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Ochotnicza
Straż Pożarna –
na pierwszej linii
Ratują nasze zdrowie i życie, często
ryzykując własne. Szkolą młode
pokolenia, jak nieść pomoc innym.
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 Używki na wakacjach
 Mazowiecka atrakcja. Majaland w Góraszce

W gminie jest kilkanaście świetlic wiejskich, których zakres działań w dużej mierze jest uzależniony
od aktywności mieszkańców. Świetlica w Izabeli
pod tym względem nie ma sobie równych. Na str.
8 piszemy o tym, ile można zdziałać, gdy zbierze
się grupa zaangażowanych ludzi.

 Pieniądze na wymianę pieca
 Mazowsze zaostrza walkę ze smogiem
 Malcanowska podstawówka budzi się ze snu

 Finał czwartków lekkoatletycznych w Gliniance
 Gorące rytmy w Malcanowie
 Zmieniamy GOK dla Ciebie!
 Historia, wyprawy w góry i wariackie podróże
 Nasza biblioteka najlepsza w powiecie!
 WiązLove pod znakiem roweru i wiązu
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50 lat razem to nie lada wyczyn! „Złote gody” kilka tygodni temu obchodziło 12 par mieszkających
w naszej gminie. Takie okazje trzeba świętować.
Na str. 18 – 19 publikujemy relację właśnie z tego
święta oraz zdjęcia naszych dostojnych jubilatów.

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna najlepsza
w powiecie otwockim pod względem liczby czytelników! Na str. 30 opisujemy wyniki konkursu,
przeprowadzonego przez Dział Wojewódzkiej Sieci
Bibliotek z Warszawy. Pękamy z dumy!

4

Samorząd

| biuletyn samorządowy | czerwiec-lipiec 2022

„Strażakiem się nie bywa,
W naszej gminie zna ich prawie każdy. Należą do grupy zawodowej, cieszącej się
największym zaufaniem w Polsce. Ślubują być „ofiarnym i mężnym w ratowaniu
życia ludzkiego i mienia”. Kiedyś jeździli głównie do pożarów, dziś stawiają czoła
wszystkim żywiołom, ale paradoksalnie często to człowiek jest bardziej winny
niż natura. I to z efektami jego działań najczęściej muszą walczyć druhowie
z ochotniczych straży pożarnych.
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strażakiem się jest”

Jest po godz. 21.00. Nagle wieczorne cykanie świerszczy przeszywa ponaglający
głos syreny. Oprócz nowych mieszkańców Gminy Wiązowna, chyba już nikt nie
zwraca uwagi na ten dźwięk. Jest czymś
tak naturalnym, jak szum aut z S17. Tylko nieliczni zrywają się, by wskoczyć do
auta, stawić się w remizie, przebrać się
i wyjechać na akcję. Od uruchomienia
syreny do wyjazdu jednostki mija około 5 – 8 minut. – Ten dźwięk towarzyszy
mi od najmłodszych lat. Pochodzę z rodziny, w której od pokoleń służy się w OSP
– mówi naczelnik OSP Malcanów druh
Radosław DĄBROWSKI. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Zespole Parków
Krajobrazowych. Jako obserwator ekologiczny brał udział w 44. Polskiej Wyprawie Antarktycznej. Po godzinach jest
strażakiem i prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Malcanów. Jego
bracia także służą w jednostce.
W Polsce działa ponad 16 tys. ochotniczych straży pożarnych. Trzy jednostki są w naszej gminie: w Gliniance,

Malcanowie i Wiązownie. W sumie około 75 druhów w czynnej służbie. – Swojego czasu w gminie było dziewięć strażnic.
Zostały tylko trzy w miejscach, gdzie lokalna społeczność jest najsilniej związana
personalnie z jednostkami – mówi Radek.
Strażakiem od pokoleń jest Stanisław
BOGUCKI, były prezes OSP Malcanów.
– Mój ojciec, który dziś ma 95 lat, budował naszą strażnicę. I oczywiście był
strażakiem. W moich czasach to była jedyna rozrywka. Tu zawsze coś się działo
– wspomina Stanisław. Dziś rodzinną tradycję kontynuuje syn Dariusz.
– W latach 80. i 90., kiedy nie było komórek, internetu, a w telewizji było tylko
kilka kanałów, straż pożarna była jedyną
atrakcją na wsi. Prawie każdy mężczyzna
do niej należał. Stąd zapewne wynika ta
pokoleniowość, Oczywiście, są też wśród
nas ludzie, którzy przyszli „z ulicy” jak ja,
bo chcieli coś robić dla innych, ale to zdecydowana mniejszość – stwierdza druh
Marcin BORUC, Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Wiązowna i prezes OSP Malcanów. Jako
jedyny druh z OSP Malcanów jest jednocześnie zawodowym strażakiem służącym w Państwowej Straży Pożarnej.

„Był czarny jak węgiel”
Aby zostać strażakiem, masz trzy drogi do wyboru. Pierwsza: możesz ukończyć jedną ze szkół Państwowej Straży
Pożarnej, po której pełnisz służbę w PSP
w korpusie oficerskim bądź aspiranckim.
Druga: zatrudniasz się w PSP z tak zwanej „z ulicy” i po przejściu odpowiednich
szkoleń, pełnisz służbę w korpusie podoficerskim. Wszystko oczywiście wymaga
odpowiedniej sprawności fizycznej oraz
przejścia szeregu badań lekarskich. Trzecia droga to wstąpienie w szeregi OSP.
To służba ochotnicza, za którą nie dostajesz wynagrodzenia, pełnisz ją społecznie. Tu możesz zgłosić się już jako
dziecko i przynależeć do Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Jednak, aby wyjeżdżać do akcji, musisz mieć ukończone
18 lat, posiadać odpowiednie kursy pożarnicze, musisz też przejść badania lekarskie i złożyć ślubowanie. Tę ostatnią
drogę wybrali druhowie z OSP Malcanów.
Oprócz mężczyzn, w jednostce działa pięć
druhen. Jedną z nich jest Elżbieta PIWEK,
która na co dzień pracuje w Centrum
Usług Wspólnych Gminy Wiązowna. – Jestem napływowa. Odkąd tu zamieszkałam,
chciałam coś robić, gdzieś działać. Byłam
związana z harcerstwem, więc idee strażackie okazały się mi bliskie – mówi Ela,
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która współprowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. – Nie jeżdżę na akcje.
Od tego są chłopcy. Zajmuję się całą resztą spraw naszej jednostki, a z roku na rok
przybywa nam papierkowej roboty.
Szkoła czy szkolenia to jedno, a służba
to dla wielu często kubeł zimnej wody.
Prawdziwego życia młody strażak uczy
się podczas akcji. – Na początku trzyma
się ich raczej z tyłu i daje prostsze zadania
– mówi Radek. – Nowych strażaków wprowadza się do akcji stopniowo, aby oswoili
się i zgrali z zespołem. To bardzo ważne.
W pracy strażaka najważniejsza jest
współpraca i wzajemne zaufanie. Słowo dowódcy jest święte. – W czasie akcji
nie ma miejsca na dyskusje. Trzeba działać – tu i teraz. Od tego zależy zdrowie
i życie ludzkie. Jeśli dochodzi do spięcia,
to wyjaśniamy to sobie już po wszystkim
– stwierdza Marcin.
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Rzadko, ale zdarzają się też śmieszne
akcje. – Koty na drzewie, to oczywiście
standard – śmieje się Stanisław. – Kiedyś gasiliśmy stodołę. Gospodarz chodził
to tu, to tam, jakby czegoś wypatrywał.
Pytamy go, czego tak szuka, a on na to, że
słoika z pieniędzmi. Zaczęliśmy się rozglądać. I rzeczywiście – w jednym spalonym
miejscu leżał pęknięty słoik, a w środku
były lekko opalone pieniądze. Oddaliśmy
go. To były oszczędności na czarną godzinę – wspomina.
– Raz zostaliśmy wezwani do złapania
papugi. Podopieczna uciekła jednemu
mieszkańcowi Wiązowny. Innym razem
wezwano nas na stawy do Duchnowa. Było
wtedy ponad 20 stopni na minusie. Kobieta zaalarmowała nas, że łabędź przymarzł
do lodu. Na miejscu okazało się, że rzeczywiście ptak jest, ale swobodnie chodzi po
zamarzniętym stawie – opowiada Marcin.

12 chłopa w Żuku
Na pierwszy miejscu są procedury. Jednak każda akcja rządzi się własnymi prawami. Druhowie zawsze są przygotowani
na najgorsze. Spotkanie ze śmiercią jest
wpisane w pracę strażaka. – Podczas
szkoleń uczą nas, aby skupić się na zadaniu. Mamy zrobić wszystko, co w naszej
mocy, by uratować czyjeś życie. I w takich
kategoriach należy podchodzi do tego,
co robimy – wyjaśnia Radek i dodaje: –
W czasie akcji człowiek działa na adrenalinie. Wtedy nie myśli o tym, co widzi, tylko
robi to, co niego należy.
– Podczas jednej z akcji wyciągnęliśmy
mężczyznę z pożaru. Był czarny jak węgiel. Włosy spalone, całe ciało poparzone.
Kiedy podłączyli mu elektrody, okazało
się, że żyje. Przez godzinę prowadziliśmy
resuscytację – wspomina Marcin. – Czy
przeżył? Nie pamiętam. Kiedy działamy
– wyłączamy emocje, bo inaczej byśmy
zwariowali i szybko zrezygnowali z tego,
co robimy.
Najtrudniejsze chwile w pracy strażaka związane są nie tylko ze śmiercią. To
też momenty jak te, które miały miejsce
na początku roku. Szalały wtedy wichury. Druhowie wracali z jednego zdarzenia
i za chwilę jechali na kolejne i kolejne…
– To był trudny czas. Byliśmy wykończeni, zarówno fizycznie, jak i psychicznie –
mówi Marcin. – Były chwile, że mieliśmy
zwyczajnie dość. Wystarczyło jednak odpocząć i już każdy z nas pędził do następnej akcji – dodaje.

Strażacy-ochotnicy nie otrzymują tradycyjnego wynagrodzenia, lecz ekwiwalent.
Jego wysokość zależy od uchwały rady
gminy, w której działa jednostka. U nas
jest to 17 zł za godzinę akcji i 11 zł za godzinę szkolenia. To jedna z najwyższych
stawek w całym powiecie. – Powiedzmy
sobie szczerze, pieniądze w OSP są żadne – stwierdza Marcin. – Każdy z nas ma
normalną pracę, bo musi za coś utrzymać
siebie i rodziny.
Na zapewnienie gotowości bojowej
strażacy otrzymują pieniądze z gminy.
W 2022 r. jest to 255 000 zł, na jednostkę
wypada zatem po 85 000 zł. Z tych środków muszą utrzymać strażnice, zadbać
o wozy i sprzęt czy zapłacić za szkolenia
oraz badania lekarskie. W maju strażacy dostali nowy wóz. Gmina wydała na
niego blisko 900 tys. zł. Wydatki z roku
na rok rosną, bo i przepisy się zmieniają, a co za tym idzie, pojawiają się dodatkowe koszty. – Dziś mamy bardzo
rygorystyczne przepisy. Sprzęt musi być
atestowany. Siekiera dla zwykłego Kowalskiego kosztuje 100 zł, a dla strażaka już
300. Sprzęt musi przechodzić też dodatkowe przeglądy, dlatego tak ważne jest pilnowanie terminów – dodaje Marcin.
– Czasy się zmieniają. Jeszcze 50 lat temu
do wozu z sikawką zaprzęgało się konie i jechało gasić stodołę. Z 30 lat temu
mieliśmy Żuka. Wskakiwaliśmy do niego
i jechaliśmy do pożaru – wspomina Stanisław, a Radek dodaje: – Do Żuka weszło

nawet 12 chłopa i siadało na deskach obitych kocem. I jeszcze motopompa się zmieściła. Dziś do wozu wsiada tylko sześciu.
W społeczeństwie cały czas pokutuje przekonanie, że strażacy jeżdżą głównie do
pożarów. Kiedyś tak było. Dziś ochrona
przeciwpożarowa to tylko część ich pracy. Zajmują się również szeroko pojętym
ratownictwem, np. drogowym, medycznym czy powodziowym, pomagają usuwać
skutki anomalii pogodowych, zabezpieczają masowe wydarzenia. W naszej gminie
odśnieżają też drogi. Prowadzą również
działalność kulturalną i edukacyjną.

„Jak Wojtek został strażakiem”
Radek z Elą prowadzą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP Malcanów.
Zapisać może się do niej każdy. Zbiórki
odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu. Młodzi ludzie uczą się na nich pierwszej pomocy czy zasad działania podczas
akcji. Starsi trenują podobnie jak dorośli strażacy. – Na zbiórkach uczą się działać w grupie, współpracować ze sobą – to
raz. A dwa – uczą się dyscypliny i słuchania komend dowodzącego. Te umiejętności
są bardzo ważne, bo tak funkcjonują zastępy strażackie na akcjach. Co roku jeżdżą
na obozy. Trochę ich tam „przeczołgają” –
śmieje się Elżbieta i już poważnie dodaje: – To dla nich prawdziwa szkoła życia
w spartańskich warunkach. Wiedza i umiejętności tam zdobyte potem wykorzystują
i na naszych zbiórkach, i na co dzień.
Do drużyny należą dzieciaki i młodzi ludzie z najbliższej okolicy. – Część dzieciaków pochodzi z rodzin ze strażackimi
tradycjami, tak jak ja. Od małego przyglądali się temu, co robią ojcowie, dziadkowie, starsi bracia lub siostry – wylicza
Radek. – Część zaś to młodzi ludzie, którzy
straż znają z opowiadań czy filmów albo
przychodzą z czystej ciekawości. O każdym z tych dzieciaków wiemy praktycznie
wszystko. Znamy ich możliwości – mocne
i słabe strony.
– Ja chęć działania wyniosłem z domu.
Cała rodzina jest związana z OSP – mówi
Michał PIWEK, syn Elżbiety. – Przyszedłem na pierwszą zbiórkę i … zostałem.
Udało mi się namówić dwóch moich kolegów z klasy. Dla nich OSP była czymś nowym, ciekawym, innym.
– Niestety, dziś nowe technologie zabijają
w młodzieży chęć działania. Wolą siedzieć
przed komputerem lub grać na konsoli. Na
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Młodzi ratownicy już
wiedzą, jak udzielić pomocy

szczęście są jeszcze tacy, jak Michał, pozytywnie zakręceni, którzy chcą robić coś innego – dodaje Marcin.

roku ludzie w czasie upałów wzywali nas
do… napełnienia wodą basenów. Moglibyśmy tak długo wyliczać – dodaje Radek.

