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„Jesteśmy protestem”

Barbara, Wirginia i Wanda – trzy piękne, 
charyzmatyczne i pełne empatii seniorki uczą, 
jak cieszyć się życiem mimo upływającego 
czasu. To wydanie „Powiązań” dedykujemy 
wszystkim, którzy czują się młodzi.
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  Dołącz do grona aktywnych seniorów. Wokół 
Ciebie jest wiele możliwości!

  „Oświetlić Gminę Wiązowna”. Umowa 
podpisana!

  Nowy „Projekt Góraszka”. Jest data realizacji
  Trzy plany miejscowe przyjęte
  Darmowy transport na terenie gminy, nie tylko 
dla seniorów
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siebie
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  „Uczę szacunku do przemijania”
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 Trzy dekady Forum Przedsiębiorczości

 22 Środowisko
  Jak ogrzewać tanio i efektywnie dom
  Dodatek do ogrzewania. Złóż wniosek

 24 Sport
  Mistrzowski UKS Zakręt
  Młodzi mieszkańcy z mistrzowskimi tytułami
  Narodowy Dzień Sportu w Zakręcie
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  Żłobek, czyli nauka samodzielności
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  Akademia dla seniorów ma już rok
  Już pięć raz razem!
  „Świetlik” rozświetla Gminę Wiązowna

Nie poddawać się, doświadczać, wychodzić do ludzi 
i czerpać radość z ich energii – z takim przesłaniem 
na pikniku zdrowotnym „W zdrowym ciele – zdro-
wy senior” grała w Wiązownie DJ Wika. Na str. 4 – 7 
znajdziesz relację z tego wyjątkowego spotkania.
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Ceny ogrzewania w tym sezonie zwalają z nóg. Je-
śli ogrzewasz dom węglem lub peletem, na str. 23 
podpowiadamy, jak przejść procedurę na wypłatę 
dodatku do ogrzewania. A na str. 22 zamieściliśmy 
artykuł z praktycznymi poradami, jak ograniczyć 
straty ciepła w domu.
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Jeśli masz pomysł na aktywizację swoich sąsiadów 
lub działania kulturalne, które są potrzebne w two-
jej okolicy, zgłoś się do programu „Świetlik”. Gmin-
ny Ośrodek Kultury przyznaje granty na tego typu 
projekty. Szczegóły na str. 31.
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Dołącz do grona aktywnych 
seniorów. Wokół Ciebie jest 
wiele możliwości!
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– Nie bójcie się starości! Jest dojrzała, piękna i peł-
na życiowej mądrości. Cieszcie się życiem i z niego 
korzystajcie – te słowa wypowiedziała DJ Wika. 
Słynna seniorka miksowała muzykę podczas pik-
niku „W zdrowym ciele – zdrowy senior”.
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Bezpłatne badania w spirobusie i kardiobu-
sie, konsultacje z fizjoterapeutą i stoma-
tologiem, pokaz pierwszej pomocy oraz 
prezenty  – niespodzianki to tylko kilka 
atrakcji, jakie Rada Seniorów Gminy Wią-
zowna wraz z samorządem przygotowa-
ła dla naszych seniorów podczas pikniku 
„W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Już 
przed godz. 12.00 w sobotę 24 września 
zaczęli przybywać do Gminnego Parku Cen-
trum w Wiązownie uczestnicy imprezy. Na 
terenie parku już od południa wrzało jak 
w ulu. Seniorzy oblegali liczne stoiska: ba-
dali się, brali udział w warsztatach, kon-
sultowali swoje problemy ze specjalistami.

Blisko 100 osób założyło w  tym dniu 
Ogólnopolską Kartę Seniora. Dla wszyst-
kich seniorów, którzy tego dnia pojawili 
się na pikniku, mieliśmy prezenty. Były to 
m.in. ekologiczne, bawełniane torby, ko-
szulki oraz prezenty – niespodzianki od 
Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, które 
prowadzi proseniorskie akcje w całej Pol-
sce. Wydaje także pismo „Głos Seniora”.

Cała impreza zakończyła się potańców-
ką. Muzykę miksowała sama DJ Wika. 
Kolorowa jak barwny ptak 83-letnia se-
niorka zainspirowała tego dnia niejedne-
go i seniora, i młodego. Brylowała wśród 
tańczących. Prowadziła korowód. Robiła 
sobie ze wszystkimi zdjęcia. Śmiała się, 
rozmawiała, dawała autografy. Swoją po-
stawą i tym, co robi na rzecz seniorów 

robi naprawdę wiele, pokazuje, że w każ-
dym, nawet dojrzałym wieku, można być 
aktywnym, wiele zrobić i dla siebie, i dla 
innych (więcej o DJ Wice na str. 18 – 19)

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby 
możliwa bez wsparcia Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Na to zadanie 
otrzymaliśmy 19 200 zł wsparcia.

W naszym pikniku wzięli udział: Powiatowe 
Centrum Zdrowia w Otwocku, Klinika sto-
matologiczna Estomed, Fundacja Prome-
teusz, ZDROFIT OTWOCK, SPECER Otwock, 
UKS Zakręt, Ośrodki Zdrowia w Wiązownie 
oraz w Gliniance, Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zakręcie i Gliniance, rehabilitant Paweł 
Cegłowski, Gminny Ośrodek Kultury w Wią-
zownie, Biblioteka Publiczna Gminy Wią-
zowna, Centrum Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna, Dzienny Dom „Senior+” oraz 
Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy!”.

Gmina przyjazna seniorom
W naszej gminie mamy prawie 3000 se-
niorów, czyli osób powyżej 60. roku życia. 
Niestety, wciąż tylko wąska grupa aktyw-
nie działa i uczestniczy w lokalnym życiu 
społecznym i kulturalnym. A szkoda, bo 
w naszej gminie wiele się dzieje. Oferta 
zajęć kulturalnych i sportowych jest spo-
ra. I mogą uczestniczyć w nich wszyscy, 
także seniorzy.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wią-
zowna od zeszłego roku wzbogaciło 
swoją ofertę o działania na rzecz osób 
starszych lub ze specjalnymi potrzebami. 
Powstała bezpłatna usługa „Złota rącz-
ka”. W CUS prowadzone są także zaję-
cia z: kinezyterapii i fizykoterapii. Osoby, 
które mierzą się z nagłym kryzysem w ży-
ciu lub potrzebują wsparcia w rozmowie, 
mogą skorzystać z pomocy psychologa. 
Pomoże on doraźnie, ale także wesprze 
w dotarciu do osób i instytucji, które ta-
kiej pomocy mogą udzielić systemowo 
i długoterminowo.

Działa też Klub „Zdrowego Stylu Życia”. 
W ramach zajęć przewidziano m.in. po-
rady dietetyka i usługi motywatora, two-
rzenie planów żywieniowych i  pokazy 
przygotowywania zdrowych posiłków, 
wzmocnienie czterech filarów zdrowego 
stylu życia, jakim są: dieta, ruch, sen i re-
laks. Katalog usług realizowanych przez 
Centrum Usług Społecznych Gminy Wią-
zowna jest zdecydowanie szerszy. Pełną 
informację oraz aktualne działania zna-
leźć można na stronie: www.cuswiazow-
na.pl lub dowiedzieć się o nich więcej 
dzwoniąc pod nr tel. 22 780 46 59.

W Gminnym Ośrodku Kultury w  Wią-
zownie już od roku działa Wiązowska 
Akademia Seniora. Spotkania odbywa-
ją się co czwartek w Pawilonie Kultury 
w Wiązownie. Nasz GOK ma też ciekawą 
ofertę zajęć kreatywnych i sportowych. 
Informacje o zajęciach można znaleźć na 
stronie GOK, profilu FB oraz na wszyst-
kich tablicach sołeckich (więcej na te-
mat Akademii Seniora oraz wykaz zajęć 
na str. 28 – 29).

