Bezpłatny biuletyn samorządowy

nr 7 (185) sierpień-wrzesień 2022/ISSN 1509-4103

Zdaliśmy egzamin
z empatii

Minęło pół roku, od kiedy pierwsi uchodźcy z Ukrainy
trafili do domów prywatnych i świetlic w naszej gminie.
Teraz, gdy większość z nich wróciła do ojczyzny lub
pojechała dalej, podsumowujemy akcję pomocową, w którą
zaangażowali się wszyscy: mieszkańcy, przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Pomagają
nam w tym ci, którzy jako pierwsi ruszyli na ratunek.
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VIII Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna
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Od niedawna na terenie naszej gminy działa Fundacja Animal Rescue Poland. Zajmuje się ratowaniem
domowych i dzikich zwierząt. Na str. 12 opisujemy
jej działania. Warto przeczytać ten tekst. Będą nim
zainteresowani szczególnie ci, którym na co dzień
nie jest obojętny los braci mniejszych.
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Na str. 20 podpowiadamy, jak oszczędzać wodę. To
szczególnie istotne, teraz gdy susza i niski poziom
wód gruntowych widoczne są gołym okiem. Niewiele trzeba, by pomóc naturze. To nasz obowiązek.
Żyjąc świadomie i rzetelnie gospodarując dobrami
natury, mamy realny wpływ na naszą okolicę.
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Ruch to zdrowie, a ruszać można się na różne
sposoby. Chcesz sprawdzić, jaka jest oferta zajęć
sportowych w nadchodzącym sezonie? Na str. 24
publikujemy ich pełen wykaz. Sprawdź, jakie są
możliwości dla Ciebie i Twoich dzieci!
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W świetlicach
znaleźli
tymczasowy
dom

Objęliśmy
pomocą ponad
2000 uchodźców
z Ukrainy

Zdaliśmy egzamin z empatii
Minęło już ponad pół roku od momentu wybuchu wojny na Ukrainie.
W tym czasie przez nasze gminne lokale przewinęło się 495 uchodźców.
Cała nasza gmina przyjęła sąsiadów
zza wschodniej granicy z otwartymi
ramionami. Mieszkali także w prywatnych domach. Było to blisko 1000
osób. W sumie przez naszą gminę
przewinęło się ich ponad 2000.
Dziś powoli sytuacja wraca do normy.
Część z osób, które do nas trafiły, było
tylko przez chwilę i udała się dalej. Cześć
wróciła do siebie, by – mimo wojny na
granicach Ukrainy – odbudowywać swoją ojczyznę. Niektórzy zdecydowali się na
razie pozostać w Polsce, dopóki sytuacja
u nich się nie ustabilizuje. Jednak pierwsze tygodnie były dla wszystkich bardzo trudne. Dla uchodźców, bo z dnia na
dzień musieli porzucić cały dobytek swojego życia i uciekać ze swojego rodzinnego kraju. Dla nas, bo w ciągu kilkunastu
dni musieliśmy zorganizować pomoc dla
setek ludzi.

Telefon dzwoni nieustannie

Pamiętacie ten tragiczny dzień? Był
czwartek 24 lutego. To wtedy rozpoczął
się koszmar, którego nikt się nie spodziewał. Widzieliśmy to w mediach. Słyszeliśmy w rozmowach telefonicznych
z przyjaciółmi. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę. – O godzinie
5.30 rano miałem pierwszy telefon z Ukrainy. Była tam wtedy duża część mojej rodziny. Nikt nie wierzył w to, co się dzieje.
Kolejne doniesienia medialne oraz telefon, który ciągle dzwoni, potwierdzały
informacje o wybuchu wojny – wspomina Vitalij KRYZHANSKY, Ukrainiec, który
od ponad czterech lat mieszka w gminie
Wiązowna.

Mieszkańcy naszej gminy, tak jak Vitalij, już pierwszego dnia wojny rozpoczęli
na szeroką skalę organizację akcji pomocy Ukrainie. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się grupy na Facebooku,
uruchamiające zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy oraz tworzyły się listy
miejsc, gdzie będzie można ulokować
uciekinierów.
– Do tego dnia wydawało się, że pandemia
to najgorsze, co mogło nas spotkać. 24 lutego obudziliśmy się w innej rzeczywistości.
Na FB pojawia się grupa „Pomoc dla Ukrainy”. Zapisuję się, gdy na liczniku jest ciut
ponad 10 tysięcy członków. Czytam lawinę
wiadomości, aby wyłapać coś, w czym mogę
pomóc. Miałam poczucie, że jeśli my nie pomożemy, oni (Rosjanie – przyp. red.) jutro
przyjdą po nas – opowiada Aldona KOŚCIANEK, mieszkanka Glinianki. – Wrzucam na
naszej lokalnej grupie „Glinianka – forum
mieszkańców” zapytanie o jakiś zryw, o organizację czegoś dla ludzi, którym przyszło
uciekać ze swoich ciepłych i dotąd bezpiecznych domów. Szybko uruchamia się lawina
odpowiedzi, telefon dzwoni nieustannie.
Powstaje lista chętnych przyjąć pod
swój dach uchodźców. W ciągu zaledwie
dwóch godzin są już 54 miejsca noclegowe. – Wiem już, że sami mieszkańcy nie
dadzą rady, że tu potrzebne jest wsparcie samorządu. Kontaktuję się z Grażyną
KILBACH, przewodniczącą Rady Powiatu
Otwockiego i dyrektor szkoły w Malcanowie. Ona lwią część akcji bierze na siebie.
Listę umieszczam na głównej grupie „Pomoc dla Ukrainy”. Nawiązuję współpracę
z dziewczyną, która podaje mi konkretne
dane kobiet oraz dzieci. Próbujemy lokować ich zgodnie z istniejącymi możliwościami – opowiada tak dokładnie, jakby
to było wczoraj.

Pomoc płynie strumieniami…

Media i serwisy społecznościowe wrzały od natłoku, coraz bardziej przerażających, informacji. Na granicy
polsko-ukraińskiej zaczynają ustawiać
się kilometrowe kolejki uchodźców, które rosną i rosną. Już 25 lutego ruszyła
zbiórka darów w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiązownie. – Wszystkie działania to był efekt chwili i pojawiających się potrzeb. Ogłosiliśmy pierwszą
zbiórkę we współpracy z Fundacją Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczych
Straży Pożarnych. Był piątek wieczór.
Tego dnia osób z darami było niewiele. Zdecydowaliśmy, że zbieramy dalej,
przez cały weekend – opowiada Michał
KISIEL, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie. – To, co wydarzyło
się przez następne dni, przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania. W sobotę 26
lutego, od wczesnych godzin porannych,
mieszkańcy nie tylko przychodzili do nas.
Oni po prostu płynęli potokami. Niektórzy
przynosili po jednym kartonie, inni mieli
dla Ukraińców całe samochody rzeczy. To
był nieustający napływ życzliwości, dobroci. Co chwila musieliśmy organizować
dodatkowych ludzi do segregacji darów.
Z naszej sali głównej utworzyliśmy niemal hipermarket, gdzie w poszczególnych
działach składowana była żywność, środki higieniczne, ubrania, rzeczy dla dzieci.
W akcję zaangażowani byli praktycznie
wszyscy strażacy z OSP Wiązowna. Sala
wypełniła się po brzegi kartonami w ciągu
zaledwie kilku godzin. W porozumieniu
z fundacją organizowano coraz to nowe
samochody, które odbierały ze strażnicy
kartony i zwoziły je do centrum redystrybucji w Otwocku. – Nie jestem w stanie powiedzieć, ile aut odbierało od nas
te dary, ale zaangażowane były pojazdy
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mieszkańców naszej gminy zapełniają się
w szybkim tempie. Lista chętnych do pomocy rośnie, a moje przedszkole staje się
miejscem zbiórki ubrań, butów, koców
i żywności. To wszystko dzieje się już samoistnie, staje się to tak oczywiste, jak potrzeba zaczerpnięcia powietrza – opisuje
Aldona KOŚCIANEK.

Wielopokoleniowa rodzina
zatrzymała się w Boryszewie
fundacji, prywatne i te, należące do nas.
To było niesamowite uczucie uczestniczyć
w przekazywaniu dobra płynącego od ludzi. Dochodziły do nas informacje, że w pobliskich sklepach brakuje wielu artykułów
spożywczych, ponieważ wykupiono je, by
przekazać Ukraińcom. Mieszkańcy, widząc ogrom naszej pracy, sami zakasywali rękawy i składali kartony oraz pomagali
segregować produkty. Na bieżąco otrzymywaliśmy informacje, co jest potrzebne.
Przekazywaliśmy je poprzez profil FB i inne
środki komunikacji – taki system świetnie
działał. Zbiórkę, zamiast około godziny
16.00, skończyliśmy o 22.00 – opisuje akcję druh KISIEL. – Muszę przyznać, że tak
fenomenalnej wymiany informacji, tak fajnej – w sumie nieskoordynowanej – akcji,
nie pamiętam. Każdy z podmiotów, działających w tym zakresie, dzielił się informacjami: jakie produkty ma u siebie, jakie
będą potrzebne, czym może się podzielić.
Ale to jednak my, druhowie OSP, trafiliśmy
na pierwszy ogień.
– Pierwszych uchodźców udało się zakwaterować w mieszkaniu na warszawskich
Stegnach po 30 godzinach od wybuchu
wojny. Wieczorem 26 lutego, w Gliniance
u pana Tomasza, zakwaterowanie znajduje pierwsza rodzina z niepełnosprawnym
chłopcem. Tej samej nocy rodzina z Kopek czeka, aby powitać matkę z dwójką
chłopców, których postanowili osobiście
przywieźć z przejścia granicznego. Kolejne
kobiety z dziećmi znajdują dach nad głową u pani Basi i pani Eli. I tak domy wielu

W tym samym czasie spotyka się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
z wójtem Januszem BUDNYM na czele. Podczas spotkania zdecydowano, że
przyjmiemy uchodźców wszędzie, gdzie
się da, a naszym centrum dowodzenia
stanie się dawne gimnazjum w Gliniance, które później zostaje przemianowane
na Centrum Pomocy Uchodźcom. W jego
tworzenie angażują się gminne jednostki, strażacy, wolontariusze. Zdecydowano także o przeznaczeniu części świetlic
na tymczasowe lokale dla uciekinierów
z Ukrainy. Jako pierwsze gości przyjmują te w Izabeli, Rzakcie, Stefanówce
i Kopkach.

„To co, bierzemy ich wszystkich?”

W niedzielę 27 lutego, w cieniu wojny
na Ukrainie, odbył się 42. Półmaraton
Wiązowski. Praktycznie wszyscy uczestnicy tego wydarzenia, na znak protestu
przeciw rosyjskiej agresji, przyklejają sobie na ubrania przygotowane przez organizatorów naklejki z flagą Ukrainy.
Trwa też zbiórka pieniędzy, za które
później kupimy leki oraz materiały medyczne. Tydzień później trafią na ukraiński front. – Jednocześnie obstawialiśmy
Półmaraton Wiązowski i przyjmowaliśmy
dary, które nadal płynęły. Ilości te same.
Niestety, zaczęły się problemy z jakością.
Zdarzały się sytuacje niesympatyczne, kiedy ludzie po prostu pozbywali się niepotrzebnych rzeczy. Pojawiały się zużyte,
brudne ubrania, przeterminowane leki
i żywność. No i tym samym więcej pracy
dla nas, druhów. Nie mogliśmy dopuścić,
by tego typu „dary” trafiły do ludzi potrzebujących. To już byłoby katastrofalne pozbawienie ich jakiejkolwiek godności. Na
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szczęście był to niewielki ułamek całej dobroci – opisuje druh KISIEL.
– Dokładnie 27 lutego dostaję informację, że jedzie pod mój adres 25 uchodźców. Kontakt do mnie już krążył pomiędzy
ludźmi na granicy. Prośbę o pomoc wrzuciłam na forum mieszkańców Glinianki – to
przecież sprawa nas wszystkich. Poprosiłam wówczas o przywiezienie ciepłych posiłków, o materace, jedzenie suche, środki
higieniczne, bieliznę. Nie sądziłam, że odzew będzie na taką skalę. Znoszono ubrania, buty, koce, pościel, jedzenie, a także
środki czystości w niewyobrażalnych ilościach. Było zimno, ludzie czekali, a kobiety z dziećmi nie przyjeżdżały. Wiedzieliśmy,
że są problemy na granicy. W końcu przyjechał samochód, a w nim dwie kobiety
i pięcioro maluchów. Nie chciały się rozdzielić, a ludzi chętnych do przyjęcia było
dużo. Jednak nikt nie był gotowy przyjąć
pod swój dach siedmiu osób. Usłyszałam
za plecami rozmowę: „To co, bierzemy ich
wszystkich? Bierzemy”. I wtedy wszyscy
zaczęli bić brawa – opowiada wzruszona pani Aldona KOŚCIANEK. – To była
Izabela MARCZAK wraz z mężem z Dobrzyńca, która wzruszyła nas wszystkich.
Przyjechało kolejne 11 osób. Trafiły do
przedszkola. Zjadły ciepły posiłek, wypiły herbatę, wybrały ubrania, buty. Potem
pojechały do świetlicy w Izabeli.
Zbiórki darów w strażnicy OSP trwały przez cały pierwszy tydzień wieczorami, aż do momentu scentralizowania
ich w Gliniance. Akcję „Pomoc dla Ukrainy” koordynuje Urząd Gminy Wiązowna. Ratunek Ukraińców przed wojenną
zawieruchą staje się najważniejszym zadaniem urzędników i pracowników publicznych instytucji. Pracują niemal bez
przerwy, poświęcając na sen zaledwie
tyle, by przetrwać kolejną dobę. Telefony
dzwonią cały czas, także te bezpośrednio
z przejść granicznych. Autobusy, wynajęte od przewoźników, jeżdżą w tę i z powrotem, by pomóc uciekinierom opuścić
przejścia graniczne i ochronić ich przed

A to zdjęcia z tworzenia
Centrum Pomocy
Uchodźcom w Gliniance
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Dzieciom staraliśmy
się zapewnić
normalność

mrozem. Gdy przyjeżdżają kolejne osoby, płaczą nie tylko uchodźcy. Widok życia spakowanego pospiesznie do plecaka
czy przerażonych dzieci, pozbawionych
kontaktu z ukochaną rodziną, staje się
codziennością. Współpracują ze sobą ludzie, samorządy, a na ich doświadczeniach tworzona jest pomoc rządowa.
Mieszkańcy naszej gminy cały czas służą pomocą. Dary płyną strumieniem. Potrzebne są klapki i pampersy? Chwilę po
ogłoszeniu informacji na FB już potrzebne rzeczy trafiają do miejsc zbiórek. Brakuje zupek dla dzieci i mleka? Wystarczy
rzucić hasło i wszystko pojawia się, jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Nie brakuje także wolontariuszy do pomocy w Centrum w Gliniance.
– Miałem okazję porównać różne miejsca
ze sobą, do których trafiali moi rodacy.
W naszej gminie naprawdę wszystko było
świetnie przygotowane. Mieszkańcy bardzo pomagali – przynosili dary, potrzebne rzeczy, oferowali transport i oczywiście,
mieszkanie – wylicza Vitalij. – Moi rodacy u nas czuli się naprawdę zaopiekowani.
Szczególnie matki z małymi dziećmi. Pamiętam jedną z moich rodaczek, która do
nas trafiła z siedmiodniowym dzieckiem.
Maleństwo pierwsze pięć dni swojego życia przebywało wraz z nią w kijowskim
metrze. Potem trafiło z mamą do nas. Nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie,
co czuła ta młoda kobieta.

Tymczasowe domy dla uchodźców

Część gminnych świetlic (Izabela, Rzakta, Stefanówka, Majdan, Kopki, Pęclin,
Kąck, Boryszew, Duchnów) zamieniło się w tymczasowe schronienia dla
uchodźców. Kosztowało to sporo pracy, ponieważ trzeba było przebudować
łazienki – brakowało miejsc do mycia –
i zainstalować nowe sprzęty, m.in. pralki
i zmywarki. Koordynatorzy poszczególnych świetlic, wraz z mieszkańcami,

zorganizowali potrzebne
sprzęty i przygotowali sale
na przyjęcie gości.