Ela z Radkiem nie ukrywają, że dla nich
najważniejszym celem działania drużyny jest wychowanie sobie następców. –
Podchodzimy bardzo poważnie do tego,
co robimy i tak traktujemy naszych podopiecznych – mówi Elżbieta.

Ilu akcji, do których wyjeżdżają strażacy,
można by uniknąć? Zdaniem komendanta gminnego nawet 70%, zdaniem reszty – przynajmniej połowy. – Nie mamy
wpływu na pogodę i na ludzką bezmyślność lub lenistwo – stwierdza Stanisław.
– Przykładowo pożary traw czy poszycia
w dużej mierze wywołane są przez ludzi.

– Czy zostanę w straży? Taki jest plan. Lubię
to, co robię. Możliwość pomagania innym
jest dla mnie ważna – stwierdza Michał.
Ale nie wszyscy młodzi ludzie, którzy
działają w ramach młodzieżówki, zostają na stałe w straży. Dorastają. Zmieniają miejsce zamieszkania, żenią się. Mają
inne priorytety.

Najsłabsze ogniwo – czynnik ludzki
Zmieniła się nie tylko specyfika pracy
strażaków. Zmianie uległo też podejście
społeczeństwa. – Niestety, coraz częściej
jest tak, że ludzie traktują nas, jak służbę
porządkową i wzywają do prac, które sami
mogą wykonać albo zatrudnić do tego wyspecjalizowaną firmę – mówi Radek.
– Takich zgłoszeń jest masę! Przykładowo,
dzwoni pani, że po przejściu silnych wiatrów jedno z drzew lada chwila przewróci
się na jej ogrodzenie – opowiada Marcin.
– Przyjeżdżamy na miejsce, a tam okazuje się, że drzewo… rośnie krzywo. Pani nie
chciało się zapłacić firmie za jego wycięcie i wezwała nas.
– Są tacy, co wzywają nas do usunięcia
gałęzi z drogi. A wystarczyłoby podejść do
niej i samemu ją przenieść. W ubiegłym

Osoby, które to robią, często przekonane
są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Najczęściej
mylą się i czasami kończy się to tragedią –
stwierdza Marcin.
Strażak to zawód, który cieszy się dużym
zaufaniem i szacunkiem społecznym.
Pieniądze są, ale za nie rodziny nie da
utrzymać. Emerytury brak, a dopiero od
tego roku druhowie z 25-letnim stażem
mogą ubiegać się o świadczenie ratownicze w wysokości... 200 zł! Jest jeszcze
awans w strukturach. Na tym koniec. Co
w takim razie sprawia, że na sygnał syreny podrywają się i pędzą do strażnicy?
– To, czy warto zostać strażakiem – ochotnikiem, to nie kwestia pieniędzy lub możliwości awansu. Tu chodzi o coś więcej
– mówi Radek. – Zobowiązujemy się pełnić służbę i ratować ludzkie życie. Niestety, zdarza się, że czasem za cenę własnego.
– Często myślę o tym, co mnie tu cały czas
ciągnie. W przypadku facetów to pewnie
w dużej mierze adrenalina, ale w moim
przypadku? – zastanawia się Elżbieta. –
Dla mnie straż to drugi dom. Są tu ludzie,

którzy chcą coś robić dla innych. Wiem też,
że – niezależnie od sytuacji, a bywa tak, że
lekko nie jest – zawsze można na nich liczyć. Są dla mnie jak druga rodzina.
– Strażakiem się nie bywa, strażakiem się
jest. Tu nikt nie jest sam ze swoimi problemami. I to daje nam siłę – stwierdza Marcin i dodaje: – I chyba trzeba być trochę
wariatem, aby być strażakiem.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Stanisław BOGUCKI

Radny Gminy
Wiązowna i sołtys
wsi Malcanów
Nie byłem i nie jestem czynnym członkiem OSP. Mieszkając w zasadzie od
urodzenia w Malcanowie i z racji pełnienia różnych funkcji, spotykamy się
i współpracujemy ze sobą cały czas.
Druhny i druhowie to członkowie rodzin, koledzy i koleżanki, znajomi, ale
przede wszystkim to społecznicy. Taki
konglomerat powiązań umożliwił powstanie sprawnie działającego zespołu. Oprócz głównych zadań, np. walki
z zagrożeniami, bardzo mnie cieszy
udział w różnych wydarzeniach z życia naszej miejscowości i całej okolicy.
Trudno sobie wyobrazić organizowanie takich imprez jak „Szanty nad
Laguną” czy „Pierzyna” bez udziału
druhen i druhów z OSP. Staramy się
jako sołectwo wspierać działalność
straży. Korzystamy na tym wszyscy,
bo zwiększa się nasze poczucie bezpieczeństwa, pozwala dalej rozwijać i kontynuować współpracę, która
moim zdaniem jest wzorowa.
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Świetlica „Pod Jaworem” –
nasz lokalny fenomen
Świetlica „Pod Jaworem” działa już pięć
lat. Jest to nasze wspólne i inspirujące
miejsce, gdzie się bawimy, uczymy i integrujemy, ale przede wszystkim to świetnie
zorganizowana lokalna społeczność sąsiadów, mieszkańców Izabeli, Michałówka
i okolicznych wsi.
W 2017 r. otrzymaliśmy klucze do budynku
i zaczęliśmy działać. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury zrobiliśmy badania
wśród mieszkańców. Zapytaliśmy ich, co chcą
robić w świetlicy, jakie mają pomysły na zajęcia, czego oczekują. Od początku uznaliśmy,
że zasadą naszego działania jest partycypacja i aktywizacja oraz dobra komunikacja. Gdy
dzielimy fundusze sołeckie, wspólnie decydujemy o świetlicowych inwestycjach i aktywnościach, ustalamy harmonogram działań.
Powołaliśmy Radę, która wraz z opiekunem
– Łucją PODGÓRSKĄ – pilnuje, by świetlica
dobrze pracowała. Dzięki otwartemu i angażującemu mieszkańców podejściu, mamy najlepiej wyposażony obiekt w całej gminie. Jest
sprzęt nagłośnieniowy, zaplecze gastronomiczne i sportowe, i - co najważniejsze – mamy
najbardziej „aktywną” świetlicę w okolicy!

Foto: świetlica w Izabeli

Od początku postawiliśmy na komunikację
i identyfikację. „Świetlica pod Jaworem” ma
własne logo, profil na FB, o wydarzeniach
informujemy na plakatach oraz banerach.
O naszych działaniach piszemy do lokalnych
mediów. Dzięki temu mieszkańcy mówią
o świetlicy „NASZA”. Współpracujemy z GOK.
U nas odbywa się dużo cykliczne zajęcia. Podejmujemy też działania z innymi – Kołem Gospodyń Wiejskich w Zakręcie czy harcerzami.
Włączamy się w akcje Muzeum Polin oraz innych organizacji i fundacji. Stawiamy na lokalność i jesteśmy z niej dumni. Wykorzystujemy
potencjał mieszkańców, którzy w świetlicy
organizują warsztaty, pokazy związane z ich
pracą i pasjami. Sięgamy po każdą możliwość
dodatkowego finansowania. Pozyskaliśmy
środki m.in. z Fundacji Batorego czy z projektu „Świetlik”. Za te pieniądze przeprowadziliśmy np. kursy pierwszej pomocy. Z pomocą
sponsora planujemy zakup defibrylatora.
W ciągu roku organizujemy wiele dodatkowych
wydarzeń m.in. Dzień Dyni, spotkania z kulturą i kuchnią różnych krajów w cyklu „Smaki…”
czy wystawy i wernisaże prac mieszkańców.
Edukujemy ekologicznie w czasie „Sprzątania
świata w Izabeli” i szycia torebek z firanek. To

tylko kilka przykładów tego, co robimy razem
z mieszkańcami i dla nich – jesteśmy otwarci
i wspieramy każdą ich inicjatywę. Najważniejszym wydarzeniem dla naszej wspólnoty są
„Imieniny Izabeli”. Co roku, w pierwszą sobotę
września, spotykamy się na imprezie integracyjnej mieszkańców oraz przyjaciół Izabeli. Jest
koncert, wspólne jedzenie, śpiewanie i tańce,
atrakcje dla dzieci, zbieranie funduszy. To daje
nam poczucie wspólnotowości i sprawczości.
Mieszkańcy przez te lata nauczyli się, że to ich
miejsce i od nich zależy, co się dzieje w świetlicy. Dbają o obiekt i wyposażenie, bo jest
NASZE! Tu organizują prywatne spotkania, rodzinne imprezy. W świetlicy odbywają się wybory, zebrania, szczepienia zwierząt. Świetlica
położona w środku wsi naprawdę centralizuje
życie mieszkańców Izabeli i Michałówka.
Pandemia zamknęła na długo „Świetlicę pod
Jaworem”, ale nawet wtedy zorganizowaliśmy
akcję charytatywną „Piernik dla Medyka”. Jak
już tylko było można, odbył się koncert „Na
zdrowie” z muzykami z naszej wsi. Czas zamknięcia wykorzystaliśmy na bardzo potrzebną inwestycję – zadaszenie tarasu, dzięki
któremu zyskaliśmy dodatkową atrakcyjną
i bezpieczną przestrzeń. Po lockdownie wróciliśmy pod nasz „Jawor”. Zaczęły się zajęcia
i spotkania, niestety – na krótko. Od 27 lutego świetlica stała się domem dla uchodźców
z Ukrainy. W trzy godziny mieszkańcy urządzili wnętrze i dostosowali do potrzeb mam
i dzieci. Ta sytuacja pokazała, jak silną i odpowiedzialną grupą jesteśmy i na ile dobra
nas stać (o tych działaniach więcej na str. 12).
Nasze świetlicowe aktywności dostosowujemy do realiów. Jeśli nie możemy spotykać się
w budynku, to organizujemy cykl „Koncertów tarasowych” – właśnie na zewnątrz, na
tarasie.
„Świetlica pod Jaworem” jest dla nas bardzo
ważna – tu przychodzimy, by być razem, działać, bawić się, rozwijać. Nawet najlepiej wyposażony obiekt to za mało. U nas najważniejsi są
ludzie, którym się chce. Łucją wraz z grupą aktywistów wciąga do działania innych mieszkańców, przyjaciół, sąsiadów. Szukamy ciekawych
pomysłów. Obserwujemy, co robią inni, co jest
en vogue. To nasza wiejska świetlica, ale nie
prowincjonalna, tylko progresywna, inspirująca
i aspirująca! A my jesteśmy lokalnymi patriotami i entuzjastami – tak żyjemy w Izabeli i Michałówku!

Danuta Podgórska

www.tuwiazowna.pl

Kolejne drogi z wsparciem
Rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy
umowę na budowę ul. Trakt Napoleoński w Kopkach i ul. Ułańskiej w Lipowie,
od ul. Armii Krajowej w kierunku świetlicy wiejskiej w Kopkach do istniejącej
nakładki asfaltowej. W ramach inwestycji wykonamy nakładkę asfaltową na odcinku 1,68 km, pobocza z kruszywa oraz
zjazdy. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na początek grudnia. Koszt to
3 058 484,05 zł. Gminie Wiązowna na to
zadanie przyznano wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
Do naszego budżetu wpłynie 750 tys. zł.
RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów
i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie
ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Tomasz Mielnicki

Samorząd

Podpisaliśmy umowy na budowę
pięciu gminnych dróg

112 tys. zł od Marszałka WM na
trzy zadania

Rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy
umowy z firmą Tomiraf na budowę pięciu
dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Wiązowna otrzymała
na te inwestycje 6 480 000 zł z Rządowego
Funduszu „Polski Ład”. Całkowita wartość
inwestycji to 9,1 mln zł. Zgodnie z podpisanymi umowami wykonawca zajmie się:
przebudową i budową ul. Podleśnej – na
odcinku Malcanów – Dziechciniec powstanie 1,4 km drogi; przebudową ul. Trakt Napoleoński w Kopkach od ul. Jeździeckiej
do granicy administracyjnej z Otwockiem
(860 m) i budową ul. Sportowej i ul. Działkowej w Woli Duckiej (771 m); budową
ul. Jana Pawła II w Zakręcie (731 m) oraz
budową chodnika przy ul. Jana Pawła II
na odcinku wybudowanym w latach ubiegłych od ul. Szkolnej do ul. Ks. Iwaniuka;
budową ul. Sportowej w Wiązownie (462
m). Zakończenie wszystkich inwestycji zaplanowano na początek grudnia.
Tomasz Mielnicki

Podpisaliśmy umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na trzy dotacje w ramach „Mazowsza dla sołectw”,
„Mazowsza dla klimatu 2022” i „Mazowsza dla czystego powietrza”. W sumie dostaniemy blisko 112 tys. zł. Cztery nasze
projekty otrzymają dofinansowanie w ramach autorskiego projektu samorządu województwa „Mazowsze dla sołectw 2022”.
Otrzymamy 40 tys. zł na zadania w: Kruszówcu, Wiązownie Kościelnej, Lipowie
i Żanęcinie. Na „Pro-HYDRO” – zagospodarowanie wody deszczowej wraz z systemem automatycznego nawadniania
w Gminie Wiązowna” otrzymamy 62 856
zł. Wykonamy za to system nawadniający na skwerze im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wiązownie. Trzecie zadanie to
„Ekoefekt – cykl spotkań z doradcą energetycznym w Gminie Wiązowna”. Dostaniemy
na nie 8 622 zł. Na jesieni przeprowadzimy
cykl spotkań ze specjalistami m.in. na temat wymiany źródeł ciepła i pozyskania
funduszy na zakup nowego pieca do domów.
Olga Pieniak-Nowak

Przebudowa ul. Tajemniczej
w Michałówku

Budowa świetlicy wiejskiej
w Lipowie

Zakończyliśmy trzeci etap przebudowy
drogi – ul. Tajemniczej w Michałówku. Powstał odcinek jezdni z kostki betonowej
o długości ok. 200 m wraz z systemem
liniowego odwodnienia drogi, poboczami oraz zjazdami bramowymi. Inwestycja
była współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Michałówek.
Wartość zrealizowanej inwestycji to blisko 260 tys. zł.
Tadeusz Dąbrowski

Trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Lipowie. Obecnie wykonywane
są instalacje techniczne oraz roboty wykończeniowe. Obiekt został wyposażony
w instalację fotowoltaiczną. Wykonano
przyłącza wody i prądu do budynku. Przewiduje się, iż zakończenie budowy tego
obiektu nastąpi do końca sierpnia 2022 r.
W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m2,
na którą składają się: sala świetlicy (aula),
pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.
Tadeusz Dąbrowski

Duchnowski Dom Kultury rośnie
w oczach
W budynku nowo powstającego domu
kultury obecnie prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. Wykonawca ociepla ściany budynku. Zajął się także
pracami z zakresu zagospodarowania terenu. Przewidujemy, iż budowa zakończy
się w połowie listopada 2022 r. Duchnowski Domu Kultury powstaje w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie
gminy Wiązowna. Pomieści jednorazowo
150 osób. W domu kultury zaplanowano
m.in. salę wielofunkcyjną na 110 osób,
salę warsztatową na 25 osób, miejsce dla
filii Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, zaplecze, pomieszczenie gospodarcze
i łazienki (w tym dla osób niepełnosprawnych).
Tadeusz Dąbrowski
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Foto: I. Trzaska

Honorowy obywatel
w maju. Wotum zaufania
i absolutorium w czerwcu
W maju do Wiązowny przyjechał
Tomasz KOSTYRA – były zastępca
wójta, obecnie szef Zakładu Komunalnego w Halinowie. Zwieńczeniem
jego pracy dla naszego samorządu
było wręczenie statuetki „Honorowy
Obywatel Gminy Wiązowna”. Natomiast na czerwcowej sesji radni zdecydowali udzielić Wójtowi Gminy
Wiązowna wotum zaufania za pracę
w 2021 r. oraz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Wiązowna za poprzedni rok.

w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 900 000 zł. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na przebudowę
drogi gminnej nr 270832 W prowadzącej od Glinianki do granicy z Otwockiem. Kolejne dwie uchwały dotyczyły
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Karczewskiej
oraz Zakręcie. Uchwały są odpowiedzią
na przekazanie gminie przez właścicieli
nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi.