Wszystkie powyższe działania inicjuje, 
wspiera i  spina Rada Seniorów Gminy 
Wiązowna. To ciało doradcze, które na co 
dzień współpracuje z naszym samorzą-
dem. – Co roku tworzymy program, planu-
jemy działania na rzecz mieszkańców 60+, 

Rada Seniorów Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05 – 462 Wiązowna
tel. 22 512 58 38, e-mail: witkowska15a@gmail.com
Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej
ul. Nad Świdrem 6, Wola Karczewska, 05 – 408 Glinianka
tel. 505 599 703
e-mail: administracje@seniorplus-wiazowna.pl
https://seniorplus-wiazowna.pl/
FB/DDSwWoliKarczewskiej
Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy razem”
Radiówek 25, 05 – 462 Wiązowna
Prezes: Waldemar Moniak, tel. 695 706 356

Klub „Senior+” w Woli Karczewskiej
ul. Nad Świdrem 6, Wola Karczewska, 05 – 408 Glinianka
tel. 22 780 46 59, tel. 607 390 499
e-mail: d.czerminska@cuswiazowna.pl
FB/klubseniorwiazowna

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie
Prezes: tel. 602 378 266, e-mail: kgw.zakret@gmail.com

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniance
Prezes: e-mail: kgwglinianka@gmail.com

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzakcie
Prezes: tel. 504 126 255, e-mail: m.zawada@myresidence.pl

Nasi seniorzy zaprezentowali swoje prace 
podczas ogólnopolskich Senioraliów 2022
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organizujemy wydarzenia i  spotkania – 
mówi Wanda WITKOWSKA, przewod-
nicząca rady. – Kiedy pojawia się jakaś 
możliwość, jak było w przypadku zdoby-
cia dotacji na piknik w Wiązownie czy za-
jęć z Fundacją Zaczyn, korzystamy z nich. 

W gminie działa także Stowarzyszenie 
„Bądźmy razem”. Skupia 187 członków. 
Prowadzi działania na rzecz aktywiza-
cji seniorów poprzez liczne prelekcje, 
warsztaty, wyjazdy jedno- i  wielodnio-
we, wyjścia do teatru. Jest otwarte dla 
wszystkich. Jedyny warunek – trzeba być 
seniorem!

Ponad rok temu uruchomiliśmy darmo-
wą usługę „Mobilny mieszkaniec Gminy 
Wiązowna”. Osoby starsze, z ograniczoną 
mobilnością, niepełnosprawne lub potrze-
bujące wsparcia, mogą skorzystać z moż-
liwości zamówienia transportu. Dzięki 
dofinansowaniu ze środków zewnętrz-
nych przewozy wykonywane są nieod-
płatnie (więcej na ten temat na str. 12).

Wola Karczewska pełna seniorów
W naszej gminie działają też Dzienny 
Dom „Senior+” oraz Klub „Senior+”. Oba 
w Woli Karczewskiej.

– Będąc seniorem, ma się dużo czasu na 
wszystko. Na szczęście nasza gmina ma 

ciekawą ofertę dla 
osób starszych. 
Mamy stowarzysze-
nia, Klub i  Dzien-
ny Dom „Senior+” 
czy też Akademię 
Seniora – wylicza 
77-letnia Maria 
z  Woli Karczew-
skiej. – Ja należę 
do klubu. To świet-
ne miejsce. Może-
my porozmawiać, 
miło spędzić czas, 

a nie siedzieć samotnie w domu.

Klub „Senior+” niedawno obchodził swo-
je piąte urodziny. W  początkach klub 
działał pod auspicjami Stowarzysze-
nia „Bądźmy Razem”. Po koniec 2018 r. 
przeszedł pod opiekę dzisiejszego Cen-
trum Usług Społecznych Gminy Wiązow-
na. – Mamy z kim porozmawiać. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z fizjoterapii i masaży. 
Wycieczki – uwielbiamy wyjazdy. Gramy 
w gry, mamy wiele atrakcyjnych zajęć – 
dodaje 79-letnia Irena z Wiązowny.

– W Klubie rozmawiamy, nawiązujemy 
relacje. Mamy koleżanki i kolegów, z któ-
rymi zawsze możemy porozmawiać rów-
nież telefonicznie – stwierdza 80-letnia 
Barbara z Wiązowny. 

Maria jest mieszkanką gminy od kil-
kunastu lat. I  jak sama mówi, z przy-
jemnością obserwuje jej rozwój oraz 
to, w  jaki sposób zmienia się podej-
ście do potrzeb seniorów. – Nasze śro-
dowisko może korzystać z bardzo wielu 
możliwości, dzięki czemu nie czujemy 
się samotni. Należę do Dziennego Domu 
„Senior+” w Woli Karczewskiej. Przyjeż-
dżam tutaj codziennie, mam tutaj swo-
je koleżanki i kolegów – mówi 90-letnia 
Maria z Wiązowny. – Bardzo lubię dzia-
łać artystycznie, chętnie też angażuję 

się we wszystkie działa-
nia promujące czytanie 
zarówno wśród dzieci, jak 
i dorosłych.

Piotr trafił do DD „Se-
nior+”, ponieważ do-
skwierała mu samotność, 
czuł się niepotrzebny niko-
mu, nawet sobie. Życiowe 
problemy się nawarstwia-
ły i wpływały na jego stan 
psychiczny. – Pobyt tu-
taj pozwala mi stopniowo 

prostować wiele spraw w  życiu, mam 
tutaj wsparcie i  zrozumienie. Przycho-
dzę tutaj, bo znalazłem przyjaciół, mam 
z  kim rozmawiać – stwierdza 77-letni 
Piotr z Wiązowny. – Podczas zajęć naj-
częściej maluję. Uspokaja mnie to i wcho-
dzę w inny „tunel myślowy”, mam zajętą 
głowę. Moje prace trafiają na charyta-
tywne kiermasze i akcję. Pomagam, a to 
daje mi satysfakcję i czuję się potrzebny.

Natomiast Edward do DD „Senior+” trafił, 
ponieważ namówiła go koleżanka zmar-
łej żony. Ostatnie trzy lata spędził samot-
nie. W końcu usłyszał od niej, że pora, aby 
w końcu wyszedł do ludzi. – Postanowiłem 
spróbować. Z perspektywy czasu uważam, 
że ta decyzja zmieniła moje życie. Dzięki 
temu, że tutaj trafiłem, otworzyłem się na 
ludzi i czerpię z tego przyjemność. Odkryłem 
nowe pasje: tańczę, maluję, rysuję, występu-
ję na scenie. Robię to, czego nigdy wcześniej 
nie robiłem. Czuję się ważny i potrzebny – 
wylicza 68-letni Edward z Wiązowny.

Władysława do DD przychodzi od dnia 
otwarcia. – Lubię tu przychodzić, bo bardzo 
dużo się tutaj dzieje. Nie czuję się samot-
na, mam z kim rozmawiać, pośmiać się, po-
wspominać. – mówi Władysława. – Bardzo 
ważna jest rehabilitacja, ćwiczę codziennie 
i czuję się dzięki temu bardzo dobrze. Jestem 
sprawna, chociaż mam 93 lata!

Zdrowie najważniejsze
Zapytani podczas pikniku mieszkańcy 
60+ o to, co należałby poprawić, uspraw-
nić lub czego im jeszcze brakuje w naszej 
gminie, najczęściej odpowiadali: dobrej 
opieki zdrowotnej w  pełnym zakresie, 
zajęć nakierowanych na seniorów we 
wszystkich sołectwach czy jeszcze lep-
szej komunikacji autobusowej.

