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Place zabaw i miejsca wspólnego wypoczynku. Wiele w tej kwestii w tym roku wspólnie zrobiliśmy! Na
str. 8 pokazujemy inwestycje, które w tym zakresie
zostały przeprowadzone w naszej gminie w 2021 r.
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Sędzia Anna Maria Wesołowska – znana z telewizji jako nieugięta i pewna siebie sędzia opowiadała
o różnych formach przemocy. Na str. 16 i 17 relacjonujemy przebieg z tego fantastycznego spotkania.

Dofinansowanie do termomodernizacji domów! Na
str. 22 piszemy, gdzie i jak możesz się starać o dotację na fotowoltaikę, przydomową oczyszczalnię
ścieków czy nowy piec.
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Projekt: KAPE. Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Ruszamy z pierwszym
w historii gminy
planem budowy
mieszkań socjalnych

www.tuwiazowna.pl

Samorząd

To wyjątkowa inwestycja, która pozwoli nam pomóc
tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują.
Osobom w skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej,
niepełnosprawnym. Rodzinom, które z różnych
powodów znalazły się w sytuacji zagrażającej ich
bezpieczeństwu czy funkcjonowaniu na poziomie
niezbędnego minimum.
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W naszej gminie na 13 000 mieszkańców jest bardzo mało mieszkań komunalnych. W dodatku o bardzo niskim
standardzie. W kolejce czekają kolejne
rodziny. Inwestycja w mieszkania odkładana była przez lata i przegrywała z wydatkami na drogi, szkoły czy oświetlenie.
– Doszliśmy do momentu, w którym możemy zadbać i o tę część inwestycji – mówi
Janusz BUDNY Wójt Gminy Wiązowna.
– To dla mnie osobista radość, że po latach ciężkiej pracy nas wszystkich – mieszkańców, radnych, urzędników – doszliśmy
do momentu, w którym możemy realizować inwestycje zwyczajowo spychane na
sam koniec kolejki wydatków samorządowych. Zawsze jest coś pilniejszego, zawsze
są wydatki cieszące się większą akceptacją społeczną, wydatki, na których zależy
większej grupie mieszkańców. Cieszę się,
że jako gmina, jako samorząd, jako społeczność jesteśmy w momencie, w którym potrafimy dzielić się z tymi naszymi
sąsiadami, którzy tej pomocy bezwzględnie potrzebują.

Rzut elewacji południowej

Uwagi:
- Wszystkie prace budowlane
konstrukcyjmymi wykonywać w/g proje
- Przed przystąpieniem do robót
projektach roboty związane. Ew
przedstawić nadzorowi autorskiemu p
Prowadzenie robót w przypadku stw
zabronione. W szczególności zabron
oparciu o dokumentację jednej branży
do architektury i pozostałych branż.
- Wszelkie zmiany, które wykonaw
rownież te, które służą jedynie zm
przedstawione nadzorowi autorskiemu
- Materiały elewacyjne, wykończeniow
instalacyjne będą przed ich wbudowan
lub Inwestorowi celu uzyskania akcept
Uwagi dotyczace wykonania konstr
- Przed przystąpieniem do wykonywa
sprawdzić wymiarowanie otworów dr
wybranych typów drzwi.
Uwagi dotyczące wykonania instala
- Na przejściach rurociagów cieplnyc
ściany konstrukcyjne i stropy bud
ochronne. W przypadku systemów rur
są w bruzdach ściennych lub prow
przeprowadzić probę ciśnieniową prze
prac budowlanych.
- Instalacje elektryczne nalezy prowad
Szczegóły wykończeniowe w tym k
niniejszym opracowaniu należy uzgod
Inwestorem.

Wszystkie wymiary należy sprawdz

Krajowa A
Poszanowania

Aleje Jerozolim
00-697 Wa

Inwestycja:
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manewrowe, zapewniające możliwość Koszt całej inwestycji to ponad 10,3 mln
E-01
Elewacja Płd.
1:100
swobodnego poruszania się po loka- zł. Na jej zrealizowanie Gmina Wiązowlu. Dobrane będą również odpowiednie na uzyskała prawie 8,8 mln bezzwrotsprzęty i akcesoria łazienkowe.
nego wsparcia z rządowego programu
wsparcia budownictwa komunalnego.
Wszystkie lokale zostaną wykończone Resztę, tj. ponad 1,5 mln dołożymy z na„pod klucz”. Będą wyposażone w proste, szej wspólnej kasy. Mieszkania komunal1
ale funkcjonalne łazienki i kuchnie. – Lu- ne będą własnością 2Gminy Wiązowna.
3
dziom, którzy spędzili cale życie w stan- Prawo do zamieszkania
w nich otrzyma4
dardowych warunkach – mieli dostęp do ją osoby spełniające określone kryteria. –
wody, toalety, zwyczajnej kuchni, trudno Rozsądny przydział tych mieszkań będzie
sobie nawet wyobrazić, jakim wyklucze- kluczowy – mówi Małgorzata ŁYSIK, dyniem potrafi być zrujnowane, zgrzybia- rektor Centrum Usług Społecznych Gminy
E-02
Elewacja Zach.
1:100
łe czy skrajnie ciasne mieszkanie – mówi Wiązowna. – Jestem przekonana, że traMaciej NEJMAN, dyrektor Zakładu Go- fią one w ręce naprawdę potrzebujących
spodarki Komunalnej w Wiązownie. – Od i że zmienią ich życie. To nie są mieszkalat staramy się tak zarządzać naszymi nie- nia dla ludzi z marginesu społecznego, któruchomościami, by móc wydzielić i wyre- rzy podjęli taki życiowy wybór. To nie są
montować kolejne lokale – ale wciąż jest mieszkania dla ludzi, którym się nie chce.
ich za mało. Widziałem wiele takich ro- Ta inwestycja ma zmieniać funkcjonowadzin, które odżywały, rozkwitały po tym, nie rodzin, które od lat walczą z wykluczegdy po latach życia w warunkach urągają- niem nie ze swojej winy. Te lokale mogą
cych człowieczeństwu przeprowadzały się stać się początkiem normalnego, zwykłedo normalnych mieszkań. Takie rodziny go życia, które dziś jest poza ich zasięgiem.
stają na nogi, dzieci z takich rodzin zaczynają budować normalne, zdrowe relacje Przetarg na generalnego wykonawcę inspołeczne. Wychodzą z poczucia skraj- westycji zostanie zamknięty jeszcze
nego wstydu, mają szansę na normalne w 2021 r. Wiosną 2022 powinny się rozfunkcjonowanie, stają się częścią zdrowe- począć prace budowlane. Cała inwestycja
Krajowa Agencja
z końgo społeczeństwa. Taka jest prawdziwa zakończy się najprawdopodobniej
Poszanowania Energii SA
Aleje Jerozolimskie 65/79

moc czystego mieszkania, kąta do nauki, cem 2022 r.
00-697 Warszawa
Inwestycja:
Redakcja
braku pleśni czy najzwyklejszej toalety.
Budowa zespołu trzech
budynków mieszkalnych
tukontakt@wiazowna.pl
Nowe mieszkania komunalne pozwolą
wielorodzinnych
wolnostojących (osiem
nam pomóc wielu takim rodzinom mieszmieszkań komunalnych
w każdym) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
kającym na naszym terenie.
LEGENDA

tynk silikonowy struktura K1, kolor złamana biel
NCS S 1002-Y

tynk silikonowy, kolor ciemnoszary NCS S 8000-N
tynk mozaikowy, kolor szary NCS S 6500-N

tynk mozaikowy, kolor ciemnoszary NCS S 8000-N
blachodachówka kolor RAL 7016
obróbki blacharskie, rynny i
rury spustowe, kolor
ciemnoszary RAL 7016

Uwaga: materiały elewacyjne należy
bezwzględnie przedstawić do
akceptacji przez wykonaniem
elewacji.

Uwaga:
Rysunki elewacji dotyczy Budynku 2.

Kompleks nowych mieszkań komunalnych powstanie w Radiówku. W trzech
budynkach zaprojektowane zostały 24
mieszkania. To niemal dwa razy więcej
niż cały obecny zasób mieszkań komunalnych, którymi dysponujemy. Mieszkania będą miały od 34 do 52 m. Budynki są
dwukondygnacyjne i niepodpiwniczone.
W każdym zaprojektowano osiem lokali mieszkalnych z aneksami kuchennymi
w pokojach dziennych. Wszystkie lokale
posiadają niezależne wejścia z zewnątrz.
W zależności od kondygnacji przynależeć będzie do nich balkon lub ogródek
z tarasem. W każdym z trzech budynków znajdzie się mieszkanie specjalnie,
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Uwzględnione zostały niezbędne
minimalne szerokości otworów drzwiowych w świetle, a także przestrzenie
1295

483

392

E-01

Uwagi:
- Wszystkie prace budowlane związane z elementami
konstrukcyjmymi wykonywać w/g projektu konstrukcji.
- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich
projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest
zabronione. W szczególności zabronione jest prowadznie robót w
oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień
do architektury i pozostałych branż.
- Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić,
rownież te, które służą jedynie zmianie technologii, winny być
przedstawione nadzorowi autorskiemu.
- Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria
instalacyjne będą przed ich wbudowaniem przedstawione architektom
lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji.
Uwagi dotyczace wykonania konstrukcji:
- Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji ścian i stropów
sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować je do
wybranych typów drzwi.
Uwagi dotyczące wykonania instalacji:
- Na przejściach rurociagów cieplnych, wodnych i gazowych przez
ściany konstrukcyjne i stropy budynku należy stosować tuleje
ochronne. W przypadku systemów ruruciągowych, które umieszczone
są w bruzdach ściennych lub prowadzone pod posadzką, należy
przeprowadzić probę ciśnieniową przed każdorazowym zamknięciem
prac budowlanych.
- Instalacje elektryczne nalezy prowadzić w bruzdach ściennych.
Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w
niniejszym opracowaniu należy uzgodnić z nadzorem autorskim lub
Inwestorem.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
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Elewacja Płd.

1:100

Rzut elewacji
zachodniej

Adres:
działka nr ew. 584/114, obręb: Emów
jednostka ewidencyjna: 141708_2
miejscowość: Emów
gmina: Wiązowna
Inwestor:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
Projektant:
dr inż. arch. Michał Pierzchalski
upr. bud. MA/008/06 w spec.
architektonicznej

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszOpracowanie
kaniowej i finansowej mogą
korzystać z pomocy Centrum Usług Społecznych
Gminy
Sprawdzający
1
2Wiązowna. W ofercie centrum znaleźć można
Etap: rodzin, osób sa3liczne programy wsparcia dla
Projekt techniczny
4motnych czy niepełnosprawnych. Jeśli ktoś poBranża:
Architektura
trzebuje pomocy, może kontaktować
się z CUS
Tom:
I - ARCHITEKTURA
pod nr tel. 22 780 46 59 lub
610 45 53.
:

mgr inż.arch. Katarzyna Sawicka

LEGENDA

tynk silikonowy struktura K1, kolor złamana biel
NCS S 1002-Y

tynk silikonowy, kolor ciemnoszary NCS S 8000-N

:

mgr inż. arch. Aleksandra Sybilska
upr.bud. KPOKK IARP 91/2013 w spec.
architektonicznej

tynk mozaikowy, kolor szary NCS S 6500-N

tynk mozaikowy, kolor ciemnoszary NCS S 8000-N
blachodachówka kolor RAL 7016
obróbki blacharskie, rynny i
rury spustowe, kolor
ciemnoszary RAL 7016

Uwaga: materiały elewacyjne należy
bezwzględnie przedstawić do
akceptacji przez wykonaniem
elewacji.

E-02

Elewacja Zach.

1:100

Uwaga:
Rysunki elewacji dotyczy Budynku 2.

Tytuł rysunku:

Elewacja E-01, E-02 - Budynek
2
Data:
30.06.2021

Skala rysunku:
1:100

Nr arkusza:
PT.29

Rewizja:

Budowa zespołu
budynków miesz
wielorodzinnych
wolnostojących (
mieszkań komun
w każdym) wraz
infrastrukturą tec

Adres:
działka nr ew. 584/114,
jednostka ewidencyjna
miejscowość: Emów
gmina: Wiązowna
Inwestor:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
Projektant:

dr inż. arch. Michał Pierzc
upr. bud. MA/008/06 w sp
architektonicznej

Opracowanie:

mgr inż.arch. Katarzyna S

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Aleksandra
upr.bud. KPOKK IARP 91
architektonicznej

Etap:

Projekt techniczn
Branża:

Architektura
Tom:

I - ARCHITEKTUR
Tytuł rysunku:

Elewacja E-01, E2
Data:
30.06.2021

S
1

Nr arkusza:
PT.29

R
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Nowy chodnik przy Kościelnej
w Wiązownie

Foto: Adobe Stock

„Liderzy inwestycji”. Jesteśmy
w pierwszej 10. na Mazowszu
Pismo „Wspólnota” opublikowało zestawienie „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów
2018 – 2020”. W zestawieniu przeanalizowano wydatki 16 województw i 18 miast
wojewódzkich, 48 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 267 miast powiatowych, 610 miast innych oraz 1533 gmin
wiejskich. W obliczeniach brano pod
uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca. Gmina Wiązowna znalazła się na 67
miejscu w Polsce spośród gmin wiejskich.
Nasze średnie wydatki inwestycyjne per
capita w latach 2018 – 2020 wyniosły
1913,95 zł w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Nasza gmina – w porównaniu z poprzednim zestawieniem za lata
2017 – 2019 – utrzymała dziewiątą pozycję na Mazowszu.
Redakcja

Asfalt na ul. Miodowej
w Dziechcińcu
W ramach zaplanowanych na ten rok gminnych inwestycji zmodernizowaliśmy ul. Miodową w Dziechcińcu na odcinku prawie 500
m (od ul. Majowej do ul. Ziołowej w Dziechcińcu). Położono na niej nawierzchnię
asfaltową o szerokości 5 m i wykonano pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m. Koszt budowy tego odcinka drogi to 169 271,52 zł.
Na tę budowę od Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy kwotę
50 tys. zł.
Tomasz Mielnicki

