pojawiły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Gliniance. Rozpoczęły swój popis radosną pieśnią „Witajcie, kochani!”, za co
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Tuż po paniach z Glinianki zgromadzeni
goście mieli okazję podziwiać dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Varsovia”.
Na sójkowej scenie nie zabrakło również
rodzimych gwiazd z naszej gminy. „Rzakcianki” zaprezentowały znane i ludowe
pieśni. Na początek odczytano wiersz napisany specjalnie z okazji święta sójki.
Panie swoim śpiewem przy akompaniamencie akordeonu rozentuzjazmowały zgromadzoną publiczność. Występ
„Rzakcianek” nadał całemu wydarzeniu
wyjątkowy charakter. Na scenie zagościła również kapela „Bocianisko” z Garwolina, która przeniosła nas w świat
muzyki biesiadnej i tanecznej. Ciekawostką był instrument, którego używał

jeden z muzyków. Była to harmonia pedałowa, która obecnie jest bardzo rzadko spotykanym instrumentem. Święto
Sójki w Gliniance było również okazją
do wysłuchania zespołu „Kądziołeczka”
z Osiecka.
Święto Sójki Glinieckiej to nie tylko występy muzyczne. Cały plac przy izbie był
wypełniony po brzegi wystawcami, rękodzielnikami i stoiskami rozrywkowymi oraz
edukacyjnymi. Goście mogli skorzystać
z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Najmłodsi mieli okazję wziąć udział
w zajęciach o tematyce pszczelarskiej. Instruktorki z fundacji Alter Eko zaprosiły
uczestników do udziału w warsztatach florystycznych. Można było stworzyć własny
„las w słoiku” oraz wykonać „litografię botaniczną”. Swoje stoisko miała również Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, gdzie
można było m.in. zapoznać się z programem „Książka na start”. Na wszystkich odwiedzających czekały też drobne podarunki
oraz foto ramka, gdzie można było zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Atrakcją numer
„1” był ul z liczną rodziną pszczół przywieziony przez Magdalenę KOZERSKĄ z Fundacji „Kochajmy pszczoły” oraz warsztaty
tworzenia świec z wosku pszczelego.
Podczas niedzielnego popołudnia odbyła
się również gra edukacyjna na pszczelej
rabacie. Zabawa przyciągnęła wiele dzieci starszych i młodszych, które miały okazje wzbogacić swoją wiedzę o roślinach

Swoimi talentami
wokalnymi pochwaliły
się dzieci z Zespołu
Pieśni i Tańca Varsavia
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Foto: I. Trzaska

„Święto Sójki Glinieckiej”
już za nami.
Było ludowo i smakowicie!
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i pszczelich zwyczajach. Rozstrzygnięto
także konkurs na „Najsmaczniejszą Sójkę Gliniecką”. Tegoroczną zwyciężczynią została Jadwiga PAPROCKA, która
swoim przepisem i wykonaniem nadała powiew świeżości temu regionalnemu
przysmakowi. Warto dodać, że zwyciężczyni konkursu wzięła w nim udział po
raz pierwszy. II miejsce przypadło Ewie
ŁADNO, III – Bogusławie ŁYCZAKOWSKIEJ, a IV – Mariannie GRZENDZIE. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
kulinarnych.
Niedzielnego popołudnia nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu „Kwiaty
i kwiateczki dla trzmiela i pszczółeczki”.
Uczestnicy mieli urządzić rabaty kwiatowe na własnych posesjach, a te stworzyły
sieć miejsc przyjaznych dla naszych małych przyjaciół. Komisja konkursowa każde zgłoszenie nagrodziła wyróżnieniem
i atrakcyjnymi nagrodami.
Mamy nadzieję, że tradycja pieczenia
sójek będzie się wciąż rozwijać i jeszcze
bardziej utożsamiać nas z naszym regionem.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Jeśli jesteś zainteresowany
współpracą lub dystrybucją
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska, A. Budzińska

Święto Sójki
Glinieckiej