– Bardzo szybko przekształciliśmy świetlicę w Boryszewie w tymczasowy dom.
Pomoc mieszkańców, nie
tylko sołectwa, ale także okolicznych miejscowości, była natychmiastowa
i nieoceniona. Przekazywali
nam łóżka, pościele, ręczniki, ubrania, środki kosmetyczne oraz żywność. Trafiła do nas pokoleniowa rodzina
z Sumy – Raisa lat 82, jej brat Mikhailo lat
84, córka pani Raisy – Tatiana z zięciem
Pavlo, którzy obchodzili swoje 60. urodziny razem z nami, oraz ich córka Natasha
z trzyletnim synkiem Danylem, która nie
gościła u nas długo, bo szybko znalazła pracę wraz z zakwaterowaniem w Tarnowie.
Nasi goście wymagali pomocy medycznej
oraz wielu badań, ponieważ trafili do nas
chorzy na Covid-19. Po tej chorobie, długo
niezdiagnozowanej w ich ojczyźnie, wystąpiły ciężkie powikłania. Długo przebywali
pod stałą opieką lekarzy z ośrodka zdrowia
w Wiązownie z powodu chorób nabytych,
przyjmując odpowiednie leki – opisuje Danuta TLAGA-GISZCZAK, sołtys Boryszewa.
Największy problem dla wszystkich był język. I tu nieoceniona okazała się pomoc
Vitalija, który był dyspozycyjny przez całą
dobę. – Było tak, że wracałem do domu.
Zdążyłem się położyć, a tu telefon, że coś
się dzieje i potrzebna osoba do tłumaczenia – wspomina. – Widziałem strach, rozpacz, a także przerażenie w oczach moich
rodaków. Szczególnie starsze osoby źle
znosiły całą tę sytuację. Wielu z nich przez
całe swoje życie nie wyjeżdżało nawet poza
granice swoich wiosek. Kiedy spotykali

mnie – ich rodaka, widać było, że często
sprawiało im to dużą ulgę. To pomagało
przełamać bariery, szczególnie językowe,
gdy nie potrafili się dogadać czy opowiedzieć o swoich problemach – dodaje.
– Na początku mieliśmy utrudniony kontakt z powodu kwarantanny naszych gości, z czasem udało nam się coraz lepiej
porozumiewać. Mieszkańcy świetlicy obchodzili z nami Święta Wielkiej Nocy oraz
swoje uroczystości, co pozwoliło zapomnieć im chociaż na chwilę, w jakiej sytuacji się znaleźli. Pomogliśmy Pavlovi
znaleźć pracę w sąsiedniej miejscowości.
Wraz z mieszkańcami, jak i samorządem,
staraliśmy się, aby poczuli się u nas bezpiecznie – mówi sołtys Boryszewa.
Od czerwca, wraz z wyjazdami uchodźców – do ojczyzny lub dalej, w Polskę
i Europę, świetlice zaczęły pustoszeć
i stawać się miejscami spotkań naszych
mieszkańców. Wróciły warsztaty, spotkania i akcje wakacyjne.

„Każdy był ratownikiem”

Wojna na Ukrainie uruchomiła w nas –
ludziach pokłady życzliwości, dobroci
i bezinteresowności. Kolejny już raz pokazała nam też, jak wspaniałą społecznością – jako gmina – jesteśmy.
– Ludzie dzwonili, a my znajdywaliśmy im
dach nad głową, dawaliśmy zapewnienie,
że mają gdzie odpocząć i się schronić. Jedni
przyjeżdżali i zostawali, inni gdzieś po drodze zmieniali decyzję i jechali dalej. W ciągu pierwszych czterech dni wojny, dzięki
współpracy ogromnej liczby osób z naszej
gminy, ale nie tylko, dach nad głową znalazło 96 osób. Zrobiliśmy to szybko, sprawnie – jakbyśmy byli dobrze przygotowaną
drużyną do takich przedsięwzięć. Ludzie
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Przez wiele tygodni
w Gliniance działał punkt
pomocy dla uchodźców
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Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

wykonali dla innych świetną robotę. Połączyła ich bezinteresowność, dobro, siła,
potrzeba dzielenia się dachem nad głową i chlebem na talerzu – mówi Aldona
KOŚCIANEK. – Ręce same składają się do
oklasków. Za to wszystko dziękuję każdemu
z osobna, każdemu – kogo w tych dniach
spotkałam, poznałam, a może tylko wymieniłam spojrzenie. Każdemu, który wykazał
chęć pomocy, kto przyjechał, był w gotowości, aby pomóc w każdej chwili, a wiemy, że
sytuacja była niestabilna i bardzo emocjonująca. Przepraszam, ale nie jestem w stanie wymienić każdego z imienia i nazwiska.
Wiem jednak, że Ty wiesz – dobry człowieku, gdzie byłeś i co zrobiłeś dla tego, któremu 24 lutego zawalił się świat, a dorobek
życia musiał zmieścić w kilku torbach.
– To, co się wydarzyło, nauczyło to nas
doceniania tego, co mamy, a także, że
pomaganie nie jest łatwe, ale razem możemy więcej. Dziękuję w imieniu swoim,
a także naszych gości z Ukrainy – wszystkim, którzy pomagali i wspierali ich w tym

trudnym dla nich czasie. Możemy być z siebie dumni, zdaliśmy ten egzamin celująco – stwierdza Danuta TLAGA-GISZCZAK.
– Z pewnością akcje dały wszystkim olbrzymi zastrzyk optymizmu. Dały sygnał,
że duch pomocy w narodzie nie zaginął.
Przestały obowiązywać podziały, zniknęły zatargi. To było widać, ot, choćby w naszej gminie. Życzliwość, empatia i chęć
niesienia pomocy były niezmierzone. Do
tego zaangażowanie każdej osoby, każdego podmiotu stało się czymś naturalnym i normalnym. Nie trzeba było nikogo
namawiać, by pomógł. Pomoc przychodziła wręcz sama. Dla nas, ratowników
– ochotników, pomaganie jest składnikiem krwioobiegu każdego druha. Chcemy nieść pomoc, poświęcając nasz czas.
Czujemy, że to jest nasza misja. W czasie
zbiórek darów chyba każdy mieszkaniec
gminy był ratownikiem. I to było po prostu piękne – dodaje druh KISIEL.
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Budowa wodociągu
w ul. Dworskiej
Budowa świetlicy wiejskiej
Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej oraz
doposażenie świetlicy

EMÓW

W sumie przez świetlice i Centrum Pomocy Uchodźcom w Gliniance przewinęło się 495 uciekinierów z Ukrainy. Centrum Usług
Społecznych Gminy Wiązowna wypłaciło zaś 1000 jednorazowych
świadczeń po 300 zł. Z budżetu naszej gminy do końca sierpnia
wydaliśmy 294 875,51 zł na pomoc Ukraińcom, przygotowanie
i wyposażenie miejsc noclegowych, także zapewnienie wyżywienia i leków. W ramach zbiórki pieniędzy wpłynęło 10 435 zł. Do
zamknięcia tego numeru nasza gmina nie otrzymała ani złotówki
obiecanego zwrotu z państwowej kasy.
Nie jesteśmy w stanie wycenić pomocy, jaką objęli uchodźców
z Ukrainy, nasi mieszkańcy. Wiemy na pewno jedno – ta pomoc jest
bezcenna! I za to Państwu – mieszkańcom i wszystkim przedsiębiorcom, organizacjom i instytucjom – z całego serca DZIĘKUJEMY!

75

Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z odgałęzieniami

25

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w ul. Jasna

25

Modernizacja ul. Sosnowej

GLINIANKA

50

Projekt i budowa ul. Wrzosowej

100

Budowa dróg osiedlowych

100

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum
miejscowości
Ciąg dalszy paska na str. 8
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Prace na odcinku
ul. Pęclińskiej
w stronę Wiązowny

Ostatni etap budowy
kolejnej ścieżki rowerowej
Do końca tego roku powstaną brakujące odcinki drugiej ścieżki rowerowej w naszej gminie. Wyłoniliśmy
w przetargu wykonawcę brakujących
fragmentów, podpisaliśmy umowy.
Firma przystąpiła do prac budowlanych w Malcanowie i Lipowie oraz
w Duchnowie i Pęclinie.
Zamówienie podzielone jest na trzy
części. Aktualnie trwają roboty przygotowawcze, ziemne oraz brukarskie na
wszystkich trzech odcinkach ścieżki rowerowej. Pierwsza polega na rozbudowie
drogi gminnej nr 270826W – ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie, część II polega na przebudowie
drogi gminnej nr 270819W – ul. Duchnowskiej w Wiązownie i Duchnowie.
Część III to:
• rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W
Malcanów – Lipowo;
• rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W
– ul. Armii Krajowej w Lipowie;
•
budowa wolno stojącej wiaty oraz
obiektów małej architektury na dz. nr
ew. 211/1 i 211/2 w Malcanowie, służące obsłudze ruchu rowerowego.
W ramach projektu powstanie prawie
10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez
Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie
połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym

prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance. Wraz z poprzednią
inwestycją tego typu, oddaną do użytku
w 2019 r., czyli drogą rowerową z Halinowa do Józefowa, tworzyć będzie
spójny ciąg dróg dla rowerów o łącznej
długości ponad 32 km. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci,
które na jednośladach dojeżdżają do
szkół. Komfort przemieszczania się zapewni im wygodna, asfaltowa ścieżka.
Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł. Łącznie na drogi dla rowerów od 2019 r. wydaliśmy z naszej
wspólnej kasy i pozyskanych dotacji ponad 20 mln zł.
Odcinki stanowią kolejny etap budowy
ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu
dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020)
Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl
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Pumptrack w Malcanowie.
Umowa podpisana

W połowie lipca podpisaliśmy umowę z firmą MKL-BUD Sp. z o.o. na budowę trzech
budynków komunalnych w Radiówku. Wykonawca przejął teren budowy od Gminy
Wiązowna i przystąpił do prac porządkowych. W pierwszej kolejności zajmuje się
pracami ziemnymi oraz wykonuje fundamenty budynków. Ponadto do końca tego
roku MKL-BUD planuje postawić ściany
zewnętrzne, wewnętrzne oraz zrobić przyłącza sanitarne i elementy instalacji wewnątrzbudynkowych. Planowany termin
zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to listopad 2023 r. Koszt całej inwestycji to blisko
9 mln zł. Na jej zrealizowanie Gmina Wiązowna

Ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Emowie na ul. Jasnej. Zamierzamy
wybudować sieć wodociągową o łącznej
długości 353 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 738 m wraz z koniecznym uzbrojeniem. Na realizację zadania
otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca będzie miał czas do grudnia
2022 r.
Dariusz Furmańczyk

Zdrój wody pitnej w Wiązownie
Na terenie Gminnego Parku Centrum
w Wiązownie spółka Hydrodukt zainstalowała zdrój wody pitnej. Bez żadnych obaw
można nalać sobie z niego wody do kubka, bidonu czy też butelki. To rozwiązanie
sprawdzi się szczególnie podczas upałów
i gorących dni, kiedy to podczas zabawy
na świeżym powietrzu skończy nam się
woda do picia. Urządzenie wraz z montażem kosztowało blisko 30 000 zł. Mamy
nadzieję, że będzie dobrze służyć naszym
mieszkańcom oraz osobom, które spędzają czas w Gminnym Parku Centrum
w Wiązownie.
Aleksandra Bielecka

Dostaliśmy dotację na budowę
ul. Wrzosowej w Gliniance
Otrzymaliśmy 2,5 mln zł na rozwój systemu dróg na terenie naszej gminy. Dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Tarczynie Wójt
Gminy Wiązowna Janusz BUDNY odebrał
promesę na budowę ul. Wrzosowej na
odcinku między Glinianką a Celinowem.
W powiecie otwockim jedyny PGR znajdował się w Gliniance, dzięki czemu finalnie na terenie gminy Wiązowna zostanie
wykonana jeszcze jedna inwestycja, która
została zawnioskowana przez samorząd
powiatowy. Dzięki uzyskanej promesie Powiat Otwocki otrzymał 1 mln 960 tys. zł na

Foto: Hydrodukt

Mieszkania komunalne w Radiówku.
Wykonawca przejął teren

Budowa kanalizacji i wodociągu
w Emowie

budowę skrzyżowania u zbiegu ulic Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance. W trzeciej
już edycji Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) środki zostały podzielone między popegeerowskie gminy, aby
zwiększyć skale inwestycji publicznych na
terenach PGR-ów.
Olga Nowak

Foto: pixabay.com

Podpisaliśmy umowę z firmą Veloprojekt
na budowę pumptracku w Malcanowie
przy Lagunie. To drugi już tego typu obiekt
na terenie naszej gminy. Wybudowany
zostanie do końca grudnia. Wykonawca przygotuje projekt, uzyska pozwolenie na budowę oraz wybuduje obiekt
przy Lagunie. W jego ramach powstanie
m.in. plac dla rowerów i strefa wypoczynku. Teren zostanie ogrodzony. Całkowity
koszt projekt to 528 tys. zł, z czego 300
tys. zł stanowi dofinansowanie z programu „Mazowsze dla sportu 2022”. Pierwszy pumptrack w naszej gminie powstał
w Góraszce. Otworzyliśmy go w lipcu br.
Jest on jednym z największych, bezpłatnych obiektów dostępnych dla młodzieży na terenie powiatu otwockiego.
Katarzyna Rosłaniec

uzyskała prawie 8,8 mln zł bezzwrotnego
wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa
komunalnego. Resztę dołożymy z naszej
wspólnej kasy. Mieszkania komunalne będą
własnością Gminy Wiązowna, zarządzać
nimi będzie Spółka HYDRODUKT w Wiązownie. Na nowe mieszkania czeka co najmniej 15 rodzin.
Emilia Szaruga
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Dotacja na kolejny szlak rowerowy
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi na 25 tys. zł wytyczony zostanie kolejny szlak rowerowy. Tym razem wiedzie on
od Wiązowny, przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Wolę Karczewską do Glinianki.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to
ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
skierowany do samorządów i ich jednostek
– np. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji
pozarządowych.
Michał Białek

Foto: pixabay.com
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Radni zajęli
się w sumie
16 uchwałami

Foto: I. Trzaska
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Nowe inwestycje w budżecie
W okresie wakacji radni gminni spotkali się na dwóch sesjach, w tym
jednej nadzwyczajnej. Do najważniejszych podjętych uchwał należały te
dotyczące zmian w budżecie gminy.
W uchwałach budżetowych dokonano
zmian wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Wprowadzono nowe
zadania inwestycyjne, na które przyznano nam dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Gmina otrzymała wsparcie na:
•
doposażenie osobiste strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie – 20 tys. zł;

•
remont poddasza strażnicy w Gliniance – całkowita wartość zadania
to 32 tys. zł, w tym 30 tys. zł dotacji
z programu „Mazowieckie Strażnice
OSP-2022”;
•
modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych we Porębach, gdzie
powstanie 620 m asfaltowej drogi –
98 tys. zł;
• zorganizowanie pikniku dla seniorów
„W zdrowym ciele – zdrowy senior”.
Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24
września na terenie Gminnego Parku
Centrum w Wiązownie. Wartość zadania to 25 000 zł, w tym 19 200 zł
dotacji z programu „Mazowsze dla seniorów 2022”.