– Przydałaby się duży hipermarket z ta-
nimi produktami. Te, który są, mają dro-
gie towary. Służba zdrowia – nie jest na 
najwyższych poziomie. Brakuje specjali-
stów, np. kardiologa – stwierdza 75-let-
nia Janina z Duchnowa. – Za mało jest też 
możliwości korzystania z rehabilitacji, a w 
naszym wieku bardzo ważne jest, by jak 
najdłużej być sprawnym.

– Uważam, że dobrym rozwiązaniem dla 
seniorów byłoby wybudowanie hali spor-
towo-widowiskowej. Byłaby rewolucyjnym 
rozwiązaniem dla seniorów, bo ruch i relacje 
międzyludzkie to życie – dodaje Piotr. 

Redakcja
tukontakt@wiązowna.pl

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
Radiówek 25, 05 – 462 Wiązowna
tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl
https://cuswiazowna.pl
Fizjoterapia
tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl
„Złota rączka – mobilny konserwator”
Wykonywanie drobnych napraw, prac montażowych 
i gospodarczych, niewymagających natychmiasto-
wej interwencji. Bezpłatna pomoc. 
Zgłoszenia – tel. 607 390 961 lub 22 780 46 59
Klub „Zdrowego stylu życia”
Zgłoszenia – tel. 607 390 961 lub 22 780 46 59

Roztańczeni seniorzy 
z DD „Senior+”
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„Systemowa modernizacja i  rozbu-
dowa oświetlenia na terenie gminy 
Wiązowna w  formule PPP” weszła 
w kolejną fazę. Podpisaliśmy umowę 
z wykonawcą – firmą ECM ENERGIA 
S.A. z Warszawy. Wartość projektu to 
blisko 33 mln zł.

Umowę zawarliśmy na 138 miesięcy, 
z  czego 18 miesięcy zajmie projekto-
wanie i wykonanie robót modernizacyj-
nych oraz budowa nowego oświetlenia. 
Kolejne 120 miesięcy to utrzymanie 
i  zarządzanie oświetleniem przez fir-
mę z Warszawy. W tym czasie gmina co 
miesiąc będzie płacić ratę wynagrodze-
nia. Całkowita kwota przedsięwzięcia to 
32 841 426,60 zł.

Po zrealizowaniu całego projektu na te-
renie gminy pojawi się 4 447 szt. no-
woczesnych latarni ulicznych typu LED. 
Wdrożony zostanie także system za-
rządzania oświetleniem ulicznym. 
W  przyszłości posłuży on również do 

zarządzania innymi systemami, np. mo-
nitoringiem wizyjnym.

Firma ECM ENERGIA S.A., z którą pod-
pisaliśmy umowę w  formule partner-
stwa prywatno-publicznego, ma już 
doświadczenie w  realizacji tego typu 
projektów. Wykonawca ma również sfi-
nansować całe przedsięwzięcie. Pomimo 
dodatkowej rozbudowy oświetlenia, zu-
życie energii elektrycznej po moderniza-
cji spadnie o 36,4% w stosunku do tego 
obecnego.

W ramach zadania inwestycyjnego odby-
ły się konsultacje społeczne. Wpłynęło 49 
wniosków o budowę nowego oświetlenia 
ulicznego. Każdy z nich został przeana-
lizowany pod kątem zasadności ekono-
micznej, własności terenu, na którym była 
wskazana lokalizacja, a także możliwości 
technicznych wykonania.  

Dariusz Furmańczyk
d.furmanczyk@wiazowna.pl

„Oświetlić Gminę 
Wiązowna”. 
Umowa podpisana!

BOLESŁAWÓW

75 Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

50 Budowa wodociągu w ul. Czapli

50 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

CZARNÓWKA

100 Utwardzenie z odwodnieniem 
ul. Orzechowej i Akacjowej

DUCHNÓW

75 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Muzycznej

50 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

75
Doziarnienie ul. Kwitnącej 
Jabłoni, Księżycowej, Sasanki, 
Muzycznej oraz Dłuskiej

DZIECHCINIEC

50 Budowa wodociągu 
w ul. Dworskiej

25 Budowa świetlicy wiejskiej 
– projekt

75
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej oraz 
doposażenie świetlicy

EMÓW

75 Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami

50 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Jasna

25 Modernizacja ul. Sosnowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Umowę na inwestycję 
podpisali wójt Janusz 
Budny i prezes Marek 

Wiśniewski

Ciąg dalszy paska na str. 11
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Mamy wsparcie na nowe zadanie 
w Majdanie

Gmina Wiązowna podpisała umowę 
z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego na dofinansowanie 
z  budżetu województwa budowy sieci 
wodociągowej w  Majdanie. Otrzymali-
śmy 1 mln zł. Za te pieniądze zaprojek-
tujemy i  wybudujemy rozdzielnie sieci 
wodociągowej w pasie drogi Majdan-Za-
górze w ul. Zagórskiej. W ramach wkła-
du własnego do realizowanej inwestycji 
Gmina Wiązowna zawarła już umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
dla planowanej budowy sieci wodociągo-
wej o łącznej długości 2,3 km. Trwają pra-
ce projektowe. Powinny zostać ukończone 
do końca lutego 2023 r. Budowa wodo-
ciągu planowana jest na lata 2023 – 2024. 
 Redakcja

Trwa budowa mieszkań 
komunalnych w Radiówku

Trwają prace przy budowie trzech bu-
dynków komunalnych w Radiówku. Wy-
konawca przygotował teren, a następnie 
wykonał wykopy pod fundamenty. Na po-
czątku września pojawiły się płyty funda-
mentowe oraz izolacja przeciwwilgociowa. 
Obecnie wznoszone są ściany parterów. 
Wykonawca zamierza, jeśli tylko pozwoli 
na to pogoda, do końca roku postawić stan 
surowy budynków. Koszt całej inwestycji 
to blisko 9 mln zł. Na jej zrealizowanie 
uzyskaliśmy prawie 8,8 mln bezzwrotne-
go wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach 
realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, rządowego programu budownictwa 
komunalnego. Resztę dołożymy z naszej 
wspólnej kasy. Mieszkania komunalne 
będą własnością Gminy Wiązowna, za-
rządzać nimi będzie Spółka HYDRODUKT 
w Wiązownie. Emilia Szaruga

Powstanie nowa nakładka 
asfaltowa w Zakręcie

Otrzymaliśmy 6 480 000 zł z Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” na budowę pięciu 
dróg gminnych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą. Aktualnie trwa budowa m.in. 
na ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Na odcin-
ku od ul. ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej 
i  Słonecznej powstanie nakładka asfal-
towa (731 m) oraz ciąg pieszo-rowerowy 
(na odcinku ok. 630 metrów od ul. Sosno-
wej w kierunku ul. ks. Iwaniuka). Wybudo-
wane zostaną także zjazdy indywidualne 
i publiczne, sieć wodociągowa, kanał tech-
nologiczny i  oświetlenie uliczne. Od ul. 
Szkolnej w kierunku ul. ks. Iwaniuka na 
odcinku 400 m powstaje chodnik. Na dal-
szym odcinku trwa budowa sieci wodocią-
gowej. Koszt wyżej opisanych inwestycji to  
3 379 182,46 zł. Tomasz Mielnicki

Nowe wiaty przystankowe 
w sześciu miejscowościach

Finalizujemy zakup 16 wiat przystanko-
wych. Spodziewamy się, że dotrą one do 
nas do końca października. Dostawca ma 
w zakresie również montaż we wskaza-
nych w zamówieniu lokalizacjach. Wiaty 
pojawia się na ulicach w Góraszce, Kąc-
ku, Majdanie, Wiązownie, Woli Duckiej 
oraz Rudce. Dokonaliśmy już niezbęd-
nych ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, firmą PORR, STRA-
BAG oraz z Zarządem Transportu Miejskie-
go w Warszawie – chodzi o wymagania, 
jakim muszą sprostać nowo budowa-
ne przystanki. Pojawią się na nich nowe 
oznakowania. Koszt tej inwestycji to bli-
sko 140 tys. zł. Dariusz Furmańczyk