Na początku października przekazaliśmy
teren przy ul. Kościelnej w Wiązownie firmie BRUK-TRANS. Ta w pierwszym etapie
wykona przebudowę chodnika na odcinku ok. 180 m od skrzyżowania z ul. Pęclińską do zjazdu na działkę o numerze ew.
671 przy ul. Kąckiej. Te prace będą kosztować 170 501,45 zł. W drugim etapie firma
przebuduje już istniejący chodnik i dobuduje nowy odcinek, przebuduje zjazdy na
posesje oraz zmieni lokalizację przejścia
dla pieszych. To drugie zadanie będzie
realizowane na odcinku 119 m od skrzyżowania z ul. Lubelską w kierunku wiązowskiej szkoły. Będzie ono kosztować
229 125,13 zł, w tym 200 000 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Milena Gołąb
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Samorząd

Blisko 6,5 mln zł na drogi gminne
Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 0000
zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na
budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kwotę przeznaczymy na: przebudowę i budowę ul. Podleśnej
Malcanów – Dziechciniec; przebudowę
ul. Trakt Napoleoński w Kopkach; budowę ul. Jana Pawła II w Zakręcie; budowę
ul. Sportowej i ul. Działkowej w Woli Duckiej; budowę ul. Sportowej w Wiązownie.
Całkowita wartość wniosku to 7 000 000
zł, wkład własny gminy to 520 000 zł. Pieniądze otrzymane w ramach rządowego
programu częściowo zrekompensują straty naszej gminy w wyniku wprowadzenia
w życie „Polskiego Ładu”. Przy zakładanych
przez rząd zmianach, rocznie będziemy tracić ponad 10 mln zł.
Redakcja

Budowa linii 400 kV
Kozienice-Miłosna
„Cyfrowa Gmina”.
Pieniądze dla Wiązowny
Podczas spotkania w Otwocku, zorganizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego
Konstantego RADZIWIŁŁA oraz sekretarza
stanu ds. cyfryzacji Janusza CIESZYŃSKIEGO Wójt Janusz BUDNY odebrał symboliczny czek na kwotę 100 000 zł. To grant
przyznanym naszej gminie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 r.).
Gmina Wiązowna pieniądze te przeznaczy na analizę stanu cyberbezpieczeństwa
oraz na sprzęt IT niezbędny do realizacji
e-usług, jak również pracy zdalnej.
Olga Nowak

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły prace budowlane przy linii 400 kV
Kozienice-Miłosna. Trasę wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej od
lat 70. jednotorowej linii. Nowa przebiegać będzie przez tereny 10 gmin: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie-Jeziory,
Karczew, Celestynów, Sulejówek, Halinów,
Wiązowna i Otwock. Cała linia będzie gotowa do końca 2023 r. W ramach zadania powstanie blisko 200 nowych słupów.
Prace prowadzone będą etapami. W pierwszej kolejności budowane są głównie fundamenty pod słupy. Prace te zakończą się
w marcu 2022 r. Drugi etap, zaplanowany
od października 2022 r., obejmuje budowę
niektórych fundamentów oraz wznoszenie
konstrukcji słupów. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie www.liniakozienice-milosna.pl.
Redakcja

Foto: pixabay.com
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Altana przy
placu zabaw
w Dziechcińcu

Foto: I. Trzaska

Stawiamy na
sport, zabawę
i rekreację

Od początku roku sukcesywnie doposażamy gminne tereny rekreacyjne i place zabaw. Nowe urządzenia, zabawki czy altany pojawiły się w Kącku, Gliniance II, Żanęcinie, Dziechcińcu, Zakręcie, Malcanowie, Pęclinie, Kopkach,
Izabeli, Emowie i Boryszewie. W Woli Duckiej oraz Rzakcie nowe urządzenia
są w trakcie montażu.

Na wszystkie te inwestycje wydamy
w sumie w 2021 r. ponad 1 mln zł. To
ważne, by każdy z nas miał dostęp do
zadbanych, bezpiecznych terenów rekreacyjnych. Nasi mieszkańcy wielokrotnie
dawali temu wyraz. Od kilku lat to właśnie inwestycje w tereny wspólne i wypoczynkowe są głównym wydatkiem
z budżetów sołeckich, którymi zarządzają sami mieszkańcy.

odwodnienie placu zabaw. Uporządkowaliśmy teren przy stawie: wycięto
drzewa i krzewy, wykonano faszynę przy
północnym brzegu stawu, zdemontowano stare i wykonano nowe ogrodzenie,
ukształtowano teren między ogrodzeniem a stawem oraz założono w tym
miejscu nowy trawnik. Powstał również
projekt zagospodarowania terenu. Koszt
przedsięwzięcia to 70 420,80 zł.

W Pęclinie przy placu zabaw na ul. Krótkiej wybudowaliśmy sześciokątną altanę
na podbudowie z kostki betonowej. Altana została wyposażona w komplet ławek
i stół. Wartość przedsięwzięcia to 14 500
zł. Natomiast w Pęclinie na terenie wokół
świetlicy wiejskiej przy ul. Wierzbowej
1B zamotujemy zjazd linowy tzw. tyrolkę. Szacowana wartość przedsięwzięcia
to 15 200 zł.

Na terenie Glinianki II zamontowaliśmy
urządzenia siłowni plenerowej: wioślarza, orbitrek i rower, wkrótce pojawią się
nowe urządzenia na placu zabaw: huśtawka bocianie gniazdo oraz karuzela tarczowa. Wykonaliśmy także projekt
zagospodarowania terenu. Koszt przedsięwzięcia to ok. 22 000 zł. W Kącku doposażyliśmy teren placu o urządzenia
siłowni plenerowej: wyciąg górny, wyciąg
dolny, orbitrek/wioślarz, a na placu zabaw zamontowano zestaw wspinaczkowy. Koszt przedsięwzięcia to 14 957,83 zł.

Po sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu w Woli Duckiej częściowo
urządziliśmy plac zabaw. Zamontowaliśmy huśtawkę podwójną oraz bocianie
gniazdo, huśtawkę ważkę, bujak oraz
sześciokąt sprawnościowy. Wykonaliśmy
altanę oraz postawiliśmy dwa ławo-stoły. Powstaje ogrodzenie. Prace te zostały
częściowo dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021. Koszt przedsięwzięcia
to około 152 500 zł.

W Kopkach wokół świetlicy wybudujemy
drewnianą altanę na podbudowie z kostki
betonowej. Altana zostanie wyposażona
w komplet ławek i stoły oraz oświetlenie.
Do wyposażenia świetlicy dokupimy również grill/palenisko z rusztem. Szacowana
wartość przedsięwzięcia to ok. 32 400 zł.
W Izabeli przy świetlicy powstanie drewniane zadaszenie tarasu. Sołectwo przeznacza na to przedsięwzięcie 31 000 zł
ze swojego funduszu. Zjazd linowy (tyrolka) o długości 25 m zamontowaliśmy na placu zabaw w Emowie. Koszt to
11 000 zł. Za pieniądze z funduszu sołeckiego zamontowaliśmy drewniany zestaw
zabawowy na terenie przy świetlicy w Boryszewie. Koszt to 30 000 zł.

W Żanęcinie na placu przy świetlicy pojawił się stół do gier. Zakupiliśmy także
stół z dwiema ławkami, który stanął pod
wiatą przy świetlicy. Koszt zakupów to
9 336,37 zł. „Zakącik” w Zakręcie zyskał
nową karuzelę oraz kosz do segregacji
odpadów. Wydaliśmy na to 6 972,80 zł.
W Dziechcińcu postawiliśmy altanę i wykonaliśmy do niej dojście od placu zabaw.
Pojawiły się także dwa komplety ławo-stołów. Do końca roku zrobimy jeszcze

W Rzakcie wykonaliśmy odwodnienie
terenu działki przy świetlicy (częściowo
dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2021). Przygotowaliśmy miejsce pod
plac zabaw. Wkrótce zamontowane zostaną urządzenia placu zabaw. Koszt
przedsięwzięcia to około 113 595,60 zł.
W Malcanowie oczyściliśmy staw tzw. refulerem. Obsadziliśmy roślinnością dwa
wały ziemne. Koszt przedsięwzięcia to
62 478,04 zł.

Wszystkie urządzenia pochodzą z naszych
wspólnych pieniędzy – złożyliśmy się na
nie, płacąc podatki. Dlatego dbajmy o nie,
a widząc ich dewastację, dzwońmy na policję: 112 lub do Gminnego Ośrodka Kultury tel. 22 180 00 41.

Milena Gołąb
m.golab@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Foto: pixabay.com

Linia autobusowa Dobrzyniec –
Otwock już działa
21 października ruszyła nowa linia autobusowa D1 na trasie Dobrzyniec – Żanęcin
– Otwock. Stały rozwój komunikacji autobusowej stał się jednym z priorytetów naszego
powiatu. Dzięki łatwiejszym połączeniom
komunikacyjnym podnosi się jakość życia
mieszkańców, otwiera dostęp do placówek oświatowych i nowych miejsc pracy,
zwiększa dostęp do ośrodków kultury czy
miejsc rekreacji. Linia powstała dzięki staraniom naszego mieszkańca i jednocześnie
wicestarosty Pawła ZAWADY. Trasa nowej
linii prowadzi przez: Dobrzyniec, Bolesławów, Czarnówkę, Gliniankę, Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin, Rudkę, Wólkę
Mlądzką i Otwock. Organizatorem publicznego transportu jest Powiat Otwocki, zaś
operatorem firma Usługi Transportowe Janusz Wołoszka.
Karol Bronikowski

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Pomoc i wsparcie dla uzależnionych

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
wydało decyzję dotyczącą nowych stawek za wodę i ścieki w Gminie Wiązowna.
Nowa cena jest nieco wyższa od obowiązującej w ostatnich trzech latach, ale nasi
mieszkańcy wciąż będą płacić mniej niż
w innych rejonach powiatu otwockiego.
Taryfy obowiązujące na terenie naszej
gminy od 2018 r. do 21 października tracą ważność. Od 22 października zapłacimy 3,30 zł netto (3,56 zł brutto). To wzrost
o 19 gr za m3 netto. W przypadku ścieków było to 7,37 zł netto, a teraz – 7,89 zł
netto (8,52 zł brutto). Pełny wykaz nowo
obowiązujących taryf znajdą Państwo na
stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie www.zgok-wiazowna.pl
Marta Czerwińska

W naszym Centrum Usług Społecznych
(Radiówek 25) w każdą środę w godz.
18.00–20.00 przyjmuje specjalista psychoterapii ds. uzależnień i współuzależnionych. Psycholog prowadzi konsultacje
terapeutyczne dla osób uzależnionych. Prowadzi również konsultacje dla bliskich osób
uzależnionych. Spotkania odbywają się po
wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 884 885 871. W każdy
piątek o godz. 18.00 w Radiówku spotyka
się Grupa Wsparcia AA. Więcej informacji
można uzyskać w CUS Wiązowna nr tel. 22
780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób
uzależnionych działa również w Urzędzie
Gminy Wiązowna w pokoju nr 1 przy ul. Lubelskiej 59 i jest czynny we wtorki w godz.
16.00–18.00 (bez zapisów).
Redakcja

Czujniki jakości powietrza
Masz usterkę w domu?
Zaproś „Złotą rączkę”

Dowody osobiste z odciskiem palca
Można już składać wnioski o nowe dowody osobiste. Urzędnik pobierze odcisk palca, który zostanie dołączony do warstwy
elektronicznej dowodu osobistego. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy dzieci
poniżej 12. roku życia oraz osób, u których nie ma żadnej fizycznej możliwości
pobrania odcisków palców. Nowe dowody osobiste będą wydawane z dziesięcioletnim okresem ważności dla osób, które
ukończyły 12 lat, natomiast dzieciom poniżej tego wieku – z pięcioletnim okresem
ważności. Nie będzie obowiązkowej wymiany dowodów osobistych. Dotychczas
wydane dokumenty zachowają ważność.
Przypominamy, że w naszym urzędzie już
można na miejscu bezpłatnie zrobić zdjęcie do dowodu.
Agnieszka Kijowska
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Potrzebujesz pomocy w regulacji i uszczelnianiu drzwi czy okien, montażu lub
wymianie deski sedesowej lub w przykręceniu, wymianie, gniazdek, włączników
świateł? Być może potrzebujesz wsparcia w innych drobnych czynnościach naprawczych, montażowych, gospodarczych
w swoim domu? Jeśli jesteś mieszkańcem
Gminy Wiązowna, masz ukończone 70
lat lub posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub jesteś w innej niekorzystnej sytuacji, zgłoś się do Koordynatora
Indywidualnych Planów Usług Społecznych: 607 390 961 lub 22 780 46 59.
Koordynator zleci Twoją usterkę „Złotej
Rączce”.
Marlena Kubańska

Już dziś możesz sprawdzić jakość powietrza
na terenie naszej gminy! W ramach zadania „Zadbajmy o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna” na obszarze gminy
działa osiem czujników do pomiaru jakości powietrza. Zamontowaliśmy je: w Pęclinie i Woli Duckiej przy przedszkolach,
w Duchnowie i Majdanie przy świetlicach,
w Malcanowie przy szkole. Trzy czujnik,
w formie słupków edukacyjnych pojawiły się przy szkołach w Zakręcie i Gliniance
oraz w Wiązownie na terenie Gminnego
Parku Centrum. Można śledzić ich pomiary
za pomocą aplikacji mobilnej Syngeos oraz
na stronie internetowej https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10. Zadanie „Zadbajmy
o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna” zrealizowano przy pomocy środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instytutu
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
Jan Bobrowski

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW

100

Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

100

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – mini plac
zabaw

CZARNÓWKA

50

Budowa ul. Brzozy i Różanej

25

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

DUCHNÓW

50

Budowa wodociągu Kąck
– Duchnów

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

25

Budowa wodociągu
w ul. Baśniowej

25

Budowa wodociągu
w ul. Miętowej

75

Projekt modernizacji
ul. Księżycowej, ul. Kwitnącej
Jabłoni oraz ul. Nizinnej (od
Wspólnej do mostu).