Podjęto także decyzję o przystapieniu
Gminy Wiązowna do Związku Powiatowo-Gminnego „OTWOCKIE PRZEWOZY
GMINNO-POWIATOWE”. Jest on szansą
na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się samorządy
przy organizacji publicznego transportu
zbiorowego. Działalność związku pozwoli na zwiększenie płynności komunikacyjnej i zniwelowanie dysproporcji między
potrzebami komunikacyjnymi na obszarze powiatu i gmin tworzących związek, co znacząco poprawi komfort życia
mieszkańców.
Przyjęto siedem uchwał dotyczyło nieruchomości i ochrony środowiska. Nadano nazwy ulicom „Żywiczna” w Pęclinie,
„Śnieguliczki” w Izabeli oraz „Pieńki”,
„Gajowa” i „Pergoli” w Duchnowie. Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości
położonych w Wiązownie Kościelnej oraz
Gliniance.
Radni zajęli się także uchwałą w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
obejmującej obszar Boryszewa oraz Góraszki. Podjęcie uchwały jest związane
z wprowadzeniem zmiany kategorii odcinka ul. A. Mickiewicza z powiatowej na
gminną.
Więcej informacji na temat działań Rady
Gminy Wiązowna udziela Dominika Twardziak, tel.22512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl
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Uchwały w sprawach:
79.LII.2022 zmieniająca Uchwałę Nr
154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na
2022 rok;
80.LII.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na
lata 2022–2034;
80.LII.2022 zmiany przebiegu drogi
gminnej nr 270820W;
81.LIII.2022 zmieniający Uchwałę Nr
154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na
2022 rok z późn. zm.;
82.LIII.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna
na lata 2022–2034;
83.LIII.2022 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna
w 2022 roku;
84.LIII.2022 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

88.LIII.2022 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;
89.LIII.2022 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;
90.LIII.2022 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

85.LIII.2022 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Glinianka;

91.LIII.2022 rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki
i Piece”;

86.LIII.2022 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin;

92.LIII.2022 utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „OTWOCKIE
PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE”;

87.LIII.2022 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela;

93.LIII.2022 przyjęcia Statutu Związku
Powiatowo-Gminnego pod nazwą „OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE”.

www.tuwiazowna.pl

Foto: KPP Otwock

Zainstaluj aplikację
„Moja Komenda”
Chcesz mieć kontakt ze swoim dzielnicowym? Zainstaluj bezpłatną aplikację mobilną „Moja Komenda”. Przygotowano ją
z myślą o osobach, które kontaktują się
z policją w sytuacjach innych niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.
Baza danych zawiera dane kontaktowe
ponad 8 tys. dzielnicowych. Nie pełnią oni
służby całodobowo, stąd też w sytuacji,
kiedy policjant nie odbiera służbowego telefonu komórkowego, aplikacja – jednym
kliknięciem – przekieruje nas do jednostek,
w których pełnią oni służbę. Podane adresy e-mail ułatwią kontakt z dzielnicowymi,
ale nie służą do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu,
petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. Przypominamy, że w nagłych
przypadkach należy korzystać z numerów
alarmowych 112 lub 997.
Redakcja

Wniosek o dodatek węglowy złóż
do CUS
3000 zł – tyle wynosi dodatek węglowy.
Wniosek należy złożyć w Centrum Usług
Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna) w poniedziałek w godz. 8.00–18.00, a od wtorku
do piątku w godz. 8.00–16.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 780 46
59. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym
źródłem ogrzewania jest węgiel. Nie ma kryterium dochodowego. Warunkiem jest wpis
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Wnioski będą dokładnie weryfikowane.
W przypadku nieścisłości ministerstwo klimatu zleciło gminom zgłaszanie spraw na
policję i odmawianie przyznania dodatku.
Wnioski o wypłatę będzie można składać do
30 listopada 2022 r.
Redakcja

Samorząd
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Darmowe spotkania z doradcą
energetycznym

Nowy wydział dla lepszego
zarządzania

Chcesz wymienić stary piec – kopciuch
na nowy? Zapisz się na indywidualne,
darmowe konsultacje z doradcą energetycznym, który pomoże w kwestiach
technicznych oraz wytłumaczy jaki piec
wybrać, aby służył latami i był oszczędny oraz spełniał wszystkie obowiązujące
normy. Wszystkich chętnych mieszkańców
zapraszamy do kontaktu z pracownikiem
Wydziału Środowiska i Nieruchomości
pod nr tel. 22 512 58 24, który umówi
zainteresowanych na konkretne terminy
spotkań. Doradca finansowany jest z programu „Mazowsze dla czystego powietrza
2022”.
Olga Pieniak-Nowak

Od 1 września w Urzędzie Gminy Wiązowna wyodrębniony został Wydział Gospodarki Komunalnej. Jego pracownicy,
przeniesieni z innych wydziałów, zajmą się
zabudowanymi nieruchomościami, które są własnością samorządu. Będą odpowiedzialni także za Gminny Park Centrum
w Wiązownie, stawy w Dziechcińcu, Malcanowie i Woli Duckiej, a także za zarządzanie pasem dróg gminnych, na których
prowadzone są prace budowlane lub
umieszczane obiekty typu reklamowego.
Skład wydziału można sprawdzić na www.
tuwiazowna.pl > Załatw sprawę w urzędzie.
Jeśli widzisz, że coś niepokojącego zdarzyło
się na terenach publicznych (uszkodzenia,
akty wandalizmu itp.) lub chcesz zgłosić pomysł na poprawienie estetyki otoczenia, zadzwoń: 22 512 58 21 lub 65.
Redakcja

L22 – dwa nowe podjazdy do
Radiówka

Mieszkanka naszej gminy laureatką
prestiżowego konkursu

Uwzględniając wnioski mieszkańców gminy Wiązowna, we współpracy z Zarządem
Transportu Miejskiego, uruchomiliśmy
dwa dodatkowe kursy linii L22 do Radiówka. Od poniedziałku do piątku o godz. 7.43
autobus w drodze z Otwocka zajeżdża
na osiedle, skąd jedzie dalej, do Urzędu
Gminy Wiązowna. W te same dni o godz.
16.08 autobus, jadąc z Wiązowny, podjeżdża do Radiówka, a następnie rusza w kierunku Otwocka. Rozkład jazdy dostępny
jest na stronie www.wtp.waw.pl Więcej
informacji na temat komunikacji miejskiej udziela Karol Bronikowski, Wydział
Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38,
e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl
Redakcja

Mieszkanka Gminy Wiązowna Julia MIKLIŃSKA w ogólnopolskim „Konkursie dla
młodych Inżynierów 2021–2022” zajęła
drugie miejsce, na ponad tysiąc startujących, za „Analizę porównawczą rozwiązań
konstrukcyjnych budynku biurowego z tarasami użytkowymi”. Uczestnicy przeszli
przez kilka etapów zmagań. W ostatnim,
przed kilkudziesięciu osobami z uczelni
technicznych z całego kraju, przedstawiali prezentację multimedialną dotyczącą
swoich projektów. Julia MIKLIŃSKA jest
absolwentką Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”. Jest
wielokrotną laureatką Stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągane wyniki w nauce. Na co dzień mieszka
w Żanęcinie. Gratulujemy!
Redakcja

Foto: youtobe
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Fundacja pomaga
zarówno domowym,
jak i dzikim zwierzętom

Na ratunek braciom
mniejszym
Mimo upływu czasu nadal natykamy się na sytuacje,
które nas zaskakują, a brzydkie słowa same cisną się na
usta. Niestety, największym wrogiem zwierząt są ludzie
– mówi Monika NAWROCKA z Fundacji Animal Reascue
Poland, która zajmuje się ratowaniem zwierząt domowych i dzikich. Od czerwca fundacja ma swoją siedzibę w budynku po dawnym posterunku w Wiązownie.

Foto: FB/Animal Rescue

„Najgorszy jest człowiek”

Fundacja Animal Rescue Poland powstała siedem lat temu. Stworzyła ją
grupa prozwierzęcych aktywistów –
ludzi, których głównym celem było
pomagać zwierzakom i je ratować.
Początki nie były łatwe. Organizacja
musiała wypracować sobie renomę.
Rozpoczęła współpracę ze służbami:
strażą miejską, policją, strażakami.
Rozgłos medialny przyniosły jej dwie
akcje: słynne już poszukiwanie pytona na Wisłą oraz ujawnienie przemytu
tygrysów. Jeszcze do niedawna miała
siedzibę w Konstancinie-Jeziornie. Od
czerwca jest w naszej gminie, w budynku przy ul. Kościelnej 20.
Praca fundacji opiera się w dużej mierze na współpracy z wolontariuszami. – Jest stała grupa działaczy oraz
duża grupa wolontariuszy. Nasze działania wymagają sporej dyspozycyjności, dlatego stale potrzebujemy ludzi
do pomocy. Wolontariuszem może zostać praktycznie każdy, kto ma ukończone 18 lat. Nie trzeba mieć żadnego
przygotowania, wszystkiego nauczymy
na miejscu – mówi Monika. – Potrzebujemy ludzie nie tylko takich, którzy
będą jeździć w teren czy opiekować się
zwierzakami. Potrzebujemy też osób,
które ogarniają social media, grafikę
czy pisanie wniosków. Każda pomoc
się przyda.

Trzonem działań fundacji
jest ratowanie zwierząt (Animal Rescue), zarówno tych
domowych czy bezdomnych,
jak i dzikich. – Najczęściej
spotykamy się z wyrzuconymi lub porzuconymi psami
oraz ze znęcaniem się nad
zwierzętami. Tak było w przypadku półtorarocznego Borysa i kilkumiesięcznego
Węgielka – psów, które ostatnio uratowaliśmy. Zwierzęta były głodzone, nie
miały dostępu do wody. Były trzymane
dzień i noc w blaszanym garażu przez
26-letnią kobietę – opowiada Monika. – Sygnał o maltretowanych psach
otrzymali policjanci z Karczewa. Poprosili nas pomoc. Gdy przyjechaliśmy na
miejsce, kobieta stwierdziła, że nie ma
żadnych zwierząt. Na szczęście Borys
zaczął szczekać. Usłyszeliśmy go i to
uratowało mu życie!
Psiaki trafiły do siedziby fundacji
w Wiązownie. Borys miał zapadniętą
głowę, zaniki mięśniowe. Był silnie odwodniony i ostro niedożywiony. – Trzeba było go mocno ograniczać z piciem,
bo najchętniej wypiłby wannę wody na
raz. Jedzenie dostawał co trzy godziny.
Malutkim porcjami, w miskach spowalniających. Węgielek było w trochę lepszym stanie – opowiada Monika.
W fundacji bywa różnie. Są dni, kiedy
niewiele się dzieje, a są takie, że nie
wiadomo, w co ręce włożyć. Wszystkie
auta są w terenie. Wracają z jednej interwencji i jadą na następną. Informacje o tym, że potrzebna jest pomoc,
fundacja otrzymuje z różnych źródeł.
Są to zgłoszenia od policji, straży miejskiej oraz gmin, z którymi współpracuje, jak i od osób indywidualnych.

Jak mówi Monika, niestety wiele tych
ostatnich, to typowe rozgrywki sąsiedzkie. – Dlatego, kiedy ktoś nas
o czymś informuje, prosimy o dowody –
zdjęcia lub filmy. Dzięki temu, jadąc na
miejsce, nie marnujemy czasu i pieniędzy, które w innym wypadku moglibyśmy poświęcić na potrzebne działania
– tłumaczy.

Krzywdzące stereotypy

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, za wszystkie zwierzęta na swoim terenie odpowiada gmina (tel. 605
874 227). To do niej najpierw powinny
wpływać wszelkie zgłoszenia. Następne w kolejności są służby mundurowe
(tel. 112), a na samym końcu dopiero
fundacja. Dopiero po informacji z gminy, policji czy straży miejskiej, wolontariusze ruszają w teren.
– Po wielu latach pomagania zwierzętom trudno jest nas czymś zaskoczyć.
Jednak jest to nadal możliwe. Zdarzają
się interwencje, po których tylko brzydkie słowa cisną się na usta, bo nie wierzymy w to, co widzimy – stwierdza
Monika. – Niestety, najgorsi są ludzie.
Często, kiedy pojawiamy się na miejscu, właściciele krzyczą, grożą nam,
ubliżają tak, jakbyśmy to my byli winni krzywdzie zwierząt. Nie jesteśmy od
oceniania. Jesteśmy od ratowania naszych braci mniejszych, którzy sami nie
zawalczą o swoje prawa.
Interwencje i akcje, zawsze są trudne.
Monika wspomina szczególnie historię
suczki Bezy. – Była psem – duchem, którego ktoś bardzo mocno skrzywdził. Została wyrzucona przy ruchliwej drodze.
Wszyscy ją widzieli, ale nikt nie wiedział,
gdzie się ukrywa. Gdy tylko zauważyła
człowieka, natychmiast uciekała. Prawie
trzy tygodnie nad nią pracowałam, przy

www.tuwiazowna.pl

czym, jadąc na miejsce, zawsze sprawdzałam, czy przy drodze nie leży białe futerko
– opowiada Monika. – Najpierw ją przyzwyczajałam, zostawiając wodę i jedzenie w lesie. Potem znalazłam jej legowisko
i tam zaczęłam zanosić jedzenie. Próbowaliśmy ją odłowić do klatki – łapki, ale nam
w tym przeszkodzono. Zobaczyła zatrzymujące się auto i uciekła. W końcu zdecydowaliśmy się podać jej środek usypiający wraz
z jedzeniem. Zabraliśmy ją do fundacji.
Fundacja zaznacza, że jeśli gdziekolwiek
– na drodze, w lesie, na wsi itp. – widzimy klatkę – łapkę, w którą próbuje się
odłowić zwierzaka, nie należy w żaden
sposób interweniować, próbować pomagać lub po prostu się przyglądać.
Jest wiele stwierdzeń dotyczących zwierząt, które funkcjonują w społeczeństwie,
i uważane są za złe i krzywdzące. Pierwszy to kojec. Zdaniem wielu to nie miejsce dla psa. – Kojec jest złym miejscem
w momencie, gdy jest wielkości klatki,
w której nie ma gdzie się ruszyć i schować.
Jeśli jednak kojec jest czysty, przestronny,
z ocieploną budą w środku i otwarty, aby
pies mógł do niego swobodnie wyjść lub
wejść, by się schronić, to jest to dobre miejsce dla zwierzaka – tłumaczy.

Fundacja ma podpisane umowy z niektórymi samorządami, w tym z naszą gminą
na odławianie dzikich zwierząt. Niedawno trafiła do fundacji mała wydra. Ważyła tylko 900 g. Trzeba było karmić ją
mlekiem. – W czerwcu otrzymaliśmy
zgłoszenie z Podkowy Leśnej. Mężczyzna
znalazł maleńką sarnę. Pojechałam na
miejsce. Okazało się, że malucha przyniosła suka, która pilnuje terenu – opowiada
Monika. – Mężczyzna wskazał nam miejsce, gdzie prawdopodobnie została znaleziona. Zdecydowałam, że odniesiemy ją,
zostawimy i poczekamy na matkę. Teren
został zabezpieczony przez straż miejską.
Kilka godzin później, jeszcze tego samego
dnia, odebrałam telefon z informacją, że
matka wróciła po małą sarenkę.
Jeśli w lesie czy na łące natkniemy się na
dzikie zwierzę, to przede wszystkim musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo
może być ono chore. – Ranne lub małe
zwierzę jest przerażone. Może nawet
umrzeć na zawał ze strachu, dlatego nie
podchodzimy, a tym bardziej nie dotykamy
i nie zabieramy dzikich zwierząt. Jeśli jesteśmy ze swoim zwierzakiem, to też mu na to
nie pozwalamy – tłumaczy Monika. – W takiej sytuacji powiadamiamy gminę, a po godzinach urzędowania – właściwe służby.
Fundacja przestrzega także przed zabieraniem znalezionych małych zwierząt
do domu. – Zadzwoniła do nas kobieta,
która zabrała do domu małą wiewiórkę.