Pumptrack w Malcanowie.  
Umowa podpisana

Podpisaliśmy umowę z firmą Veloprojekt 
na budowę pumptracku w Malcanowie 
przy Lagunie. To drugi już tego typu obiekt 
na naszym terenie. Powstanie on do koń-
ca grudnia. W jego skład wejdzie plac dla 
rowerów i strefa wypoczynku, a teren zo-
stanie dodatkowo ogrodzony. Całkowity 
koszt zadania to 528 tys. zł, z czego 300 
tys. zł stanowi dofinansowanie z progra-
mu „Mazowsze dla sportu 2022”. Pierw-
szy pumptrack w naszej gminie powstał 
w  Góraszce. Otworzyliśmy go w  lipcu 
br. Jest jednym z największych, bezpłat-
nych obiektów dostępnych dla młodzie-
ży na terenie powiatu otwockiego.  

Katarzyna Rosłaniec

Ul. Sportowa w Wiązownie.  
Trwają prace nad drogą

Firma TOMIRAF z Woli Karczewskiej przy-
stąpiła do budowy ul. Sportowej w Wią-
zownie na odcinku pomiędzy ulicą 
Nadrzeczną a ulicą Kościelną. Wykonaw-
ca usunął górną warstwę gleby, wyty-
czył pas drogowy oraz zjazdy na posesje 
i drogi wewnętrzne. Rozebrał kolidujące 
ogrodzenia. Powstająca droga będzie się 
składała z  asfaltowej jezdni o  szeroko-
ści 5 m oraz chodnika o szerokości 2 m. 
Chodnik i zjazdy będą wykonane z kost-
ki betonowej. W sumie powstanie nowy 
odcinek o długości blisko 455 m. Zakoń-
czenie prac planowane jest na pierwszą 
połowę grudnia. Ich koszt to 1 mln 388 
tys. zł. Inwestycja współfinansowana jest 
w  ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Dariusz Furmańczyk
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Nowy „Projekt Góraszka”. 
Jest data realizacji
Wielofunkcyjny kompleks obiektów, 
będący częścią inwestycji „Projekt Gó-
raszka”, powstanie według koncepcji 
pracowni SUD Architectes. Nowocze-
sne, zrównoważone zabudowania po-
łączą funkcje handlowe, usługowe, 
gastronomiczne i rozrywkowe. Zakoń-
czenie realizacji inwestycji Nhood Pol-
ska planuje na 2025 r.

„Projekt Góraszka” obejmie swym zasię-
giem w sumie ponad 73 tys. m2. Na tym 
terenie od maja 2022 r. działa rodzinny 
park rozrywki Majaland Warsaw. Do końca 
2025 r. pojawi się jeszcze wielofunkcyjny 
kompleks obiektów, który zajmie ponad 
45 tys. m2 W  jego skład w  przyszłości 
wejdą: park handlowy z różnego rodzaju 

małymi sklepami o różnorodnym asorty-
mencie, outlet z punktami, w których bę-
dzie można kupić produkty (końcówki 
serii, produkty z poprzedniego sezonu) po 
obniżonych cenach, hipermarket, centrum 
medyczne, centrum fitness, strefa restau-
racyjna oraz kino. Pojawi się także market 
budowlany oraz stacja paliw.

Cały kompleks powstanie w oparciu o pro-
jekt stworzony przez pracownię SUD Ar-
chitectes. Tworząc fantazyjnie powyginane 
elementy zabudowy, architekci czerpali in-
spiracje z  otaczającego teren Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego oraz dawnej 
architektury Mazowsza. Pasaże i promenady 
handlowe będą częściowo zadaszone i jed-
nocześnie otwarte na otaczającą je zieleń.

Inwestycja ma być także przyjazna śro-
dowisku, dlatego energia zasilająca kom-
pleks w przeważającej części pochodzić 
będzie ze zrównoważonych źródeł, w tym 
paneli fotowoltaicznych. Pomyślano także 
o zastosowaniu rozwiązań zbierających 
wody opadowe. Pojawią się m.in. ogrody 
deszczowe czy zielone dachy. Woda zgro-
madzona w zbiorniku retencyjnym zosta-
nie wykorzystana do podlewania zieleni 
na terenie kompleksu.

– Projekt w Góraszce ma liczne atuty. Lo-
kalizacja oraz nowy układ dróg ekspreso-
wych sprawiają, że obiekt jest dostępny 
z każdego miejsca Warszawy i miast zlo-
kalizowanych we wschodniej części Ma-
zowsza. Doskonała lokalizacja i  szeroka 

strefa zasięgu czynią inwesty-
cję niezwykle atrakcyjną dla 
najemców, zarówno dużych 
międzynarodowych marek, jak 
i  lokalnych przedsiębiorców. 
Rozpoczęcie komercjalizacji 
obiektu planujemy już na prze-
łomie lat 2022 i 2023 – mówi 
Anna BĘDKOWSKA, menedżer 
projektu w Nhood Polska. Wię-
cej informacji na temat projek-
tu można znaleźć na stronie  
https://projektgoraszka.pl/. 


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: Nhood Polska

Wizualizacja nowego 
centrum w Góraszce
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Uchwały w sprawach:

95.LIV.2022 zmieniająca Uchwałę Nr 
154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 14 grudnia 2021 r. ws. Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Wiązowna na 2022 rok, 
z późn. zm.;

96.LIV.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
14.12.2021  r. ws. Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2022 – 2034;

97.LIV.2022 wyrażenia zgody na porę-
czenie przez Gminę Wiązowna pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie zaciąganej przez spółkę komunalną 
Hydrodukt Sp. z  o.o. na dofinansowa-
nie zakupu specjalistycznego pojazdu 
asenizacyjnego;

98.LIV.2022 uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”;

99.LIV.2022 uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Izabela Dębów część B”;

100.LIV.2022 uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Zakręt – Wschód”;

101.LIV.2022 przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego pn. „Żanęcin Trakt 
Lubelski – Rajska”;

102.LIV.2022 przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pn. „Emów 
Sosnowa – Runa Leśnego”;

103.LIV.2022 przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pn. „Wiązowna 
Kościelna Projektowana – Kwiatowa”;

104.LIV.2022 wyrażenia zgody na naby-
cie do zasobu gminnego nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt;

105.LIV.2022 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Boryszew;

106.LIV.2022 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Boryszew;

107.LIV.2022 zmieniająca uchwałę nr 
69.LI.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 
czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat 
za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Wią-
zusie” w Gliniance oraz określenia maksy-
malnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Trzy plany miejscowe przyjęte
Pierwsza jesienna sesja Rady Gmi-
ny Wiązowna za nami. Radni gminni 
spotkali się 27 września i przyjęli 13 
uchwał. Wśród nich znalazło się sześć 
dotyczących miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji radni obradowali nad 
zmianami budżetowymi, wynikający-
mi z konieczności dostosowania planów 
i wydatków do aktualnych potrzeb. Zwięk-
szyli plan dochodów o kwotę 77 607 zł, 
w związku ze zmianami w zakresie śred-
niego wynagrodzenia dotychczasowych 
nauczycieli stażystów i  nauczycieli po-
czątkujących. Zwiększono także plan 
wydatków o kwotę 7 252 959,91 zł. Pie-
niądze te zostaną przeznaczone na re-
alizację poszczególnych przedsięwzięć 
w ramach funduszu sołeckiego.