25

Projekt modernizacji
ul. Zgodnej

75

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Ustronnej

DZIECHCINIEC

75

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej

100

Modernizacja ul. Miodowej

80

100

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół – budowa altany i zakup
wyposażeni
Zakup i montaż tablic
„NieWkurzaj”

Ciąg dalszy paska na str. 14
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Podatek od nieruchomości
bez większych zmian
Za nami październikowa sesja Rady
Gminy Wiązowna, na której radni
gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla nas wszystkich.
Najważniejsze dotyczyły stawek podatkowych na 2022 r. oraz przyjęcia
planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Ducka Aktywizacja
Gospodarcza”.
Radni zdecydowali o zmianach budżetowych wynikających z konieczności
dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Ustalono także stawki
podatku od nieruchomości. Gmina Wiązowna prowadzi przyjazną mieszkańcom
politykę podatkową. Mając na względzie
trudną sytuację mieszkańców związaną
z epidemią COVID-19, stawki podatku od
nieruchomości pozostały w wysokości
obowiązującej w 2020 r. i 2021 r. Wyjątek stanowi stawka dotycząca budynków
pozostałych.
Przyjęto „Programu współpracy Gminy
Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2022 rok”. Działania Gminy Wiązowna
oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze
realizowanie zadań publicznych.

Na sesji podjęto dwie uchwały planistyczne dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów
w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami. Pierwsza z nich „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, natomiast druga „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja
Kwiatów Polskich” w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.
Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie oraz
w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na
przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę. Nadano nowe nazwy ulic:
„Paproci” w Majdanie i Góraszce oraz
„Zawilców” w Góraszce.
Ustalono dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Wiązowna. Wiąże się to z realizacją gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
Radna Mariola KUBLIK dołączyła do Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wiązowna, w której
dotychczas zasiadali tylko: Rafał NEJMAN,
Robert DĄBROWSKI i Jacek KARDAS.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wykaz uchwał w sprawach:
118.XLI. 2021 zmieniający Uchwałę Nr 115. 125.XLI. 2021 wyrażenia zgody na nabycie
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 do zasobu gminnego nieruchomości położonej
grudnia 2020 r. ws. Uchwały Budżetowej Gmi- w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;
ny Wiązowna na 2021 r.;
126.XLI. 2021 wyrażenia zgody na nabycie
119.XLI. 2021 zmian w Uchwale Nr 114. do zasobu gminnego nieruchomości położoXXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia nych w obrębie geodezyjnym Glinianka;
22.12.2020 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna;
127.XLI. 2021 nadania nazwy ulicy będącej
drogą wewnętrzną, położoną w obrębach geo120.XLI. 2021 określenia wysokości stawek dezyjnych Majdan i Góraszka;
podatku od nieruchomości;
128.XLI. 2021 nadania nazwy ulicy będącej
121.XLI. 2021 przyjęcia „Programu współ- drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geopracy Gminy Wiązowna z organizacjami
dezyjnym Góraszka;
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność;
129.XLI. 2021 rozpatrzenia skargi na bez122.XLI. 2021 przystąpienia do sporządze- czynność urzędników Gminy Wiązowna;
nia miejscowego planu zagospodarowania 130.XLI. 2021 dopłat do taryfy dla zbioprzestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Nie- rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
zapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”;
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
123.XLI. 2021 uchwalenia miejscowego Wiązowna;
planu zagospodarowania przestrzennego pn.
131.XLI. 2021 zmiany uchwały nr 3.I.2018
„Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”;
Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 listopa124.XLI. 2021 wyrażenia zgody na nabycie da 2018 r. w sprawie powołania oraz ustado zasobu gminnego nieruchomości położonej lenia składu liczbowego i osobowego Komisji
w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna; Rewizyjnej.

www.tuwiazowna.pl

Społeczeństwo
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„Nie dla OAW!”. Protest pod GDDKiA

Foto: Stowarzyszenie

Protestujący
mieszkańcy naszej
gminy pod siedzibą
GDDKiA

Pod siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie
8 października odbył się protest Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” przeciwko planom budowy przez tereny
Gminy Wiązowna autostrady A50
w ramach Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej.
Mieszkańcy Gminy Wiązowna konsekwentnie protestują przeciwko budowie na terenie gminy trzeciej obok A2
i S17 drogi szybkiego ruchu. Wydarzenie przebiegało w kulturalnej atmosferze
i widoczne było skupienie się zgromadzonych osób na merytorycznych aspektach problemu. Przedstawiciele zarządu
Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” złożyli
w GDDKiA wydrukowaną wersję petycji.
Jolanta KOCZOROWSKA – radna powiatu otwockiego – podsumowała główne
punkty protestu. Zgromadzeni skandowali hasła i rozdawali przechodniom
ulotki. Osobom zaangażowanym w sprawę zadedykowano utwory, które na
trąbce zjawiskowo wykonał Henryk KALIŃSKI. Na proteście stawili się solidarnie warszawiacy i przedstawiciele innych
gmin, które zagrożone są planowanym
przebiegiem A50. W gronie protestujących pojawili się m.in. znana dziennikarka i felietonistka Agata PASSENT, a także
przedstawiciele świata polityki: Krzysztof
BOSAK i Michał NIEZNAŃSKI.

Dwa dni przed wydarzeniem Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”, lokalne samorządy i media otrzymały od dyrektora
GDDKIA pisma informujące o zamierzeniach ponownej analizy istniejących
korytarzy i uwarunkowań sieciowych.
Pomimo uspokajającego tonu nie pojawiła się w nim gwarancja rezygnacji z realizacji wariantu czerwonego i zielonego.
– W oficjalnych pismach od Ministra Infrastruktury i GDDKiA w uspokajającym
tonie zapewniano nas, że żaden wariant
nie został oficjalnie wskazany jako propozycja do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Okazało się jednak, że
w zaprezentowanym projekcie programu
rządowego, podano dokładną długość trasy – 263 km, wskazującą na wybór najbardziej niekorzystnej dla nas wersji.
W tej sytuacji czujemy się oszukani i ciężko uwierzyć nam w nieporozumienie komunikacyjne. Nie jest też tak, że jesteśmy
przeciwko AOW – ring jest potrzebny, ale
nie w wariancie czerwonym – wyjaśnia
Katarzyna SAJEWICZ ze Stowarzyszenia
„Nie Tędy Droga”.
– Skoro można było zachodnią cześć obwodnicy poprowadzić aż za Modlinem,
czyli zaprojektować prawdziwą obwodnicą aglomeracji, to dlaczego na wschodzie
nie można szukać korytarza za Mińskiem
Mazowieckim, który też jest częścią

Przeciwko proponowanym przez
GDDKiA wariantom budowy OAW
na terenie Gminy Wiązowna od początku protestuje też samorząd.
Rada Gminy Wiązowna podjęła
w tej sprawie jednogłośne stanowisko w marcu 2020 r. oraz styczniu 2021 r. Podobnego zdania jest
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY, który w ciągu ostatnich kilku
miesięcy uczestniczył w wielu spotkaniach samorządowych, których
celem było budowanie koalicji samorządów sprzeciwiających się planom GDDKiA.
aglomeracji. Tym bardziej, że ta cześć obwodnicy ma przede wszystkim wyprowadzać z aglomeracji ciężki transport TIR,
który w większości zdąża do wschodniej
granicy i dlatego połączenie OAW z A2 powinno znaleźć się za Mińskiem. Wskazany
wariant byłyby dla TIR-ów nie funkcjonalny, bo zbliża ruch do stolicy a nie do granicy – dodaje radna KOCZOROWSKA.
Czy autostrada A50 ominie Gminę Wiązowna i okoliczne tereny o nieocenionych
walorach przyrodniczych? A może zrealizowany zostanie wpisany w Rządowy
Program Dróg Krajowych przebieg wskazujący na szkodliwy wariant czerwony?
Czy nasze zdrowie i spokój narażone są
z powodu lobbingu wielkich firm, dla których wskazany powyżej wariant wydaje
się być najkorzystniejszy? Wygląda na to,
że odpowiedzi na postawione powyżej pytania nadal stoją pod dużym znakiem zapytania.

Katarzyna Truszewska
Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”
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„Biała wstążka 2021”.
Różne barwy przemocy
„16 dni akcji przeciwko
przemocy ze względu na
płeć” to międzynarodowa
akcja, której celem jest eliminacja przemocy. Jednym
z jej elementów jest kampania „Biała wstążka”,
którą po raz trzeci będziemy organizować w naszej
gminie. Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału
i w dniach od 25 listopada
do 10 grudnia do przypięcia
białej wstążki jako znaku
naszego sprzeciwu wobec
przemocy.
Kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu
na płeć” trwa od 25 listopada
(Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet)
do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).
W kampanii co roku bierze
udział wiele organizacji w 158
krajach.
Jednym z elementów „Białej
wstążki” – jest ogólnoświatowa akcja angażująca mężczyzn,
ale nie tylko, do włączenia się
w działania przeciw przemocy wobec kobiet. Kampanię

zainicjowano w 1991 r. w Kanadzie, po wydarzeniach, do
jakich doszło z 6 grudnia 1989
r. w Montrealu. Wtedy to Marc
LEPINE zastrzelił 14 studentek. Po masakrze ok. 100 tys.
mężczyzn na znak sprzeciwu
wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięło do
ubrań białą wstążkę. Co roku
w rocznicę tych wydarzeń odbywają się kampanie, przemarsze i akcje pod znakiem
białej wstążki.
Już po raz trzeci na terenie
gminy Wiązowna odbędzie
się akcja „Biała wstążka”. Tym
razem pod hasłem „Różne
barwy przemocy”. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do akcji. Jeśli kierujesz
instytucją publiczną, działasz
w organizacji pozarządowej
czy wspólnie ze znajomymi
chcesz zrobić coś, co można
włączyć do gminnej kampanii, zgłoś się do nas. Propozycje można przesyłać na adres:
i.trzaska@wiazowna.pl. Dołączymy je do harmonogramu
wydarzeń, które opublikujemy na naszej stronie oraz
w wydarzeniu na FB.

Wszystkie informacje o kampanii dostępne będą od 25
listopada do 10 grudnia na
stronie www.tuwiazowna.pl

i na stronach organizatorów.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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08.11.2021

Urząd Gminy Wiązowna (UG)/GKRPA

Ogłoszenie konkursu
„#LepiejPrzytul”.

Dzieci, młodzieży i całe rodziny. Termin składania prac do
29 listopada w UG Wiązowna.

25.11.2021

Urząd Gminy
Wiązowna

Inauguracja akcji „Biała
Wstążka 2021”.

Rozdawanie wstążek, ulotek i zachęcanie do udziału
w wydarzeniach. Strona tuwiazowna.pl, FB, Instagram.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (CUS)

Inauguracja akcji „Biała
Wstążka 2021”.

Rozdawanie wstążek i ulotek. Rozpoczęcie dyżurów telefonicznych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Przedszkole
w Wiązownie

„Dzień Pluszowego
Misia”.

Rozdanie dzieciom białych wstążek i pluszowych misiów.
Stworzenie „Kodeksów grup”.

Przedszkole w Woli
Duckiej

Marsz Białej Wstążki.

Spacer z symbolicznymi wstążkami i białymi balonami.

Szkoła w Malcanowie

„Kącik prawny”.

Ogłoszenie konkursu plastycznego „Różne Barwy Przemocy” na plakat tematyczny.

Dzienny Dom „Senior+” w Woli
Karczewskiej

Z seniorami o przemocy
i jej zapobieganiu.

Wykłady prawnika, psychologa i policji w godz.
10.30 – 14.00.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

„RUN – NO STRESS”

Trening biegowy z białą wstążką. Zbiórka godz. 9.00 przy
Gminnym Parku Centrum w Wiązownie.

26.11.2021

28.11.2021

WYDARZENIE

Przez 10 dni pracownicy Centrum Usług Społecznych
Gminy Wiązowna będą pełnić całodobowy dyżur telefoniczny pod nr 607 390 426. Codziennie w godz.
8.00–16.00 można będzie też skorzystać z porad pracowników socjalnych pod nr telefonów: 607 390 737
(Zakręt, Duchnów, Izabela, Michałówek, Zagórze, Boryszew), 607 390 499 (Wola Karczewska, Wola Ducka,
Kopki, Lipowo, Emów, Radiówek), 607 390 586 (Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka), 607 390 547 (Dziechciniec, Żanęcin, Pęclin, Kąck,
Rudka, Malcanów), 665 330 560 (Wiązowna, Góraszka,
Majdan, Stefanówka).

OPIS

www.tuwiazowna.pl

DATA
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29.11.2021

Przedszkole w Pęclinie

„Dzień Praw Dziecka”.

Przedstawienie interaktywne przygotowane przez
nauczycieli.

Szkoła w Gliniance

Konsultacje dla
rodziców.

Konsultacji w godz. 14.30 – 15.30 udziela psycholog.

CUS

Dyżur psychologa.

Porady w CUS dla mieszkańców w godz. 16.00 – 18.00.

UG Wiązowna

Sesja Rady Gminy
Wiązowna.

Przekazanie białych wstążek radnym Gminy Wiązowna.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w UG

Indywidualne spotkania
z terapeutą.

Porady dla mieszkańców w godz. 16.00 – 18.00.

CUS

Telefoniczny dyżur
psychologa.

Porady dla mieszkańców w godz. 08.00–14.00 pod nr tel.
516 139 779.

Przedszkole w Pęclinie

Konsultacje i porady
psychologa.

Konsultacje i porady dla dorosłych w godz. 15.00 – 16.00.

Przedszkole
w Zakręcie

Bajka terapeutyczna
„O Lisku Urwisku”.

Rozmowa z dziećmi na temat panowania nad emocjami.

Szkoła w Zakręcie

„Rówieśnik – rówieśnikowi jako wsparcie
w trudnej sytuacji”.

Uczniowie przygotują propozycje wsparcia dla osób borykających się z problemami.