Powiadomiła akurat nas, bo zwierzątko od
dwóch godzin leżało i się nie ruszało. Okazało się, że nakarmiła malucha zwykłym
mlekiem, które nie było dla niej odpowiednie – wspomina Monika.
Za zwierzę odpowiada jego właściciel. Jeśli nie ma go, odpowiada za nie gmina,
na terenie której się znajduje. Tak jest też
w przypadku zwierząt dzikich – Lasy Państwowe, gminy, powiaty. Po odłowieniu
zwierzęta domowe – psy i koty – trafiają do schroniska państwowego lub prywatnego. Każda gmina ma obowiązek
podpisania umowy z tego typu placówką (w naszym przypadku – Schronisko
w Celestynowie). Dzikie, ranne zwierzęta trafiają najczęściej do ośrodków rehabilitacji, m.in. prowadzonych przez Lasy
Państwowe lub też prywatnych. Są też
organizacje wyspecjalizowane w opiece
nad poszczególnymi gatunkami.
– W przypadku dzikich zwierząt kopytnych jest największy problem. Kiedy ulegną wypadkowi, podczas którego połamią
nogi, często trzeba je uśpić – mówi Monika. – Dlatego tak istotne jest, abyśmy jadąc przez tereny, gdzie zwierzę może nam
wyskoczyć na drogę, zachowywali odpowiednią prędkość.
Fundacja niedawno rozszerzyła swoją
działalność o grupę SRS, czyli Służbę Ratownictwa Specjalistycznego. – To służba
całą dobę – ludziom i zwierzętom. Wielu
naszych wolontariuszy to ratownicy medyczni oraz wodni. To dzięki nim zmieniamy się i rozszerzamy naszą społeczną
działalność o ratownictwo wodne, grupę poszukiwawczą, centrum edukacyjno-szkoleniowe i wiele innych ciekawych sfer
pomocy zarówno ludziom, jak i zwierzętom
– wylicza wolontariuszka.


Nie podchodź, nie dotykaj!

Największym problemem fundacji są pieniądze. Każdy wyjazd to koszty, choćby
samego paliwa. Do tego trzeba dopisać m.in.: opłaty za utrzymanie siedziby,
koszty sprzętu, jedzenia i picia, często
specjalistycznego, dla zwierzaków, leków.
Nie wspominając już o środkach czystości, elementach wyposażenia legowisk
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Foto: FB/Animal Rescue

Podobnie jest z czworonogami trzymanymi na łańcuchu. Większość wiejskich
psów, które nadal pilnują obejścia, powinna być uwiązana. Dlaczego? – W dużej mierze chodzi o ich bezpieczeństwo. Nie
wiadomo dlaczego, ale psy uwielbiają rzucać się na samochody, szczególnie na przednie koła. Auta poruszają się po wiejskich
drogach, wjeżdżają i wyjeżdżają z posesji.
Nikt nie zwraca szczególnej uwagi na rzucającego się nagle zwierzaka. Może w każdej chwili zginąć – tłumaczy Monika. – Są
też psy, które zaciekle bronią swojego terytorium. Dla bezpieczeństwa swojego i innych trzymane są w określonych sytuacjach
na uwięzi. Jeśli nie spuszcza się ich, nie daje
im swobody, trzyma na ciężkim łańcuchu,
a obroża wrzyna im się w ciało, to jest złe.
I tym wypadku powinniśmy interweniować.

czy kontenerach do przenoszenia. Fundacja często ogłasza zbiórki, zarówno
finansowe, jak i rzeczowe. Aktualne informacje można znaleźć na profilu FB/SRSAnimalRescuePoland/ Wsparcie finansowe
można przekazywać też na konto nr:
19 1140 2004 0000 3702 7989 2111.

Społeczeństwo

Jeśli masz czas i ochotę pomóc – możesz zostać wolontariuszem
w Fundacji Animal Rescue Poland. Zadzwoń pod nr tel. 22 22 308 66 91
lub napisz na e-mail: biuro@animalrescuepatrol.pl
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Dziechciniec –
świetlica
z pomysłem

| biuletyn samorządowy | sierpień-wrzesień 2022

Tegoroczne „Wianki”
mieszkańcy przygotowali
już po raz drugi

– Świetlica jest naszym wspólnym dobrem, na jej czele stanęła osoba chętna
do działania, organizacji i koordynowania
wszelkiego rodzaju działań, wydarzeń czy
zajęć. Bardzo się cieszę, że poznałam Dorotkę jej talenty i predyspozycje, to właściwa osoba, udało nam się wspólnie z grupą
koleżanek przekonać Dorotę, aby została
opiekunem naszej świetlicy – mówi Beata
RULKA, sołtys Dziechcińca. – Mamy wiele pomysłów, które często na gorąco konsultujemy, sprawia nam to przyjemność
i satysfakcję, że możemy coś zrobić dla naszej społeczności lokalnej, nasza praca to
współpraca.
Dorota WITAN jest ciepłą, uśmiechniętą
i bardzo żywiołową osobą. Z Beatą tworzą zgrany tandem, mając u boku zawsze
gotowe i zaangażowane mieszkanki

Anna LECH
Radna i była sołtys
Dziechcińca
Nasza świetlica od początku istnienia była
miejscem spotkań. Mamy szczególnie
wiele aktywnych sąsiadek i mieszkanek, dlatego zawsze było dla kogo
działać. Mimo, że to mały budynek,
spotykamy się w nim regularnie, nie
tylko przy okazji zebrań sołeckich. Zasłużyliśmy na nowy, większy obiekt,
który został zaprojektowany zgodnie
z koncepcją znaną z Izabeli i Majdanu.
Jestem pewna, że drugi dom znajdzie
w nim wiele grup zainteresowanych
edukacją, kulturą czy międzypokoleniową integracją. Jako radna gminy od
wielu lat zabiegałam o miejsce w kolejce sieci świetlic, a – jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem – w przyszłym roku otworzymy ją wspólnie
z naszymi mieszkańcami.

Foto: Sołectwo Dziechciniec

Wbrew pozorom przepis na dobrze
działającą świetlicę jest prosty. Weź
jedną sołtyskę i jedną opiekunkę – obie
z głowami pełnymi pomysłów; połącz
je z grupą osób, które chętnie zaangażują się w ich realizowanie i masz
gotową mieszankę, która sprawia, że
miejsce to zacznie tętnić życiem.

Dziechcińca. Wspólnie udaje się im realizować pomysły, „rozkręcać” życie kulturalne w sołectwie. – Kiedy mamy jakiś
pomysł na warsztaty, na działanie, to rzucamy hasło i zawsze znajdą się chętni do
udziału i pomocy – mówi opiekunka.
W świetlicy odbywają się zajęcia cykliczne oraz jednorazowe wydarzenia. Część
z nich organizowana jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie, inne – własnym staraniem.
– Dbamy, aby w każdym miesiącu coś się
u nas działo – stwierdza Dorota. W Dziechcińcu odbywają się też zajęcia sportowe.
Jest też prężnie działająca grupa nordic
walking. W świetlicy spotyka się także koło
różańcowe. – Z myślą o seniorach chcemy
zorganizować przynajmniej raz w miesiącu posiadówki przy herbatce, by wspólnie
miło spędzić czas – mówi Dorota.
W tym roku po raz pierwszy sołectwo
zorganizowało „Dzień kobiet”. – To była
dość spontaniczna, ale bardzo udana impreza. Była zaproszona kosmetyczka –
Andżelika WĘGRZYNOWICZ z Żanęcina,
która opowiedziała o codziennej pielęgnacji twarzy. Panie dostały podarunki,
a do każdego dołączony był cytat na temat kobiety – opowiada Dorota. – Kolejną tegoroczną imprezą był „Dzień Matki”.
Wysłuchałyśmy koncertu w wykonaniu
naszej utalentowanej mieszkanki – Iriny
JÓZEFOWICZ. Był też tort owocowy i rozmowy przy słodkim poczęstunku.

W tym roku już po raz drugi sołectwo
zorganizowało „Wianki” na św. Jana.
– Dzieciaki szalały na dmuchańcu i bawiły się z animatorem Arturem, który
chętnie z nami współpracuje. Był pokaz
strażacki, kiełbaski z grilla, przetwory
i domowe wypieki mieszkańców. Zorganizowano zbiórkę funduszy dla Dominika DĘBSKIEGO. Impreza zakończyła się
wspólną biesiadą i puszczaniem ręcznie
wykonanych wianków na wodę – opowiada opiekunka.
Organizacja zajęć i wydarzeń to jedno,
ale bardzo ważna jest informacja o nich
– Plakaty na tablicach i informacje na FB
nie wystarczają. Do wielu mieszkańców
mamy kontakty telefoniczne, e-mail lub
messenger, poprzez które zapraszamy
i przypominamy o zajęciach czy też sołeckich imprezach i spotkaniach – mówi Beata RULKA.
W tym roku w planach dziewczyny mają
jeszcze „Dzień seniora” oraz „Mikołajki”
i „Sołeckie ubieranie choinki”. Już myślą
o nowych zajęciach i dla młodszych, i dla
starszych mieszkańców sołectwa. Beata
RULKA cały czas drąży temat nowej świetlicy. – Ta jest stanowczo za mała na nasze potrzeby. Mieszkańcy czekają na nową.
Kiedy powstanie, to będzie dużo bardziej
komfortowo i rozwojowo! Trzymamy za to
wszyscy kciuki!

Redakcja
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Jeśli jesteś opiekunem świetlicy w Twojej okolicy lub zajmujesz się tam animowaniem życia kulturalnego i społecznego, chcesz opowiedzieć o tym mieszkańcom gminy – zgłoś się do nas. Niech przykład Twojego działania będzie inspiracją dla innych.
Opowiadając o dobrych praktykach możemy razem sprawić, by stały się powszechne!
tukontakt@wiazowna.pl – ten adres jest do Twojej dyspozycji!

www.tuwiazowna.pl

Zaszczep się
na grypę
i Covid-19

Od września ruszyły bezpłatne szczepienia dla seniorów w wieku 65–74 lat,
którzy są mieszkańcami naszej gminy.
Seniorzy powyżej 75. roku życia oraz kobiety w ciąży mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie w ramach
rządowych programów.
Szczegółowych informacji na temat
szczepień udzielą Ośrodki Zdrowia
w Wiązownie (ul. Lubelska 36, tel. 22
789 01 15) i Gliniance (ul. Napoleońska

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
Foto: pinterest.com

Nadciąga sezon jesienno-zimowy,
a z nim przeziębienie i grypa. Nadal
szaleje również SARS-CoV-2, wywołujący koronawirusa. Zarówno grypa,
jak i Covid-19 powodowane są przez
wirusy, które szybko się rozprzestrzeniają. Sprawdzonym sposobem
łagodnego przechorowania lub uniknięcia ciężkich powikłań, jest przyjęcie szczepionki.

53, tel. 22 789 97 22). Szczepienia finansowane będą z budżetu naszej gminy.
Prawo do szczepienia przeciw Covid-19
mają osoby od piątego roku życia. Szczepionki są bezpłatne. Na szczepienia wymagane jest e-skierowanie.
W celu umówienia terminu na szczepienie możemy:
• z adzwonić na infolinię 989 (dostępna
codziennie w godz. 7–19),
• z arejestrować się online przez
e-Rejestrację,
•w
 ysłać SMS o treści SzczepimySie na
numer 880 333 333,
•w
 ejść w aplikację mojeIKP i postępować według instrukcji,
• z apisać się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.		

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Piknik dla zdrowia
Bezpłatne badania w spirobusie i kardiobusie, spotkania z psychologiem,
dietetykiem i rehabilitantem, konsultacje z lekarzem i stomatologiem
oraz prezenty - niespodzianki to tylko
kilka atrakcji, jakie przygotowaliśmy
dla naszych seniorów podczas pikniku
„W zdrowym ciele – zdrowy senior”.
Na pikniku, na który zapraszamy 24
września od godz. 12.00 do Gminnego
Parku Centrum w Wiązownie, pojawią
się m.in.: Powiatowe Centrum Zdrowia
w Otwocku (pomiary glikemii i ciśnienia, konsultacje z dietetykiem i psychologiem); Klinika stomatologiczna Estomed
(konsultacje stomatologiczne); Fundacja Prometeusz (pokaz pierwszej
pomocy);
ZDROFIT
OTWOCK (zajęcia –
ćwiczenia zdrowy kręgosłup); UKS Zakręt (pokaz
sztuki walk, zajęcia z jogi);
Komenda Policji w Otwocku (prezentacja: Jak radzić
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Zdrowie

sobie z naciągaczami); ośrodki zdrowia
w Wiązownie (szczepienia na grypę)
oraz w Gliniance (konsultacje lekarskie); Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” (pokaz broni); rehabilitant Paweł
Cegłowski (konsultacje fizjoterapeutyczne, test ryzyka upadku). Nasze jednostki
oraz stowarzyszenia działające na rzecz
seniorów przygotowały ciekawe zajęcia, warsztaty, pokazy, wykłady i wiele
innych atrakcji.
Dla wszystkich seniorów, którzy tego
dnia pojawią się na pikniku, mamy prezenty – niespodzianki. Piknik zakończy
się „Potańcówką wielopokoleniową”,
którą poprowadzi słynna
seniorka – DJ Wika. Zabierzcie wygodny strój
i buty do tańca! Zadanie
jest współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

KĄCK

50
0

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem
Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

50

Przebudowa ul. Jeździeckiej

50

Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Trakt
Napoleoński (od ul. Jeździeckiej
do granicy z Otwockiem)

50

Przebudowa ul. Trakt
Napoleoński i ul. Ułańskiej
w Lipowie

50

Utwardzenie kruszywem
ul. Nad Świdrem

0

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej wraz z jej
doposażeniem

KRUSZÓWIEC

50

Utwardzenie skrzyżowania
ul. Zbożowej i Nowej

50

Projekt organizacji ruchu
wraz z wykonaniem progu
zwalniającego w ul. Nowej
i Wspaniałej

LIPOWO

50

Modernizacja stacji uzdatniania
wody

50

Budowa sieci wodociągowej
w Lipowie, ul. Złotej Wilgi,
dz. nr ew. 296/10

50

Przebudowa ul. Trakt
Napoleoński w Kopkach
i ul. Ułańskiej

75

Budowa świetlicy wiejskiej

75

Zagospodarowanie terenu
i doposażenie placu zabaw przy
ul. Wierzbowej

MAJDAN

100
25

Wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Równej
Budowa drogi publicznej
ul. Krótkiej w Góraszce
i odcinka ul. Pięknej

Ciąg dalszy paska na str. 16
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50

Sezon na domowe przetwory trwa. Szczególnie teraz, kiedy inflacja szaleje, a produkty są coraz droższe, warto zadbać o domową spiżarnię i zaopatrzyć ją na
zimę. Wystarczy trochę wolnego czasu i kilka często bardzo prostych produktów.

MALCANÓW

Nasze seniorki z Dziennego Domu “Senior+” i Wolontariatu Międzypokoleniowego
zdradziły nam dwa proste i sprawdzone przepisy na dania z jabłek. Oba można potem wykorzystać zimą do wyczarowania pysznego dania na obiad czy też kolację.
Zachęcamy do wypróbowania!

Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie
Wiązowna – ul. Podleśna

75

Zagospodarowanie terenu
Laguny

75

Projekt i budowa pumptracku

50

Utwardzenie ul. Granicznej
kruszywem

25

Doposażenie OSP Malcanów

MICHAŁÓWEK

100
50

Budowa wodociągu
Michałówek-Duchnów
Przebudowa ulicy Tajemniczej
Projekt chodnika wraz
z przystankami przy
drodze nr 2701W w Izabeli
i Michałówku – pomoc
rzeczowa dla Powiatu

OSIEDLE PARKOWE

100

Rób zdrowe przetwory na zimę

Budowa dróg gminnych:
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej
Wiśni, ul. Strażacka,
ul. Willowa – projekt

50

75
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Zagospodarowanie terenu przy
wjeździe do osiedla

0

Konserwacja monitoringu
osiedlowego

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury

Prażone jabłka

• 4 kilogramy jabłek
• 2 cytryny
• 1,5 szklanki cukru
• szklanka wody

1

Przygotowanie:
Zanim przystąpisz do pracy, przygotuj garnek, który ma grube dno. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokój w kostkę. Skrop sokiem z cytryny
(fot. 1). Do garnka wlej wodę, a kiedy zacznie się
gotować, dodaj pokrojone w kostkę owoce. Gotuj na bardzo małym ogniu do momentu zeszklenia się jabłek (zachowują kształt kostki). Cały czas
mieszając, dodawaj stopniowo cukier i sok z cytryny (fot. 2).
Jabłka wkładamy do wyparzonych słoików. Zostawiamy 2–3 cm wolnej przestrzeni od wierzchu, zakręcamy (fot. 3). Następnie na dno
czystego garnka wykładamy ściereczkę, układamy słoiki tak, aby się nie stykały. Do garnka wlewamy bardzo ciepłą wodę, do wysokości
zwężenia słoików. Pasteryzujemy przez 20 min
od momentu zagotowania się wody. Następnie słoiki wystawiamy na blat i odstawiamy do
wystudzenia. Tak przygotowane jabłka są doskonałym nadzieniem do szarlotki, naleśników,
drożdżowego ciasta czy racuchów (fot. 4).