Na sesji podjęto także trzy uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździec-
ka”, „Izabela Dębów część B” oraz „Zakręt 
– Wschód”, a także trzy w ramach przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu pn. „Żanęcin Trakt Lubelski – Raj-
ska”, „Emów Sosnowa – Runa Leśnego” 
oraz „Wiązowna Kościelna Projektowa-
na – Kwiatowa”, dzięki czemu możliwe 
będzie efektywniejsze zagospodarowa-
nie terenu w sposób spójny z sąsiadują-
cymi obszarami m.in. o funkcje związane 
z logistyką.

Radni zajęli się również projektem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w Za-
kręcie, a następnie dwoma projektami 
uchwał w  sprawie nadania nazw ulic 
„Karolinki” i „Calineczki” w Boryszewie.

Na koniec radni przyjęli uchwałę doty-
czącą opłat za pobyt dziecka w Gminnym 
Żłobku „Wiązusie” w Gliniance. Wprowa-
dzone zmiany mają na celu doprecyzo-
wać zasady ich uiszczania.

Szczegółowych informacji o sesji udzie-
la Dominika Twardziak – Wydział Spraw 
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: 
d.twardziak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

GLINIANKA

50 Projekt i budowa ul. Wrzosowej

100 Budowa dróg osiedlowych

100
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum 
miejscowości

100 Zagospodarowanie placu 
zabaw w Gliniance II

50
Doziarnianie 
ul. Wawyrzynieckiej 
w Gliniance II

50
Przebudowa z nadbudową 
budynku przy ul. Napoleońskiej 
i Wawrzynieckiej

100 Utworzenie żłobka na terenie 
gminy Wiązowna

50 Remont strażnicy OSP 
Glinianka

25 Doposażenie OSP Glinianka

GÓRASZKA

100 Projekt i budowa pumptracku

75 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej

50 Modernizacja ul. Mickiewicza

50
Budowa drogi publicznej 
ul. Krótkiej i odcinka ul. Pięknej 
w Majdanie

50 Budowa świetlicy 
wiejskiej – projekt

50 Zakup kruszywa na drogi 
w miejscowości

25 Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej

Ciąg dalszy paska na str. 15
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Projekt „Mobilny mieszkaniec Gmi-
ny Wiązowna” wpisał się już na sta-
łe w katalog usług świadczonych dla 
naszych mieszkańców. Osoby starsze, 
z ograniczoną mobilnością, niepełno-
sprawne lub potrzebujące wsparcia, 
bardzo chętnie korzystają z możliwo-
ści zamówienia transportu.

Minęło 1,5 roku od uruchomienia pro-
jektu. Cieszy się on dużym zaintere-
sowaniem. Mieszkańcy, którzy z niego 
korzystają, nie mogą się go nachwalić. 
Projekt rozrósł się i  rozwinął. Do gro-
na naszych użytkowników należy blisko 
200 mieszkańców naszej gminy. W więk-
szości są to osoby starsze, w  wieku 
60+, ale i  osoby z  niepełnosprawno-
ściami, jak i te z  innymi utrudnieniami 
transportowymi.

Do dyspozycji użytkowników mamy dwa 
ośmioosobowe samochody FORD Tran-
sit, wyposażone w  specjalną windę-
-podnośnik. Pozwala on łatwo i szybko 
wjechać wózkiem inwalidzkim do środ-
ka. Profesjonalną obsługę stanowią nasi 
sympatyczni kierowcy – Robert WARMIŃ-
SKI i Krzysztof KOZERSKI. Osoby te słu-
żą pomocą podczas transportu, ale także 
uśmiechem i rozmową, dzięki czemu wie-
lu naszych klientów tak sobie ceni nasze 
wspólne przejazdy.

Aby skorzystać z  transportu wystar-
czy spełniać kryterium wieku 60+ bądź 

mierzyć się z  utrudnieniami, niepeł-
nosprawnością lub innymi czynnika-

mi, które nie pozwalają na samodzielne 
przemieszczanie się po terenie naszej 
gminy. Przewozy wykonywane są nieod-
płatnie, od poniedziałku do piątku, z wy-
łączeniem świąt i innych przewidzianych 

prawem dni wolnych od pracy, w godz. 
od 7.30 do 18.30.

Nasi użytkownicy najczęściej 
jeżdżą do przychodni, szpita-
li czy ośrodków zdrowia, po-
łożonych na terenie gminy 
bądź też w najbliższej jej oko-
licy. Wozimy naszych klien-
tów również na wydarzenia 
artystyczne czy też spotka-
nia gminnej społeczności. 
Pamiętajmy, że aktywizacja 
społeczna, tzw. „wyjście do 
ludzi”, ma ogromny wpływ 
na ogólny dobrostan i zdro-
wie człowieka. Możliwość 
rozmowy z drugą osobą, wy-

miana poglądów, bądź też zwykły uśmiech 
– tak proste i oczywiste sytuacje – często 
niedostępne dla niektórych z nas.  

Anna Gołąb
a.golab@wiazowna.pl

Darmowy transport na terenie gminy, 
nie tylko dla seniorów

 Fundacja pomaga 
zarówno domowym, 

jak i dzikim zwierzętom

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” realizowany w ramach 
zadania pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 
dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” re-
alizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020” polega na świadczeniu bez-
płatnej usługi indywidualnego transportu dla osób, które mają trudności 
w poruszaniu się. Gmina Wiązowna otrzymała dofinansowanie na realiza-
cję ww. usługi 919 070, 46 zł.

Zapraszamy kolejne osoby do udzia-
łu w naszym projekcie, a także prosimy 
o propagowanie tej możliwości transpor-
towej wśród rodziny i  sąsiadów. Zgło-
szenia potrzeby wsparcia w  zakresie 
mobilności należy dokonać dwa dni przed 
planowanym przejazdem:
1.  telefoniczne do koordynatora usłu-

gi transportowej (tel. 22 512 58 84), 
w godzinach pracy Urzędu Gminy 
Wiązowna;

2.  drogą mailową, na adres 
transport@wiazowna.pl;

3.  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy 
Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospo-
darczego (Pawilon Kultury – ul. Lubel-
ska 53), w godzinach pracy urzędu;

4.  poprzez aplikację „Mobilny 
Mieszkaniec”.

Nasi kierowcy chętnie 
pomagają podczas 
przewozów

Fo
to

: A
. G

oł
ąb

Wszystkie przejazdy ogółem 
1.06.2021 r. – 01.09.2022 r.

1871

Liczba wszystkich 
podopiecznych

198

Dokument potwierdzający 
niepełnosprawność

30

Osoby wymagające pomocy 
asystenta

36
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Wniosek o „300+” do 30 listopada

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypo-
mina, że cały czas można składać jesz-
cze wnioski o 300 zł z programu „Dobry 
Start” na wyprawkę szkolną. Kto jeszcze 
tego nie zrobił, ma na to czas najpóźniej 
do 30 listopada. Wnioski można składać 
wyłącznie w formie elektronicznej przez 
PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub 
portal Emp@tia. Składając wniosek, na-
leży prawidłowo wypełnić dane, podając 
prawidłowy numery PESEL dzieci, nazwę 
oraz adres szkoły, a także aktualny numer 
swojego konta. Na rozpatrzenie wniosków 
złożonych we wrześniu, październiku lub 
listopadzie ZUS ma dwa miesiące. Pienią-
dze przekazywane są na rachunek banko-
wy wskazany przez klienta we wniosku. 
Wypłata świadczenia realizowana jest 
w ciągu 5 dni roboczych od przyznania 
świadczenia przez ZUS. Redakcja

Przedszkole w Wiązownie z grantem 
„WzMOCnij swoje otoczenie”