Podczas majowej sesji Rady Gminy
Wiązowna przyjęto dziesięć uchwał.
Wśród nich jest zmiana budżetowa dotycząca zwiększenia planu dochodów
o kwotę 145 200 zł, czyli o uzyskane dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”, na
wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Natomiast na czerwcowej sesji – po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021
rok oraz opinią na jego temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
jak również sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązowna, informacją
o stanie mienia Gminy Wiązowna oraz

Wydatkiinwestycyjne
inwestycyjne w latach
2015–2022
(zł)
Wydatki
w latach
20152022 (zł)
62 721 174,23

29 866 571,70
26 883 761,66 26 495 048,52
21 718 648,93
16 648 785,05
15 572 846,27 15 769 110,68

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rafał Nejman

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Gminy
Wiązowna
Stan epidemii oraz zmiany wprowadzone odgórnie w roku budżetowym 2021, w znacznym stopniu
wpłynęły na finanse Gminy Wiązowna. Samorząd musiał dostosować swoje
działania oraz sposób świadczenia usług
do panującej sytuacji tak, aby zachować
ciągłość funkcjonowania i wykonywania zaplanowanych inwestycji. Poradziliśmy sobie znacznie lepiej w tym trudnym
okresie niż wiele innych gmin wiejskich
w całym kraju oraz sąsiadujących z nami
lub należących do powiatu otwockiego.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację wykonania budżetu gminy.
Dzięki ciągłej kontroli wydatków oraz poszukiwaniom nowych źródeł finasowania
budżetu, zrealizowaliśmy większość zaplanowanych inwestycji, a także wprowadziliśmy do budżetu i wykonaliśmy
nowe. Wydatki inwestycyjne wyniosły
blisko 30 mln zł.
Zakładano deficyt budżetu w wysokości
6 185 941,36 zł. Ostatecznie na koniec
roku wypracowano nadwyżkę w wysokości 5 252 052,91 zł. Zadłużenie gminy na
koniec 2021 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych umów wywołujących skutki ekonomiczne, wyniosło
55 142 001,37 zł, co stanowi 41,41% wykonanych dochodów. Zadłużenie było niższe niż w roku 2020 (57 411 171,37 zł).
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, zakończyliśmy rok budżetowy 2021
w mojej ocenie pozytywnym wynikiem.

www.tuwiazowna.pl

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – rada
zdecydowała się udzielić wójtowi Januszowi BUDNEMU absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Wiązowna.
Radni rozpatrzyli także „Raport o stanie
Gminy Wiązowna za 2021 rok” – wójt
otrzymał wotum zaufania. Raport to opracowanie będące podsumowaniem rocznej działalności władz samorządowych.

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”. Wiąże się to z propozycją rozszerzenia zakresu możliwości
lokalizacji urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii,
a także w zakresie lokalizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.

Radni ustalili opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Wiązusie”
w Gliniance, określili też maksymalną
wysokość opłaty za wyżywienie oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć pedagogów szkolnych. Następnie
zatwierdzili zmianę uchwały dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia zmiany

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiazowna.pl.
Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail:
d.twardziak@wiazowna.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Uchwały w sprawach:
54.L.2022 nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna;
55.L.2022 zmieniająca Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14
grudnia 2021 r. ws. Uchwały Budżetowej
Gminy Wiązowna na 2022 rok z późn. zm.;
56.L.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14.12.2021 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2022 – 2034;
57.L.2022 wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
58.L.2022 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;
59.L.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska;
60.L.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Zakręt;
61.L.2022 wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników;
62.L.2022 określenia średnich cen jednostek
paliwa w Gminie Wiązowna na rok szkolny
2022 – 2023;
63.L.2022 wyrażenia zgody na wniesienia
dopłat do spółki komunalnej w związku z realizacją gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny);
64.LI.2022 udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna wotum zaufania;
65.LI.2022 rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wiązowna za 2021 rok;
66.LI.2022 udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;

67.LI.2022 zmieniający Uchwałę Nr 154.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14
grudnia 2021 roku ws. Uchwały Budżetowej
Gminy Wiązowna na 2022 r. z późn. zm.;
68.LI.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14.12.2021 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2022 – 2034;

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW

25
50

Budowa wodociągu w ul. Czapli

25

Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej
CZARNÓWKA

25
50

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

0

Budowa kanalizacji
w ul. Muzycznej

50

50

74.LI.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonych
w obrębie geodezyjnym Glinianka;
75.LI.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Zakręt;
76.LI.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego i zbycie z zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Izabela;
77.LI.2022 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.

Budowa wodociągu
Michałówek-Duchnów

0

70.LI.2022 zmiany uchwały Nr 37.XLVIII.2022
Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 marca
2022 r. ws. przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”;

73.LI.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska;

Utwardzenie z odwodnieniem
ul. Orzechowej i Akacjowej
DUCHNÓW

25

72.LI.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska;

Modernizacja ul. Bażantów
BORYSZEW

69.LI.2022 ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Wiązusie” w Gliniance oraz określenia maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie;

71.LI.2022 wyrażenia zgody na nabycie do
zasobu gminnego nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Kruszówiec;
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Samorząd

0
50

Budowa Duchnowskiego Domu
Kultury
Doziarnienie ul. Kwitnącej
Jabłoni, Księżycowej, Sasanki,
Muzycznej oraz Dłuskiej
DZIECHCINIEC
Budowa wodociągu w
ul. Dworskiej
Budowa świetlicy wiejskiej
Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej oraz
doposażenie świetlicy
EMÓW

75

Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z odgałęzieniami

25

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w ul. Jasnej

25

Modernizacja ul. Sosnowej
GLINIANKA

0
100

Projekt i budowa ul. Wrzosowej

Budowa dróg osiedlowych

75

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum
miejscowości

75

Zagospodarowanie placu zabaw
w Gliniance II

Ciąg dalszy paska na str. 12

12

Społeczeństwo

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Doziarnianie ul. Wawrzynieckiej
w Gliniance II

50

Przebudowa z nadbudową
budynku przy ul. Napoleońkiej
i Wawrzynieckiej

0

Projekt i budowa pumptracku
GÓRASZKA

100

Projekt i budowa pumptracku

50

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

50

Modernizacja ul. Mickiewicza

25

Budowa ul. Krótkiej i odcinka
ul. Pięknej w Majdanie

25

Projekt świetlicy wiejskiej

50

Zakup kruszywa na drogi

25

Zakup wyposażenia do świetlicy

25

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

0

Zagospodarowanie terenu
świetlicy wraz z wyposażeniem

0

Konserwacja przepustów
drogowych
KĄCK

50

50
50
50
0

Akcja pomocy uchodźcom z Ukrainy
w świetlicy „Pod Jaworem” w Izabeli
rozpoczęła się spektakularnie w marcu i trwa już piąty miesiąc. To jest dla
naszej lokalnej wspólnoty – mieszkańców Izabeli, Michałówka i okolicznych wsi – prawdziwy sprawdzian.
Zaliczyliśmy go w 100%!
W niedzielne popołudnie 27 lutego dostaliśmy wiadomość, że wieczorem dotrą do
nas ukraińskie mamy z dziećmi. Razem
z sąsiadami w trzy godziny zmieniliśmy
świetlicę w tymczasowy dom uchodźców.
To był imponujący wysiłek i entuzjazm
kilkudziesięciu mieszkańców oraz władz
lokalnych, którzy zjednoczyli się by pomagać ludziom w potrzebie. W nocy przywitaliśmy trzy rodziny – kobiety i dzieci,
które zalęknione i zmęczone mogły poczuć się u nas w końcu bezpiecznie.
Każdego dnia dbamy o gości z Ukrainy
– z pomocą samorządu i jego jednostek
oraz prywatnych darczyńców – zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie, opiekę
medyczną, edukację. Pomagamy w formalnościach, szukamy domów i pracy,
a także dbamy o to, by dzieci z mamami
mogły zapomnieć choć na chwilę o koszmarze wojny i wygnania.

Dzieci
z radością
szukały
ukrytych
słodyczy

pokój i lepsze warunki do życia. W świetlicy w Izabeli jest teraz 6 osób z Ukrainy. Dwie mamy pracują, Kira i Maks
chodzili do szkoły w Zakręcie. Jakość
życia tych rodzin zależy od naszego zaangażowania, konkretnej pomocy, skuteczności rozwiązywania codziennych
problemów. Pomaganie to nie tylko entuzjazm, spontaniczne dary, dzielenie
się tym, co mamy. To także zobowiązanie, że z naszymi gośćmi będziemy
razem na dłużej – będziemy ich wspierać, doradzać, organizować tak, jak
dotychczas!
Nasi sąsiedzi znaleźli tymczasowe schronienie także w domach mieszkańców.
Agnieszka z Michałówka gościła ojca
z córką. Oni są już w Kanadzie. W domu
Kasi i Artura z Izabeli zatrzymuje się już
kolejna rodzina, której pomagają wynająć mieszkanie i znaleźć pracę. Jadzia
i Paweł z Izabeli zaopiekowali się babcią i wnuczką, które uciekały do Izraela.
Te minione cztery miesiące to dla nas –
mieszkańców ważne i niezwykle cenne
doświadczenie. Nauczyliśmy się jeszcze
lepiej współpracować, ale też przekonaliśmy się, że pomaganie nie jest łatwe, bo
wymaga siły, determinacji i konsekwencji! Poznaliśmy, jaką razem mamy moc,
jaka jest nasza siła empatii i solidarności
dla uchodźców z Ukrainy.

Swietłana
ze swoim
dziećmi

Wyposażenie i remont świetlicy
wiejskiej
KOPKI

25

Pomaganie to zobowiązanie
długodystansowca

Utwardzenie kruszywem ul. Nad
Świdrem

Każda historia uchodźców jest inna, ale
zawsze zaczyna się od ucieczki, a w Polsce – na zorganizowaniu życia od nowa.
Taka jest historia Iriny, mamy czworga
dzieci, która w świetlicy znalazła dom
oraz czułych i odpowiedzialnych opiekunów. Dzieci chorowały – były wyjazdy do
szpitala, wizyty domowe sąsiadki lekarki. Są też dobre chwile – urodziny dzieciaków z tortami i prezentami, zabawy
z młodzieżą z Wolontariatu Międzypokoleniowego i wycieczka do Majalandu.

Zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wraz z jej
doposażeniem

Irina zamieszkała w Domu Matki na warszawskiej Białołęce, gdzie ma własny

Przebudowa ul. Jeździeckiej
Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Trakt
Napoleoński (od ul. Jeździeckiej
do granicy z Miastem Otwock)
Przebudowa ul. Trakt
Napoleoński i ul. Ułańskiej
w Lipowie

Ciąg dalszy paska na str. 14

Foto: D. Podgórska

0

Utwardzenie dróg kruszywem
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Żadna nasza prośba o konkretną pomoc
nie pozostała bez odzewu. Paradoksalnie
straszne konsekwencje wojny w Ukrainie
– kryzys na granicy, przyjęcie uchodźców
do świetlicy i odpowiedzialność za naszych gości, zintegrowały nas jeszcze bardziej, otworzyły na innych. Rozpoznaliśmy
nasz potencjał i dobrze go wykorzystujemy, organizując pomoc, życie sąsiedzkie,
zbiórki, spotkania i koncerty w świetlicy
w Izabeli!

Danuta Podgórska

www.tuwiazowna.pl

Najbardziej cyfrowa gmina NSP 2021
Nasza gmina znalazła się w gronie 96 laureatów konkursu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową
gminę Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań. Zajęliśmy piąte
miejsce na Mazowszu i w nagrodę
otrzymaliśmy sześć laptopów. Konkurs,
który trwał od 15 lipca do 30 września
2021 r., miał nagrodzić najbardziej
aktywne gminy w promowaniu idei
samospisu mieszkańców przez internet.
Przypomnijmy, że dzięki Państwa aktywności spisanych zostało 70% osób i 87%
domów.
Redakcja
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Bilet Metropolitalny doładujesz
w biletomacie

Animal Rescue Poland już działa
w Wiązownie

Naszą Kartę Mieszkańca Gminy Wiązowna "Warszawa+", czyli Bilet Metropolitalny, można już doładować we wszystkich
automatach biletowych – stacjonarnych
i mobilnych. To w sumie ponad 3,2 tys.
urządzeń. Nasz samorząd dopłaca do biletu w ramach programu „Warszawa+”.
Karta uprawnia do korzystania z zintegrowanej sieci komunikacyjnej w Warszawie
i okolicach. Dzięki specjalnej karcie, którą
można wyrobić w urzędzie, nasi mieszkańcy mogą zaoszczędzić nawet 720 zł
rocznie. Karta uprawnia do korzystania
z zintegrowanej sieci komunikacyjnej
w Warszawie, obejmującej: tramwaje,
autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz autobusowe linie „L”.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Warszawa+ dopłaty do
Redakcja
biletów.