0

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w tym doposażenie
świetlicy

0

Wykup nieruchomości w celu
poszerzenia ul. Wierzbowej

Przygotowanie:

50

Publikacja książki o wsi

50

Wykonanie analizy drożności
przepustów

PORĘBY

50

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych

Ciąg dalszy paska na str. 18

3

4

Dżem jabłkowo-pomarańczowy

•1
 kilogram obranych i oczyszczonych z gniazd nasiennych lekko
kwaskowych jabłek
• 1 pomarańcza
• 1 szklanka cukru
• 2 łyżki soku z cytryny

PĘCLIN

2

Jabłka umyć, obrać, wydrążyć gniazda nasienne, pokroić w plasterki, wymieszać
z dwoma łyżkami soku z cytryny. Pomarańczę wyszorować, sparzyć, zetrzeć na
tarce skórkę (bez białej otoczki). Miąższ pomarańczy pokroić na małe kawałki.
Wymieszać jabłka, pomarańczę i cukier, odstawić na ok. 2 godz. Po tym czasie
garnek wstawić na mały ogień, gotować, często mieszając, aż skórka pomarańczy będzie miękka, a jabłka się rozgotują. Gotowy dżem przełożyć do wyparzonych słoików. Na ogień wstawić garnek ze ściereczką w środku, ułożyć słoiki
tak, by się nie stykały. Do garnka wlewamy bardzo ciepłą wodę (do wysokości
zwężenia słoików) i pasteryzujemy przez ok. 20 min. od momentu zagotowania.

Redakcja, tukontakt@wiazowna.pl

GMINA WIĄZOWNA
OD WRZEŚNIA ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W AKCJI

BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ
DLA SENIORÓW

STOP GRYPIE

AKCJA SKIEROWANA JEST
DO MIESZKAŃCÓW GMINY WIĄZOWNA
W WIEKU 65 - 74 LAT
Szczepienia realizują:

Ośrodek Zdrowia w Gliniance
ul. Napoleońska 53
tel. 22 789 97 22

Ośrodek Zdrowia w Wiązownie
ul. Lubelska 36
tel. 22 789 01 15

Pacjenci, którzy nie są zapisani do jednego z dwóch ośrodków zdrowia,
ale spełniający warunek wieku i zamieszkania, mogą zaszczepić się
po okazaniu ważnego zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego
ich do zabiegu, które można uzyskać w dowolnej przychodni.
Seniorzy powyżej 75. roku życia mogą skorzystać
z darmowych szczepień w ramach programu “Senior 75+”.

Projekt realizowany jest z budżetu Gminy Wiązowna
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50

Budowa drogi na działce nr
ew. 1

RADIÓWEK

0

Rewitalizacja Miejsca Pamięci
Narodowej

50

Budowa mieszkań
komunalnych na terenie Gminy
Wiązowna

75

Zakup Domu Społecznego
w Radiówku – rata

RUDKA

50

Utwardzenie ul. Biesiadnej
kruszywem

RZAKTA

50

Budowa ul. Południowej

0

Budowa infrastruktury
rowerowej

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej

50

Utwardzenie dróg kruszywem

STEFANÓWKA

50

Budowa wodociągu w ul. Złotej

100

Zakup karnetów na basen dla
mieszkańców

50

Utwardzenie dróg kruszywem

WIĄZOWNA GMINNA

75

Budowa kanalizacji
w ul. Brzozowej

25

Przebudowa ul. Lubelskiej

100

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

100

Modernizacja chodnika na
ul. Kościelnej

50

Budowa wraz z odwodnieniem
ul. Romana Dmowskiego

Ciąg dalszy paska na str. 20
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Ruszaj się, to zdrowe!
Wraz z seniorami z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej oraz rehabilitantką prezentujemy drugi zestaw
ćwiczeń, które każdy może 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 Alą ćwiczą na co dzień.
Zdjęcie 1. Stajemy w lekkim rozkroku. Laskę trzymamy z tyłu, w dole.
Dotykamy nią pośladków. Następnie, licząc do trzech, odrywamy laskę od pośladków. Powtarzamy
10 razy.

1

2

Zdjęcie 2. Stajemy w lekkim rozkroku. Kijek trzymamy oburącz. Wykonujemy naprzemiennie ruchy, raz
w lewo, raz w prawo, tak jakbyśmy
wiosłowali, płynąc kajakiem. Wykonujemy 10 powtórzeń na każdą
stronę.
Zdjęcie 3. Stajemy w lekkim rozkroku, obiema rękami trzymamy piłkę.
Unosimy piłkę oburącz nad głową, przechylamy piłkę w prawo i liczymy do trzech. Wracamy z piłką
nad głowę, potem przechylamy piłkę w lewo, a na koniec liczymy do
trzech. Powtarzamy po pięć razy na
każdą stronę.
Zdjęcia 4. Piłkę trzymamy oburącz.
Zgiętą w kolanie prawą nogę unosimy do góry, przekładamy pod
nią piłkę. Odstawiamy nogę. Zgiętą w kolanie lewą nogę unosimy do
góry, przekładamy pod nią piłkę. Powtarzamy naprzemiennie 10 razy.
Zdjęcia 5. Stoimy, ręce luźno zwisają. Maszerujemy w miejscu, podnosząc naprzemiennie jak najwyżej
kolana do góry. To samo robimy
znowu, ale staramy się dotknąć piętami raz prawego, raz lewego pośladka. Powtarzamy po 10 razy na
każdą nogę.
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Biznes w czasach zmiany

– Zależy mi na tym, żeby samorząd był partnerem dla
przedsiębiorców, nie poborcą
podatkowym i instytucją, która wydaje nakazy i zakazy, ale
z którym można wspólnie rozwijać biznes – stwierdził na
jednym ze spotkań wójt BUDNY. – Chciałbym także, żeby
samorząd mógł być inspiracją
dla biznesu, dlatego na fora
zapraszamy ciekawych gości
i prelegentów, znanych w całym kraju.
„Pełna moc w czasach zmiany” – wykład motywacyjny
pod takim tytułem wygłosi
w czasie najbliższego forum
Jacek WALKIEWICZ – psycholog, trener i mentor. Autor m.in. książek „Pełna moc
odwagi” i „Pełna moc możliwości”. Człowiek, który
od lat motywuje innych do
działania, z ogromnym zaangażowaniem przekłada swoje wieloletnie doświadczenie
zawodowe i życiowe w pełne pasji, humoru, niezwykle inspirujące wystąpienia,
wobec których nie sposób
pozostać obojętnym. Jego
wykład na TEDxWSB ma na
youtube.com ponad 4 mln
odsłon!
W czasie Forum Gospodarczego Gminy Wiązowna, organizowanego w środę 26
października o godz. 18.00 Jacek WALKIEWICZ będzie opowiadał o skuteczności w życiu

i w biznesie. W czasie forum wręczone zostaną
po raz kolejny nagrody „Złoty Wiąz” dla przedsiębiorstw działających na naszym terenie. Zgłoszenia do nagród przyjmujemy do 10 października,
a szczegółowe warunki dostępne są na naszej
stronie tuwiazowna.pl.
Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem
prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc do dnia
21 października pod nr te. 22 512 58 01, e-mail:
sekretariat@wiazowna.pl

Redakcja
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VIII F O R U M
GMINY WIĄZOWNA
GOSPODARCZE

26 PAŹDZIERNIKA 2022 R., GODZ. 18.00
MERCURE WIAZOWNA BRANT
UL. RÓWNA 20, MAJDAN

„PEŁNA MOC W CZASACH ZMIAN”
O SKUTECZNOŚCI
W ŻYCIU I BIZNESIE
OPOWIE

JACEK WALKIEWICZ
„ZŁOTY WIĄZ”
WRĘCZENIE NAGRÓD
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
Wstęp wolny.
Zapisy do 21 października 2022 r.
Zgłoszenia: 22 512 58 01, e-mail: sekretariat@wiazowna.pl.
www.tuwiazowna.pl

Foto: FB/jacek.walkiewicz.9

Kilka lat temu Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY powołał do życia Forum
Gospodarcze Gminy Wiązowna. Forum jest areną wymiany doświadczeń
i współpracy pomiędzy działającymi na terenie gminy
przedsiębiorcami a samorządem. Ta współpraca od
lat przynosi wymierne efekty i sprawia, że nasza okolica realnie się zmienia.
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Budowa monitoringu ulic
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Zagospodarowanie terenu
starorzecza przy Parku Centrum
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„Pro-HYDRO” –
zagospodarowanie wody
deszczowej
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Budowa pomnika
poświęconego pamięci
strażakom
Dofinansowanie dla Posterunku
Policji na sprzęt transportowy
i sprzęt techniki policyjnej

WIĄZOWNA KOŚCIELNA
Budowa wodociągu
w ul. Niezapominajki
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Budowa wodociągu
w ul. Sarniej

100

Modernizacja chodnika na
ul. Kościelnej
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Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie
Wiązowna – ul. Sportowa
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Budowa ul. Sadowej
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Modernizacja ul. Projektowanej
i Spokojnej
Budowa monitoringu ulic
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Zagospodarowanie działki nr
ew. 5 przy ul. Kościelnej
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Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury
Doposażenie OSP Wiązowna

WOLA DUCKA
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Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie
Wiązowna – ul. Sportowa
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słonecznej

W jaki sposób możemy to zrealizować?
Najlepiej lokalnie, rozpoczynając od własnych podwórek i nieruchomości. Jeszcze
kilkanaście lat temu tematyka budowy
oczek wodnych, stawów, zastawek piętrzących wody na rowach oraz kanałach
interesowała niewielu z nas.

Spływające wody z powierzchni utwardzonych, np. tarasów, dojazdów lub
parkingów, możemy wyłapać, stosując
odwodnienia liniowe i wkopane w grunt
rezerwuary. Tak zgromadzone zasoby
możemy wykorzystać w późniejszym
okresie do podlewania trawników czy
ogrodów, zarówno tych warzywnych, jak
i kwiatowych.

Budując te urządzenia, raczej myśleliśmy
wyłącznie o odwadnianiu terenu niż zatrzymaniu na nich wody. Dziś widzimy
więcej korzyści w tym, że możemy wykorzystać je zarówno do odwodnienia,
jak i nawodnienia (do kształtowania zasobów wodnych), a także korzystania
z nich.

Posiadacze oczek wodnych oraz stawów
powinni poddawać je rewitalizacji, a także odmulenia, zapewniając tym samym
sprawniejszy obieg wody w przyrodzie.
Foto: Adobe Stock
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Występujące coraz częściej w Polsce
wysokie temperatury oraz zmiany pogodowe, które obserwujemy (nawałnice, ulewne deszcze), mają znaczny
wpływ na zasobność naszego kraju
w wodę. Większe parowanie, szybszy spływ wód po wyschniętej glebie lub utwardzonym terenie i fakt,
że mamy trzy razy mniej wody na
jednego mieszkańca niż statystyczny
Europejczyk, zmusza nas do zastanowienia się nad racjonalnym gospodarowaniem H2O.

Foto: Adobe Stock
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Zacznij oszczędzać wodę!
Wkrótce może jej nie być
Foto: Adobe Stock

Projekt organizacji ruchu
wraz z wykonaniem progu
zwalniającego w ul. Parkowej
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Zbierajmy wody z dachów naszych budynków, wyprowadzając rynny do zaprojektowanych lub wkomponowanych
w nasze otoczenie szczelnych albo infiltracyjnych zbiorników wodnych: stawów,
stawików i oczek.

Musimy nauczyć się korzystać z tej wody,
którą mamy, jak i tej, którą możemy przechwycić oraz wykorzystać. Nie czekajmy,
aż dostęp do niej stanie się utrudniony
i nieprzewidywalny. Pamiętajmy, woda to
życie. I tylko my sami możemy o to życie
zadbać.

Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

Zużycie wody można także ograniczyć prostymi czynnościami, takimi jak:
1) napraw cieknący kran;
2) zakręcaj kran podczas mycia zębów lub golenia;
3) zainstaluj na kranie perlator, który napowietrza wodę;
4) myj naczynia, o ile możesz, w zmywarce;
5) wstawiaj pełną pralkę i zmywarkę;
6) unikaj mycia warzyw czy owoców pod bieżącą wodą, rób to np. w misce.

Ciąg dalszy paska na str. 22

www.tuwiazowna.pl

Apelujemy o pilne zaktualizowanie
danych w deklaracjach śmieciowych,
zanim rozpoczną się wyjaśniające postępowania administracyjne.
W przeciwnym razie gospodarstwa
o nieprawidłowej liczbie zgłoszonych
osób mogą się spodziewać pisemnego
wezwania z urzędu w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i uregulowania
zaległości.
Co to jest „opłata śmieciowa”?

Wprowadzona w 2017 r. przez reformę
systemu odbioru odpadów w całym kraju opłata śmieciowa to obowiązkowa należność. Jej wysokość ustala rada gminy
lub miasta. Na terenie gminy Wiązowna
obowiązuje system rozliczenia za śmieci: „od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”. To oznacza, że każda osoba
musi być do systemu zgłoszona – zarówno dorosła, jak i dziecko.
Dochody z opłat śmieciowych stanowią znaczną część budżetu naszej gminy. Pozyskane środki muszą wystarczyć
na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i obsługą systemu śmieciowego.

Trzy – dwa – jeden.
Sprawdzamy!

Od kilku lat na terenie gminy
wzrasta ilość wytworzonych
śmieci. Rosną też koszty ich
zagospodarowania, a od nich
zależna jest stawka opłat ponoszonych przez mieszkańców. Z analizy danych o ilości
wytworzonych odpadów wynika, że wzrost ich masy nie jest
adekwatny do wzrostu liczby osób wpisanych w systemie śmieciowym. Oznaczać
to może, że nie wszyscy mieszkańcy są do
niego zgłoszeni.
Dlatego rozpoczęliśmy analizę danych,
dotyczących liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. Chodziło o ustalenie, czy złożone do systemu
deklaracje są zgodne ze stanem faktycznym. Na potrzeby tej analizy zebrano
informacje z różnych źródeł aktywności mieszkańców na terenie gminy. Pochodzą one z baz m.in. meldunkowych,
o zasiłkach rodzinnych, zużycia wody,
oświaty, systemu śmieciowego itp. Analizę przeprowadzono dla każdego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego
na terenie naszej gminy. Specjalnie uruchomiony system komputerowy pozwala na porównanie danych.

Ruszają kontrole w terenie

Ze wstępnej analizy wynika, że większość
gospodarstw domowych w deklaracji

Szukają kochającego domu

Adonis – piękny, młody, mądry. Innego imie-

nia dostać nie mógł! Zwłaszcza że „boski”
to najczęstsze określenie, jakie znajdują na
niego nasi wolontariusze. Młody – ok. 1,5–2
lata. Bezkonkurencyjnie przystojny! Bursztynowy wzrok, lśniąca gładka sierść z odcieniem karmelu. Czyściutki i zadbany. Ale na
wyglądzie się nie kończy. Adonis to niezwykle grzeczny i zrównoważony pies. Przyzwyczajony do ludzi, świetnie odnajdujący się
w ich towarzystwie. Świetnie sprawdzi się
w towarzystwie dzieci, a także innego pieska.
Może zamieszkać w domu. Ważne, żeby miał
tak kochanych ludzi,
jak on sam! Adonis
to ideał – nic dodać,
nic ująć. Jest do adopcji (wykastrowany,
zaszczepiony,
zaczipowany), więc
nie zwlekajcie! Ominąć takie cudo, to
grzech!
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Zaktualizuj
deklarację
śmieciową

Środowisko

śmieciowej wskazała prawdziwe dane.
Niestety, są i takie, w których znajdują
się częściowo nieprawdziwe informacje.
Istnieją również na terenie gminy budynki, których mieszkańcy nie widnieją
w bazie śmieciowej! Z tego też powodu szykujemy kontrole prawidłowości
złożonych danych do systemu śmieciowego. Wkrótce nasi urzędnicy ruszą
w teren.
Podawanie nieprawdziwych danych jest
szkodliwe społecznie. Za tego, kto zataił liczbę osób w gospodarstwie domowych, opłatę za śmieci na razie płacą inni
mieszkańcy gminy.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, brak złożenia deklaracji śmieciowej lub podanie
w niej nieprawdziwych danych zagrożone jest karą grzywny.