Przedszkole w Woli
Duckiej

„Nie bij nawet
kwiatem”.

Wykonanie papierowych kwiatów i przekazanie ich z hasłem „Nie bij nawet kwiatem” różnym instytucjom.

ŚDS w Radiówku

Dyżur telefoniczny
psychologa.

Porady dla mieszkańców w godz. 8.00 – 16.00 pod nr
22 610 45 81.

Szkoła w Zakręcie

Dyżur psychologa oraz
warsztaty dla rodziców.

Darmowe konsultacje w godz. 16.00 – 17.00. Godz. 17.00 –
warsztaty „Złość Dziecka, złość Rodzica”.

Szkoła w Gliniance

„Przerwa Mima”.

W czasie przerwy uczniowie i nauczyciele będą milczeć na
korytarzach jako znak sprzeciwu wobec przemocy.

Szkoła w Wiązownie

Plakaty
antyprzemocowe.

Przygotowanie plakatów.

04.12.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie

Warsztaty „Pan Kropelka – strażnik mocy”.

W ramach wydarzenia dzieci wykonają prace plastyczne na folii typu strech. Odbędzie się loteria fantowa dla
dzieci.

05.12.2021

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

„Wspólne Ubieranie
choinki”.

Impreza plenerowa dla mieszkańców. Wyniki konkursu
„#LepiejPrzytul”.

06.12.2021

Szkoła w Gliniance

Konsultacje psychologiczne dla rodziców.

Porady dla mieszkańców w godz. 14.30 – 15.30.

07.12.2021

Przedszkole w Pęclinie

Spotkanie z policjantem. Rozmowy z dziećmi o przemocy.

Szkoła w Gliniance

„Krąg
antyprzemocowy”.

Wszyscy uczniowie z nauczycielami wyjdą na dwór, okrążą
szkołę, trzymając w ręku biały balonik i plansze ze znakami sprzeciwu wobec przemocy.

CUS

Dyżur psychologa.

Porady dla mieszkańców w godz. 16.00 – 18.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w UG

Indywidualne spotkania
z terapeutą

Porady dla mieszkańców w godz. 16.00 – 18.00.

CUS

Telefoniczny dyżur
psychologa.

Porady dla mieszkańców pod nr tel. 516 139 779 w godz.
08.00 – 14.00.

Przedszkole w Pęclinie

Konsultacje i porady
psychologa.

Konsultacje i porady dla dorosłych w godz. 15.00 – 16.00.

Przedszkole
w Zakręcie

Dyżur psychologa.

Porady dla mieszkańców w godz. 15.00 – 16.30.

Szkoła w Zakręcie

Dyżur pedagoga i warsztaty dla
rodziców.

Darmowe konsultacje pedagoga w godz. 16.00 – 17.00.
Warsztaty „Barwy przemocy” o godz. 17.00.

UG Wiązowna

Spotkanie podsumowujące akcji „Biała wstążka 2021”.

Prezentacja w formie slajdów ze zdjęciami z wydarzeń
i krótkimi opisami.

30.11.2021

01.12.2021

02.12.2021

03.12.2021

08.12.2021

09.12.2021

10.12.2021

WYDARZENIE

Społeczeństwo
OPIS
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25
25

Budowa wodociągu
w ul. Kamiennej Górki
Budowa wodociągu w dz. ew.
nr 49/3

EMÓW

50

Poprawa bezpieczeństwa na
ul. Wiązowskiej

75

Zagospodarowanie gminnego
terenu przy ul. Sosnowej –
zakup zabawek na plac zabaw

75

Budowa kanalizacji
w ul. Sosnowej, Runa Leśnego
i Jagód

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Jasnej

GLINIANKA

25

Budowa wodociągu ul. Szkolnej
– projekt

50

Budowa dróg osiedlowych
– kontynuacja prac z lat
ubiegłych

75

Zagospodarowanie Centrum
Glinianki – kontynuacja

80

Zagospodarowanie gminnego
terenu przy ul. Polnej –
siłownia plenerowa

25

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

25

Budowa wodociągu
w dz. nr ew. 94/18

GÓRASZKA

25

Modernizacja ul. Mickiewicza –
projekt ZRID

100

Budowa ul. Krótkiej i ul. Pięknej
(w Majdanie)

75
100

Budowa kanalizacji sanitarnej

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
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Odszedł bohater. Zasłużony
dla Gminy Wiązowna
Pożegnaliśmy żołnierza Armii Krajowej porucznika Czesław KONOWROCKIEGO pseudonim „Korzeń”,
odznaczonego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Fromczyn”, koła nr 4.
Śp. porucznik Czesław KONOWROCKI był
wybitnym człowiekiem. To on podczas II
wojny światowej z odwagą, determinacją i nadzieją walczył o wolność naszego
kraju. Jako osiemnastolatek brał udział
w przygotowaniu i zabezpieczeniu zrzutowiska „Pierzyna”.
Był nie tylko bohaterem, ale i niezwykłym człowiekiem, który przez całe swoje życie krzewił wiedzę na temat bolesnej
historii naszego kraju. Jego niezwykłość
przejawiała się w wielu aspektach. To
właśnie za jego sprawą na terenie gminy Wiązowna w wielu miejscach związanych z naszą historią pojawiały się
kolejne tablice i obeliski upamiętniające tamte straszne dni. To on był inicjatorem nadania szkole w Wiązownie imienia
Bohaterskich Lotników Polskich, a nieistniejącemu już gimnazjum w Wiązownie –
Polskiego Państwa Podziemnego.

Za oddanie gminie Wiązowna i jej mieszkańcom otrzymał tytuł „Zasłużonego
dla Gminy Wiązowna”. W ten sposób
chcieliśmy oddać mu, choć część naszej wdzięczności i uznanie za odwagę
i pokorę, wierność ideałom i poświęcenie. Podczas uroczystości 11 listopada
pośmiertnie został wyróżniony tytułem
„Złoty Wiąz Wolności”.
Odszedł od nas wielki człowiek, ale pozostawił po sobie wzór postępowania, zostawił postawę, której będziemy wierni.
A ta postawa sprowadza się do miłości
Ojczyzny. Był wiernym żołnierzem Rzeczypospolitej, której służył z całych swych sił.
Cześć jego pamięci!


Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dnia 08.10.2021 r., w wieku 95 lat, odszedł od
nas porucznik Czesław KONOWROCKI, żołnierz
Armii Krajowej, wiceprezes Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa – Powiat Koło nr 4
„Fromczyn” w Otwocku.
Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych naszego Taty i Dziadka. Dziękujemy
również tym, którzy wsparli nas swoją obecnością duchową,
modlitewną, jak i dobrym słowem.
Dziękujemy Żołnierzom Armii Krajowej, Panu Wójtowi i Przedstawicielom
Urzędu Gminy Wiązowna, Księdzu Proboszczowi, Przedstawicielom
Szkół, Straży Pożarnej, wszystkim Znajomym i Sąsiadom. W szczególny
sposób dziękujemy osobom odpowiedzialnym za obecność pocztów
sztandarowych, jak i licznym członkom asyst, zdając sobie sprawę, że
poświęcili swój czas pomimo obowiązków dnia powszedniego.
Wiemy, że śp. Czesław byłby szczęśliwy widząc, jak wiele osób pamięta
o jego działalności i że przesłanie, które tak bardzo chciał przekazać
świadectwem swojego życia, pozostanie obecne w naszej lokalnej
społeczności. Pomimo smutnych okoliczności cieszymy się, że nasz
Tata i Dziadek pozostanie w pamięci tylu wspaniałych osób.
Rodzina

www.tuwiazowna.pl

W Malcanowie znajduje
się pomnik upamiętniający
zrzut aliancki
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Budowa wodociągu do dz. ew.
nr 61/1, 61/15, 61/16, 61/21

IZABELA

25
100
Foto: I. Trzaska

25

Budowa zadaszenia tarasu przy
świetlicy
Zakup uchwytów i flag
państwowych
Budowa wodociągu
w ul. Dębów

KĄCK

Miejsca pamięci.
Zrzutowisko „Pierzyna”
w Malcanowie
Jak powstały tablice – Miejsca Pamięci Narodowej w Gminie Wiązowna, na terenie działań IV Kompanii
Armii Krajowej? Publikujemy III część
relacji śp. Czesława KONOWROCKIEGO pseudonim „Korzeń”, wiceprezesa koła nr 4 „Fromczyn” Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Otwocku.
Zawsze uważałem, że powinniśmy upamiętnić miejsce zrzutu broni i skoczków w lesie koło Malcanowa. W 2003 r.
wspólnie z kolegami Bolesławem BOGUCKIM, Stanisławą OKTABIŃSKĄ, Mieczysławem PAWLAKIEM i Zygmuntem
PRUDZYŃSKIM uzgodniliśmy, że sami
znajdziemy kamień, wykonamy krzyż
i postawimy go na skrzyżowaniu dróg
na zrzutowisku.
Podczas rozmowy z wójtem Stanisławem
BOGUCKIM i przewodniczącą Komitetu
Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej Anną
MARKIELIS uzgodniliśmy, że przy pomocy
Ochotniczej Straży Pożarnej z Malcanowa oraz naczelnika Andrzeja BĄKA wykonamy krzyż i kamień, a Urząd Gminy
Wiązowna wykona tablicę i tak zostało
to zadanie wykonane.

W 60 rocznicę pierwszych dyżurów, czyli jesienią 2003 r., a następnie w maju
2004 r. w rocznicę zrzutu, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Bohaterskich Lotników
Polskich Agata ŁĘGOWSKA wraz z uczniami przyjęła opiekę nad miejscem pamięci
i dopracowała piękne uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy.
Odsłonięcia dokonali: wójt Stanisław
BOGUCKI, żołnierze Armii Krajowej: porucznik Czesław KONOWROCKI, kapral
Władysław ZĄBERG, przedstawicielka
Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 4 „Fromczyn”
Wiesława BIELECKA oraz dyrektor Agata
ŁĘGOWSKA. Proboszcz parafii w Wiązownie Krzysztof PIETRZAK poświęcił tablicę.
W uroczystości tej brały udział wszystkie
poczty sztandarowe z gminy: Obwód Mewa-Kamień, IV Kompania AK, Ochotnicza Straż
Pożarna z Malcanowa, Szkoła Podstawowa
im. Bohaterskich Lotników Polskich z Wiązowny, nieistniejące już Publiczne Gimnazjum im. Polskiego Państwa Podziemnego
z Wiązowny, Szkoły Podstawowe z Zakrętu i Glinianki, Przedszkole im. Misia Uszatka
z Wiązowny oraz Światowego Związku Żołnierzy AK „Fromczyn” z Otwocka.

Czesław Konowrocki

Dzisiaj opiekę nad miejsce, gdzie odbył się zrzut, sprawuje Szkoła Podstawowa
w Malcanowie. Co roku spotykają się tam mieszkańcy, społeczność uczniowska
i rekonstruktorzy, by przypomnieć wydarzenia kwietnia ‘44 r.

50

Budowa wodociągu Kąck
– Duchnów

75

Budowa pętli autobusowej

100
25

Zagospodarowanie terenu za
świetlicą w Kącku
Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

75

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie terenu
wokół

50

Budowa ul. Trakt Napoleoński
oraz ul. Ułańskiej (w Lipowie)

KRUSZÓWIEC

50

Modernizacja ul. Nowej

LIPOWO

50

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

25

Budowa wodociągu w dz. ew.
nr 181/8, 181/7, 181/9 oraz
181/13

25

Budowa wodociągu w dz. ew.
nr 132/10

100

Budowa ul. Wypoczynkowej

100

Projekt świetlicy wiejskiej

Ciąg dalszy paska na str. 18
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Foto: I. Trzaska

„Niech Pani walczy z krzykiem,
złością, milczeniem”
Większości z nas znana jest z paradokumentu emitowanego na antenie telewizji. Jest jednak przede wszystkim
sędzią, współautorką ustawy o świadku koronnym czy jedną z pierwszych
w Polsce osób prowadzących program „Pokoju przesłuchań dla dzieci”. O kim mowa? O sędzi Annie
Marii WESOŁOWSKIEJ, która spotkała się z dziećmi i młodzieżą ze szkoły
w Wiązownie, z nauczycielami, pedagogami, policją oraz rodzicami.

wzorowego ucznia i harcerza. Zbrakło mu
pieniędzy na kwiatek dla dziewczyny, zaczepił młodszego od siebie, wymusił na
nim 5 zł, uderzył go, a na odchodne rzucił
w niego finką. Trafił do aresztu na osiem
miesięcy pod zarzutem dokonaniu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Za to grozi kara nawet do 8 lat. Chłopaka
mogło uratować tzw. poręczenie społeczne, którego na prośbę rodziców mogła
udzielić szkoła. Jednak rodzice nie mieli
o tym pojęcia.

– Zaczęłam spotykać się z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, bo nie mogłam pogodzić się z faktem, że coraz więcej młodych
ludzi zasiada na ławach oskarżonych. Proszę mi wierzyć, wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności 17-latkowi dla sędziny,
która też jest matką, było bardzo trudne.
Dlatego od 2000 roku zaczęłam zapraszać
na salę sądową dzieci i młodzież. Po to, aby
zobaczyły, jak wygląda życie „po błędzie” –
mówi sędzia WESOŁOWSKA. – To nie jest
zabawa. Tam bohater klasowy, któremu wydawało się, że jest taki zabawny, gnębiąc
koleżankę lub kolegę, bohaterem już nie
jest. W kajdankach płacze i błaga o litość.

– Wiele szkół nadal nie wie, że może
udzielić takiego poręczenia, ponieważ ten
przepis zawarty jest w Kodeksie postępowania karnego. Szkoda, bo to bardzo
ważny przepis. Sąd w bardzo wielu przypadkach poręczenia nie stosuje tymczasowego aresztowania – stwierdza sędzia.
Jednak takie poręczenie można uzyskać
pod pewnymi warunkami, jest to m.in.
właściwa frekwencja w szkole. – Niestety, z tym coraz więcej młodych ludzi
ma problem, a przyczyniają się do niego sami rodzice. – Co mi dzieci w całym
kraju mówią na temat wagarów? Często
pada: „Jak nie pójdę do szkoły, to mama
i tak mi usprawiedliwi nieobecności” –
cytuje sędzia WESOŁOWSKA. – W ten
sposób uczymy dzieci oszustwa.