Na gminnej mapie pojawiło się nowe, ważne
miejsce! W dawnym budynku po posterunku policji, swoje miejsce znalazła Fundacja
Animal Rescue Poland. Jej członkowie zajmą się ratowaniem i pomaganiem zwierzętom dziko żyjącym na terenie naszej gminy.
Działacze i wolontariusze Fundacji mają siedzibę przy ul. Kościelnej 9. Są do dyspozycji 24 godziny na dobę przez cały tydzień,
także w dni świąteczne. Na zlecenie Gminy Wiązowna zajmą się ratowaniem dzikich
zwierząt poszkodowanych w wypadkach
lub tych chorych, znalezionych w lasach czy
na łąkach. Jeśli widzisz ranne zwierzę, najpierw poinformuj o tym naszą gminę pod
nr tel. 605 874 227, ale możesz także zadzwonić na numer fundacji 792 112 222
lub napisać e-mail na adres: interwencje@
animalrescuepatrol.pl.
Redakcja

Pomiary uciążliwego hałasu
Budowa dróg ekspresowych S2 i S17 oraz
autostrady A2 przyniosły dla wielu domostw uciążliwy, czy też często niemożliwy
do akceptacji, nieznośny hałas. Zleciliśmy
wykonanie pomiarów hałasu profesjonalnej firmie zewnętrznej SONITECH Laboratorium Badawcze s. c. Wzdłuż tras S2, S17
i A2 – od Majdanu przez Izabelę do Woli
Duckiej – wytypowano kilka miejsc, gdzie
może dojść do przekroczenia norm hałasu.
Wybrano je również tak, aby to, co się tam
znajduje, nie zniekształciło wyników pomiarów. Badania trwają. Wyniki analiz udostępnimy Państwu możliwie jak najszybciej, a w
przypadku przekroczenia norm, również
trafią one do instytucji odpowiedzialnych
za dbałość o jakość środowiska. Liczymy,
że uzyskane wyniki będą atutową kartą
w rozmowach z inwestorem i przyczynią się
poprawy komfortu życia naszych mieszkańców. Więcej informacji na ten temat udziela Sławomir Burbicki, Wydział Planowania
Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail:
s.burbicki@wiazowna.pl
Redakcja

„Perły Samorządu 2022”.
Nasz wójt wśród najlepszych
Podczas jubileuszowego kongresu „Perły
Samorządu” poznaliśmy wyniki 10. edycji
rankingu „Perły Samorządu”. Po raz kolejny wśród najlepszych włodarzy, stojących na czele gmin wiejskich, na pozycji
szóstej, znalazł się Wójt Gminy Wiązowna
Janusz BUDNY. Wyróżnienie trafiło do naszego wójta również w 2016 r. A w 2019 r.
nasza gmina znalazła się w pierwszej 10.
najlepszych gmin wiejskich w całym kraju. Co roku „Dziennik Gazeta Prawna”
wybiera najlepsze samorządy w czterech
kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys.
mieszkańców i gmina miejska zamieszkiwana przez ponad 100 tys. Mieszkańców.
Redakcja

Mamy dotację na piknik dla
seniorów
Samorząd Województwa Mazowieckiego
przyznał pomoc finansową na 35 zadań
będących inicjatywą rad seniorów. Wśród
nich znalazł się nasz piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna dla osób 60+ z terenu naszej gminy. Na
to zadanie otrzymamy 19 200 zł wsparcia.
W ramach wydarzenia, które odbędzie się
24 września w Gminnym Parku Centrum,
zaplanowaliśmy prezentacje ofert zajęć dla
seniorów, spotkania ze specjalistami zdrowotnymi, badania m.in. w spirobusie, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, koncerty
i występy, rozmowy przy specjałach przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia
i placówki. Pełna lista beneficjentów oraz
informacja na temat projektu „Mazowsze
dla seniorów 2022” dostępna jest na stronie: mazovia.pl
Redakcja
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
KRUSZÓWIEC

50
0

Utwardzenie skrzyżowania
ul. Zbożowej i Nowej
Projekt organizacji ruchu wraz
z wykonaniem progu zwalniającego w ul. Nowej i Wspaniałej
LIPOWO

50

Modernizacja stacji uzdatniania
wody

50

Budowa wodociągu od mostu
przy ul. Złotej Wilgi

50

Przebudowa ul. Trakt
Napoleoński w Kopkach
i ul. Ułańskiej

75

Budowa świetlicy wiejskiej

0

Projekt ciągu pieszo-rowerowego
– ul. Łąkowa

0

Zagospodarowanie terenu
i doposażenie placu zabaw
MAJDAN

75

Wykonanie kanalizacji
w ul. Równej

25

Budowa ul. Krótkiej w Góraszce
i odcinka ul. Pięknej

25

Projekt dróg gminnych:
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej
Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa
MALCANÓW

50

Rozwój systemu dróg gminnych
– ul. Podleśna

75

Zagospodarowanie terenu
Laguny

50

Projekt i budowa pumptracku

50

Utwardzenie ul. Granicznej
kruszywem
MICHAŁÓWEK

25
100
25

Budowa wodociągu
Michałówek-Duchnów
Przebudowa ul. Tajemniczej
Projekt chodnika wraz
z przystankami przy drodze nr
2701W w Izabeli i Michałówku –
pomoc rzeczowa dla powiatu
OSIEDLE PARKOWE

25

Zagospodarowanie terenu przy
wjeździe do osiedla

Ciąg dalszy paska na str. 15
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1,3 mln do
podziału.
Zdecyduj,
na co!
Corocznie mieszkańcy sołectw i osiedli
Gminy Wiązowna, na zebraniach sami
wybierają przedsięwzięcia do realizacji
z funduszu sołeckiego. Kwota funduszu sołeckiego stale rośnie. W 2014 r.
było to 514 179,91 zł, a w 2019 r. – 990
247,90 zł, w 2020 r. – 1 132 651,89 zł,
w 2021 r. – 1 266 778,99 zł, a w 2022 r.
– 1 343 747,72 zł.
Fundusz sołecki jako budżet sołectw
odgrywa istotną rolę w rozwoju miejscowości. Dzięki niemu powstają place
zabaw, a te, które już istnieją, są modernizowane. Budowane są także siłownie
plenerowe czy inne miejsca do rekreacji
i odpoczynku, powstają altany. Fundusz
sołecki przyczynia się także do integracji
mieszkańców. Za te pieniądze mieszkańcy organizują pikniki czy imprezy aktywizujące, np. z okazji Dnia Dziecka. Z tych
funduszy modernizuje się i wyposaża
świetlice, kupuje nowe meble czy sprzęt
AGD i RTV. Dzięki tym środkom można
także na bieżąco naprawiać drogi na terenie sołectw czy osiedli.
Ze środków z funduszu sołeckiego powstał m.in. plac zabaw wraz z siłownią
przy świetlicy wiejskiej w Żanęcinie. Na
tym terenie, w 2019 r., zamontowano
pierwszy w gminie street workout (system
drążków, ławek, poręczy i drabinek), który
pozwala trenować i ćwiczyć z wykorzystaniem masy własnego ciała. Sołectwo Żanęcin sukcesywnie przeznaczało środki na
nowe elementy wyposażenia placu przy
świetlicy. Dzięki temu mieszkańcy mogą
spędzać czas wolny aktywnie. Takie place
zabaw, siłownie plenerowe czy place sołeckie z miejscem na odpoczynek i rekreację są na terenie całej gminy.
Niektóre przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego nie powstałyby, gdybyśmy nie
wsparli ich środkami z budżetu gminy.
Przykładem mogą tu być nowo powstałe

świetlice wiejskie. Sołectwo Majdan
w 2017 r. i 2018 r. przeznaczyło większość funduszu na budowę obiektu.
W 2016 r. ze środków z budżetu gminy zlecono wykonanie projektu świetlicy, dzięki temu w 2017 r. rozpoczęto
jej wznoszenie. Ukończono ją w 2018 r.
Koszt budowy i zagospodarowania terenu wokół wyniósł ponad 600 tys. zł. Sołectwo Majdan przeznaczyło na ten cel
ponad 50 tys. zł. W sierpniu – przez cały
miesiąc – są tam organizowane „Wakacje
Blisko Domu”, dla dzieci z naszej gminy.
– Świetlica w Majdanie to obiekt, którego warunki sprzyjają do organizacji różnego rodzaju zajęć. Stowarzyszenie LGD
Natura i Kultura zorganizowało na przełomie kilku lat zadania, takie jak kurs języka
hiszpańskiego, kurs szycia na maszynie,
warsztaty serowarskie czy warsztaty florystyczne „Las w słoiku” oraz wiele innych
zadań aktywizujących mieszkańców obszaru LGD. Powyższe zadania zrealizowane były ze środków Unii Europejskiej,
ale na ten cel, jak zadania miękkie, można również przeznaczyć środki z Funduszu
Sołeckiego. Najważniejsza jest diagnoza
potrzeb i oczekiwań mieszkańców, dlatego udział w zebraniu sołeckim jest bardzo
ważny – powiedziała Iwona Bieńkowska,
Prezes LGD Natura i Kultura, mieszkanka Majdanu.
Przykład Żanęcina czy Majdanu, ale także innych sołectw pokazuje, że fundusz
sołecki realnie kształtuje nasze najbliższe
sąsiedztwo. W sierpniu i wrześniu odbywać się będą zebrania sołeckie, podczas
których mieszkańcy ponownie rozdysponują swoje fundusze na 2023 r. Harmonogram zebrań sołeckich dostępny
jest w prasie lokalnej, na tuwiazowna.pl,
a także na tablicach ogłoszeń. W każdym
spotkaniu wezmą udział przedstawiciele
zarządu gminy.

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw i osiedli Gminy Wiązowna. Kwota środków uzależniona
jest m.in. od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana jest co roku na podstawie
wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej
kwoty decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

www.tuwiazowna.pl

HARMONOGRAM ZEBRAŃ DOTYCZĄCYCH ROZDYSPONOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Lp.

Miejscowość

Dzień

Miesiąc

Dzień
tygodnia

1.

Bolesławów

31

sierpień

środa

18.00 Świetlica, Rzakta, ul. Mokra 4

2.

Boryszew

23

sierpień

wtorek

18.00

Świetlica, Boryszew 4B

Godz.

Miejsce

15

Społeczeństwo

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0

Konserwacja monitoringu
osiedlowego

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury

3.

Czarnówka

26

sierpień

piątek

18.00

Remiza OSP, Glinianka,
ul. Napoleońska 48

4.

Duchnów

24

sierpień

środa

18.00

Duchnów, ul. Wspólna 157,
świetlica

5.

Dziechciniec

6

wrzesień

wtorek

18.00

Świetlica, Dziechciniec,
ul. Majowa 42

25

6.

Emów Osiedle

31

sierpień

środa

18.00

Urząd Gminy, Wiązowna,
ul. Lubelska 59

0

7.

Glinianka I

9

wrzesień

piątek

18.00

Remiza OSP, Glinianka,
ul. Napoleońska 48

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, w tym doposażenie
świetlicy

0

Wykup nieruchomości w celu
poszerzenia ul. Wierzbowej

PĘCLIN
Budowa wodociągu
w ul. Radosnej

8.

Glinianka II

31

sierpień

środa

18.00

U sołtysa, Glinianka,
ul. Wesoła 22

9.

Góraszka

19

sierpień

piątek

18.00

Świetlica, Góraszka,
ul. Mickiewicza 74

10.

Izabela

24

sierpień

środa

18.00

Świetlica, Izabela,
ul. Postępu 23

11.

Kąck

12

wrzesień

poniedziałek

18.00

Świetlica, Kąck,
ul. Malownicza 2

12.

Kopki

9

wrzesień

piątek

18.00

Świetlica, Kopki, ul. Trakt
Napoleoński 35

25

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych

13.

Kruszówiec

2

wrzesień

piątek

18.00

Remiza OSP, Glinianka,
ul. Napoleońska 48

25

Budowa drogi na działce nr ew. 1

18.00

Plac zabaw, Lipowo,
ul. Wierzbowa 1

14.

Lipowo

18

sierpień

czwartek

15.

Majdan

18

sierpień

czwartek

18.00

Świetlica, Majdan,
ul. Klubowa 8

16.

Malcanów

22

sierpień

poniedziałek

18.00

Remiza OSP, Malcanów,
ul. Mazowiecka 22

17.

Michałówek

7

wrzesień

środa

18.00

Świetlica, Izabela,
ul. Postępu 23

18.

Parkowe
Osiedle

2

wrzesień

piątek

18.00

Przedszkole, Wiązowna,
Os. Parkowe 17

19.

Pęclin

2

wrzesień

piątek

18.00

Świetlica, Pęclin,
ul. Wierzbowa1b

20.

Poręby

26

sierpień

piątek

18.00

Świetlica, Poręby 27A

21.

Radiówek
Osiedle

31

sierpień

środa

18.00

Świetlica, Radiówek 1A

22.

Rudka Osiedle

19

sierpień

piątek

18.00

U przewodniczącej, Rudka,
ul. Biesiadna 9

23.

Rzakta

25

sierpień

czwartek

24.

Stefanówka

26

sierpień

piątek

25.

Wiązowna
Gminna

26.

Wiązowna
Kościelna

25
26

sierpień
sierpień

czwartek
piątek

18.00 Świetlica, Rzakta, ul. Mokra 4
18.00

Świetlica, Stefanówka,
ul. Sowia 8

18.00

Pawilon Kultury (GOK),
Wiązowna, ul. Lubelska 53

18.00

Remiza OSP, Wiązowna,
ul. Kościelna 41

27.

Wola Ducka

1

wrzesień

czwartek

18.00

Świetlica, Wola Ducka,
ul. Słoneczna 19

28.

Wola
Karczewska

8

wrzesień

czwartek

18.00

Dom Kultury,
Wola Karczewska,
ul. Doliny Świdra 6

29.

Zakręt

5

wrzesień

poniedziałek

Szkoła Podstawowa, Zakręt,
18.00
ul. Szkolna 11

30.