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

Agila – kochana kluseczka w typie husky.

W oczach, w zachowaniu i wszystkim, co potrafi, ma wypisane, że miała swojego człowieka. Człowieka, który wystawił ją na ulicę…
Agila to wesoły, żywotny promyczek. Ma w sobie wiele miłości. Stateczna, bystra suńka. Do
tego, niezwykle delikatna w kontakcie. Lubi
wodę. Często pluska się w baseniku-brodziku.
Każde wyjście poza schronisko to dla niej zbawienie. Jest uradowana i może odetchnąć. Za
to w boksie ciut inna historia… Mniej śmiała,
znacznie bardziej wstydliwa. Dziewczynka po
prostu źle znosi schronisko… Agila jest sunią
przy tuszy. Dla jej zdrowia i kondycji – musi
zrzucić zbędne kilogramy. W stosunku
do innych psów jest
bardzo miła i opiekuńcza. Polecamy do
domku z ogrodem.
Jest wysterylizowana,
zaczipowana,
zaszczepiona.

|

tel. 22 789 70 61

Everest – to przystojny, imponujący chłopa-

czek w typie owczarka niemieckiego. Milusiński, potulny. Wielce przyjacielski, pozytywny
i uległy w stosunku do ludzi. Przymila się, pokłada się do głasków. We wszystkim – łagodny, sympatyczny. Aniołek. Everest to psiak,
z którym ktoś musiał kiedyś pracować. Psią
edukację takich podstaw jak chodzenie na
smyczy ma opanowaną do perfekcji. Nie
szarpie, nie ciągnie. Jest zrównoważony,
posłuszny, najgrzeczniejszy! Piesek sprytny, zdolny, bardzo mądry. Koleżka pokonuje
wszystkie siatki, ogrodzenia, mury! Potrafiłby
się wspiąć nawet na najwyższy szczyt! Dlatego też Everest może zamieszkać wyłącznie
w mieszkaniu w bloku
(uwaga na balkony!).
Z całego serca polecamy tego błyskotliwego, pieszczotliwego
chłopaczka do adopcji. Drugiego takiego
nie ma!

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.
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Zakup urządzeń rekreacyjnych
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Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa i zakup urządzeń
rekreacyjnych
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Doposażenie świetlicy wiejskiej

WOLA KARCZEWSKA
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Rozbudowa sieci wodociągowej
w ul. Doliny Świdra

ZAKRĘT
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Budowa sieci wodociągowej
w północno-zachodniej części
miejscowości
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Budowa ciągu pieszorowerowego na ul. Szkolnej
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Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Jana
Pawła II
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Przebudowa ul. Dobrej – etap II
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Przebudowa ulicy Górnej
i odcinka ulicy Krętej
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Budowa monitoringu
w ul. Kościelnej
Zakup koszy na śmieci
Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

ŻANĘCIN
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Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

25

Doposażenie świetlicy wiejskiej

0

Aż 220 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wiązowna przystąpiło do egzaminu
ósmoklasisty. Najwięcej, bo 71 w Wiązownie, 65 w Gliniance, 49 w Malcanowie i 35 w Zakręcie. Nasi ósmoklasiści
najlepiej wypadli z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki.
Średnie wyniki gminnych szkół kształtują się na poziomie średniej szkół powiatu
otwockiego, przewyższając jednocześnie
średnie wyniki w województwie mazowieckim. Średni wynik gminy, uwzględniający cztery publiczne szkoły, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna oraz jedną niepubliczną szkołę
podstawową, wyniósł z języka polskiego
68,15% (powiat – 68,90%, województwo

– 63,83%), średni wynik z matematyki 64,36% (powiat – 67,08%, województwo – 62,11%), z języka angielskiego zaś
średni wynik wyniósł 76,17% (powiat –
74,60%, województwo – 71,61%).
Trzy szkoły osiągnęły zbliżony wynik
z języka polskiego: w Wiązownie – 70%,
w Zakręcie – 69% oraz w Malcanowie –
68%. Matematyka najlepiej wypadła
w szkole w Malcanowie – 74%, a język
angielski w szkole w Zakręcie – 82%.
Więcej informacji na temat wyników
można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27,
e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Rewitalizacja Miejsca Pamięci
Narodowej

Ciąg dalszy paska na str. 28

Foto: SP Zakręt

Budowa ul. Długiej

50

Egzamin ósmoklasisty 2022.
Wyniki naszych szkół

Budowa chodnika w ul. Jana
Pawła II
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Elżbieta Olczyk-Szum
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. C.K.
Norwida w Zakręcie
Drogą do sukcesu i osiągania wysokich
wyników na egzaminie ósmoklasisty
jest budowanie wysokiej samooceny uczniów. Nauczyciele pracowali
z uczniami tak, aby wierzyli oni we
własne możliwości i podejmowali się rozwiązania każdego zadania.
Byli wspierani i motywowani. Od początku roku pracowali systematycznie i miarowo. Praca odbywała się
na wielu poziomach: teorii, praktyki,
mindsetu. Przede wszystkim było to
porządkowanie wiedzy przyswojonej
w poprzednich latach i skupienie się
na wykorzystywaniu jej w praktyce. Organizowanie dla uczniów egzaminów

próbnych pozwala młodym ludziom na
oswojenie się ze stresem, a nauczycielowi na zdiagnozowanie obszarów, które jeszcze wymagają pracy.
Nauczyciele nie skupiają się na wąskiej
grupie ósmoklasistów, ale na tym, by
każdy, na miarę swoich możliwości, robił postępy w swoich wynikach. Pomaga
im w tym znajomość uczniów i wiedza,
jak mogą daną osobę zmotywować.
Uczniowie uczestniczyli w lekcjach prowadzonych metodami aktywizującymi:
pokój zagadek, powtórzeniowe stacje zadaniowe czy testy uważności dotyczące treści lektur obowiązkowych.
Samodzielnie przygotowywali również prezentacje multimedialne lub
gry na podstawie omawianych pozycji
książkowych.

www.tuwiazowna.pl
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Wakacje Blisko Domu 2022

Foto: SP Malcanów

Dzieci ze szkoły w Malcanowie
odwiedziły park linowy w Józefowie
Po raz szósty w Gminie Wiązowna
zorganizowano akcję letnią „Wakacje Blisko Domu”. W lipcu zajęcia odbywały się codziennie w szkołach.
W sierpniu dzieciaki spędziły czas
na zajęciach i warsztatach oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie i poszczególne świetlice. W sumie w tegorocznej akcji
uczestniczyło 509 dzieci.

Uczestnicy półkolonii w szkole w Malcanowie odwiedzili: papugarnię „Carmen”,
Zamek w Liwie, restaurację Libero&Bistro,
zespół klasztorny w Węgrowie, gospodarstwo agroturystyczne „Dolina Bobrów’’,
park linowy Holiday w Józefowie oraz gospodarstwo agroturystyczne „Akacjowy
Zakątek’’. Dzieci odwiedził również archeolog, który w niezwykle ciekawy sposób
opowiedział o swoim zawodzie.

Cztery nasze podstawówki wzięły pod
swoje skrzydła 349 podopiecznych,
a GOK – 160. We wszystkich szkołach
dzieci każdego dnia aktywnie i wesoło
spędzały czas. Gminne półkolonie częściowo finansowali rodzice, z budżetu
Gminy Wiązowna wyniósł 76 654,57 zł.
Wsparcia udzielił też Park Rozrywki Majaland w Góraszce.

Bardzo dużo działo się w również w szkole w Gliniance. To tutaj mieliśmy najwięcej
uczestników. Było mnóstwo sportowych
aktywności, grill i inne atrakcje w „Hoteliku nad Stawem” w Woli Duckiej. Były
też pikniki na świeżym powietrzu, spacery po bliższej i dalszej okolicy. Nie lada
atrakcją okazały się turnieje „Mam talent”, kulinarny „Masterchef”, zajęcia taneczne, plastyczne, seanse filmowe.

W szkole w Wiązownie podczas warsztatów kulinarnych z dietetykiem przygotowywały zdrowe desery, gofry, pizzę,
świeżo wyciskane soki owocowe. Były
śpiewy, karaoke i tańce. Największym
zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Warszawy oraz wycieczki: do sali zabaw, na kręgle, do kina i Muzeum Iluzji.
W szkole w Zakręcie również nie brakowało atrakcji. Dzieci miały okazję wziąć
udział w trzech turnusach. W czasie tego
naukowego wybrały się do „Domu Zagadek” w Warszawie, wzięły udział warsztatach chemicznych i matematycznych.
Podczas turnusu sportowego odwiedzili
Park Rozrywki Julinek. W czasie językowo-historycznym podopieczni uczestniczyli
w warsztatach poświęconych geografii
świata, zgłębili wiedzę na temat historii i kultury krajów niemieckojęzycznych.

W ramach zajęć w każdej ze szkół dzieci
wyjeżdżały na basen, brały udział w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę
Publiczną Gminy Wiązowna. W tym roku
były to warsztaty o starożytnej Grecji
prowadzone przez podróżniczkę, archeologa i antropologa – Annę JAKLEWICZ
oraz o fascynującym świecie mrówek
przeprowadzone przez Sylwię CEGIEŁKĘ. Ponadto uczestnicy spotkali się z Sebastianem GRZYWACZEM i jego psem
przewodnikiem.

Wakacje z kulturą

Wakacyjne zajęcia realizowane w sierpniu, a przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, odbywały się
w pięciu lokalizacjach – czterech świetlicach (w Pęclinie, Rzakcie, Woli Duckiej,
Majdanie) oraz w Pawilonie Kultury.

W akcję włączyli się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Otwocka
i Posterunku Policji z Wiązowny, prowadząc zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
i ryzykownych zachowań. Ratownicy medyczni przeprowadzili szkolenie
z zakresu pierwszej pomocy. Wszyscy
otrzymali „Dyplomy Młodego Ratownika”. W każdym tygodniu dzieci obcowały z aktywnością ruchową. Odbywały
się mini olimpiady sportowe, „Festiwal
sportów różnych”, „Akademia sportów
dziwnych”.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powstaniec Henryk SKALSKI
gościł gromadkę dzieci, która przekazała
ponad 300 pocztówek, laurek, rysunków
i pozdrowień od innych kolegów i koleżanek z całej gminy Wiązowna. Dzieci
hucznie świętowały Wielki Dzień Pszczół
(8 sierpnia).
Dziecięca kreatywność pozwoliła na
spore „inwestycje” w gminie. W Pęclinie powstało zupełnie nowe miasto:
cały teren przy świetlicy zyskał ulice,
które stosownie nazwano, powstały sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych, ronda, a nawet fotoradar. Inni
zaś budowali liczne sklepy, specjalnie na
ustalony dzień targowy. Zabawa, a jednocześnie rachunki, ekonomia i finanse.
Niestraszne były nawet upały i żar lejący
się z nieba – lekarstwem była bitwa na
wodne balony i kurtyny wodne. Dzieci
poznawały najbliższą okolicę, penetrowały lasy, budując szałasy, bazy i domki
na drzewach. Odbyły się też dalsze wycieczki do ZOO Safari w Boryszewie czy
Dino Park w Kołacinku.

Urszula Kozłowska, Paulina Sokół
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Zajęcia sportowe.
Zapisy
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na treningi sportowe do
klubów oraz trenerów i instruktorów działających na terenie gminy Wiązowna. Kluby oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
prowadzą zajęcia nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Ich
działalność jest dofinansowana z budżetu Gminy Wiązowna.

PONIEDZIAŁEK
Piłka nożna
Advit Wiązowna (Wiązowna, ul. Sportowa 15)
Roczniki 2014/2015 – godz. 16.30;
Roczniki 2012/2013 – godz. 17.30;
roczniki 2008/2009 – godz. 18.00;
Dziewczynki – godz. 18.00;
Seniorzy – godz. 19.45.
Kontakt: Marcin Klukowski,
tel. 510 037 675,
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl

Ćwiczenia usprawniające z elementami stepu (od 12.09)
Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)
dorośli i Seniorzy – godz. 20.00;
świetlica w Kopkach – godz. 20.20

Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Kontakt: Artur Mroczek, tel. 514 244 380,
e-mail: ukszakret@onet.pl

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

Zajęcia usprawniające dla seniorów

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Dzieci 3–6 lat – godz. 17.00,
Dzieci 6–8 lat – godz. 18.00,
Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Seniorzy – godz. 16.00,
Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Zapasy

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

UKS Zakręt (SP Zakręt, ul. Szkolna 11)
Pisklaki (zerówka i przedszkolaki) – godz.
16.00;
Małe Orły (klasy I – II) – godz. 17.00;
Średnie Orły (klasy III – VI) – godz. 18.00;
Duże Orły – godz. 19.00.

Joga
Grupa początkująca – godz. 18.00
Grupa kontynuująca – godz. 19.00
Kontakt: Grażyna Smith, tel. 692 955 622
Nordic walking
Orlik w Zakręcie – godz. 17.00.
Kontakt: Jacek Skwara, tel. 887 503 035

WTOREK
Piłka nożna
LUKS Rzakta (boisko ligowe, Rzakta, ul. Mazowiecka 83) Rocznik 2011 i młodsi – godz.
18.00;
Rocznik 2010 i starsi – godz. 17.00;
Seniorzy (od 16 lat) – godz. 19.00.
Kontakt: Grzegorz Grzęda, tel. 502 921 326,
e-mail: luks.rzakta@wp.pl.
KS Glinianka (boisko ligowe, Lipowo, ul. Młodzieżowa 1)
Roczniki 2016 i młodsi – godz. 17.30;
Seniorzy (od 16 lat) – w godz. 19.45.
Kontakt: Piotr Rybka, tel. 783 962 478,
e-mail: ksglinianka@tlen.pl.
Advit Wiązowna (Wiązowna, ul. Sportowa 15)
Roczniki 2018 i młodsi – godz. 16.30;
Rocznik 2013 – godz. 17.30;
Roczniki 2014/2015 – godz. 17.30;
Roczniki 2016/2017 – godz. 17.45.

Kontakt: Marcin Klukowski,
tel. 510 037 675,
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl

Ćwiczenia usprawniające z elementami stepu (od 12.09)
Świetlica w Majdanie – godz. 19.00;
Świetlica w Dziechcińcu – godz. 20.15.

Tenis stołowy
GKTS Wiązowna (SP Wiązowna, ul. Kościelna 20)
Grupa dziecięca – godz. 15.30;
Grupa młodzieżowa – godz. 17.00;
Grupa dorosłych – godz. 18.30.
Kontakt: Kamil Sitek, tel. 505 686 358,
e-mail: kamilsitas@wp.pl

Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Fitness

Akrobatyka:

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)
Zajęcia dla dorosłych – godz. 18.00

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Szkoła Tańca Fast-Step:

Dzieci 6–8 lat – godz. 16.30, Dzieci 9–12 lat –
godz. 17.15. Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Kontakt: Szkoła Tańca Fast-Step,
tel. 502 282 144

Brazylijskie jiu-jitsu

Szkoła Tańca Fast-Step:

UKS Zakręt (SP Zakręt, ul. Szkolna 11)
Duże Orły – godz. 19.00.
Kontakt: Artur Mroczek tel. 514 244 380,
e-mail: ukszakret@onet.pl

Zdrowy kręgosłup
Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)
Zajęcia dla dorosłych – godz. 19.00,
Kontakt: Szkoła Tańca Fast-Step,
tel. 502 282 144

ŚRODA
Piłka nożna
Advit Wiązowna (Wiązowna, ul. Sportowa 15)
Roczniki 2012/2013 – godz. 17.30;
Rocznik 2013 – godz. 17.30;
Roczniki 2008/2009 – godz. 18.00;
Dziewczynki – godz. 18.00;
Seniorzy – godz. 19.45.