Podczas spotkania sędzia WESOŁOWSKA
opowiedziała historię młodego chłopaka,

Anna Maria
Wesołowska podczas
spotkania z młodzieżą

Wyśmiewanie za brak „metki”

Podczas spotkań sędzia WESOŁOWSKA
zaproponowała utworzenie w szkołach
„Kącików prawnych” oraz ustawienie
„Skrzynek korczakowskich”. Te pierwsze
to tablice, na których zarówno młodzież,
jak i opiekunowie „rozkładają prawo na
czynniki pierwsze” i tłumaczą je w zrozumiały sposób. Te drugie – to skrzynka,
do której wszyscy uczniowie mogą anonimowo wrzucać listy z prośbami, pytaniami i skargami. Skrzynka ma służyć też
do zgłaszania trudnych spraw.
Zdaniem sędzi na tablicy jednym z pierwszych haseł, jakim uczniowie powinni się
zająć, jest „demoralizacja”. Uczeń zdemoralizowany charakteryzuje się m.in.
cynizmem, brawurą, podziwem dla złych
czynów, nieżyczliwym stosunkiem do
człowieka, używa wulgaryzmów, sięga
po papierosy czy alkohol. – Kiedy wymieniam te „objawy” demoralizacji, to dzieciaki mówią: Pani sędzio, przy tej definicji
to połowa szkoły jest zdemoralizowana.
Coś w tym jest… – dodaje ze smutkiem.
– W szkołach, które odwiedziłam, nie spotykałam ani jednej klasy, w której młodzi
ludzie wzajemnie by się nie krzywdzili: nie wyzywali, nie szydzili z kogoś, nie

www.tuwiazowna.pl

wyśmiewali, nie naruszali prywatności czy
nie zwracali uwagi na „metki”. To ostatnie
to też forma przemocy – stwierdza. – Te
zachowania posiadają znamiona przestępstwa. Uporczywe nękanie innej osoby,
wzbudzanie w niej poczucia zagrożenia,
naruszanie jej prywatności, dręczenie lub
upokarzanie to nie są żarty. To przestępstwo zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności w przypadku osoby, która
ukończyła 17 lat, a poprawczak – 13 lat
– wymienia.
Sędzia opowiada młodzieży i dorosłym
historię, która wydarzyła się naprawdę.
– Podczas jedynego z moich spotkań wstał
chłopak i zapytał: „Czy jak mówię koleżance, że śmierdzi, to jestem sprawcą nękania?”. Odpowiada: – „A gdyby to ktoś
o tobie tak powiedział, nie czułbyś się upokorzony?”. On: „Nie, bo ja pachnę”. Cała
sala się śmieje. Niektórzy biją mu brawo. Pomyślałam wtedy, że na tej sali jest
gdzieś ta dziewczyna, do której on skierował te słowo. Jak musi się czuć? – zadaje
pytanie sędzia i po chwili ciągnie opowieść
dalej. – Nagle wstaje dziewczyna i mówi,
patrząc na niego: – „Chcę, żebyś wiedział,
że przez ciebie próbowałam popełnić samobójstwo. Nie udało się. Przeżyłam. Zrobię to jeszcze raz. I chcę, abyś wiedział, że
to było przez ciebie”. Na sali zapadła cisza.
Po czym wstała cała sala i zaczyna jej bić
brawo. To są fajne momenty. Wtedy widać, że w wielu ludziach wciąż jest dobro,
życzliwość, empatia. Tylko co zrobić, aby
uruchomić ją we właściwym momencie?

Przemoc psychiczna bardziej rani

O czym marzą polskie przedszkolaki?
To pytanie, które zdała już ponad 200
tys. dzieci. – Dla nich najważniejsze jest
to, aby rodzice się nie kłócili. „Jak oni się
kłócą, to mnie bolą kolana”. Ja wiem, że
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to prawda, bo w stresie boli to, co mamy
najsłabsze. To ich najważniejsze marzenie. Na drugim miejscu jest, aby rodzice
nie używali brzydkich wyrazów, a na trzecim – aby nie pili i palili – wylicza sędzia.
A co ważne jest dla starszych dzieci? Co
je najbardziej boli? Sędzia cytuje: „Kochani rodzice, nie oceniajcie ciągle negatywnie. Potrafię zrobić coś dobrze” – Dziecko
przychodzi ze świadectwem do domu, na
którym są same piątki i czwórki oraz jedna dwója. Na co zwrócicie uwagę? – pyta.
Z sali pada odpowiedź: – Na dwóję.
– A przecież dziecko cały rok pracowało
ciężko na pozostałe oceny. Czy musi być
we wszystkim najlepsze? Nie. Dlatego
dzieci mogą nam napisać: Ciągła negatywna ocena jest formą przemocy wobec
dziecka – stwierdza sędzia i dodaje: –
Przemoc psychiczna często bardziej rani
niż ta fizyczna. Podczas moich spotkań
z dziećmi w całej Polsce słyszę: „Pani sędzio, z klapsami niech Pani nie walczy.
Dadzą go, odreagują, potem jest im głupio, a my mamy święty spokój. Niech Pani
walczy z krzykiem, złością, milczeniem. To
z tym sobie nie dajemy rady”.
Nasze dzieci bardziej niż negatywne oceny bolą porównania do siostry, brata, koleżanki, kuzynki. – Porównania bolą do
szaleństwa, a nam się wydaje, że w ten
sposób motywujemy dzieci do dalszej pracy – stwierdza sędzia.

„Kocham Cię najbardziej na
świecie”

Pani sędzia przeprowadziła z uczestnikami mały eksperyment z „pętelką”, który
udowodnia, że zdecydowana większość
bezmyślnie robi to, co ktoś inny im pokazuje, równocześnie mówiąc o tym, co

mają zrobić. – Pętelka mówi jedno. Chcesz
coś zmienić w swoim dziecku – zacznij od
siebie. Twoje dziecko nie będzie robiło tak,
jak mówisz, tylko tak, jak robisz. Pamiętając o niej, wychowamy dziecko na miarę
swoich marzeń. Jeśli o niej zapomnimy –
na swoje podobieństwo.
Jest jeszcze jeden sposób, który pomoże nam dobrze wychować swoje dziecko. Poznała go, przyglądając się rodzinie
Henryki KRZYWONOS, działaczki opozycyjnej, doradcy Rzecznika Praw Dziecka
i matki zastępczej dla wielu dzieci. – Widziałam, jak one z ogromnym szacunkiem
się do niej odnoszą. Zapytałam, jak to zrobiła. Odpowiedziała: – „To bardzo proste!
Każdemu codziennie przed snem powtarzałam na ucho „Kocham Cię najbardziej
na świecie!” – cytuje. – To wystarczyło,
aby dać tym dzieciom siłę… Dziś trenuję
te słowa na swoich wnukach. Wiem, że te
słowa są dla nich ważne. Szczególnie teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy dzieci
potrzebują tych prostych, ale niesamowicie ważnych słów jak powietrza.
Po każdym spotkaniu były gromkie, długie brawa, zdjęcia i autografy. A kolejne
szkoły już zgłosiły się po takie spotkania
w ich budynkach.
Spotkania z sędzią Anną Marią WESOŁOWSKĄ zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Jeśli masz problem z uzależnieniem lub chciałbyś o coś zapytać,
zadzwoń pod nr tel. 603 330 058,
e-mail: gkrpa@wiazowna.pl. Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny czynny
jest we wtorki w godz. 16.00 – 18.00
w budynku Urzędu Gminy Wiązowna
w pokoju nr 1 przy ul. Lubelskiej 59.
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25

Budowa ul. Ułańskiej
oraz ul. Trakt Napoleoński
(w Kopkach)

MAJDAN

100
75

Budowa ul. Krótkiej
(w Góraszce) i ul. Pięknej
– projekt
Budowa kanalizacji
w ul. Równej – fragment przy
S17

100

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

100

Remont i modernizacja
urządzeń na placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej

MALCANÓW

100

Przebudowa ul. Żwirowej

100

Modernizacja świateł przy SP
Malcanów

100

Zagospodarowanie terenu przy
Lagunie – zakup zestawu do
ćwiczeń, czyszczenie stawu

100

Zakup wyposażenia ruchomego

MICHAŁÓWEK

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

50

Przebudowa ul. Tajemniczej

OSIEDLE PARKOWE

100

Uzupełnienie brakującego
fragmentu nakładki asfaltowej

PĘCLIN

100

Budowa altany na terenie placu
zabaw przy ul. Krótkiej

75

Zakup zabawek na plac zabaw
przy świetlicy

75

Remont miejsca pamięci przy
ul. Radosnej
Ciąg dalszy paska na str. 20
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Seniorze, załóż konto
w banku i bądź bezpieczny!
Około 75% klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe na rachunek bankowy.
To o wiele bezpieczniejsze niż
pobieranie świadczeń w gotówce. Jednak wciąż jeszcze bardzo
wiele starszych osób co miesiąc
oczekuje wizyty listonosza.
Nie wszyscy seniorzy potrafią korzystać z rachunku bankowego,
a w szczególności z bankowości elektronicznej. Dlatego ZUS zainicjował
kampanię informacyjno-edukacyjną
„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, która ma przybliżyć starszym
osobom korzyści, jakie daje posiadanie konta w banku, oraz przekazać wiedzę, jak bezpiecznie z niego
korzystać. Seniorzy z racji swojego
wieku często pozostają wykluczeni
cyfrowo, a to powoduje również wykluczenie społeczne. Pandemia przyspieszyła rozwój nowych technologii
i za tym postępem osoby starsze
mogą nie nadążać. Ponadto panują
obawy, że nowe rozwiązania są zbyt
trudne i skomplikowane. Dlatego tak
ważna jest edukacja informatyczna
i bankowa Seniorów.

Oszczędność, wygoda
i bezpieczeństwo
Coraz więcej osób – posiada konto
w banku, korzysta z kart płatniczych
i aplikacji w telefonach komórkowych.
Coraz częściej przelewy robimy przez
Internet, a za zakupy płacimy kartą
lub telefonem. Oznacza to oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo
i wygodę. Dlatego Zakład Ubezpieczeń

Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca do korzystania z bezgotówkowej
wypłaty świadczeń. I od kilkunastu lat
liczba przelewów na rachunki bankowe rośnie.

Bezpłatny podstawowy
rachunek płatniczy
Starsze osoby mogą obawiać się
kosztów posiadania konta w banku.
Rozwiązaniem dla nich jest podstawowy rachunek płatniczy (PRP), który zgodnie z prawem UE powinien
być w ofercie banków, oddziałów
banków zagranicznych, instytucjach
kredytowych i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych. Jest
on przeznaczony dla osób, które nie
mają rachunku płatniczego w banku.
W PRP bezpłatne muszą być: otwarcie
i prowadzenie rachunku i karty płatniczej, co najmniej pięć transakcji płatniczych, wypłaty ze swoich bankomatów
i co najmniej pięć z obcych. Informacja o opłatach za usługi dla takiego
rachunku ma być napisana w jasny,
przystępny sposób. Klient ma dokładnie wiedzieć za co i ile płaci, a co jest

dla niego bezpłatne.
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa małopolskiego
Artykuły zostały udostępnione przez redakcję
„Głosu Seniora” w ramach kampanii społecznej „Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać”.

Bezpieczna wypłata świadczeń
Wypłata świadczenia na rachunek bankowy jest bezpieczna. Ogranicza ryzyko kradzieży pieniędzy metodą „na wnuczka” , „na policjanta”
czy mniej znaną „na pracownika ZUS”. Gotówka dostarczana do domu,
w pełnej wysokości świadczenia, może zostać utracona. Bezpieczniej
jest nie trzymać oszczędności w domu. Zresztą jeśli nie nosimy gotówki przy sobie, a w sklepie płacimy kartą, ograniczamy ryzyko kradzieży.
Oszuści wykorzystują łatwowierność, brak czujności i także dobre serce
osób starszych oraz ich chęć niesienia pomocy. Jest to szczególnie perfidne, ponieważ bardzo często Seniorzy tracą oszczędności całego życia.
Z danych policyjnych wynika, że co roku tysiące osób starszych tracą miliony złotych. A statystyka ta obejmuje tylko przestępstwa stwierdzone,
czyli wprowadzone do systemu i opisane. Rzeczywista skala problemu
i wysokość strat mogą być znacznie wyższe.

Foto: I Trzaska
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Seniorzy zastosowali
różnorakie techniki
artystycznego wyrazu

Wernisaż prac seniorów
z Dziennego Domu „Senior+”
W Domu Kultury „Nad Świdrem”
odbył się wernisaż wystawy
„Kolory życia/ Naszymi Oczami”, na której prezentowane
były prace seniorów z Dziennego Domu „Senior+” w Woli
Karczewskiej. Wernisażowi towarzyszył występ Kabaretu „Na
chwilę”.
Seniorzy uczęszczający do Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej w ramach terapii zajęciowej
i aktywnego spędzania czasu zajmują się m.in. tworzeniem prac przy wykorzystaniu różnego rodzaju technik.
Tak powstają różne artefakty i tak
zrodził się pomysł na Galerię Wędrującą „Artefakt”, w ramach której
zaprezentowano prace seniorów, powstałe w 2021 r. Wystawa nosi tytuł „Kolory życia/ Naszymi Oczami”.
Wernisaż prac odbył się w Woli
Karczewskiej podczas wydarzenia
zaprezentowano prace na poszczególnych stoiskach „Wełna, ach, ta
wełna”, „Zaczarowany ogród”, „Od
Sasa do lasa” czy „Tańcowała igła
z nitką”. Do produkcji prac i obrazów wykorzystano wszelkie możliwe materiały, które nie ograniczały
wyobraźni naszych uczestników.
A co o tym, co robią na zajęciach
i swoich pracach sądzą uczestnicy DD „Senior+”? – Malowanie bardzo mnie wycisza. Lubię tworzyć coś

sama z siebie. Lubię się dzielić efektami swojej pracy. Lubię też oglądać
prace moich koleżanek i kolegów
z Dziennego Domu – inspiruje się
nimi. To dla mnie bardzo miło spędzony czas – stwierdza Hania WICIK.
– Haftowanie daje mi spełnienie. Zapominam przy nim o swoich kłopotach. Jestem zadowolona z efektów
moich prac, które znalazły się na wystawie – mówi Władysława DUCZEK.
– Bardzo lubię tworzyć w miłym towarzystwie, rozmawiamy sobie, jest
pogodnie i wówczas robię śliczne rzeczy – stwierdza Aniela SOĆKO.
– Bardzo lubię malować, odprężam
się, mam dużą satysfakcję i robię to
z wielką radością – mówi Daniela
ROGALA.
– Bardzo lubię wykonywać nowe
rzeczy. Robię to dokładnie i wkładam w to dużo pracy. Cieszy mnie
to, co powstaje i sprawia, że chcę
tworzyć kolejne – dodaje Tomasz
STANKIEWICZ.
Wydarzenie połączono z występem
Kabaretu „Na chwilę”, a zebrane środki przekazano dla Natalki CHOMCZYK, bohaterki gminnej
akcji „Świąteczna radość pomagania”.