Żanęcin

5

wrzesień

poniedziałek

18.00 Świetlica, Żanęcin, ul. Rajska 2

50
0

Publikacja książki o wsi
Wykonanie analizy drożności
przepustów
PORĘBY

RADIÓWEK

0

Rewitalizacja Miejsca Pamięci
Narodowej
RUDKA

50

Utwardzenie kruszywem
ul. Biesiadnej
RZAKTA

25

Budowa ul. Południowej

0

Budowa infrastruktury rowerowej

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej

25

Utwardzenie dróg kruszywem
STEFANÓWKA

50

Budowa wodociągu w ul. Złotej

100

Zakup karnetów na basen dla
mieszkańców

50

Utwardzenie dróg kruszywem
WIĄZOWNA GMINNA

25

Budowa kanalizacji
w ul. Brzozowej

Ciąg dalszy paska na str. 20

…………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)
do wycięcia

…………………………………………………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………

Wójt Gminy Wiązowna

…………………………………………………………………………………

ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna

(telefon kontaktowy)

…………………………………………………………………………………
(e-mail)

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA NA 2023 ROK
Wnioskuję o wpisanie do budżetu Gminy Wiązowna na 2023 rok następującego zadania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
(tytuł/nazwa zadania)

Szacowany koszt zadania (w zł): …………………………………………….................................................………………………………………………………………
(słownie:…………………………...….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………)
Lokalizacja:

…………………………………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………
(dokładne położenie wnioskowanej inwestycji, ew. nr działki, obręb, określenie właściciela)

Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.............……………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest
Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 835, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe
klientów przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do budżetu Gminy Wiązowna na rok 2023 oraz procedury projektowania i tworzenia budżetu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe
Pani/Pana przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, które zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi
przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klienta dane
osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Wiązowna w procesie projektowania i tworzenia budżetu gminy na 2023 r.

.............……………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Forma odpowiedzi na wniosek (proszę podkreślić wybraną formę i wpisać odpowiedni adres lub wpisać jak w nagłówku):
Poczta tradycyjna (adres): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………...........…….........................……………………………………………………………………………………
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ……………………………………......……………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona po uchwaleniu budżetu, do końca stycznia 2023 r.

www.tuwiazowna.pl
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Ruszaj się, to zdrowe!
Nie od dziś wiadomo, że dzięki
codziennej gimnastyce możemy zachować nasze ciało, ale
i też umysł, w dobrej kondycji. Wraz z seniorami z Dziennego Domu „Senior+” w Woli
Karczewskiej oraz rehabilitantką przygotowaliśmy zestaw ćwiczeń, które każdy
może z powodzeniem, samodzielnie wykonać w domu lub
w ogrodzie.
Ćwiczenia, które Państwu proponujemy, wybrała i opisała Alicja KOŁODZIEJCZYK – rehabilitantka w Domu
Dziennym „Senior+” w Woli Karczewskiej, a naszymi modelkami
i modelem są uczestnicy DD, którzy z panią Alą ćwiczą na co dzień.


Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Stajemy w dużym rozkroku. Kijek trzymamy oburącz
na szerokość stawów barkowych. Laskę unosimy nad
głowę na „raz”, na „dwa”
przenosimy przed siebie,
a na „trzy” wykonujemy
skłon w dół, na „cztery” –
wracamy do pozycji wyjściowej. Wykonujemy pięć
powtórzeń.

1
Stajemy w lekkim rozkroku. Kijek unosimy na
wysokość barków. Skręcamy się w prawą stronę, wracamy do pozycji
wyjściowej i skręcamy
się w lewą stronę. Powtarzamy po pięć razy
na każdą stronę.

3

2
Stajemy w lekkim rozkroku. Obiema
dłońmi trzymamy piłkę. Na „raz” unosimy piłkę do góry nad głową, na dwa
– piłkę przenosimy do przodu, na trzy
– schylamy się do ziemi i przenosimy
piłkę maksymalnie do tyłu pomiędzy
nogami. Wykonujemy 10 powtórzeń na
każdą stronę.

4

Stajemy w lekkim rozkroku,
obiema dłońmi trzymamy
piłkę przed sobą. Rysujemy
nią ósemkę na wysokości
klatki piersiowej 8 razy pionowo i 8 razy poziomo.

Foto: I. Trzaska

5

Stoimy, ręce trzymamy na biodrach.
Maszerujemy w miejscu, podnosząc
naprzemiennie jak najwyżej kolana
do góry. To samo robimy, ale staramy się dotknąć piętami raz prawego,
raz lewego pośladka. Powtarzamy
po 10 razy na każdą nogę.

18
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Pół wieku razem.
„Złote Gody” w gminie
Foto: I. Trzaska

Pamiątkowe zdjęcie naszych tegorocznych jubilatów

Dwanaście par z naszej gminy zostało uhonorowanych medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie na uroczystości, która odbyła się
w Pawilonie Kultury w Wiązownie.
Medalami zostali odznaczeni:
1) Anna i Grzegorz BLUSIEWICZOWIE z Zakrętu,
2) Monika i Antoni DZIEMBAJOWIE z Zakrętu,
3) Alfreda i Jan IZDEBSCY z Góraszki,
4) Walentyna i Zdzisław MAJSZCZYKOWIE
z Izabeli,
5) Kamilla i Mirosław MIELCARZOWIE z Zakrętu,
6) Maria i Wojciech MUŚNICCY z Zakrętu,
7) Jadwiga i Stanisław PAJĄKOWIE z Woli
Karczewskiej,
8) Aleksandra i Tadeusz ROKICCY z Glinianki,
9) Teresa i Marek SAMORAJOWIE z Wiązowny,
10) Barbara i Edward SEREMAKOWIE z Góraszki,
11) Teresa i Waldemar ŚLIWIŃSCY z Woli
Karczewskiej,
12) Irena i Stanisław ZALEWSCY z Kącka.
Dostojnych jubilatów oraz przybyłych gości powitali Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Bogumiła MAJEWSKA i Wójt Gminy Wiązowna Gminy
Janusz BUDNY. Wyrazili swój podziw i uznanie dla
małżonków, którzy tak pięknie wytrwali na wspólnej drodze życia.
Po oficjalnym powitaniu nastąpiło uroczyste udekorowanie jubilatów medalami. W imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji medalami
dokonał wójt Janusz BUDNY. Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Wzniesiono również

tradycyjny toast za wszystkich
jubilatów.
Uroczystość uświetnił koncert duetu Piotr MICHALCZYK i Jacek
SMOLAK. Panowie wykonali znane
i lubiane przeboje. Jubilaci słuchali
z przyjemnością i chętnie włączali
się do wspólnego śpiewania.
Wszystkim jubilatom gratulujemy
medali i dziękujemy za przykład,
jaki dają nie tylko swoim najbliższym, ale również następnym pokoleniom. Dziękujemy za to wszystko,
co przez tak długi czas tworzyliście

jako małżeństwo i rodzina. Życzymy
długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i miłości i doczekania Brylantowych Godów.

Anna Wolak
a.wolak@wiazowna.pl
Małżonków z 50-letnim stażem
małżeńskim lub większym, którzy nie zostali uhonorowani medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, prosimy o zgłaszanie się do urzędu gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 22 512
58 36. Gorąco zachęcamy!

www.tuwiazowna.pl

„50 lat razem”
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Zdrowie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0
100
100

Modernizacja chodnika na
ul. Kościelnej

0

Projekt organizacji ruchu
wraz z wykonaniem progu
zwalniającego w ul. Parkowej

0

Budowa monitoringu ulic

0

Zagospodarowanie terenu
starorzecza przy Parku Centrum

0

"Pro-HYDRO" –
zagospodarowanie wody
deszczowej
Budowa pomnika poświęconego
pamięci strażakom
WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50

Budowa wodociągu
w ul. Niezapominajki

50

Budowa wodociągu w ul. Sarniej

25

Modernizacja chodnika na
ul. Kościelnej

25

Rozwój systemu dróg gminnych
– ul. Sportowa

0

Budowa ul. Sadowej

0

Modernizacja ul. Projektowanej
i Spokojnej

25

Budowa monitoringu ulic

25

Zagospodarowanie działki nr ew.
5 przy ul. Kościelnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury
WOLA DUCKA

25

Rozwój systemu dróg gminnych
– ul. Sportowa

100

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Słonecznej

100

Zakup urządzeń rekreacyjnych

Ciąg dalszy paska na str. 21

Dopalacze
poprawiają humor
tylko na chwilę
Lato to czas wielu spotkań, festiwali,
imprez, kolonii, obozów, koncertów.
I to właśnie podczas wakacji młodzi
ludzie częściej sięgają po różnego
rodzaju używki. Poza kontrolą opiekunów zdarza się, że łatwiej ulegają różnym pokusom. Uświadamiajmy
młodzieży, że zażywanie substancji
psychoaktywnych to działania ryzykowne, powodujące problemy nie tylko zdrowotne, a także prawne.
Substancje psychoaktywne to środki
działające na ośrodkowy układ nerwowy,
powodujące zmiany nastroju, postrzegania, świadomości oraz zachowania.
Mogą to być substancje legalne, takie
jak nikotyna czy alkohol. Mogą to być
także substancje nielegalne, których posiadanie, produkcja oraz dystrybucja jest
karalna, np. narkotyki czy dopalacze. Należy pamiętać, że substancje psychoaktywne, w szczególności te nielegalne, to
trucizna, a nie „poprawiacz” nastroju.
Co można zrobić, aby uniknąć zażywania
substancji psychoaktywnych:
1) być asertywnym. Nie bać się mówić
nie. Nie pozwolić, aby ktoś inny podejmował decyzję za ciebie, wbrew
twojej woli;
2) unikać osób, które nadużywają alkoholu, palą papierosy, zażywają
narkotyki, dopalacze i inne środki
psychoaktywne;
3) dbać o dobre relacje z dorosłymi.
Nie bać się rozmawiać o problemach i trudnościach;
4) być wzorem i dawać dobry przykład;
5) 
wziąć odpowiedzialność za siebie.
Mieć wpływ na to, jak wchodzi się
w dorosłe życie.
Jakie sytuacje mogą wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych?
U rodzica lub opiekuna prawnego

powinna zapalić się „czerwona lampka”
wtedy, gdy zauważy u dziecka:
1) nowe przedmioty i produkty służące do przyjmowania substancji psychoaktywnych, np. fifki, zapalniczki,
łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej
folii aluminiowej, igły, strzykawki,
kleje, tabletki, sproszkowane zioła itp.;
2) zmiany w dotychczasowym zachowaniu i zwyczajach, np. osłabienie
lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu, zmienna mowa, trudności
w koncentracji uwagi, wahania nastroju, reakcje nieadekwatne do sytuacji, chwiejny, powolny chód lub
pobudzenie ruchowe, zastyganie
w nienaturalnych pozycjach, stany
nietrzeźwości;
3) zmianę dotychczasowych znajomych;
4) rozluźnienie więzi z rodziną;
5) 
zmianę nawyków żywieniowych,
zmiany w wyglądzie, zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po
oparzeniach papierosami, przebarwienia palców;
6) 
„szkliste oczy”, źrenice zwężone,
rozszerzone, nieruchome, słodki zapach z ust.		

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Gdzie szukać pomocy
603 330 058 – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
800 100 100 – Telefon dla rodziców
i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

foto: Adobe Stock

50

Budowa wraz z odwodnieniem
ul. R. Dmowskiego

0

Używki na wakacjach

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

75

| biuletyn samorządowy | czerwiec-lipiec 2022

www.tuwiazowna.pl

Majaland kusi
atrakcjami wodnymi

21

Zdrowie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa i zakup urządzeń
rekreacyjnych

100

Doposażenie świetlicy wiejskiej
WOLA KARCZEWSKA

50

Rozbudowa sieci wodociągowej
w ul. Doliny Świdra

0

Projekt i budowa drogi ul. Rzeki

Foto: FB/Majaland

ZAKRĘT

50

Budowa sieci wodociągowej
w północno-zachodniej części
miejscowości

Mazowiecka atrakcja.
Majaland w Góraszce

50

Budowa ciągu pieszorowerowego na ul. Szkolnej

50

Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Jana
Pawła II

Gmina Wiązowna wzbogaciła się
o atrakcję dla rodzin z dziećmi. To
Park Rozrywki Majaland w Góraszce,
który działa od maja. – Majaland Warsaw to drugi, ale na pewno nie ostatni
park Plopsa, który budujemy w Polsce – powiedział dyrektor generalny
Grupy Plopsa Steve Van den Kerkhof,
podczas oficjalnego otwarcia. Łączny
koszt budowy i wyposażenia wyniósł
30 mln euro, czyli 140 mln zł.
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Etap II przebudowy ul. Dobrej
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Przebudowa ul. Górnej i odcinka
ul. Krętej
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Budowa monitoringu
w ul. Kościelnej
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Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

Rodzinny park rozrywki Majaland otworzył swe podwoje w maju. Odwiedzający – dzieci i ich opiekunowie – przeniosą
się w nim do bajkowego świata Pszczółki Mai, Haidi oraz wikinga Vika. Majaland
Góraszka jest jednym z największych
tego typu obiektów na Mazowszu. Poza
atrakcjami na świeżym powietrzu powstał całoroczny budynek o funkcjach
rozrywkowych, o powierzchni 10 tys. m².
W Majaland jest 26 atrakcji m.in. karuzela dinozaurów, karuzela motyli, miasteczko samochodowe, rollercoaster
wikingów, wznoszący się na wysokość
22 m Sky Fly, zjeżdżalnie wodne – Aqua
Team Playground, place zabaw, kulki, teatr i wiele innych. Park przygotował także show z Mają, Guciem i Filipem w roli
głównej. Obejrzymy tu historię urodzin
Mai i dowiemy się, jak ważna jest przyjaźń. Jest też strefa gastronomiczna,
w której można się posilić m.in. w barze Wikingów, restauracji Mai i w Słodkiej Heidi.