Kontakt: Marcin Klukowski,
tel. 510 037 675,
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl
KS Glinianka (boisko ligowe, Lipowo, ul. Młodzieżowa 1)
Roczniki 2013/2015 – godz. 18.00.
Kontakt: Piotr Rybka tel. 783 962 478,

e-mail: ksglinianka@tlen.pl.

Ćwiczenia usprawniające z elementami stepu (od 12.09)
Świetlica w Żanęcinie (seniorzy) – godz. 18.00;
Świetlica w Pęclinie – godz. 20.00.
Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041, e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Zajęcia usprawniające dla seniorów
Advit Wiązowna
Świetlica w Żanęcinie – godz. 18.00.
Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Brazylijskie jiu-jitsu

Grupa dorosłych – godz. 18.30.
Kontakt: Kamil Sitek,
tel. 505 686 358, e-mail: kamilsitas@wp.pl

Zajęcia dla dorosłych – godz. 19.00.

Taniec nowoczesny

Taniec towarzyski

Szkoła Tańca Fast-Step:

Szkoła Tańca Fast-Step:

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)
Zajęcia dla dorosłych – godz. 20.00.

UKS Zakręt (SP Zakręt, ul. Szkolna 11)
Pisklaki (zerówka i przedszkolaki) – godz.
15.45;
Małe Orły (klasy I – II) – godz. 16.30;
Średnie Orły (klasy III – VI) – godz. 17.30;
Duże Orły – godz. 18.45.
Kontakt: Artur Mroczek, tel. 514 244 380,
e-mail: ukszakret@onet.pl

Dzieci 9–13 lat: godz. 18.00. Kontakt: Szkoła
Tańca Fast-Step, tel. 502 282 144

Tenis stołowy
GKTS Wiązowna (SP Wiązowna, ul. Kościelna 20):
Grupa dziecięca i młodzieżowa – godz. 17.00;

Sport

Balet

Kontakt: Szkoła Tańca Fast-Step,
tel. 502 282 144

Kontakt: Szkoła Tańca Fast-Step,
tel. 502 282 144

Szkoła Tańca Fast-Step:

Joga

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Dzieci – godz. 16.00.
Kontakt: Szkoła Tańca Fast-Step,
tel. 502 282 144

Grupa początkująca – godz. 18.00
Grupa kontynuująca – godz. 19.00.

Ladies latino

Nordic walking

Szkoła Tańca Fast-Step:
Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

Świetlica w Dziechcińcu – godz. 18.30.
Kontakt: Jacek Skwara, tel. 887 503 035

Kontakt: Grażyna Smith, tel. 692 955 622

CZWARTEK
Piłka nożna

Roczniki 2016/2017 – godz. 17.45;

Brazylijskie jiu-jitsu

LUKS Rzakta (boisko ligowe, Rzakta, ul. Mazowiecka 83) Rocznik 2011 i młodsi – godz.
18.00;
Rocznik 2010 i starsi – godz. 17.00;
Seniorzy (od 16 lat) – godz. 19.00.
Kontakt: Grzegorz Grzęda, tel. 502 921 326,
e-mail: luks.rzakta@wp.pl.
KS Glinianka (boisko ligowe, Lipowo, ul. Młodzieżowa 1):
Roczniki 2016 i młodsi – godz. 17.30;
Seniorzy (od 16 lat) – godz. 19.45.
Kontakt: Piotr Rybka, tel. 783 962 478,
e-mail: ksglinianka@tlen.pl
Advit Wiązowna (Wiązowna, ul. Sportowa 15)
Roczniki 2018 i młodsi – godz. 16.30;
Roczniki 2012/2013 – godz. 17.30;
Rocznik 2013 – godz. 17.30;
Roczniki 2014/2015 – godz. 17.30;

Seniorzy – godz. 19.45;
Trening bramkarski – godz. 16.30.
Kontakt: Marcin Klukowski,
tel. 510 037 675,
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl

UKS Zakręt (SP Zakręt, ul. Szkolna 11)
Małe Orły (klasy I – II) – godz. 16.00;
Średnie Orły (klasy
III – VI) – godz. 17.00;
Duże Orły – godz. 18.00.
Kontakt: Artur Mroczek, tel. 514 244 380,
e-mail: ukszakret@onet.pl

Ćwiczenia usprawniające z elementami stepu (od 12.09)

Tenis stołowy

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)

GKTS Wiązowna (SP Wiązowna, ul. Kościelna 20):
Grupa dziecięca – godz. 15.30;
Grupa młodzieżowa – godz. 17.00;
Grupa dorosłych – godz. 18.30.
Kontakt: Kamil Sitek,
tel. 505 686 358, e-mail: kamilsitas@wp.pl

Dzieci 3–6 lat – godz. 17.00, Dzieci 6–8 lat –
godz. 18.00. Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Świetlica w Żanęcinie – godz. 18.30.
Kontakt: Jacek Skwara, tel. 887 503 035

Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)
– godz. 18.40 i 20.00.
Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

Nordic walking

PIĄTEK
Piłka nożna
Advit Wiązowna (Wiązowna, ul. Sportowa 15)
Roczniki 2016/2017 – godz. 17.45;
Roczniki 2008/2009 – godz. 18.30;
Trening techniczny – godz. 16.30;
Trening techniczny – godz. 17.30.
Kontakt: Marcin Klukowski, tel. 510 037 675,
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl
KS Glinianka (boisko ligowe, Lipowo,

ul. Młodzieżowa 1)
Roczniki 2013/2015 – godz. 18.00.
Kontakt: Piotr Rybka, tel. 783 962 478,
e-mail: ksglinianka@tlen.pl

Ćwiczenia usprawniające z elementami stepu (od 12.09)
Świetlica w Dziechcińcu – godz. 19.00.
Świetlica w Pęclinie – godz. 20.10.

Kontakt: GOK, tel. 22 512 0041,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Taniec nowoczesny
Szkoła Tańca Fast-Step:
Pawilon Kultury (Wiązowna, ul. Lubelska 53)
Dzieci 9–13 lat – godz. 19.00.
Kontakt: Szkoła Tańca Fast-Step,
tel. 502 282 144

SOBOTA
Piłka nożna
Advit Wiązowna (Wiązowna, ul. Sportowa 15)
Roczniki 2016 – 2018 (przedszkole piłkarskie) – godz. 10.00;

Drużyna dziewczęca – godz. 10.00.
Kontakt: Marcin Klukowski, tel. 510 037 675,
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl
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Magia
w gminnej
bibliotece
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Nasze
bibliotekarki na
Powiatowym
Festiwalu
Kultury

Ponad 2000 osób to stali czytelnicy naszej Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Dzięki temu kolejny rok z rzędu zajęła
ona pierwsze miejsce w powiecie otwockim pod względem liczby czytelników na
100 mieszkańców (17,64, średnia Mazowsza – 14,77). Nasza instytucja znalazła się także na drugim miejscu, jeśli
chodzi o liczbę wypożyczeń (241,84 średnia Mazowsza – 244,34) oraz piąte miejsce w zakupie nowości wydawniczych
11,82 (średnia Mazowsza – 11,15) według wskaźników na 100 mieszkańców.
Kiedy wchodzisz do głównej siedziby biblioteki w Wiązownie przy ul. Kościelnej
41, zawsze wita cię jedna z uśmiechniętych pań. Na stałe są tu dyrektorka Marzena KOPKA oraz starsza bibliotekarka
Marzena BOBROWSKA. W filii w Gliniance spotkamy bibliotekarkę Dorotę BORTKIEWICZ, a w Duchnowie (działalność filii
jest zawieszona do czasu otwarcia Duchnowskiego Domu Kultury) – kustosza
Teresę NAPERTY. Te cztery kobiety niepodzielnie zarządzają czytelniczymi gustami i robią wszystko, co w ich mocy,
aby z roku na rok przybywało u nas osób,
które lubią oddawać się dobrej lekturze.

„Książka na telefon”

Bibliotekarki dobrze znają swoich czytelników, ich upodobania i gusta. Dzięki
zdobywanej latami wiedzy, często same
przygotowują zestaw proponowanej literatury, z której stali bywalcy wybierają
sobie to, co ich interesuje. – Rozmawiamy
z nimi o książkach i słuchamy ich, kiedy
dzielą się swoimi refleksjami o przeczytanej literaturze. Dzięki takiej integracji łatwiej jest nam zaproponować im kolejne
nowości i ciekawe tytuły. Zdarza się, że
polecamy takie, po które normalnie nie

Foto: C. Pękul

„Odjazdowy czytelnik” na rowerze,
spotkanie z himalaistką kochającą żeglować czy alpaki i skunks między regałami z książkami – takie rzeczy są
możliwe tylko w naszej Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna. To dzięki
jej zaangażowaniu i organizowanym
akcjom w naszej gminie mieszka coraz więcej niestatystycznych Polaków, którzy kochają czytać książki.
sięgnęliby – mówi Marzena BOBROWSKA
i dodaje: – Bardzo często później słyszymy, że to, co im poleciłyśmy, podobało
się, choć sami wcześniej nie wybraliby takiej czy innej lektury.
Liczną grupę czytelników stanowią seniorzy. Z myślą o nich nasza biblioteka
uruchomiła program „Książka na telefon”. Można zadzwonić, wybrać książki, a jedna z bibliotekarek przywiezie
je nam zupełnie bezpłatnie do domu.
Z tego programu korzysta m.in. mieszkanka Wiązowny Krystyna MAŁEK. –
Książki uratowały mi życie! Kiedy zmarł
mój ukochany mąż Marek, musiałam zająć czymś umysł. Czytając, zapomniałam choć na chwilę, że jego już z nami
nie ma. – mówi wdowa. – Mam poważne kłopoty ze zdrowiem. Były momenty w moim życiu, kiedy to byłam wręcz
przekłuta do łóżka. Pierwszy raz z pewną nieśmiałością zadzwoniłam z prośbą
do biblioteki o przywiezienie czegoś do
czytania do domu. Panie były tak miłe,
że kolejny raz już nie miałam oporów –
opowiada. – Od tamtego czasu chętnie
korzystam z tej możliwości, szczególnie
kiedy źle się czuję.

„Frontem do klienta”

Nasze bibliotekarki tworzą zgrany zespół. Doskonale się dogadują, wzajemnie
uzupełniają. Każda w czymś innym jest
dobra i dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi. To widać na
wydarzeniach, w których nasza biblioteka uczestniczy. Jej stoisko zawsze tętni
życiem i ma niecodzienną oprawę. Były
latające i anielskie książki, były pszczoły,
a ostatnio szydełkowe literki.
– Każde stoisko przygotowujemy z myślą
o naszych czytelnikach oraz tych, którzy
jeszcze nimi nie są. Robimy wszystko, by było atrakcyjnie, ciekawie i inspirująco. Literkowe warsztaty na pikniku
WiązLove sprawiły młodszym i dorosłym
czytelnikom ogromną frajdę. Anna SALAMON wydziergała sama wszystkie literki i roślinki, które ilustrują teksty. Mamy
niesamowite szczęście w ostatnich miesiącach. Podczas kilku wydarzeń odbyły
się prapremiery książek różnych autorów.
Ostatnia książka pani Ani przyjechała do
nas wprost z drukarni. Na spotkaniu podróżniczym w filii w Gliniance sama zdobywczyni szczytów Monika WITKOWSKA
zaprezentowana swoją książkę „Broad

Top 5 książek według naszej biblioteki, które należy przeczytać
George ORWELL „Rok 1984” – To antyutopijne, nieco mroczne i przerażające dzieło, które bezwzględnie zasługuje na uwagę.
Ernest HEMINGWAY „Komu bije dzwon” – chyba każdy słyszał o tej książce, choć
nie wszyscy po nią sięgają. A szkoda, bo jest to najsłynniejsze i zdaniem wielu najwspanialsze dzieło wielkiego Hemingwaya.
Markus ZUSAK „Złodziejka książek” – przepiękna historia o dziewczynce, która na
pogrzebie swojego brata kradnie książkę, dzięki której później uczy się czytać.
Maria PASZYŃSKA seria „Owoc granatu” – przejmujące powieści historyczne i obyczajowe, oparte na wojennych i powojennych losach Polaków z Kresów
Wschodnich.
Spencer JOHNSON „Kto zabrał mój ser?” – ta pozycja może zmylić swą prostotą,
jednak ukryta w alegorii idea zaskoczy czytelnika.

www.tuwiazowna.pl

Peak. Darowane życie”, której jeszcze autorka nie zdążyła obejrzeć po wydaniu.
Joanna JAX, tuż przed spotkaniem z czytelnikami w bibliotece w Wiązownie, powiedziała nam: Mojej książki nikt jeszcze
nie widział. Wy oglądacie ją jako pierwsi.
Chodziło o książkę „W pogoni za nazistą” –
opowiada Marzena KOPKA.
Wydarzeń w ciągu roku jest naprawdę
wiele. W 2021 r. biblioteka zorganizowała ich 80, a udział wzięło w nich ponad
2 tys. uczestników. – Stawiamy na różnorodność. Chcemy, żeby biblioteka była
miejscem, w którym każdy znajdzie coś
dla siebie. Organizujemy akcje, podczas
których promujemy czytelnictwo. Oprócz
spotkań twórczych i lekcji bibliotecznych
angażujemy się w różne wydarzenia na
terenie gminy, ale również ogólnopolskie
m.in. w akcję „Biała Wstążka”, „Noc Bibliotek”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Narodowe Czytanie” czy bardzo ważną dla
nas kampanię „Mała Książka – Wielki Człowiek” – wylicza dyrektor KOPKA.
Wszystkim rodzicom, a szczególnie tym,
którzy mają jeszcze małe dzieci, bibliotekarki gorąco polecają książkę „Wychowanie przez czytanie”. – Maluchom trzeba
czytać od najmłodszych lat, tak często,
jak to możliwe. I nie tylko przed snem.
Pamiętajmy też, że dziecko uczy się przez
obserwację zachowań rodziców. Czytający rodzic to czytające dziecko. Już malucha można zapisać do biblioteki, a potem
ją wspólnie odwiedzać. Konieczność oddania książek na czas nauczy je, jak regularnie czytać. – podpowiada dyrektorka
biblioteki.
Biblioteka stara się, aby jej oferta była
również innowacyjna. Dwa lata temu w ramach ogólnopolskiego programu „Sieć na
kulturę” zorganizowała warsztaty z dziennikarstwa internetowego dla młodzieży.
Wcześniej przygotowała zajęcia z obsługi
komputerów dla seniorów i mieszkańców.
– Gościłyśmy nawet alpaki, skunksy i inne
zwierzęta. Organizując spotkania ze zwierzętami dla dzieci i młodzieży, chcemy je
zachęcić do zdobywania wiedzy oraz do

szacunku i odpowiedzialności. Co ważne,
każdym naszym działaniom towarzyszą
książki. To one są na pierwszym miejscu,
a to, co wokół nich się dzieje, to tylko dodatek zachęcający do sięgnięcia po nie –
mówi kustosz Teresa NAPERTY.

Zorganizowani czytelnicy

Bijące serce biblioteki to również wielu zaangażowanych czytelników, którzy
wspierają jej funkcjonowanie. Tworzą
ofertę książkową, podając tytuły ciekawych publikacji. Powiększają księgozbiór,
przynosząc liczne dary książkowe lub
współuczestniczą w przygotowywaniu
różnych wydarzeń. Tak było m.in. w przypadku wieczoru poetycko-muzycznego
w bibliotece w Wiązownie. Jedna z czytelniczek, podczas wypożyczania książki,
wspomniała o śpiewającej artystce, którą
przyjęła do domu po ucieczce z Ukrainy.
Obie panie wyraziły chęć współtworzenia
„Wieczoru Poezji”. – Wiersze recytowali
młodzi ludzie oraz seniorzy, którzy są dla
nas ogromnym wsparciem w współtworzeniu kultury. Każde wystąpienie było przeplatane utworami muzycznymi ojczystym
języku, po ukraińsku, kilka piosenek zaśpiewała Tetiana FEDOROVA – wspomina
Dorota BORTKIEWICZ. – Był to niezwykle
emocjonujący wieczór. Takie momenty
utwierdzają nas w przekonaniu, że warto
robić to, co robimy.