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka 
w  Wiązownie jest jednym z  laureatów 
programu dobrosąsiedzkiego „WzMOC-
nij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu 
przez Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne grantowi, doposażono je w sprzęt do 
nauki programowania m.in. sześć robo-
tów interaktywnych z tabletami wraz ze 
scenariuszami zajęć oraz monitorem in-
teraktywnym. Realizacja grantu pozwala 
już od września wprowadzić do placów-
ki nową ofertę edukacyjną, tym samym 
jest to pierwsze przedszkole na naszym 
terenie z taką stałą ofertą. Nowy sprzęt 
multimedialny pozwoli małym użytkow-
nikom poszerzać swoją wiedzę oraz roz-
wijać wyobraźnię. Projekt przyczyni się 
do rozwoju poznawczego dzieci, czyli do 

nauki kolorów, kształtów, liter czy zwie-
rząt, a także społecznego i emocjonalne-
go, dzięki czemu dzieci będą uczyć się, jak 
budować relacje oraz jak poradzić sobie 
ze stresem. „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy reali-
zowany przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne, skierowany do samorządów 
i  ich jednostek. Dodatkowe informacje 
o  programie można znaleźć na stronie 
www.wzmocnijotoczenie.pl. Redakcja

Propagator szczepień przeciw 
COVID-19 i grypie

Jesteśmy laureatem konkursu „Samorzą-
dowy Lider Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy”, którego organiza-
torem była Fundacja Nadzieja dla Zdro-
wia. Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii 
„Propagator szczepień przeciw COVID-19 
i grypie”. To nie jedyne wyróżnienie, jakie 
otrzymała nasza gmina za promowanie 
postaw prozdrowotnych. W 2021 r. zajęli-
śmy III miejsce w konkursie „Rosnąca od-
porność”. Redakcja

Zgłoś rodzinę do „Szlachetnej 
Paczki”

„Szlachetna Paczka” to jedna z najwięk-
szych akcji charytatywnych w  Polsce. 
Rusza kolejna edycja. Szukamy rodzin 
biednych, samotnych seniorów, ludzi do-
tkniętych chorobami oraz osób lub ro-
dzin w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jeśli 
znasz taką – zgłoś ją. Informacje przyjmu-
je Beata Kozłowska, organizatora pomocy 
społecznej z Centrum Usług Społecznych 
Gminy Wiązowna, pod nr tel. 22 780 46 59 
w. 33 lub można pobrać i wypełnić zgodę 
wstępną ze strony: https://moja.szlachet-
napaczka.pl/ i złożyć ją w CUS (Radiówek 
25, II piętro pokój nr 19). Redakcja

Trwa dostarczanie jodku potasu do 
samorządów

Na terenie gminy Wiązowna przygotowa-
no punkty dystrybucji tabletek jodowych. 
Pełna lista dostępna jest na tuwiazowna.
pl. Są to działania prewencyjne. Obecnie 
punkty nie działają, zostaną uruchamia-
ne dopiero po wydaniu odpowiedniego 
rozporządzenia przez władze centralne, 
w przypadku wystąpienia zagrożenia ra-
diacyjnego. Na chwilę obecną z informa-
cji, które przekazuje administracja rządowa 
wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia 
radiacyjnego jest minimalne. Uprawniony-
mi do obioru tabletek jodku potasu będą 
osoby dorosłe. Zgłaszający się do punktu 
będzie mógł pobrać tabletki także dla in-
nych (domownicy, sąsiedzi), o ile przedsta-
wi ich imienną listę. Tabletki jodku będą 
wydawane osobom bez względu na miej-
sce zamieszkania. Redakcja

Darmowe szczepienia przeciw grypie 
dla seniorów

Ruszyła akcja darmowych szczepień dla 
osób powyżej 60 roku życia. W akcji mogą 
wziąć udział osoby w wieku 65 – 74 lat, któ-
re są mieszkańcami naszej gminy. Pacjenci, 
którzy nie są zapisani do jednego z dwóch 
naszych ośrodków zdrowia, ale spełniający 
warunek wieku i zamieszkania, mogą za-
szczepić się po okazaniu ważnego zaświad-
czenia lekarskiego kwalifikującego ich do 
zabiegu, które można uzyskać w dowolnej 
przychodni. Seniorzy powyżej 75 roku życia 
mogą skorzystać z darmowych szczepień 
przeciw grypie w ramach rządowego progra-
mu „Senior 75+”. Szczegółowych informacji 
na temat szczepień udzielają Ośrodki Zdro-
wia w Wiązownie (ul. Lubelska 36, tel. 22 
789 01 15) i Gliniance (ul. Napoleońska 53, 
tel. 22 789 97 22). Projekt realizowany jest 
z budżetu Gminy Wiązowna. Redakcja

foto: pixabay.com
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Szorc, kwasowina czy fartuch „na 
odziewkę”? Mówią Wam coś te na-
zwy? Zapewne nie. A szkoda, bo okre-
ślenia te są częścią naszej lokalnej 
tradycji, praktykowanej już głównie 
przez starszych mieszkańców naszej 
gminy. Co określają te tajemnicze sło-
wa? O tym opowiedziały nam panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzakcie 
i zespołu Rzakcianki.

Ziemia kołbielska to malowniczy teren, 
pośród którego wije się rzeka Świder. 
Mimo sąsiedztwa stolicy do dziś zacho-
wuje liczne elementy kultury ludowej: 
budownictwo, regionalny strój, gwarę, 
zwyczaje czy obrzędy.

Zdaniem etnografa Oskara Kolberga, te-
reny dzisiejszego powiatu otwockiego 
znajdowały się kiedyś na terenie tzw. 
Mazowsza Leśnego. Był to obszar leśny, 
sprzyjający izolacji, a co za tym idzie – 
utworzeniu się specyficznej kultury, któ-
rej centrum stała się Kołbiel, a do której 
do dziś należą także tereny gminy Wią-
zowna, w tym Rzakty.

Czerwone korale i szorc
Na terenie sołectwa od kilkunastu lat 
działa Koło Gospodyń Wiejskich i  ze-
spół ludowy Rzakcianki. Ten drugi po-
wstał z potrzeby chwili. Piosenki, które 
śpiewają jego członkinie, pochodzą z róż-
nych źródeł. Część z nich znają z czasów 

młodości, a części nauczyły się w mię-
dzy czasie.

Na ich pierwszych dożynkach gminnych 
panie wystąpiły w granatowych lub czar-
nych spódnicach i  białych bluzkach. – 
Wtedy nie miałyśmy jeszcze nic. Potem 
każda z nas postarała się o strój dla siebie. 
Część z kiecek powstało z narzut. Bluzki 
i gorsety uszyła nam na zamówienie kraw-
cowa z Mińska Mazowieckiego – opowia-
da Stanisława.

Region kołbielski może pochwalić się 
charakterystycznym strojem, który na 
naszych terenach przetrwał w  formie 
szczątkowej. Rzakcianki podczas wy-

stępów czy świąt i  obrzędów ko-
ścielnych mają na sobie elementy 
takiego ubrania. – Spódnice weł-
niane, które mamy, zwane są szor-
cami. Kiedyś tkano i szyto je ręcznie. 
Są pasiaste – tłumaczy działaczka. 
Znajdziemy na nich paski różnej gru-
bości: czerwone, zielone, brązowe, 
buraczkowe, fiołkowe, różowe (za-
czerpnięte z mody łowickiej), żółte 
i pomarańczowe.

Kiedyś na szorcu układano fałdy, 
a  następnie przyciskano bochnami 
gorącego chleba. Dziś się już tego 
nie praktykuje. – Do szorca zakła-
damy białe bluzki. Kołnierzyki i  rę-
kawy obszyte są białą koronką. Do 
tego sznurowane gorsety – wymienia 
Stanisława.