Park będzie czynny przez cały lipiec i sierpień, bez względu na dzień tygodnia,
w godz. od 10.00 do 18.00. Bilet normalny dla osób o wzroście poniżej 1m kosztuje 89,90 zł, o wzroście pomiędzy 85 cm
– 99 cm – 44,90 zł, a dla tych o wzroście poniżej 85 cm – 0 zł (online), 1 zł
(w kasie). Bilet dla seniora 70+ to wydatek 44,90 zł. Bilet dla osoby niepełnosprawnej lub kobiety w ciąży to koszt
69,90 zł. Bilet popołudniowy (bilety ważne w trzech ostatnich godzinach otwarcia) kosztuje 69,90 zł. Za parking trzeba
zapłacić 12 zł. Bilety można nabyć bezpośrednio w kasie lub kupić wcześniej przez
internet na www.majalandwarsaw.pl/pl
Firma Plopsa ma w całej Europie kilkanaście dużych parków rozrywki, najwięcej w rodzimej Belgii. Majaland działa już
w Kownatach na Pomorzu i w czeskiej
Pradze.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Majaland w Góraszce nadal poszukuje pracowników, zarówno stałych, jak
i tych sezonowych. Chętnie też przyjmuje studentów oraz osoby na praktyki. W przypadku osób, które chciałby
zatrudnić się w części gastronomicznej, potrzebna jest aktualna książeczka Sanepidu. Firma oferuje zarobki na
dobrym poziomie oraz szybką ścieżkę
rozwoju. Aktualne oferty pracy można znaleźć na stronie www.majalandwarsaw.pl.
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Informacji w sprawie zaawansowania realizacji inwestycji prowadzonych na terenie gminy udziela Olga
Pieniak-Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl
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Z naszej gminy
możesz dostać
4,5 tys. zł
na zakup
nowego pieca
Foto: Adobe Stock
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Pieniądze na wymianę pieca
Obecnie jednym z najważniejszych
elementów walki o czyste powietrze
jest wymiana tzw. „kopciuchów” na
nowoczesne urządzenia grzewcze.
Aby obniżyć koszt tego rodzaju inwestycji, można ubiegać się o dofinansowania. Gdzie uzyskamy dotację,
w jakiej wysokości i kto może ją dostać? Podpowiadamy.
Jeżeli zastanawiasz się nad modernizacją systemu ogrzewania domu, pierwsze
kroki powinieneś skierować do Urzędu
Gminy Wiązowna. Mieści się tu punkt
konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste Powietrze”. Pracownik punktu
pomoże w wyborze formy dofinansowania, wypełni z Tobą wniosek, a na koniec
pomoże je rozliczyć.

Program „Czyste Powietrze"

Program skierowany jest do właścicieli lub
współwłaścicieli domów jednorodzinnych
albo wydzielonych w budynkach lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie można uzyskać na
wymianę starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo oraz na przeprowadzenie
niezbędnych prac termomodernizacyjnych
budynku. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów i typu nowego źródła ciepła. Dotacja może wynosić od
30 tys. zł do 69 tys. zł.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć
w Urzędzie Gminy Wiązowna bądź online
poprzez generator wniosków na stronie
www.czystepowietrze.gov.pl, podpisując
go profilem zaufanym.

Dofinansowanie z Urzędu Gminy
Wiązowna

Można też otrzymać dotację z naszego
urzędu gminy. Maksymalna kwota dofinansowania to 4,5 tys. zł. O dotację
może ubiegać się właściciel nieruchomości. Wniosek o dofinansowanie składa się
w formie papierowej w urzędzie.

Dofinansowanie z gminy i z „Czystego
Powietrza” nie wykluczają się, można zatem złożyć wnioski do dwóch instytucji.
Więcej informacji na ten temat udziela
Agnieszka Chyżyńska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24,
e-mail: a.chyzynska@wiazowna.pl.

Program „Moje Ciepło”

Dotacja wspiera zakup i montaż pomp
ciepła w nowym budynku jednorodzinnym, w którego przypadku na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
1) 
nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane) albo
2) 
złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 1
stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie nie wcześniej niż 1
stycznia 2021 r.
Wysokość dofinansowania wynosi do
30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną
współfinansowaną inwestycję. Wnioski
można składać tylko online przez generator wniosków – konieczne jest posiadanie profilu zaufanego www.mojecieplo.
gov.pl

Program „Mój Prąd”

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW
do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Wnioski
można składać tylko online przez generator wniosków. Konieczne jest posiadanie
profilu zaufanego www.mojprad.gov.pl

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Środowisko
W naszym powiecie
często dochodzi do
przekroczenia norm

Mazowsze
zaostrza walkę
ze smogiem

Jakie zmiany nas czekają?

Już za nieco ponad rok, od 1 października
2023 r. nie będzie można palić węglem
w urządzeniach grzewczych na terenie stolicy. W dalszej kolejności zakaz

Foto: Adobe Stock

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie
dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie benzo(a)pirenem
obecnym w dymie może okazać się
zabójcze, ponieważ przyczynia się
do powstania wielu chorób, w tym
nowotworów. Aby poprawić jakość
powietrza wprowadzono uchwałę
antysmogową i wszyscy mieszkańcy
Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień.
Smog stale nie daje za wygraną. Od
2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień
o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała
antysmogowa została znowelizowana.
Nowe przepisy weszły w życie.

palenia węglem zacznie obowiązywać
mieszkańców powiatów i gmin ościennych, w tym na obszarze naszej gminy.
Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi
ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca
2022 r. mogą być używane do końca ich
żywotności Warszawy oraz gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Jeżeli
uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r., nie będziesz mógł palić w nim
węglem od 1 stycznia 2028 r.

Szukają kochającego domu
Fedyr

23

– przebył długą drogę do Polski z Ukrainy. Z początku przelękniony biedak. Choć mamy barierę językową, udało nam się dogadać z Fedyrem i sprawić, by uwolnił z siebie to, co najlepsze. Teraz już
w śmielszej, szczęśliwszej odsłonie, przedstawiamy go wam! Fedyr jest
ciekawskim psiakiem, śledzącym zapaszki na spacerach. Łatwo znajduje czas na skupienie i poświęcenie się człowiekowi. Przywołany, bardzo
ochoczo wchodzi w interakcje ze swoim „przewodnikiem”. Jest poddany, łagodny, tulaśny i pieszczotliwy. Nauczył się wrzucać na kompletny luz przy człowieku. Pozwala sobie nawet na wywracanie się do góry
nogami, czochranie i mizianie. Bardzo pilnie
potrzebuje domku, w którym rozkwitnie jeszcze bardziej i nauczy się, co to normalne, domowe życie. Po adopcji może potrzebować
chwili na odetchnięcie i zadomowienie się
w nowym miejscu. Fedyr ma dobry stosunek do dzieci, jednak najlepiej by były one
dla niego delikatne, tak aby nie przytłoczyć
chłopaczka po adopcji. Bez problemu może
zamieszkać z drugim psem.

Co równie istotne, na terenie całego województwa mazowieckiego nowo budowane
budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane
paliwami stałymi, np. węglem, drewnem
czy pelletem. Przepis będzie dotyczył tylko
nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia
2023 r.

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

Neba – złotowłosa dama do wzięcia. Ta śliczna mięciutka
dziewczyna przyjechała do schroniska w pierwszej połowie
maja. Jest typem: chcę, ale się trochę boję... Łaskawa, bojaźliwa
i bardzo łagodna. Nie rzuca się jeszcze w ramiona, ale widać, że
pragnie kontaktu z człowiekiem i daje sygnały odwagi do interakcji. Jeszcze do końca nie wie, co się dzieje. Jest rozbita schroniskiem, rozregulowuje ją to. Ma ogromny potencjał i przerabia
aspekty z każdym dniem. Neba ma ok. Trzech lat i sięga do kolana. Młoda, piękna. Lśniąca sierść nadająca szyku i ten majestatyczny charakter. Złotko... W domu
z pewnością odsapnie, stanie się
śmielsza i szybko się przystosuje. Nie
ma problemów z dziećmi, nie skrzywdziłaby nawet muchy. Jest delikatna
i neutralna. W stosunku do innych
psów nie przejawia agresji. Może zamieszkać w świadomym domu z ogrodem. Neba jest po zabiegu kastracji,
ma komplet szczepień i czip.

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.

24

Edukacja

| biuletyn samorządowy | czerwiec-lipiec 2022

Malcanowska podstawówka budzi się ze snu
To jedyna taka szkoła w gminie,
w której nie ma dzwonków lekcyjnych, za to są zegary. To tu na koniec
roku wszyscy uczniowie otrzymali
świadectwo z paskiem. Malcanowska
podstawówka wkroczyła na ścieżkę
„Budzących się szkół”. Jak orkiestrą,
dyryguje nią od września 2021 r. dyrektor Grażyna KILBACH. – Pomysłów
na innowacje są setki! – śmieje się. –
W nowym roku szkolnym szykujemy
kolejne zmiany, które zapewne wywołają małą rewolucję.
Na parkingu przed Szkołą Podstawową
im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie kolejka aut. Drzwi
się otwierają. Z aut wyskakują kolejne
dzieci i pędzą do szatni. W przelocie jeszcze szybkie: Dzień dobry! – skierowane
do pana Roberta, który wita każdego
ucznia. Punkt ósma i… cisza. Chwila oczekiwania. Minuta po. Gdzie ten świdrujący
dźwięk dzwonka, który każdego przyprawiał o drżenie serca? W malcanowskiej
podstawówce go nie usłyszycie. Zamiast
niego są… zegary.
– Dźwięk dzwonka, który chyba wszyscy
znamy, to niepotrzebny hałas. Jego zniknięcie i pojawienie się w zamian zegarów
na początku wywołało ogólne zdziwienie.
Dzieciaki jednak z entuzjazmem przyjęły tę zmianę. Początki nie były łatwe, ale
to był krok w dobrą stronę – śmieje się
dyrektor Grażyna KILBACH. – Już widzimy, że na przerwach jest ciszej. Poza tym
dzwonek sprawiał, że czas, którym dysponujemy, był nam sztywno narzucany.
A przecież to my powinniśmy wspólnie go
sobie organizować i go pilnować.

Budząca się przyszłość

Foto: I. Trzaska

Historia szkoły w Malcanowie sięga roku
1925. Do mieszczącej się wtedy w drewnianym budynku podstawówki uczęszczało 30 uczniów. Dzisiejszą, starszą
część szkoły oddano w 1960 r. Działała do

1999 r. W 2015 r., po remoncie, uczniowie wrócili do Malcanowa. Dyrektorem
została Hanna SEKULSKA. Placówkę rozbudowano o nowe skrzydło, halę sportową, boisko i plac zabaw.
Grażyna KILBACH pieczę nad szkołą objęła we wrześniu 2021 r. Jest nauczycielem i pedagogiem z ponad 30-letnim
doświadczeniem. Poza szkołą sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego. W jej
podstawówce pracuje 46
nauczycieli i 14 pracowników administracyjnych,
a chodzi do niej blisko 400
uczniów. – Kiedy przyszłam
do szkoły, miałam już praktycznie skompletowaną kadrę. Nie ukrywam, że na
początku istniał dystans
między nami – przyznaje KILBACH. – Nowy dyrektor, to… zmiany. Jakie? Nie
wiadomo. A ja ruszyłam
„z kopyta”. Wydaje mi się,
że szybko doszliśmy do porozumienia.
Mam naprawdę świetną, mądrą i kreatywną kadrę.
Kiedy obejmowała szkołę w Malcanowie, w głowie miała już jej wizję. Chcąc
obrać właściwą drogę, dyrektor KILBACH rozważała różne pomysły. Wiedziała jedno, obowiązujący do tej pory
„pruski” system nauczania w jej szkole nie będzie miał racji bytu. – Pokaż
dzieciom stary telefon, a tylko nieliczne
będą wiedziały, co to. Pokaż im tarę lub
pralkę „Franię”, a praktycznie żadne nie
zgadnie, że to przyrząd do prania. Pokaż
im salę do nauki z XIX w., a od razu rozpoznają, że to szkoła – mówi. – Świat
się zmienił, a szkoła nadal tkwi w tym
samym miejscu, w którym była dwa wieki
temu! Co prawda mamy multimedialne
tablice i nowocześniejsze wyposażenie,
ale w sposobie przekazywania wiedzy
niewiele się zmieniło. W szkołach nadal
się naucza, a nie uczy, jak się uczyć.
Zdecydowała się, aby wraz z nauczycielami iść ścieżką „Budzących się szkół”,
których celem jest propagowanie kultury
uczenia się opartej na rozwoju potencjału
uczniów, nauczycieli i szkół. – Oczywiście.
Nie wszyscy od razu byli entuzjastami tego
pomysł. Niektórzy byli ostrożni, zadawali

pytania, rozważali różne scenariusze. Ja
też, kiedy przewartościowywałam swoją
wizję nauczania, początkowo byłam pełna
obaw – wspomina. – O wszystkim jednak
rozmawiamy, dzielimy się wątpliwościami.
Będziemy wchodzić w program stopniowo.
Dajemy sobie czas.
Zdaniem Grażyny KILBACH, nauczyciel
ma być dla ucznia tutorem, przewodnikiem, wsparciem. Jednak, aby tak było,

on sam musi podjąć to wyzwanie. Ona
wie, że wystarczy zaufać nauczycielom
i dać przestrzeń, by mogli realizować
swoje pomysły, a oni doskonale ją wykorzystają. Jej nauczyciele już pokazali,
co potrafią. W minionym roku szkolnym prowadzili wiele ciekawych projektów i zajęć dla uczniów. Także lekcje
odbywały się w niecodzienny sposób.
Uczniowie na historii walczyli na miecze, a na zajęciach z polskiego wcielali
się w bogów greckich. Lekcje angielskiego, zamiast przy ławkach, odbywały się na miękkich pufach, poduszkach
i kocach. Lekcje często odbywają się
poza klasą. Pod okiem nauczycielki
angielskiego uczniowie z klas V i VII
stworzyli Malcanów School Band. Jest
chór. W nowym roku szkolny powstanie
teatr. – Pomysłów są setki! – śmieje się
dyrektorka. – Już boję się, co mnie czeka
w nowym roku – dodaje, ale widać, że
jest dumna z ludzi, z którymi pracuje.
Brak dzwonków to nie jedyna zmiana.
Dyrektor KILBACH z uśmiechem wspomina pierwsze dni, kiedy na korytarzach
pojawiły się pufy do siedzenia. – Reakcje dzieci były niesamowite! Na początku
patrzyły na siedziska z niedowierzaniem.
Pytały się, czy mogą się na nich kłaść.
W pierwszych dniach zajmowały sobie

www.tuwiazowna.pl
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Zielony długopis i świadectwo
z paskiem

miejsca – opowiada. – Szybko przestały, bo dla każdego było miejsce. Te pufy
zmieniły zachowanie dzieci. Dbają o nie,
praktycznie wszystkie pilnują, aby zdjąć
buty, gdy siadają po turecku czy jak się
na nich kładą.
Metamorfozę przeszła stołówka. Wymieniono wszystkie stoły i krzesła. Dzięki temu jest więcej miejsc siedzących.
W oknach pojawiły się rolety rzymskie,
a na parapetach zioła. Są też dyspensery na napoje. Każdy może przyjść i nalać sobie coś do picia. Uczniowie sami
wybrali nazwę dla stołówki. – Wygrała
„Pycholandia”. Dziewczynki, które wygrały konkurs, zostały matkami chrzestnymi
stołówki – opowiada dyrektorka. – Wraz
z dietetykiem ustalamy dania tak, aby
były smaczne i zdrowe. Pojawił się też stojak z wiklinowymi koszykami na produkty, które dostajemy w ramach programów
żywieniowych. Do tej pory stały w plastikowych skrzynkach. Dzieci niewiele zjadały. Wystarczyło postawić estetyczne, miłe
dla oka koszyki, a włożone do nich owoce, warzywa czy produkty mleczne znikają
w mgnieniu oka. Zarówno pufy, jak i zmiany w stołówce zaszły dzięki nieocenionemu wsparciu Rady Rodziców.
Na parterze, tuż za gabinetem dyrektora, pojawił się przestronny pokój dla
nauczycieli. W pozyskanym pomieszczeniu powstał kolorowy, zaczarowany
świat książek – najbardziej kreatywne
i przyciągające uczniów miejsce w szkole. Sekretariat również przeszedł modernizację. Udało się też, przy pomocy
rodziców i sponsorów, wyposażyć sale
dla zerówek. Kupiono nowe szafki, stoliki i krzesła oraz miękkie dywany. Jest
już sponsor, dzięki któremu wymienione zostanie oświetlenie. Każda, nawet
drobna, ale zrealizowana zmiana cieszy. Dzięki temu codziennie rano wstaję
nie do pracy, ale do przygody. To może
dziwnie brzmi, bo w szkole jest ogrom
pracy. Jednak dla mnie to niesamowita
radość, bo spełniam swoje marzenia –
mówi KILBACH.