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl
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0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

PORĘBY

75
100

Projekt budowy wodociągu

Budowa świetlicy wiejskiej –
opłata przyłączeniowa
Foto: Adobe Stock

RADIÓWEK

100

Budowa ciągu pieszorowerowego wraz
z oświetleniem od osiedla
do wiaduktu nad drogą S17
(zakres na 2021 r.)

RUDKA

75

Projekt budowy kanalizacji
w osiedlu

RZAKTA

50

Budowa pętli autobusowej
– projekt

100

Modernizacja ul. Wiejskiej
– kontynuacja

0

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

75

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – zakup
sprzętu na plac zabaw

75

Modernizacja boiska KS LUKS
„Rzakta Arena”

STEFANÓWKA

50

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół

Prawo do błędu dla
nowego przedsiębiorcy
Kto ma prawo do błędu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z tego prawa
skorzystać? Jakich błędów dotyczą
przepisy.
Prawo do błędu dotyczy osób fizycznych,
które prowadzą działalność nie dłużej niż
jeden rok. Jeśli taka osoba złamie przepisy związane z wykonywaną działalnością,
może uniknąć związanych z nimi sankcji lub kar. Przedsiębiorca ma prawo do
błędu, jeśli razem spełnia dwa warunki:
1) jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli prowadzi
działalność jako osoba fizyczna lub
w ramach spółki cywilnej;
2) od momentu podjęcia działalności nie
minęło więcej niż 12 miesięcy.
Przedsiębiorca ma prawo do błędu, kiedy podejmuje działalność po raz pierwszy i kiedy prowadził firmę wcześniej, ale

100

Przebudowa przepusty pod
ul. Leśną

100

Budowa monitoringu ulic –
ul. Kościelna i Lubelska

50

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Boryszewskiej

Ilustracja: vectorjuice – freepik.com

WIĄZOWNA GMINNA

ją zamknął lub zawiesił. W tym ostatnim
przypadku, żeby móc skorzystać z tego
prawa, musi minąć co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub
zakończenia działalności.
Jeśli firma, która jest objęta prawem do
błędu, naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, przed nałożeniem na nią grzywny (w drodze mandatu
karnego) albo wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, zostanie wezwana do usunięcia stwierdzonych naruszeń
przepisów oraz skutków tych naruszeń,
jeżeli takie skutki wystąpiły.
Jeżeli przedsiębiorca – w wyznaczonym terminie – przestanie naruszać prawo i usunie skutki tego naruszenia, to:
nie będzie podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, albo właściwy organ (np. Urząd
Skarbowy), w drodze decyzji, odstąpi od
nałożenia na niego lub wymierzenia mu
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu.
Podobnie będzie w przypadku, w którym
przedsiębiorca sam, bez wezwania organu
albo składania zobowiązania, przestanie
naruszać przepisy, a także usunie skutki
naruszenia i powiadomi o tym odpowiedni organ. Także wtedy organ odstąpi od
ukarania przedsiębiorcy i poprzestanie na
pouczeniu.
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Ruch na świeżym powietrzu
to doskonały sposób na
poprawę nastroju

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Klonowej

25

Przebudowa wodociągu w dz.
ew. nr 134/15 oraz 125/4

25

Remont wraz z odwodnieniem
ul. Dmowskiego

Foto: Adobe Stock

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

Sposób na jesienną chandrę
Szaro-bura jesień nie sprzyja naszemu
dobremu samopoczuciu. Co robić, aby
wspomóc nasze zdrowie psychiczne?
Jak się bronić przed jesiennym spadkiem dobrego nastroju? Oto kilka
sprawdzonych sposobów.
Dni coraz krótsze. Szybciej zapada ciemność. Słońca brak. Wiatr hula za oknem.
Taka atmosfera nie sprzyja dobremu nastrojowi. Warto zadbać o nasze samopoczucie, bo to, co się z nami dzieje,
bezpośrednio przełoży się na naszą pracę czy kontakty z bliskimi i znajomymi,
a w dalszej perspektywie może stać się
jedną z przyczyn rozwoju depresji.
Wprowadzone zmiany w żywieniu na
pewno przyczynią się do poprawy nastroju. „Cukier nie krzepi”, jeśli jednak
poziom cukru w naszym organizmie jest
zbyt niski, to pogarsza się też nasze samopoczucie. Z tego też powodu nasza
dieta powinna być bogata w błonnik,
białko i zdrowe tłuszcze, które zapewnią nam uczucie sytości na dłużej. One
utrzymają nasz cukier na właściwym
poziomie. Pamiętajmy też o regularnym spożywaniu zdrowych posiłków.
Do diety należy włączyć ryby bogate w tłuszcze omega-3 oraz produkty,
w których znajduje się tryptofan – aminokwas powodujący wydzielanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Jest on
w mięsie drobiowym, soi czy bananach.
Jak ognia unikajmy słodzonych napojów, batoników czy innych kalorycznych

przekąsek. Podjadając słodycze powodujemy w konsekwencji zaburzenia wydzielania insuliny i przewlekle odczuwane
zmęczenie oraz ospałość. Przeciwdepresyjnie działa odpowiednia suplementacja witaminy D. Ważne są też magnez
i żelazo. Pierwszy znajdziemy w gorzkiej
czekoladzie, drugi – czerwonym mięsie,
podrobach, jajkach, kaszach czy zielonych warzywach. Ważne jest również nawadnianie organizmu.
Pamiętajmy o ćwiczeniach, najlepiej na
świeżym powietrzu i zajęciach, które wyciszają, pozwalają się rozluźnić oraz uwolnić od złych myśli i emocji. Można ćwiczyć
jogę lub pilates, albo pójść na siłownię
lub długi spacer – zwykły lub z kijkami.
Wysiłek fizyczny powoduje natężenie produkcji pozytywnych hormonów stąd też
odczuwamy radość po treningu.
Olejki aromatyczne dobrze wpływają na
samopoczucie, a także na inne dolegliwości, np. nerwobóle. Można korzystać
z kominków do aromaterapii, dodawać
krople do kąpieli, mieszać z olejami do
ciała i używać do masażu. Różany i lawendowy poprawiają nastrój, uspokajają, działają antystresowo. Cedrowy ma
działanie uspokajające i wzmacniające, eukaliptusowy wzmacnia odporność.
Goździkowy działa antyseptycznie i przeciwbólowo, a jałowcowy stosowany jest
przy nerwobólach.
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Budowa brakującego
fragmentu chodnika
w ul. Kąckiej (od ul. Kościelnej
do ul. Słonecznej) – projekt

75

Poprawa bezpieczeństwa
przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Kościelnej
i ul. Lubelskiej

75

Modernizacja chodnika
w ul. Kościelnej – kontynuacja

75

Przebudowa skrzyżowania
ul. Irysowej z ul. Pęclińska

100

Modernizacja ul. Dębowej oraz
odcinka ul. Modrzewiowej

100

Budowa kanalizacji
w ul. Kwiatowej, Rezedowej,
Chabrowej, Stokrotki

75

Budowa kanalizacji
w ul. Projektowanej i Malwy

WOLA DUCKA

50
100

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słonecznej
– projekt
Zagospodarowanie terenu przy
ul. Sportowej – zakup urządzeń
rekreacyjnych

WOLA KARCZEWSKA

100

Budowa chodnika w ul. Doliny
Świdra – projekt

50

Budowa ul. Rzeki wraz
z odwodnieniem – projekt

25

Budowa wodociągu
w ul. Doliny Świdra – projekt
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ZAKRĘT
Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Szkolnej
– ZRID

75

Projekt budowy ul. Jana
Pawła II – ZRID

25

Budowa ul. Długiej – ZRID

50

Przebudowa ul. Dobrej, etap II
– kontynuacja

100

Przebudowa drogi ul. Sportowej
– projekt i wykonawstwo

100

Instalacja monitoringu boiska
„Orlik”

100

Zagospodarowanie gminnego
terenu „Zakącik” – zakup
zabawek na plac zabaw oraz
posadzenie krzewów

25

Budowa sieci wodociągowej
w północno-zachodniej części
wsi – koncepcja

ŻANĘCIN

100
50
100

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – stół do gier
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Poprawa bezpieczeństwa
poprzez montaż luster
drogowych

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50

Budowa i modernizacja
peronów i wiat przystankowych

100

Budowa posterunku Policji –
pomoc finansowa dla KSP

100

Modernizacja budynku
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku – pomoc finansowa

50
100

Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia ulicznego
w ramach PPP – dialog
Modernizacja obiektów oświatowych w ramach PPP – Etap
Utrzymania i Zarządzania Energią
Ciąg dalszy paska na str. 25

Foto: Adobe Stock
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Instalacja fotowoltaiczna.
Skąd wziąć dotację
Termomodernizacja domu i wykorzystanie współczesnych systemów odzyskiwania energii to niejednokrotnie
spory wydatek, ale zwraca się. Po
pierwsze – dzięki niższym rachunkom za energię, a po drugie w naszym
zdrowiu. Bo bardziej pasywne energetycznie domy mniej szkodzą środowisku, a więc i nam samym. Właściciele
domów mogą skorzystać z kilku źródeł finasowania tych inwestycji.
Na co jeszcze uzyskam dotację
z programu „Czyste Powietrze”?

Nie tylko na wymianę starego pieca.
Dotacją można również dofinansować
budowę przydomowej instalacji fotowoltaicznej, co może podnieść poziom otrzymanego dofinansowania!

Kto może skorzystać z programu?

Dotację na instalację fotowoltaiczną
mogą pozyskać osoby fizyczne będące
właścicielami domów jednorodzinnych.
W obu przypadkach minimalna moc dofinansowanej instalacji może wynieść
2 kW, a maksymalna nie może przekroczyć 10 kW. Wnioski składa się w postaci
elektronicznej na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.

Ile można dostać z „Czystego
Powietrza”?

Z programu można otrzymać dotację
w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. poniesionych kosztów.

Formy wsparcia finansowego oferowane przez program „Czyste Powietrze”
są dwie: bezzwrotna dotacja oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową
spłatę kapitału kredytu bankowego. Należy pamiętać, że program nie obejmuje
przedsięwzięć podejmowanych w nowobudowanych budynkach.

Skąd jeszcze mogę pozyskać
pieniądze?

Właściciele domów mogą wziąć kredyt na inwestycje w termomodernizację
i jednocześnie dostać premię za fotowoltaikę z Funduszu Termomodernizacji
i Remontów. Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać właściciele domów jednorodzinnych.

Ile dostanę z FTiR?

Wysokość premii termomodernizacyjnej
wynosi 21 proc. w przypadku realizacji
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
oraz mikroinstalacji OZE. Moc tej mikroinstalacji musi wynieść co najmniej 1 kW
– w przypadku domu jednorodzinnego.
Premia przysługuje tylko przy zaciągnięciu kredytu, który pokryje co najmniej 50
proc. kosztów inwestycji. To oznacza, że
z premii nie skorzystają inwestorzy realizujący termomodernizację wyłącznie
z własnych środków. Kredyt musi wynosić nie mniej niż wysokość premii. Więcej
informacji na stronie www.bgk.pl.
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Spółka Wodna „Wiąz” powołana!
Foto: K. Bronikowski

Cel osiągnięty! Mieszkańcy przy
wsparciu władz samorządowych powołali jedną Spółkę Wodną „Wiąz”
dla całego terenu gminy Wiązowna.
Spotkanie założycielskie odbyło się
5 października w Pawilonie Kultury
w Wiązownie.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy z prawie wszystkich zakątków naszej gminy,
bo problem dotyczy nas wszystkich. Wójt
Gminy Wiązowna Janusz BUDNY nakreślił
sprawy, z jakimi od wielu lat się borykamy. Zaprezentował również propozycję
statutu nowej spółki. W nim znalazły się
założenia, na których będzie opierać się
jej działalność.
Podczas spotkania podjęto niezbędne
uchwały, które umożliwią rozpoczęcie działalności spółki. Do zarządu weszli: Danuta
PODGÓRSKA jako prezes spółki (Izabela,
Michałówek), Józef BANACKI (Wiązowna),
Elżbieta BOGUCKA (Rzakta, Czarnówka,
Bolesławów), Michał SZUSTAK (Kruszówiec), Robert MIKULSKI (Dziechciniec),
Maciej TOMASZEWSKI (Majdan), Stanisław SOCHAN (Malcanów), Robert RUDNICKI (Zakręt), Anna GRELEWSKA (Wola
Karczewska), Barbara KRAWCZYŃSKA

Działalność spółki może zapobiec
lokalnym podtopieniom
(Wola Ducka), Hanna KOWALCZYK (Duchnów), Zbigniew MNICH (Lipowo), Andrzej
RAK (Góraszka) i Marcin WOJNOWSKI
(Pęcin). Do komisji rewizyjnej powołano:
Marka PIWOWARA (Malcanów), Artura KAMIŃSKIEGO (Majdan) i Dominika SOBOCIŃSKIEGO (Stefanówka).
Spółka Wodna „Wiąz” zachęca spółki
już działające na wybranych terenach

gminy do rozważenia możliwości przyłączenia się i wejścia w skład „Wiązu”. Zaprasza również mieszkańców
do wstąpienia do spółki. Dane Spółki
Wodnej „Wiąz” podamy, jak tylko dopełni ona wszelkich formalności wynikających z przepisów prawa.

Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

Istotą stworzenia Spółki Wodnej „Wiąz” jest przejęcie przez nią przede wszystkim obowiązków związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych, które należą
do mieszkańców. Obejmując swym zarządem teren całej gminy, odpowiedzialna
będzie za urządzenia wodne aż do ich ujścia. Przyczyni się to do zagwarantowania właściwego kształtowania stosunków wodno-gruntowych, a tym samym
będzie można przeciwdziałać występowaniu podtopień i zalewaniu posesji oraz
ograniczać i niwelować występowanie szkód.

Szukają kochającego domu

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

Irma – waży z 5 kg i jest mikroskopijna… Kubeczek – ma niespełna pięć miesię- Trampolina – to małe dziecko żyło na
Ma jedynie roczek. To tyle, co nic! Przyjechała do nas prosto z ulicy. Bardzo się
bała, raczej stroniła od kontaktu i okazywania zaufania… Lecz widzieliśmy, że
coś w jej serduszku podpowiada, że bardzo chce do ludzi. Daje się dotykać, brać
na ręce, zapinać na smycz i zabierać na
spacery. Wymaga
dużej ostrożności, delikatności
i wyrozumienia.
Irma jest wysterylizowana,
zaszczepiona,
zaczipowana.
Szukamy rodziny
bez dzieci.

cy. To jeszcze praktycznie dziecko. Jest
przewspaniałym i mądrym psim chłopcem. Bardzo lubi się bawić i uczyć nowych
rzeczy. I te jego piękne oczy... Docelowo
będzie średnim zwierzakiem. Szukamy
dla niego domu z rodziną, która go pokocha. Wymaga miłości, czułości i opiekuńczości. Kubeczek
ma
komplet
szczepień, czipa
i aktualną książeczkę zdrowia.
Zabierzcie go jak
najszybciej
ze
schroniska, bo
tu zmarnieje!

łańcuchu przy gnijącej budzie. Bestialskie
okrucieństwo! Pierwszy raz, gdy uwolniła się z uwięzi, rzuciła się w ramiona, będąc pełna wdzięczności i uwielbienia do
człowieka. I tak już zostało do teraz! Pilnie szukamy rodzinki! Trampolinka to
niewielka sunia. Teraz waży około 9 kg.
Jest
rozbrykana, żywa, roześmiana, skoczna,
typowo szczenięca. Ma szczepienia, czipa oraz
jest
wysterylizowana. Może
zamieszkać z innym pieskiem.

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.
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Odjazdowa sobota, czyli
„Za Papieżem na rowerze”
Rowerzystów, dzięki kamizelkom,
było widać już z daleka

w filii biblioteki w Duchnowie, świetlicach
GOK-u i szkole w Malcanowie służyły
nam do poznawania ciekawostek z życia rodzinnego, pasji, pracy i wypoczynku
wielkiego Polaka. Kosztowaliśmy „wadowickich” kremówek, dźwigaliśmy kamienie w „podkrakowskich kamieniołomach”,

Naszą pierwszą wyprawę rowerową,
pod czujnym okiem Policji i służb porządkowych, zakończyliśmy ok. 15.00
grillem przy plebanii. Dodatkowym powodem radości były nagrody za udział
w konkursach i quizach. Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom tych
upominków.
Całość wydarzenia pokazała mi wielkie serca organizatorów i uczestników,
szczególnie najmłodszych, którzy dali
radę przejechać za Papieżem aż 23 km.
Wdzięczny Panu Bogu za pogodę, a ludziom za wkład pracy, zapraszam już dziś
na kolejny wspólny rajd.

Ks. Przemysław Macios
Proboszcz parafii w Wiązownie
Foto: R. Szczęsny

W sobotni, październikowy poranek
po naszych wiązowskich drogach
przemieszczał się niespotykany korowód. 70 rowerzystów w wieku od 5 do
65 lat wybrało się na Rodzinny Rajd
Rowerowy. Naszym przewodnikiem
był św. Jan Paweł II, dlatego na kamizelkach odblaskowych widniał napis
„Za Papieżem na rowerze”.

ustalaliśmy harmonogram pracy „wikarego z Niegowici”, a niektórzy mieli okazję strzelić gola prawdziwemu księdzu.

Ideę rajdu, zaczerpniętą z podobnej imprezy, organizowanej od kilkunastu lat
na warszawskim Targówku, przenieśliśmy na wiązowski grunt. Chcieliśmy
w ten sposób uczcić dzień wyboru Karola WOJTYŁY na papieża.

Postój przy filii biblioteki
w Duchnowie

Ok. 9.45 ruszyliśmy na szlak, poznawać
drogę Karola WOJTYŁY z domu rodzinnego do Watykanu. Miejsca odpoczynku

Czwartki
lekkoatletyczne
w Gliniance

Do rywalizacji stanęło pięć reprezentacji
szkół oraz UKS-ów: Szkoły Podstawowej
w Wiązownie, Szkoły Podstawowej w Zakręcie, Szkoły Podstawowej w Augustówce, Szkoły Podstawowej w Górkach oraz
reprezentacja UKS-u Smoki z Glinianki.
Zawodnikom kibicowały dyrektor szkoły
Teresa BĄK oraz Sekretarz Gminy Wiązowna Anna ROSŁANIEC.

Jedną z dyscyplin był
skok wzwyż
Mimo niesprzyjającej aury pogodowej
nie zabrakło dobrych wyników sportowych, w rolę komentatora i spikera imprezy wcielił się wieloletni nauczyciel
szkoły w Gliniance Zenon KWIATKOWSKI.
Kolejne zawody planujemy już na wiosnę. Mamy nadzieje, że pandemia nie

Foto: SP Glinianka

Już po raz XIV zainaugurowaliśmy
Regionalne Czwartki Lekkoatletyczne
w Gliniance na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej im.
W. Witosa w Gliniance.

pokrzyżuje nam zamiarów i dzieci będą
mogły kontynuować współzawodnictwo
w kolejnej rundzie. Impreza została zorganizowana z inicjatywy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Smoki” działającego przy Szkole Podstawowej w Gliniance
dzięki wsparciu Gminy Wiązowna.

Krzysztof Ślusarczyk

www.tuwiazowna.pl

Na początek dobra
rozgrzewka

W Klubie Sportowym Team ZabieganeDni
rozgrzewkę zaczynamy od truchtu. Przeważnie jest to 1 do maksymalnie 2 km.
Następnie przechodzimy do ćwiczeń bardziej „stacjonarnych”:
Skip A – wysokie unoszenie kolan do
przodu w trakcie truchtu. Palce u stóp
zadarte ku górze. Należy również pamiętać o odpowiedniej pracy ramion;
Skip C – wpływa na pracę stóp i polega
na uderzaniu piętami o pośladki w trakcie truchtu. Podczas ćwiczenia należy utrzymywać wyprostowaną postawę
i napięty brzuch;
Podskoki – podskakuj na jednej nodze
z naprzemianstronnym wymachem ramion w górę. Przy zmianie nóg z lewej
na prawą, zmieniaj też ręce i pamiętaj,
żeby wysoko unosić kolana;
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75

Modernizacja oczyszczalni
ścieków

75

Budowa kanalizacji
i wodociągów na terenie gminy
poprzedzająca budowę ścieżek
rowerowych

100

Rozgrzewka – czy tylko dla profesjonalnych sportowców? Oczywiście, że
nie! Jest niezbędna, by uniknąć kontuzji oraz przygotować organizm na
większy wysiłek. Dobrze wykonana
pomaga w osiągnięciu swoich celów
sportowych.

Sport

Utworzenie Centrum Usług
Społecznych

75

Rozwój systemu dróg
rowerowych

25

Rozwój systemu e-usług dla
mieszkańców

Przysiady – stań w rozkroku, stopy szerzej
niż barki, a następnie spokojnie wykonaj
ruch przypominający siadanie. Pamiętaj,
aby kolana nie wychodziły poza zakres
palców u stóp;

100

Budowa hotspotów w ramach
WiFi4EU

Przebieżki – to ostatni element rozgrzewki. Należy je wykonywać dynamicznie, ale
swobodnie w ilości około pięciu powtórzeń. Długość to około 50m, max 100m.
Natomiast tempo musi być szybsze niż
trening właściwy.

100

Zakup kruszywa na drogi
gminne

100

Zakup Domu Społecznego
w Radiówku – rata

Całość takiej rozgrzewki bez wstępu, czyli truchtu, powinna zająć ok. 10 minut.
Pamiętajcie, że rozgrzewka ma Was pobudzić, a nie zmęczyć. A co po treningu
właściwym? Schłodzenie. Czyli 1 km truchtu, a następnie delikatne rozciąganie.
Celem rozciągania jest dotlenienie mięśni, poprawienie krążenia krwi co prowadzi do szybszej regeneracji mięśni.
Podczas ostatniego etapu skup się na
łydkach, pośladkach i mięśniach czworogłowych. Dodatkowa mobilizacja pasma
biodrowego również jest wskazana.
Rozciąganie ma być przyjemne, nie bolesne.
Powodzenia!

Sebastian Zasępa / Team ZabieganeDni

Razem przygotujmy się do 42. Półmaratonu Wiązowskiego!
Zapraszamy na treningi, które odbywają się w każdą niedzielę. Zbieramy się
przy wejściu do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie o godz. 9.00. Udział
w treningach jest bezpłatny. Treningi są prowadzone w dwóch grupach. Dla
zaprawionych w bojach biegaczy oraz dla tych początkujących.
Organizatorami treningów są Urząd Gminy Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz Team ZabieganeDni.

25

Zakup średniego samochodu
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

75

Mobilny mieszkaniec – usługa
indywidualnego transportu

25

Utworzenie żłobka na terenie
gminy Wiązowna

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

LEGENDA:
(IL) – Inicjatywa Lokalna

0 Opracowanie założeń
25 Faza projektowa/przygotowawcza
wyło50 Kontynuacja/lub/procedura

nienia wykonawcy
zadania/lub/pozwolenia

75 Realizacja
na budowę

100 Zadanie zakończono
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Gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej
W Szkole Podstawowej w Wiązownie 14 października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły w Wiązownie Marzena WRÓBEL. Następnie słowa do pracowników
oświaty skierował Wójt Gminy Wiązowna
Janusz BUDNY. W imieniu władz samorządowych życzenia pracownikom oświaty złożyły Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Wiązowna Bogumiła MAJEWSKA
i Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji Agnieszka MIKULSKA.
Wyrazem dumy i uznania dla pracowników oświaty były nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy Wiązowna. W tym roku
nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz pracę na rzecz rozwoju
i promocji placówek otrzymało 12 nauczycieli i ośmiu dyrektorów gminnych
szkół i przedszkoli. Byli to: ze szkoły
w Wiązownie: dyrektor Marzena WRÓBEL, Ewa RYCHALSKA, Irena SZEWCZAK,
Krzysztof KWAS; ze szkoły w Gliniance: dyrektor Teresa BĄK, Anna BALIŃSKA i Marta WRÓBLEWSKA; ze szkoły

w Malcanowie: dyrektor Grażyna KILBACH, Lidia SKORUPKA i Aneta OSIŃSKA;
ze szkoły w Zakręcie: dyrektor Elżbieta
OLCZYK-SZUM i Krystyna WRONIEWICZ;
z przedszkola w Zakręcie: dyrektor Joanna WASIAK i Beata KĘPKA; z przedszkola w Pęclinie: dyrektor Katarzyna ROSTEK
i Paulina FALIŃSKA; z przedszkola w Wiązownie: dyrektor Anna CICHECKA i Izabela SOBOŃ; z przedszkola w Woli
Duckiej: dyrektor Ewa SOĆKO i Katarzyna KĘPIŃSKA.
Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do skierowania słów uznania
dla wszystkich pracowników administracji obsługi placówek oświatowych.
W tym roku wyróżnienia Wójta Gminy
Wiązowna otrzymali: Beata RAWSKA, Jolanta MACZYŃSKA, Teresa KWIATKOWSKA, Stanisław SMOLAK, Bogusława
GIRUĆ, Wiesława RAFAŁ, Ewa ŁUKASIK,
Marta BOCHEŃSKA, Elżbieta SOBOTA.
Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie pamiątkowych dyplomów
i gratulacji nauczycielom, których praca dydaktyczno-wychowawcza została

wyróżniona i zostali oni uhonorowani
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Medal ten przyznawany jest przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymały
go Grażyna KILBACH i Ewa RYCHALSKA.
Kilkoro pracowników Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie
zostało uhonorowanych Medalem za długoletnią służbę, który nadawany jest za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Złoty
Medal za Długoletnią Służbę dostały:
Agnieszka GAWRYŚ, Anna KLOCH i Sabina DZIURDZIAK, a Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – Alicja NEJMAN.
Część artystyczna, przygotowana przez
nauczycieli i uczniów szkoły w Wiązownie,
a także krótki pokaz taneczny przygotowany przez Macieja PIWIŃSKIEGO i tancerzy ze szkoły tańca Fast Step na pewno
wszystkim zebranym pozostanie na długo
w pamięci.