Tradycję trzeba ocalić od zapomnienia

Foto I. Trzaska

Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich 

w Rzakcie kultywują 
ludowe tradycje

Rzakcianki 
przygotowały 
wieniec na Święto 
Plonów w Osiecku
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

IZABELA

50

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

100 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

100 Zakup flag państwowych 
i ozdób świątecznych

0 Konserwacja przepustów 
drogowych w miejscowości

KĄCK

50 Utwardzenie dróg 
w miejscowości kruszywem

0 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

25
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej wraz z jej 
doposażeniem

KRUSZÓWIEC

50 Utwardzenie skrzyżowania 
ul. Zbożowej i Nowej

100
Projekt organizacji ruchu 
wraz z wykonaniem progu 
zwalniającego w ul. Nowej 
i Wspaniałej

LIPOWO

75 Modernizacja stacji uzdatniania 
wody

Ciąg dalszy paska na str. 17

Sójka gliniecka

Ciasto:

• 1 kg mąki
• 6 dag świeżych drożdży
• ½ szklanki cukru
• 3 łyżki gęstej śmietany
• margaryna
• 3 jajka

Farsz:

•  kapusta kiszona, obgotowana
•  szklanka ugotowanej kaszy jaglanej lub jęczmiennej
•  pieprz
•  sól
•  miękka cebula przesmażona na oleju
•  olej lniany
•  niektóre gospodynie dodają grzyby, suszone śliwki, rodzynki

Ciasto zagniatamy tak, aby było gęste i zwarte. Następnie odstawiamy 
je w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W międzyczasie składniki na farsz 
się łączy. Dodaje do tłuszczu. Odstawia do przegryzienia się. Kiedy cia-
sto wyrośnie, jeszcze raz je zagniatamy. Rozwałkowujemy. Wycinamy 
spore krążki, na które nakłada się farsz, zlepia rant, tworząc na końcach 
coś na kształt ogona i łebka. Sójki odkładamy na chwilę do wyrośnięcia, 
a następnie pierogi smarujemy z wierzchu roztrzepanym jajkiem i ukła-
damy na blasze. Wkładamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy ok. 
30 min. aż do zrumienienia.

– Jest jeszcze fartuch, który zakładany był 
na szorc. Czasem go nosimy. Był jeszcze 
drugi rodzaj fartucha „na odziewkę”. Za-
kładało się go na ramiona. Był dłuższy. Ko-
lory pasowały do tych na szorcu – dodaje 
Wiesława. – Mamy jeszcze chusty w kolo-
rowe kwiaty – czerwone, niebieskie i zielo-
ne – które narzuca się na ramiona.

Na głowach noszono dawniej czepce. 
– Pamiętam taki, był piękny. Wykończo-
ny koronką. Wokół twarzy miała falbanę, 
wywijaną do tyłu. Wiązało się go pod szy-
ją – wspomina Wiesława. Panie mają na 
szyi czerwone, drewniane korale. Kiedyś 
zwano je siecką i dodatkowo doczepia-
no jeszcze do niższego sznura bursztyn 
z medalionem lub krzyżykiem. Część pań 
na nogi zakłada wysokie, sznurowane 
czarne trzewiki. Kiedyś na co dzień cho-
dzono boso, a buty wkładano podczas 
żniw i do kościoła.

Sójka i „kwasowina”
Regionalną potrawą, którą wszyscy 
znają w naszej gminie, jest słynna sój-
ka gliniecka, będąca odmianą sójki ma-
zowieckiej – potrawy wpisanej na listę 
produktów regionalnych. Jest ona rodza-
jem wytrawnego pieroga. Swoją nazwę 
najprawdopodobniej wzięła od kształ-
tu przypominającego ptaka oraz wsi Gli-
nianki. – Kiedy sójkę się zawija, z  jednej 

strony tworzy się coś na kształt ogonka, a z 
drugiej łepek – tłumaczy Stasia. Każda go-
spodyni ma swój przepis na tę potrawę.

– Pamiętam, jak robiłam sójki w  domu. 
Moje wnuki przyszły i pytają: Babciu, co 
robisz? – opowiada Wiesława.  – Ja na 
to, że sójki. Pobiegły do mamy i wołają: 
Mamo, mamo! Babcia jakieś ptaszki robi! 
– dodaje ze śmiechem.

W Gliniance rokrocznie odbywało się 
Święto Sójki Glinieckiej, podczas której 
organizowano konkurs na tę najsmacz-
niejszą. Niestety, pandemia sprawiła, 
że ostatnie takie wydarzenie odbyło 
się w 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Gliniance zamierza wrócić 
do tej tradycji. Może już w 2023 r. bę-
dziemy mieli okazję znów spróbować 
tych przepysznych wypieków?

W domach tradycyjnie piekło się chleb 
w  specjalnych piecach chlebowych, 
które były praktycznie w  każdym 
domu. Gospodynie piekły po kilka bo-
chenków i dzieliły się nimi z sąsiadami. 
Raz robiła to jedna, raz druga. – Cza-
sem jedna pożyczała lub brała chleb od 
drugiej, bo nie każdej gospodyni się on 
darzył – wspomina Stanisława. – Nie 
każda miała do pieczenia rękę. Blachy 
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starsze mieszkan-
ki naszej gminy. 
Na tegoroczne do-
żynki powiatowe 
w  Osiecku, Rzak-
cianki przygoto-
wały trzypiętrowy 
wieniec dożynkowy. 
Wzbudził on podziw 
wśród publiczności. 
– Miałyśmy gotowy 
stelaż. Zebrałyśmy 
odpowiednie mate-
riały, choć nie było 
o  nie łatwo. Wplo-
tłyśmy m.in. pszeni-
cę i proso. Na górze 
był krzyż zrobiony 
z  lnu – opowiada 
Irena. – Zrobiłyśmy 
go we dwie w ciągu 
pięciu godzin.

Co roku panie same 
przygotowują też… 
kilkumetrowe pal-
my. Można je po-
dziwiać w Niedzielę 
Palmową w Koście-
le Parafialnym pw. 

św. Wawrzyńca w  Gliniance. – Podsta-
wą jest długi, cienki, ale mocny i  lekki 
kij. Kwiaty przygotowywane są wcześniej 
z bibuły. Zielone wypełnienie to bukszpan 
i gałązki tui. Potem palmę wije się – wy-
mienia Irena. – Do małych palemek używa 
się też barwinka lub gałązek borówek oraz 
różnego rodzaju traw – dodaje.

Zwyczaj wyplatania wysokich palm znany 
jest w wielu regionach Polski. U nas w Gli-
niance pojawił się za śp. ks. proboszcza 
Krzysztofa Krzesińskiego. – Co najważniej-
sze, każdy stara się, aby jego palma była 

najwyższa. Powiadają, że im wyższa, tym 
więcej błogosławieństwa spływa. Pamię-
tam, jak uplotłyśmy taką prawie pięciome-
trową, to potem trzeba ją było wynieść. Oj, 
lekko nie było. I  łatwo też nie, bo trzeba 
było ją jeszcze jakoś dowieźć. Było przy tym 
sporo śmiechu, bo człowiek sobie uświado-
mił, że uwić – uwił, ale teraz trzeba ją bę-
dzie jeszcze podnieść – wspomina, śmiejąc 
się Stanisława. – Do kościoła palmy wnosi 
się w podczas procesji na leżąco, a następ-
nie ustawia niedaleko ołtarza.

Do starych tradycji kultywowanych na 
naszych wsiach, należą ołtarze przygo-
towywane przez poszczególne sołectwa 
na procesję w czasie Bożego Ciała oraz 
„majówki” i „czerwcówki”. – Spotykamy 
się codziennie pod wieczór przy kapliczce, 
którą wcześniej stroimy, odmawiamy lita-
nię do Matki Bożej oraz śpiewamy pieśni 
maryjne – mówi Irena.