Co w nowym roku czeka uczniów? Dyrektorka zdradza kilka szczegółów. W szkole
w Malcanowie zniknie jedna z ocen – jedynka, a w zmiana pojawi się skrót „SJR”,
który oznacza: „spróbuj jeszcze raz”. –
Chcę dać uczniom możliwość wielokrotnego poprawiania się. Nigdy nie rozumiałam,
dlaczego możesz robić to tylko raz i koniec.
Dlaczego dorosły może podejść wiele razy
do egzaminu na prawo jazdy, a uczeń może
tylko raz pisać poprawę? – stwierdza. –
Uczeń z nauczycielem będzie ustalał termin sprawdzianu. Jeśli coś pójdzie nie tak,
napisze go ponownie. Zależy mi, aby dzieciaki nie zaliczały, ale sprawdzały, czy już
opanowały i zrozumiały materiał.
Dyrektor chce również stopniowo ograniczyć liczbę prac domowych. – Uczniowie klas VII i VIII spędzają w szkole prawie
tyle samo czasu, co dorośli w pracy! Żadne
badania nie potwierdzają, że liczba zadań
domowych wprost przekłada się na lepsze
wyniki w nauce. Za to uczeń wypoczęty,
który ma czas na realizację swoich pasji
i zainteresowań, lepiej przyswaja wiedzę,
szczególnie tę podaną w ciekawy, aktywny
sposób – podsumowuje KILBACH.
W zeszytach i na sprawdzianach w wybranych klasach pojawiły się adnotacje
wykonane zielonym długopisem. – Chcę,
aby zielony długopis królował u nas w nowym roku szkolnym. Nauczyciel najpierw
będzie skupiał się na mocnych stronach
ucznia. W ten sposób pokaże mu, że zauważa i docenia jego wysiłek i starania.
Da pozytywną informację. Dopiero potem
wskaże to, co trzeba poprawić. To sprawdzona metoda, która motywuje do działania i pracy nad sobą – mówi dyrektor.
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego zrobiło się głośno o kolejnym pomyśle malcanowskiej dyrektorki. – W mojej
szkole wszyscy uczniowie dostali świadectwa z paskiem. Oczywiście, ci najlepsi
otrzymali te z czerwonymi, za dokonania
w nauce – mówi. – Nie wszyscy muszą
być i są dobrzy we wszystkim. Uważam, że
należy docenić też tych, którzy są dobrzy
w innych obszarach. Dlatego u nas były
świadectwa z paskami w innych kolorach
– dla świetnych sportowców, dla dusz artystycznych czy dla tych, którzy angażują
się w pomoc innym.
Wielu uczniów ma na swoim koncie sukcesy sportowe. Szkoła ma halę sportową

z prawdziwego zdarzenia, ale dzieciaki marzą o własnym terenie z bieżnią
i miejscem do trenowania skoków w dal.
– Szkołę trzeba rozbudować, bo uczniów
przybywa, a miejsca – nie. Już wykorzystaliśmy wszystkie możliwe pomieszczenia, by przystosować je do nauki. Teren za
szkołą jest... – snuje plany dyrektor KILBACH. – I oczywiście przydałby się stadion
lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia
– dodaje.
Niestety, wiele planów i marzeń rozbija się o przyziemne sprawy – przede
wszystkim o pieniądze. – Potrzeby są
duże. Nasza gmina z budżetu do edukacji dokłada bardzo dużo. Wójtowi i Radzie
Gminy należą się ogromne podziękowania
za wsparcie, jakie nam – szkołom – okazują. Ale jak wszyscy doskonale wiemy,
budżet nie jest z gumy, ma swoje ograniczenia. Dlatego my, tak jak i inne placówki, szukamy sponsorów, którzy pomagają
nam realizować nasze zamierzenia. I z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy
nas w tym roku wsparli. Mam też cudowną Radę Rodziców, która jest niesamowicie kreatywna i bardzo zaangażowana
w życie szkoły. I mam też wspaniałych rodziców, którzy sami przychodzą i pytają:
Pani dyrektor, w czym pomóc? – wylicza.
- Szkoła jest jak orkiestra. Ja chcę ją współtworzyć z uczniami, nauczycielami, pracownikami, rodzicami. Bez nich nie zrobię nic.
Jestem tylko jednym z elementów, które,
aby coś dobrego zaistniało, muszą się połączyć i zestroić – stwierdza KILBACH. – Ja nie
chcę być tylko dyrektorem. Chcę być częścią
wymarzonej szkoły, w której każde dziecko
będzie się czuło dobrze i będzie chciało z radością do niej przychodzić.
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W finale wzięli udział
zawodnicy ze wszystkich
gminnych szkół

Foto: SP Glinianka
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Finał czwartków
lekkoatletycznych
w Gliniance
Na mini stadionie lekkoatletycznym
przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance 9 czerwca odbył się
Finału XIV Regionalnych Czwartków
Lekkoatletycznych. Na zawody stawiły się reprezentacje szkół i klubów
gminnych z: Malcanowa, Wiązowny,
Zakrętu, UKS Smoki z Glinianki oraz
ze szkół w Augustówce, Górkach oraz
z Dębego Wielkiego.
Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach biegowych: 60 m, 300 m, 600 m
(dziewczęta), 1000 m (chłopcy) oraz konkurencjach technicznych: rzut piłką palantową, skok w dal, skok wzwyż oraz
pchnięcie kulą – w ostatniej konkurencji
brał udział tylko rocznik 2009. Zawody
rozegrano w trzech kategoriach wiekowych 2009, 2010, 2011 i młodsi.
Zwycięzcami konkurencji w swoich kategoriach wiekowych zostali:
1) bieg na 60 m – Kaja OSIŃSKA (UKS
Smoki), Oliwia ŻURAWSKA (UKS
Smoki), Mariusz BIENIEK (UKS
Smoki), Szymon ZAJKOWSKI (SP
Wiązowna);
2) 
bieg na 300 m – Roża TRENDAK
(SP Górki), Ola FERRA (UKS Smoki),

Marcel PIEKARSKI (SP Dębe Wielkie),
Przemysław WIEICKI (Malcanów);
3) bieg na 600 m – Lena Szustak (UKS
Smoki);
4) bieg na 1000 m – Michał JAZOWSKI
(SP Wiązowna), Filip WOŹNICA (UKS
Smoki);
5) skok wzwyż – Jakub GRZELAK (UKS
Smoki), Nataniel BIENIEK (UKS
Smoki), Aleksander KSIĄŻEK (UKS
Smoki);
6) rzut piłką palantową – Milena BANACH (SP Górki), Amelia KĄKOL (SP
Górki), Natalia ROWIŃSKA (SP Dębe
Wielkie), Igor DĄBROWSKI (UKS
Smoki), Maciej SZCZEPANIAK (SP
Augustówka), Krzysztof RUCIŃSKI
(UKS Smoki);

7) skok w dal – Polina CIULOVA (UKS
Smoki), Aleksandra JAŁOCHA (SP Augustówka), Julia BIEŃKOWSKA (SP
Augustówka), Kacper KLOCH (UKS
Smoki), Bartłomiej CACKO (SP Malcanów), Mikołaj MASTALERZ (SP Górki);
8) 
pchnięcie kulą – Wojciech NOGAL
(UKS Smoki).
Na zakończenie zawodów odbyła się
dekoracja zwycięzców. Zawodnikami
z największą liczbą punktów zostali reprezentanci UKS Smoki w Gliniance: Kaja
OSIŃSKA 898 pkt. oraz Nataniel BIENIEK
724 pkt.
Klasyfikację klubową zwyciężyli zawodnicy UKS Smoki w Gliniance, drugie miejsce
zajęli uczniowie ze szkoły w Augustówce,
a na najniższym stopniu stanęli zawodnicy ze szkoły w Zakręcie. Kolejne miejsca zajęli uczniowie ze szkół: IV miejsce
– w Górkach, V miejsce – w Wiązownie, VI
miejsce – w Dębem Wielkim, VII miejsce –
w Malcanowie oraz VIII miejsce – w Warszawie.

Krzysztof Ślusarczyk
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Foto: Szkoła Tańca Fast-Step

Gorące rytmy w Malcanowie
Było zjawiskowo, klasycznie, w rytmach latynowskich i disco. 11 czerwca
odbył się turniej tańca Fast-Step Summer Cup'2022 o Puchar Wójta Gminy Wiązowna i Starosty Otwockiego
w hali Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
w Malcanowie.
W turnieju rywalizowały pary taneczne z całej Polski. Odbyły się na nim
również pokazy naszych sekcji baletowych prowadzonych w Gliniance, Malcanowie i Gminnym Ośrodku Kultury
w Wiązownie. Na tanecznym parkiecie

zaprezentowała się nasza para Nadia
i Tymon. Podziwialiśmy także pokazy
Mistrzów Polski w Latin Show – Michała
BARTKIEWICZA i Wiktorii OMYŁY.
Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+"
w Woli Karczewskiej także „dali czadu”
na parkiecie, za co zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Pokazali, że tańczyć można w każdym wieku, trzeba tylko chcieć.
Współorganizatorem wydarzenia był
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, nasze pismo objęło wydarzenie

patronatem medialnym. Szkoła Tańca FAST-STEP z całego serca dziękuje Państwu
za pomoc i wsparcie przy organizacji naszego wydarzenia tanecznego!

Maciej Piwiński
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Zmieniamy GOK dla Ciebie!
Urząd Gminy Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie wspólnie
uruchomiły program LABORATORIUM
KULTURY. Naszym celem jest zbudowanie nowej oferty programowej GOK
w Wiązownie i włączenie w ten proces
jak największej liczby mieszkańców.
Ośrodek jest dla nas, i to my, mieszkańcy gminy, mamy teraz szansę decydować o jego funkcjonowaniu.

dlatego w czerwcu wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku przeprowadzali ankiety w różnych częściach
gminy – przed sklepami, kościołami, urzędem, targowiskiem – wszędzie tam, gdzie
można spotkać naszych mieszkańców. Zadawali pytania na temat GOK i oczekiwań
mieszkańców dotyczących jego oferty.
Wsparcie wolontariuszy było w tym projekcie nieocenione.

Po wielu latach problemów lokalowych
GOK od 2020 r. ma wreszcie funkcjonalną
siedzibę. Sukcesywnie budowane są także
nowe świetlice wiejskie. Kolejne budynki
umożliwiające rozmaitą działalność kulturalną powstają już od 2017 r. Nadszedł
czas na nowy etap rewitalizacji kultury
w naszej gminie. Żeby w pełni wykorzystać
infrastrukturę i jej potencjał, potrzebujemy
strategii programowej Gminnego Ośrodka
Kultury z prawdziwego zdarzenia. Nowego pomysłu na jego funkcjonowanie. Chcemy ten pomysł wypracować razem z Tobą!

W sumie przez trzy tygodnie czerwca przepytaliśmy prawie 1300 mieszkańców naszej gminy. Nigdy wcześniej nie zrobiono
w naszej gminie tak szerokiego badania
potrzeb mieszkańców w zakresie kultury.
Przez całe lato LABORATORIUM KULTURY
będzie analizowało wyniki ankiet, przeprowadzało warsztaty z różnymi grupami.
Jeden z takich warsztatów odbył się 27
czerwca. W Pawilonie Kultury nad wypracowaniem strategii GOK pracowało kilkanaście osób. Dyrektorzy szkół i przedszkoli,
szefowie niektórych wydziałów Urzędu
Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na naszym terenie. Tematem warsztatu była współpraca
GOK z innymi podmiotami działającymi
w gminie. To były niezwykle produktywny czas, a wypracowane wnioski są fundamentalnie w dalszej pracy LABORATORIUM
KULTURY.