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Program „Świetlik”. Wybrane projekty

Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania
Dzień Głośnego Czytania to nietypowe święto zostało utworzone z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku
i ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Z tej okazji zaprosiliśmy do czytania seniorów z Klubu
„Senior+” w Woli Karczewskiej i przedszkolaki z Zakrętu. W bibliotece w Wiązownie zagościli: Myszka, Kogut, Świnka,
Osiołek, Staruszek, Handlarz i Klaun – bohaterowie czytanej „Bajki o szczęściu”.
Adaptacja utworu została brawurowo
przeczytana z podziałem na role przez seniorów. Głośne czytanie odbyło się również w filii w Gliniance, którą odwiedziły
przedszkolaki z Woli Duckiej. Dzieci najpierw obejrzały i wysłuchały bajki „Smok
Wawelski” na kartach teatru Kamishibai.
Później z zaciekawieniem poznały swoje
emocje z książką „Kolorowy potwór”.
Marzena Bobrowska

Mamy wyniki „Świetlika”, programu
Gminnego Ośrodku Kultury w Wiązownie. W edycji jesiennej programu zgłoszono 23 pomysły. Wybrano 10 inicjatyw,
które będą realizowane wspólnie z pomysłodawcami. „Świetlikowe” projekty
to: Pomagamy – ratujemy, bo umiemy!
– akcja edukacyjna; Otwarcie skansenu
pralniczego; Opowiadacze z Wiązowny.
Więzy i sploty naszych historii; Historyczne spacery po Wiązownie i okolicach;
Edukacja patriotyczna najstarszych i najmłodszych, rajd seniorów dla Niepodległej, odwiedzamy lokalne miejsca pamięci
w Gminie Wiązowna; Warsztaty okolicznościowe „Symbole narodowe”; Szkolenie
„Jak przeżyć z nastolatkiem”; Szkolenie
„Ojciec dostępny emocjonalnie”; Warsztaty makramy; „KASK to nie obciach”.
Więcej informacji na temat programu
„Świetlik” udziela GOK Wiązowna, tel. 22
180 00 41, e-mail: zapisy@gok-wiazowna.
pl.
Paulina Sokół

Koncert muzyczny „Na dobry humor
– jazz”

„Czytanie na dywanie”.
Cykl spotkań rozpoczęty

W Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie odbył się pierwszy w tym roku
szkolnym, ale też pierwszy z cyklu comiesięcznych koncertów dla dzieci Filharmonii Narodowej w Warszawie. Słuchaliśmy
muzyki jazzowej, improwizacji, pięknego
głosu wokalistki i różnych instrumentów.
Śpiewaliśmy razem scatem i oklaskiwaliśmy solowe improwizacje instrumentalne.
Pięknie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie za organizowanie
tych wydarzeń kulturalnych. Uczymy się
słuchania muzyki na żywo. Czekamy na
kolejne koncerty.
Grażyna Kilbach

W Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna ruszyły spotkania dla najmłodszych
czytelników w wieku 2 – 3 lat. „Czytanie
na dywanie” to forma spędzania czasu na twórczym działaniu, poznawaniu
świata bajek i baśni. Podczas spotkań
głośno czytamy, bawimy się. Głośne
czytanie uczy dziecko myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, pomaga
w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole,
kształtuje nawyk czytania i zdobywania
wiedzy na całe życie. Informacje o kolejnych terminach można uzyskać pod nr tel.
22 789 01 46.
Marzena Bobrowska
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Uczniowie na spektaklu
„Brzechwa 2020”
Klasy pierwsze i drugie ze szkoły w Zakręcie wyruszyły do teatru Capitol na przedstawienie „Brzechwa 2020” w reżyserii
Olafa LUBASZENKI. W spektaklu wiersze
BRZECHWY zostały przeniesione do czasów współczesnych. Pokazano, że mimo
upływu lat to treści wierszy są bardzo uniwersalne, doskonale dopasowują się do
dzisiejszych czasów i do aktualnych problemów w szkole i poza nią. W sposób
niezwykle barwny i humorystyczny przybliżył uczniom tak bardzo lubiane, znane
wiersze. Po spektaklu uczniowie zostali zaproszeni do udziału w warsztatach
aktorskich. Podczas rozmowy z aktorem
dzieci dowiedziały się, jakie umiejętności
powinien posiadać aktor. Na koniec część
widzów mogła się wcielić w proponowane
role i sprawdzić swoje zdolności na scenie
teatru.
Agnieszka Nowicka

Noc Bibliotek 2021.
Czytanie Wzmacnia!
Noc bibliotek to ogólnopolska akcja,
której celem jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci. 9 października
spotkanie z tego cyklu odbyło się w Bibliotece w Wiązownie. „Dziadek do orzechów. Historia niezwykła” to był pierwszy
punkt zaplanowanego wieczoru. Historię opowiedziała Alina WIĘCKIEWICZ.
Kolejnym punktem wieczoru była projekcja filmu familijnego „Operacja człowiek w czerni”. To ekranizacja książki
z popularnej serii dla dzieci „Biuro Detektywistyczne nr 2. Lesse i Maja. Każdy
z uczestników spotkania na koniec wypożyczył książkę.
Dorota Bortkiewicz
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Konkurs #wybieramautobusirower. Wyniki
Rozstrzygnęliśmy konkurs #wybieramautobusirower w ramach kampanii
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021 „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej
mobilności”.
Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu tylko jedną, niepublikowaną wcześniej
oraz samodzielnie wykonaną pracę.

Na konkurs wpłynęły dziesiątki różnego
rodzaju prac. Jury pod przewodnictwem
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Wiązowna Bogumiły MAJEWSKIEJ zwracało
uwagę na przedstawienie tematu oraz
na walory artystyczne prac. Laureatami
konkursu zostali:
Kategoria 3 – 4 lata
I miejsce: Gaia SOROKIN
II miejsce: Maja LEWANDOWSKA
III miejsce: Tymon ZIELIŃSKI
Wyróżnienia: Nina GRZELAK
Kategoria 5 – 6 lat
I miejsce: Alicja KWIATKOWSKA
II miejsce: Kacper CZERWONKA
III miejsce: Marysia DUDEK
Wyróżnienie: Aleks KRUK, Iga CZAJKA

Gaia Sorokin – I miejsce kat. 3 – 4 lata

Maja Lewandowska – II miejsce kat. 3 – 4 lata

Kategoria 7 – 10 lat
I miejsce: Joanna DZIEWULSKA
II miejsce ex aequo: Miłosz KSIĄŻEK, Marianna GRZELAK
III miejsce: Wiktor SOBOŃ
Wyróżnienia: Marcelina DĄBROWSKA
Kategoria 11 – 13 lat
I miejsce: Elżbieta WITAN
II miejsce: Nataniel BIENIEK
III miejsce: Gabriela WITAN
Wyróżnienie: Maria KLIMEK
Kategoria Grupa
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+”
w Woli Karczewskiej
Wszystkim laureatom gratulujemy!
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Tymon Zieliński
– III miejsce kat.
3 – 4 lata

Nina Grzelak
– wyróżnienie
kat. 3 – 4 lata

Kacper Czerwonka –
II miejsce kat. 5 – 6 lat

Alicja Kwiatkowska –
I miejsce kat. 5 – 6 lat

Marysia Dudek – III miejsce kat. 5 – 6 lat

Iga Czajka – wyróżnienie kat. 5 – 6 lat

Aleks Kruk – wyróżnienie kat. 5 – 6 lat

www.tuwiazowna.pl
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Miłosz Książek – II miejsce kat. 7 – 10 lat

Joanna Dziewulska –
I miejsce kat. 7 – 10 lat

Marianna Grzelak – II miejsce kat. 7 – 10 lat

Wiktor Soboń – III miejsce kat. 7 – 10 lat
Elżbieta Witan – I miejsce kat. 11 – 13 lat

Marcelina Dąbrowska – wyróżnienie kat. 7 – 10 lat

Nataniel Bieniek – II miejsce kat. 11 – 13 lat

Gabriela Witan – III miejsce kat. 11 – 13 lat
Seniorzy z DD „Senior+” – I miejsce, kat. Grupa
Maria Klimek – Wyróżnienie kat. 11 – 13 lat
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Nasze
mieszkanki
nagrodzone

Biblioteka poleca

W kategorii „napoje” III nagrodę zdobyła mieszkanka Majdanu.
Nagroda za I miejsce w kategorii „desery” przypadła gospodyni
z Emowa. Gratulujemy i publikujemy przepis na zwycięski deser dla tych, którzy sami w domu
chcieliby spróbować lokalnego
specjału.

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl

Tradycyjne pączki
z domową konfiturą
Składniki:
70 g cukru, 50 g drożdży, 200 g mleka,
4 żółtka, 80 g masła,
500 g mąki + dodatkowo do zagniatania,
2 łyżki alkoholu, konfitura domowa do
nadziewania (ilość wg uznania),

Foto: LGD

W świetlicy OSP Dziecinów
rozstrzygnięto konkurs kulinarny zorganizowany przez
LGD Natura i Kultura. Nasze
dwie mieszkanki zdobyły nagrody w kategoriach „napoje”
i „desery”.
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Cukier puder do posypania.
1) Połączyć ze sobą cukier, drożdże, mleko żółtka i roztopione chłodne masło. Wymieszać ze sobą składniki i odstawić na 5 minut.
2) Dodać mąkę, sól i alkohol. Wyrobić ciasto do uzyskania jednolitej masy.
3) Ciasto zostawić w dużej misce, przykrytej ściereczką do wyrośnięcia (ok. 45 min.).
4) Ciasto rozwałkować na stolnicy oprószonej mąką. Wyciąć w cieście krążki (wielkość np. szklanki) i odstawić do wyrośnięcia na ok. 10 min.
5) Na środku każdego krążka dodać konfiturę. Uformować kulę i zostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
6) Pączki smażyć na oleju lub smalcu w temperaturze 180 stopni do ostygnięcia
złotobrązowego koloru. Po ostudzeniu podawać posypane cukrem pudrem lub
polukrowane.
Pączki według przepisu mieszkanki Emowa

Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach

Jak nie dać sobą manipulować

Burka w Nepalu nazywa się Sari

Jacek Hołub

Christel Petitcollin

Edyta Stępczak

W badaniu przeprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponad dziewięć milionów Polaków potwierdziło,
że było sprawcami przemocy. Mężczyźni katują
żony i dzieci. Bici synowie dorastają i znęcają się
nad swoimi partnerkami i dziećmi. Krzywdzone
dziewczynki wpadają w szpony toksycznych mężów. Dorosłe dzieci dręczą zniedołężniałych rodziców. Silniejsi terroryzują słabszych. Przez nasze
domy płynie rzeka agresji, bólu, cierpienia i nienawiści. Autor pokazuje w książce jak wygląda
prawdziwe oblicze przemocy domowej.

„Jak nie dać sobą manipulować” Christel Petitcollin Manipulacja przybiera różne formy: od szantażu
emocjonalnego w rodzinie, w pracy, po dominację
jednej osoby w związku i zbytnia uległość wobec
silnego wpływu przyjaciela. Manipulanci chcą nas
wykorzystać, żeby osiągnąć własne cele. Ich techniki są proste, wyrafinowane i niezwykle skuteczne.
Czujesz się niespokojny, zestresowany i zdezorientowany? Możliwe, że gdzieś obok ciebie jest manipulator. Naucz się go rozpoznać, rozszyfrowywać
umysły psychopatyczne i opracowywać strategie,
które pomogą się z nim zmierzyć.

Przejmująca opowieść o współczesnych nepalskich kobietach, które nie chcą już żyć
w tradycyjnym, patriarchalnym społeczeństwie i – stawiając na szali swoje bezpieczeństwo, zdrowie, a często nawet życie – próbują
zmieniać zarówno nepalską mentalność, jak
i opresyjny system. Rozdarte między tradycją, a aspiracjami i dążeniami, które rozbudza
w nich nowoczesny świat, walczą o podstawowe prawa człowieka. Nepal w tej opowieści to
kraj, w którym przemoc wobec kobiet jest silnie
zakorzeniona w kulturze i religii.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

„Książka na telefon”. Akcja naszej biblioteki
Z „Książki na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości
dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę biblioteczną – ale tę można też założyć telefonicznie.
Publikacje zamawiamy telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc
wiadomość na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są bezpłatne.

www.tuwiazowna.pl

Kultura

W pięknej jesiennej scenerii 7 października odbyła
się uroczystość, do której przedszkole w Woli Duckiej starannie się przygotowywało. Tego dnia nadane zostało przedszkolu imię Pszczółki Mai.
W uroczystości 7 października wzięły udział dzieci, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, firmy Plopsa
i CFE, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek gminnych, pracownicy
przedszkola.
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY oraz Luc van der BIEST, dyrektor do
spraw inwestycji firmy Plopsa, powiedzieli kilka ciepłych słów. Firma Plopsa
roztoczyła swój parasol ochronny nad
przedszkolem.
Plopsa buduje na terenie Góraszki park rozrywki rodzinnej „Majaland”.

Foto: I. Trzaska

Występ artystyczny
najmłodszych
przedszkolaków
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Przedszkole
w Woli Duckiej
pod opieką
Pszczółki Mai

W ramach prezentu przygotowała dla
przedszkolaków prawdziwą niespodziankę. Przed oficjalną premierą parku, zaplanowaną na wiosnę 2022 r.,
dzieci z naszych gminnych przedszkoli
oraz zerówek jako pierwsze przetestują wszystkie atrakcje „Majalandu”. Za to
zaproszenie Luc van der BIEST został nagrodzony gromkimi brawami.
Następnie nadszedł kulminacyjny punkt
programu, czyli występy przedszkolaków. Dzieci z młodszych grup – „Motylki”
i „Biedronki” – zaprezentowały się jako
pierwsze. Śpiewały i radośnie pląsały na
scenie. Potem przyszła kolej na grupy

starsze – „Świerszczyki” i „Pszczółki”. Tu
program artystyczny był bogatszy. Dzieci wykonały wiersze, piosenki i skomplikowane układy taneczne.
Przygotowano też uroczysty tort dla
wszystkich, prezenty i podziękowania.
Był to bardzo ważny dzień dla całej
społeczności przedszkola, pełen wspaniałych wrażeń, który już zapisał się
złotymi zgłoskami na kartach historii
Gminnego Przedszkola „Pszczółki Mai”
w Woli Duckiej.
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Przedszkole w Woli Duckiej.
Uroczyste nadanie imienia
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