Podyskutujmy o książkach

W ubiegłym roku powołano do życia Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają
się zazwyczaj raz w miesiącu w filii w Gliniance. – Uczestnicy czytają zaproponowane publikacje, a następnie dzielą się
swoimi spostrzeżeniami, emocjami, refleksjami na ich temat – opowiada Dorota
BORTKIEWICZ. – Proponujemy książki ambitne, które coś wnoszą, wywołują emocje, nie pozostają obojętne czytelnikowi.
Wszelkie informacje nasza biblioteka publikuje na bieżąco na swojej stronie: bibliotekawiazowna.pl oraz na profilu na FB/
bibliotekawiazowna/. Tam też znajdziecie
katalog książek oraz audiobooków.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
ZADANIA OGÓLNOGMINNE
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Budowa i modernizacja
peronów i wiat przystankowych
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Dostosowanie budynku
Urzędu Gminy Wiązowna do
potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami
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Zakup samochodów średnich
dla OSP z terenu gminy
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Budowa ośrodków zdrowia
na terenie gminy Wiązowna –
koncepcja, projekt
i wykonawstwo

50

Systemowa modernizacja
obiektów gminnych
przy wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii
w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego
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Systemowa modernizacja
i rozbudowa oświetlenia
w formule PPP
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Projekt Gminnego Rodzinnego
Centrum Sportu i Rekreacji
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Zagospodarowanie
ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej przy boisku KS Advit

75

Rozwój systemu dróg
rowerowych w Gminie
Wiązowna
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E – usługi dla e-kultury
w Gminach Karczew
i Wiązowna

0

Melioracje wodne – dotacja dla
spółek wodnych

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

LEGENDA:

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

nienia wykonawcy
zadania/lub/pozwolenia

75 Realizacja
na budowę

100 Zadanie zakończono

Zajęcia z ceramiki
cieszą się dużą
popularnością

Rozwijaj pasję z Gminnym
Ośrodkiem Kultury
Ruszył nowy sezon zajęć w GOK. Przygotowaliśmy warsztaty dla najmłodszych oraz starszych mieszkańców
gminy. Jeśli chcesz ciekawie spędzić
czas, spróbować czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty, to koniecznie musisz zajrzeć na naszą stronę:
www.gok-wiazowna.pl. Zapoznaj się
z ofertą i wybierz warsztaty, które odpowiedzą na Twoje potrzeby.
Opiekunów z dziećmi do trzeciego roku
życia zapraszamy do Klubu Rodzina,
w którym nawiążą nowe znajomości.
Dorośli spędzą czas przy filiżance herbaty, młodsi zaś wezmą udział w zajęciach gordonowskich, integracyjnych,
manualnych i sensorycznych. Rodzicie
porozmawiają ze specjalistami o rozwoju pociech. Nasz klub odwiedzą psycholog, logopeda oraz fizjoterapeuta.
Młodsze osoby zapraszamy na przygodę w świecie techniki – zajęcia programowania Minecraft po angielsku – oraz
Edukido, czyli warsztaty konstruktorskie
z klockami Lego, połączone z elementami edukacji i robotyki.
Osoby chcące rozwijać talent artystyczny oraz sprawność manualną zachęcamy
do udziału w lekcjach: szycia na maszynie (grupa dla dzieci i dorosłych), rysunku (dla młodzieży), a także w warsztatach
ceramicznych oraz rękodzielniczych (dla
dzieci). Dla młodych, kochających muzykę, przygotowaliśmy naukę gry na gitarze,
pianinie, saksofonie, klarnecie, a nawet
akordeonie. Polecamy indywidualne, a także grupowe lekcje wokalne. Do wspólnego
śpiewu zapraszają członkowie Chóru Mienia River – od października zupełnie w nowej formule, z nowym dyrygentem! Dołącz
do rozśpiewanej grupy chórzystów.

Miłośnicy aktywności ruchowych przyspieszą tętno podczas aktywności sportowych oferowanych przez GOK. Dorosłych
zapraszamy na ćwiczenia z wykorzystaniem stepów, treningi fitnessu, ladies latino oraz tańca towarzyskiego. Dzieci
mogą skorzystać z baletu, sportowych zajęć usprawniających w UKS Niedźwiadek
oraz tańca nowoczesnego. Nie zabraknie
także ćwiczeń dla dorosłych. Proponujemy
jogę, tzw. zdrowy kręgosłup oraz zajęcia
usprawniające dla seniorów.
W czwartek 6 października wraca Wiązowska Akademia Seniora – bezpłatne,
cotygodniowe spotkania integrujące dla
seniorów, którym towarzyszą zróżnicowane warsztaty, prelekcje i koncerty. Stale funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku
Kultury sekcja teatrlna (młodzież, dorośli i przede wszystkim dzieci). Chętnych
zapraszamy do kontaktu.
Ciekawą nowością w ofercie są „Architekciaki” – innowacyjne warsztaty dla
dzieci z projektowania wnętrz. Uczestnicy będą mieli możliwość inspirowania
się różnorodnymi próbkami materiałów wykończeniowych. Stworzą makiety
i projekty, które będą realnym efektem
połączenia sztuki oraz funkcjonalności.
Harmonogram zajęć jest dostępny od na
stronie GOK. Zajęcia będą odbywały się
w Pawilonie Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53) oraz w świetlicach na terenie
całej gminy. Jeśli w ofercie brakuje zajęć,
na które chciałbyś chodzić Ty lub Twoi
znajomi – napisz do nas zapisy@gok-wiazowna.pl lub zadzwoń 22 180 00 41. Więcej info na: www.gok-wiazowna.pl oraz
FB/wiazowna.gok

Katarzyna Jędrzejewska
zapisy@gok-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Niełatwo jest
trafić nawet do
dużego celu

Foto: I. Trzaska

Szkolenie
z żeglarskich
węzłów

Żeglarskie zakończenia lata
Już po raz szósty Malcanów przez kilka godzin stał się żeglarską stolicą
Mazowsza. Jak co roku, w ostatnią sobotę sierpnia odbyły się „Szanty nad
Laguną”. Wydarzenie było doskonałą
okazją do spotkania miłośników wodnych sportów, ale także tych, którzy
preferują suchy ląd.
O muzyczną oprawę zadbał zespół Strefa Ciszy oraz Żeglarze Portowi. Impreza ta ma charakter integracyjny, dlatego
w trakcie „Szant” nie zabrakło wielu
atrakcji. Dla dzieci przygotowano warsztaty, w czasie których mogły one wykonać modele żaglówek. Własnoręcznie
zrobione jednostki były „wodowane”
na Lagunie. Pod okiem skautów wszyscy chętni zapoznawali się z zasadami
kodu flagowego sygnalizacyjnego, a także uczyli się, jak zrobić przydatne węzły
żeglarskie.
Nie lada atrakcją była możliwość popływania po Lagunie kajakami, które

Publiczność doskonale
bawiła się przy
żeglarskich melodiach

były dostępne dla wszystkich uczestników. Dzięki kajakom można było z bliska podziwiać przepiękne grążele, które
rosną na Lagunie. W czasie Szant bez trudu można się było poczuć jak w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich.
Na miłośników prac plastycznych czekały
farby. Z namalowanych „pocztówek z Laguny” stworzyliśmy sporą galerię. Gościem specjalnym wydarzenia był jacht
„Słoneczny Patrol”, który od lat zapewnia niepowtarzalny klimat spotkania.
Program „Szant nad Laguną” wypełniony był konkursami. Nowością była konkurencja „Jaka to melodia”, w trakcie
której zawodnicy musieli odgadnąć tytuły 11 szant. Nie zabrakło emocjonującego przeciągania liny, a także rzutów do
celu – koła ratunkowego. Na uczestników
czekały nagrody.
Na wydarzeniu pojawili się również
przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie
Tedy Droga”, z którymi można było

porozmawiać o planowanej budowie
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
i działaniach naszej społeczności, które
mają na celu zapobieżenie tej inwestycji
w planowanym kształcie.
Ale to nie koniec szantowych atrakcji –
bo oprócz „ducha” zadbano także o „ciało” – na zgłodniałych czekała pyszna
grochówka, kiełbaski z grilla. A tuż obok
pojawiła się charytatywna kawiarenka
z przepysznymi ciastami oraz lemoniadą przygotowana przez Szkołę Podstawową im. Pierwszego Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego w Malcanowie. Zebrane podczas imprezy pieniądze (…) zostały przekazana na leczenie Dominika
DĘBSKIEGO, ucznia szkoły i bohatera akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. Cała
impreza wypełniona była wspólnymi tańcami na piaszczystej plaży i śpiewem. To
było bardzo pogodne zamknięcie wakacyjnego sezonu.

Do zobaczenia za rok!
Sylwia Piwowar
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Pożegnanie
lata z GOK

Dominika zebrano prawie 2500 zł. Wśród
działań charytatywnych znalazły się kawiarenka ze słodkimi smakołykami oraz
kiermasz książek – przygotowane i koordynowane przez społeczność Szkoły Podstawowej w Malcanowie.

Ostatni wakacyjny weekend za nami.
W blasku słońca, w gorącej atmosferze spędzaliśmy aktywnie czas
w Gminnym Parku Centrum.

Za włączenie w przygotowanie niedzielnych atrakcji dziękujemy sołectwom:
Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna,
Osiedle Parkowe.

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl

Radosna zabawa
z kolorową chustą

Na plenerowej scenie wystąpili aktorzy
Teatru Kultureska w spektaklu „Bukiet
talentów”. Piękne, kolorowe stroje do
tego znakomite piosenki spowodowały,
że przedstawienie podziwiali zarówno
młodsi jak i starsi odbiorcy. Animatorki
przez ponad 5 godzin prowadziły, gry, zabawy i konkurencje dla dzieci. Było niezwykle wesoło, aktywnie i rozrywkowo.
Wielka dmuchana zjeżdżalnia oraz eurobungee przyciągało rzesze fanów. Kolejka oczekujących nie malała.

Biblioteka poleca

Foto: GOK

Podczas wydarzenia realizowano akcję
charytatywną na rzecz Dominika DĘBSKIEGO, który w tym roku jest podopiecznym gminnej akcji Świąteczna
radość pomagania. W ramach zbiórki dla

Siła ziół

Matka niedostępna emocjonalnie

Trzy siostry Toskanii

Patrycja Machałek

Jasmin Lee Cori

Lori Nelson Spielman

Lawendowy olejek do masażu relaksacyjnego,
syrop z tymianku na suchy kaszel, kojący napar z dziurawca i mięty – dbanie o zdrowie jest
prostsze, niż myślisz! Książka podpowie ci, jak
na własnym parapecie wyhodować rośliny, które poprawią jakość twojego życia. Nauczy Cię, jak
przygotować skuteczne napary, maści i ziołowe
preparaty na najczęstsze dolegliwości. Pokaże,
jak wyeliminować parabeny, konserwanty, produkty ropopochodne, SLS, PEG, barwniki i inne
szkodliwe substancje.
Czujesz, że Twojemu zdrowiu nie służą suplementy diety, drogie leki i nafaszerowane chemią
kosmetyki? Chcesz zwolnić i znaleźć się bliżej natury? Nie wiesz, od czego zacząć? Okryj siłę ziół!

Mamo, gdzie byłaś? Patrzyłaś, lecz mnie nie widziałaś. Twoje ciepło nigdy nie ogarnęło mojego serca. Dlaczego się rozminęłyśmy, Mamo czy to przeze mnie? Czasem wypieramy
z naszej świadomości ból i gniew, bojąc się prawdy na temat
niedostatków naszej matki, a to właśnie relacja z nią pozytywnie kształtuje lub deformuje nasze dorosłe życie. Masz
problemy w relacjach z ludźmi. Może starasz się zaspokoić
głód matczynej miłości i wciąż potrzebujesz troskliwej opieki z dzieciństwa. Może masz problemy z poczuciem własnej
wartości i wiarą w siebie, bo rzadko słyszałeś słowa kocham
cię, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, jestem przy tobie. Jako
dorosłe dziecko niedostępnej emocjonalnie matki możesz nie
potrafić określić dokładnie, czego brakuje ci w życiu. Autorka,
psychoterapeutka pomoże ci lepiej zrozumieć postępowanie
matki i wyleczyć ukryte rany niedostatecznego dzieciństwa.

Czy podróż do serca Włoch może odmienić los?
Na tle weneckich kanałów, falujących toskańskich pól i czarujących wiosek na wybrzeżu
Amalfi kwitnie romans, wypełnia się przeznaczenie i odkrywane są rodzinne sekrety – tajemnice, które mogą zagrozić rodzinie Fontana
o wiele bardziej niż wielowiekowa klątwa. Od
dnia, w którym ponad dwieście lat temu Filomena Fontana rzuciła klątwę na swoją młodszą siostrę, żadna z drugich w kolejności córek
z klanu Fontanów nie znalazła miłości. Niektóre,
jak Emilia, szczęśliwa singielka pracująca w brooklyńskiej piekarni swojego dziadka, uważają,
że to jedynie zbieg okoliczności. Inne, jak jej kuzynka Lucy…

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie

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

www.tuwiazowna.pl
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„Narodowe Czytanie” 2022.
Wiązowna czyta Mickiewicza
W słoneczne, wrześniowe południe
w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie już po raz szósty w naszej
gminie odbyła się ogólnopolska akcja
„Narodowe Czytanie”. Z wiązowskiej
sceny popłynęły „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza. Dzieła wieszcza
usłyszeliśmy w interpretacji naszych
mieszkańców. Akcję zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna.
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt
osób z różnych zakątków gminy Wiązowna w strojach żywcem wyjętych z XIX w.
Dzięki temu sznyt był zachowany w stu
procentach. Uczestnicy i widzowie, niczym w wehikule czasu, cofnęli się do
okresu, kiedy to powstały ballady mistrza
romantyzmu.

Usłyszeliśmy znane wszystkim utwory
„Romantyczność”, „Pani Twardowska”
czy „Powrót Taty”, a także te mniej znane dzieła, chociażby „Pierwiosnek” czy
„Dudarz”. W balladzie „Lilije” spotkały
się dwa pokolenia – seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej
i młodzi ludzie z Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Radiówku. Każdy
z utworów wstępem okrasiła dyrektor biblioteki Marzena Kopka. Wszystkie występy publiczność nagrodziła gromkimi
brawami.
Spotkanie zwieńczył polonez. Taniec
poprowadzili Zastępca Wójta Gminy
Wiązowna Anna Sikora wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wiązowna Andrzejem Cholewą.

Wśród recytatorów znaleźli się: Przewodnicząca Powiatu Otwockiego i dyrektor
szkoły w Malcanowie Grażyna Kilbach,
Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny,
Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna
Sikora, radni Gminy Wiązowna z przewodniczącym Andrzejem Cholewą, dyrektorzy gminnych jednostek i placówek
oświatowych, seniorzy z DD „Senior+”
i Klubu „Senior+” oraz Stowarzyszenie
„Jesteśmy!”.
„Narodowe Czytanie” ponownie połączono ze zbiórką krwi. W sumie oddano 16
litrów tego życiodajnego płynu. Na zakończenie odbyło się losowanie atrakcyjnych
nagród. Pięciu szczęśliwców wygrało rowery. Akcję krwiodawstwa zorganizowała
grupa motocyklowa GTM z Woli Duckiej.
Po zakończeniu wydarzenia na wszystkich
czekał poczęstunek.

Kacper Śliz
tukontakt@wiazowna.pl

Wakacyjny zawrót głowy
w Gminie Wiązowna

Foto: gminne szkoły, GOK