GOK to nie tylko dzieci. Chcemy, by ośrodek był interesujący także dla dorosłych,

Do końca wakacji chcemy dogłębnie zrozumieć potrzeby mieszkańców w dziedzinie
kultury i rekreacji oraz wypracować plan,
jak na nie odpowiedzieć w najbliższej przyszłości. Bez udziału mieszkańców ten plan
się nie powiedzie. Bez udziału mieszkańców nie ma on sensu!
Jeśli masz pytania dotyczące projektu albo
chcesz się zaangażować w cały proces –
masz pomysły, wiedzę lub doświadczenie –
zapraszamy do współpracy! Potrzebujemy
Cię w naszym zespole! Napisz do nas na adres laboratoriumkultury@wiazowna.pl
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Naszą ambicją jest stworzenie oferty programowej GOK, która będzie interesująca i angażująca dla mieszkańców, dlatego
to ich bezpośrednio chcemy zapytać o potrzeby i marzenia w tej dziedzinie. Na początku czerwca przeprowadziliśmy ankiety
w naszych szkołach. Zapytaliśmy uczniów
i uczennice klas 4–8 o to, jak wyobrażają
sobie GOK, czego chcieliby w nim doświadczać, jak sprawić, by był dla nich interesujący? W naszą akcję włączyły się grona
pedagogiczne gminnych szkół. Dzięki ich
wsparciu i zaangażowaniu ankietę wypełniło ponad 670 młodych mieszkańców. Bez
wsparcia szkół nie mielibyśmy szansy dotrzeć do prawie wszystkich dzieci mieszkających w naszej okolicy. Dziękujemy! Opinie
uczniów i uczennic będziemy teraz skrupulatnie analizowali. Naszym zadaniem jest
przekucie ich w realne działania, które zmienią funkcjonowanie GOK w Wiązownie.

www.tuwiazowna.pl
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Spotkanie z Joanną Jax
Monika Witkowska podpisuje książki

Historia, wyprawy w góry
i wariackie podróże
Spotkania autorskie to wielka gratka
dla fanów książek, ale nie tylko. Dzięki Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna nasi mieszkańcy mogli spotkać
się twórcą książek dla dzieci, z autorką poczytnych powieści historycznych
oraz himalaistką.
W maju i czerwcu w bibliotekach odbyło się wiele wydarzeń czytelniczych.
Młodzi czytelnicy z naszych szkół spotkali się z Łukaszem WIERZBICKIM –
podróżnikiem i autorem książek dla
dzieci i młodzieży („Afryka Kazika”,
„Wokół świata na wariata”). Usłyszeli, jak rodziło się i dojrzewało w małym
chłopcu Łukaszu marzenie o byciu podróżnikiem i pisarzem. Będąc już mężczyzną, Łukasz WIERZBICKI postanowił
je realizować, porzucił pracę w banku
i zaczął pisać książki dla dzieci, dzieląc
się do dziś tym, co kocha najbardziej.
Autor przyjechał z nową książką, która swoją premierę miała w maju. Młodzi ochotnicy wzięli udział w krótkiej
scenie z rekwizytami. Młodzi czytelnicy zaskoczeni byli informacjami m.in.
o drzewach rosnących w Argentynie,
które puszczają bąki i o pożyteczności
ptasiej kupy. Poznali perypetie życiowe

dwóch podróżników i słuchali rad Łukasza WIERZBICKIEGO, jak zrealizować
swoje marzenia.
Monikę WITKOWSKĄ gościliśmy w filii
w Gliniance. Spotkanie odbyło się z okazji premiery książki „Broad Peak. Darowane życie” oraz 30. rocznicy śmierci
Patronki Roku 2022 Wandy RUTKIEWICZ, polskiej alpinistki uznawanej za
jedną z najwybitniejszych kobiet świata himalaizmu. Pani Monika przybliżyła czytelnikom świat zdobywców gór.
W niezwykle ciekawy sposób opisywała
swoje wyprawy, przeżyte przygody i poznanych ludzi. Mieliśmy okazję obejrzeć
wiele slajdów z jej podróży. Usłyszeliśmy
o prawdziwym życiu w zakładanych obozach, posłuchaliśmy o trudach podczas
zdobywania gór: Mount Everest, Manaslu i Lhotse. Swoje wyprawy, ciekawostki podróżnicze i kulturowe opisuje
w książkach: "Góry z duszą”, "Everest.
Góra Gór”, "Manaslu. Góra Ducha, Góra
Kobiet”, "Lhotse. Lodowa siostra Everestu”, "Broad Peak. Darowane życie”.
Gościem biblioteki w Wiązownie była Joanna JAX (właśc. Joanna JAKUBCZAK) –
autorka 35 powieści, głównie o tematyce

historycznej. Czytelnicy spotkali się z nią
przy okazji premiery jej najnowszej powieści „W pogoni za nazistą”. Poznali bliżej jej warsztat pisarski. Dowiedzieli się,
jak zbiera materiały i analizuje każde wydarzenie historyczne, które umiejscawia
w swoich książkach. Powieść, którą zaprezentowała w bibliotece pani Joanna,
różni się od dotychczasowych publikacji, gdzie w oś rodzinnej fabuły z historią
w tle wpleciony jest wątek romantyczny. W najnowszej publikacji na pierwszy
plan wysuwa się wątek sensacyjno-kryminalny. Na pytanie: czy to eksperyment
pisarski?, autorka odpowiada "zdecydowanie nie”. To była przemyślana decyzja.
Pisarka ma nadzieję, że w ten sposób zachęci do czytania jej książek męską grupę
czytelników. Liczba czytających powieści
Joanny JAX ciągle wzrasta, jednak autorka cieszyłaby się jeszcze bardziej, gdyby
zaczytywali się w jej książkach również
panowie.
W zbiorach posiadamy wiele pozycji autorstwa zaproszonych gości. Zapraszamy
do biblioteki w Wiązownie oraz Filii w Gliniance i Duchnowie.

Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl
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Nasza
biblioteka
najlepsza
w powiecie!
Rok 2021 był dla Biblioteki Publicznej
Gminy Wiązowna bardzo pracowity.
Odbyło się wiele wydarzeń w ramach
promocji czytelnictwa, co przełożyło
się na znaczny wzrost liczby czytelników oraz dużą liczbę wypożyczeń.
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województwa mazowieckiego 244,34)
i piąte miejsce w zakupie nowości wydawniczych 11,82% (średnia województwa mazowieckiego 11,15%) według
wskaźników na 100 mieszkańców.
Warto podkreślić, że powiat otwocki,
do którego należymy, zajmuje IV miejsce 15,16% (średnia województwa mazowieckiego 11,15%) na 38 powiatów
województwa mazowieckiego w 2021 r.
pod względem zakupu nowości wydawniczych. Zachęcamy do zapoznania się ze

szczegółowymi danymi liczbowymi w zestawieniach, które dostępne są na stronie biblioteki.
Drodzy czytelnicy, dziękujemy za miniony
rok owocnej współpracy! To nasz wspólny
sukces. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki w Wiązownie oraz fili w Gliniance
i w Duchnowie, korzystania z oferty w ramach promocji czytelnictwa i wypożyczania książek, które czekają na półkach. 
Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek z Warszawy ogłosił wyniki „Analizy Funkcjonowania Bibliotek” w naszym powiecie za
2021 rok, przedstawiając ranking bibliotek publicznych oraz różne klasyfikacje
zajmowanych miejsc w skali także województwa mazowieckiego.

Biblioteka poleca

Wokół świata na wariata

Foto: I. Trzaska

Nasza biblioteka zajęła pierwsze miejsce
w powiecie pod względem liczby czytelników 17,64% (średnia województwa
mazowieckiego 14,77%), drugie miejsce
w liczbie wypożyczeń – 241,84 (średnia

Zajęcia podczas pikniku
WiązLove

Miód w deszczu

Makramy i wyplatanki.
Rękodzieło ze sznurka i nie tylko.
18 oryginalnych projektów

Łukasz Wierzbicki

Małgorzata Urszula Laska

Był wrzesień 1926 r. Leon i Tadeusz spakowali bochen chleba, słój kiszonych ogórków, kilogram jabłek i ruszyli w podróż dookoła świata.
Bywało kiepsko. Głupot nawyczyniali po drodze tyle, że wstyd wspominać. Wyprali marynarskie majciochy, stoczyli walkę z truchłem
krokodyla, jechali tyłem do przodu, nie ożenili
się z księżniczką, dźgnęli scyzorykiem mordercę, zbudowali bambusową łajbę, która utonęła,
a zdarzyło się i tak, że na gwałt potrzebowali
trumny… Wbrew wszystkim przeciwnościom,
zrobili to. Okrążyli świat i wrócili z wyprawy
własnym samochodem z przebraną w garnitur małpką… oraz czymś jeszcze.

Na powieściowej sielskiej wsi swój własny kawałek
świata znajdują osobom o różnych korzeniach. Są
tu mieszkańcy Mazur, ludność napływowa z sąsiednich Kurpi i z Warszawy. Powojenna rzeczywistość
nie jest łatwa, życie rodzinne miesza się tu z historią.
Ślady po okupacji i przemarszach wojsk, ukrywanie
partyzantów, los żołnierzy wyklętych w PRL-owskiej
rzeczywistości – te i inne tematy nie są obce mieszkańcom. Sąsiedzi są pomocni, ale bywa, że wolą nie
widzieć za wiele. Czy miłość Gretel i Juliana przetrwa,
pomimo ciężkich warunków? Dla kogo zadrży serce starego Mazura? Kto obroni Antosię przed mężem tyranem? Powieść porusza najczulsze struny
we wrażliwych sercach.

Jeżeli pasjonujesz się szeroko pojętym rękodziełem, to pozycja „Makramy i wyplatanki” spełni oczekiwania. To poradnik, dzięki któremu
poznasz nowatorską technikę tworzenia rękodzieła – makramę tkaną, będącą połączeniem
tkactwa z tradycyjną makramą. Autorki krok po
kroku objaśniają kolejne etapy pracy, pokazując,
że zestawienie splotów makramy z tkactwem nie
jest wcale umiejętnością tylko dla wybranych.
Projekty do samodzielnego wykonania opatrzone są szczegółowymi instrukcjami i zdjęciami kolejnych etapów pracy. Zobacz i przekonaj się, jak
wiele satysfakcji daje praca twórcza.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie.

Amy Mullins, Marnia Ryan-Rayson

„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.

Foto: C. Pękul

www.tuwiazowna.pl

Pokaz ewolucji
na rowerze
wzbudzi ogromne
zainteresowanie

WiązLove pod znakiem
roweru i wiązu
Tłumy odwiedzających przyciągnął do
Wiązowny w sobotę 4 czerwca Piknik Rodzinny „WiązLove” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie. Tematem przewodnim
tegorocznej imprezy były rowery oraz
symbol naszej gminy – majestatyczne wiązy. WiązLove był także świętem
dziecka, zorganizowanym przez sołectwa Wiązowna Gminna, Wiązowna
Kościelna oraz przez Osiedle Parkowe.
Na przybyłych tego dnia do Wiązowny
czekały m.in.: miasteczko rowerowe, wystawa rowerów „Od Bicykla do Reksia”,
kreatywne warsztaty plastyczne, wystawa fotograficzna „Cyklista i rower – historia roweru i kolarstwa”, biblioteczna
wystawa książek o tematyce rowerowej
czy wspólna praca plastyczna „Rowerowa wycieczka pod Wiązami”. Można też
było pokonać slalom składakiem Wigry
3 w alkogoglach. Z wielkim podziwem,
a czasem wręcz niedowierzaniem, przybyli podziwiali niesamowite ewolucje
na rowerze w wykonaniu... Chór Mienia
River wykonał rowerową autorską piosenkę, do której tekst napisała Anna
DAREWSKA.
Na wiązlowskiej scena wystąpili: Oksana REKA – trio z Ukrainy, przedszkolaki z w Wiązowny, Zakrętu, Woli Duckiej
i Pęclina, uczniowie ze szkoły z Glinianki oraz z Zakrętu, zespół rodzinny

„Szczęśliwe dzieciaki”, grupa teatralna
z Łodzi w spektaklu „Jacek i Placek”, cyrkowiec Mirek, sekcja hip-hop Fast-Step
Szkoła Tańca, trio wokalne w repertuarze
piosenek Anny JANTAR, Adam SNOPEK
w programie „Stand-Up przy fortepianie”, zespół „Słowianki”. Wydarzenie
poprowadziła Pastelowa Tola – Joanna
IWAŃSKA.
Jednym z elementów pikniku była akcja
krwiodawstwa Klubu GTM. Zarejestrowało się ponad 40 osób, zebrano ponad 16 litrów krwi. Organizatorzy, przy
wsparciu sponsorów (głównego – firmy
GODAN Serwis), przygotowali nagrody dla krwiodawców. Do szczęśliwców
trafiło pięć nowiutkich rowerów. Kolejna akcja krwiodawstwa i możliwość wygrania kolejnych cennych nagród już 3
września. Szczególne podziękowania kierujemy do głównego sponsora – firma
GODAN Serwis.
Przy stoisku Urzędu Gminy Wiązowna
ustawiono pojemnik – liść, do którego
odwiedzający piknik wrzucali plastikowe korki. Na tych, co przynieśli zakrętki, czekały sadzonki wiązu oraz pakiety
z odblaskami. Liść trzeba było opróżniać
dwukrotnie! Nakrętki zbieraliśmy w ramach akcji #OdkręcamydlaMyszy. Na
stoisku dużą popularnością cieszyło się
również koło fortuny, w którym można
było wygrać nagrody.

Kultura

31

Wiązowski Jarmark Artystów Rękodzielników i Zdrowej Żywności oferował prace
40 wystawców. Był też m.in.: dmuchańce,
animacje, zabawy, wyplatanie bransoletek, kiermasz książek, warsztaty z autorką książek dziecięcych Anną SALAMON,
zajęcia plastyczne, gigantyczne klocki
Lego, tysiące baniek mydlanych, książkowa fotobudka, retro zabawy rowerowe,
prawdziwie ukraińskie pierożki, smalec
i ogóreczki od Koła Gospodyń Wiejskich
Rzakta, zabawy fantowe, kiermasz charytatywny. Atrakcje te zapewnili współorganizatorzy pikniku WiązLove. A byli to:
Urząd Gminy Wiązowna, Powiat Otwocki, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Szkoły Podstawowe w Malcanowie
i Wiązownie, Centrum Wolontariatu Radiówek, Centrum Usług Społecznych
Gminy Wiązowna, Domowe Hospicjum
Dziecięce „Promyczek”, Klub GTM, Miasteczko rowerowe Piotr BIELAK i Mobilne Muzeum Rowerów.
Podczas pikniku działaliśmy na rzecz
Dominika DĘBSKIEGO, który jest podopiecznym gminnej akcji „Świąteczna
Radość Pomagania”. Uzbieraliśmy kwotę 3331,21 zł.
Zapraszamy na cykl koncertów „Wiązowskie Podróże Muzyczne”, które będą się
odbywały w każdą niedzielę lipca o godz.
17.00 w Gminnym Parku Centrum. W tegorocznym programie m.in. koncert muzyki brazylijskiej, włoskiej i meksykańskiej.

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl
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WiązLove 2022.
Na rowerze i pod wiązem