– Jako młode panny codziennie spotyka-
łyśmy się przy kapliczce. Wiłyśmy wian-
ki ze świerczyny. Nawet jak była zabawa, 
to najpierw szło się odmówić litanię i od-
śpiewać pieśni, a dopiero potem był czas 
na rozrywkę – wspomina Maria. – Nie-
stety, dziś na majówkach spotykają się 
głównie starsze mieszkanki. Młodzi wolą 
telefony i  komputery. Nie garną się do 
tego typu spotkań – dodaje z żalem.

Wszystkie panie zgodnie twierdzą, że przy-
dałby się w gminie jakieś działania, które 
pozwoliłbym młodym ludziom zapoznać się 
ze zwyczajami, tradycjami i kulturą naszego 
regionu. – Kiedy nas zabraknie, to wszystko 
to odejdzie wraz z nami, dlatego tak ważne 
jest, aby ocalić choć część naszej tradycji od 
zapomnienia – stwierdzają zgodnie. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Aroniówka

• 1 l wody + szklanka
• 200 jagód aronii
• 150 liści wiśni
• ½ kg cukru
•  3 łyżeczki kwasku 

cytrynowego
• ½ litra spirytusu

Wodę gotujemy, dodajemy aronie i liście. Gotujemy ponad pół godziny. Na ko-
niec przyduszamy aronie, aby puściła resztę soku. Potem przecedzamy. Dodaje-
my ½ kg cukru i 3 łyżeczki kwasku cytrynowego. Gotujemy, aż cukier się rozpuści. 
Studzimy. Dodajemy pół litra spirytusu. Sprawdzamy smak. Jeśli za ostra, doda-
jemy jeszcze przegotowanej wody. Przecedzamy i rozlewamy do butelek. Nalew-
ka jest gotowa do picia.

Gminny wieniec 
dożynkowy panie 
zrobiły w 5 godzin!

do pieczenia często wykładało się liść-
mi chrzanu, a blachę smarowało skórką 
od słoniny. To dodawało chlebowi sma-
ku – dodaje.

Stanisława wspomniała także o barszczu 
gotowanym na „kwasowinie”. – W glinia-
nym garnku mąkę razową zalewało się cie-
płą wodą i dokładnie mieszało. Następnie 
garnek stawiało się w ciepłe miejsce, naj-
częściej na kuchni. I czekało, aż się ukwa-
si. Kiedy gotowało się czerwony lub biały 
barszcz to – zamiast octu lub kwasku – do-
dawało się właśnie kwasowiny. Kapustę 
też się nią zakwaszało – opowiada.

Rzakcianki są mistrzyniami w robieniu na-
lewek. Wielkim powodzeniem cieszy się 
aroniówka, przygotowywana przez Stani-
sławę. Nam zdradziła przepis na tę szyb-
ką nalewkę, która już następnego dnia 
jest gotowa do spożycia. – Specjalnego 
aromatu dodają jej liście wiśni – zdradza. 
Wszystkie Rzakcianki zgodnie twierdzą, 
że aroniówka nie ma sobie równych. Pa-
nie robią także m.in. pigówkówkę, orze-
chówkę czy nalewkę na truskawkach.

Wieńce, palmy i majówki
Niestety, dawne tradycje i zwyczaje zani-
kają. Kultywowane są dziś głównie przez 
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75
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

100
Zagospodarowanie terenu 
i doposażenie placu zabaw przy 
ul. Wierzbowej

MAJDAN

100 Wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Równej

50
Budowa drogi publicznej 
ul. Krótkiej w Góraszce 
i odcinka ul. Pięknej

50
Budowa dróg gminnych: 
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej 
Wiśni, ul. Strażacka, 
ul. Willowa – projekt

MALCANÓW

50
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie 
Wiązowna – ul. Podleśna

75 Zagospodarowanie terenu 
Laguny

75 Projekt i budowa pumptracku

50 Utwardzenie ul. Granicznej 
kruszywem

50 Doposażenie OSP Wiązowna

MICHAŁÓWEK

75 Budowa wodociągu 
Michałówek-Duchnów

100 Przebudowa ulicy Tajemniczej

50

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

Ciąg dalszy paska na str. 18

Jeśli od dawna chcesz zmienić swo-
je nawyki żywieniowe albo po pro-
stu chcesz zrobić coś dla siebie, a nie 
wiesz jak zacząć, gdzie się udać, to 
miejsce jest dla Ciebie!

W Centrum Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna działa Klub „Zdrowego Stylu 
Życia”. Motywator zdrowego stylu życia 
oraz wykwalifikowany dietetyk pomogą 
Ci pokochać siebie na nowo. W ramach 
usługi oferujemy:
1)  30 godzin spotkań pod opieką moty-

watorki zdrowego stylu życia, w tym 
ćwiczenia na każdym spotkaniu (kij-
ki nordic walking, ćwiczenia na ma-
cie i nie tylko);

2)  kuchnia pełna zdrowia, wspólne 
przygotowanie zdrowych posiłków, 
w  tym: śniadania, napoje, surówki 
i sałatki, zupy, dania główne, smacz-
ne desery);

3)  wykłady na temat zdrowego stylu ży-
cia w  oparciu o  cztery filary: dieta, 
ruch, sen, relaks;

4)  godzinny wykład dietetyka (otwarty 
dla wszystkich mieszkańców);

5)  konsultacja z dietetykiem dla każde-
go uczestnika;

6)  dwukrotne ważenie uczestnika spe-
cjalistyczną wagą (na początku i na 
końcu programu);

7)  integracja przy ognisku z pieczonym 
jabłkiem;

8)  motywujące zadania do indywidual-
nej pracy w domu;

9)  cotygodniowe bilanse podsumowujące 
postępy każdego uczestnika programu;

10)  prowadzenie własnego motywacyjne-
go dzienniczka „Zdrowego stylu życia”.

Zapewniamy radosną atmosferę, pełną 
pozytywnych emocji, dzięki której dba-
nie o swoje zdrowie oraz pogodę ducha 
będą łatwe i proste do osiągnięcia jak ni-
gdy dotąd. Program realizowany będzie 
w  sześciotygodniowych turnusach po 12 
uczestników. 

Spotkania z motywatorem będą odbywa-
ły się w soboty rano i we środy późnym 
popołudniem, a z dietetykiem - w pierw-
sze dwa wtorki i piątki danego turnusu. 
Po każdym zakończonym turnusie odbę-
dą się spotkania motywująco-wspierają-
ce z uczestnikami.

Jedyne co należy wykonać przed rozpo-
częciem turnusu, to badania: morfologia, 
OB, Glukoza, Lipidogram, Kwas moczo-
wy, Kreatynina, TSH, FT3, FT4, AST, ALT.

Na stronie cuswiazowna.pl w zakładce: Pro-
jekty i programy znajdziesz wszelkie infor-
macje. Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś: telefon 
607 390 961. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Klub „Zdrowego Stylu Życia”. 
Zrób coś dla siebie

Spotkania z motywatorką 
pomagają zmienić swoje 
nawyki żywieniowe
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OSIEDLE PARKOWE

100 Zagospodarowanie terenu przy 
wjeździe do osiedla

0 Konserwacja monitoringu 
osiedlowego

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury

PĘCLIN

50
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w tym doposażenie 
świetlicy

50 Publikacja książki o wsi

100 Wykonanie analizy drożności 
przepustów

PORĘBY

75 Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych

50 Budowa drogi na działce nr 
ew. 1

RADIÓWEK

0 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej

75 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku – rata

50
Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie gminy 
Wiązowna

RUDKA

50 Utwardzenie ul. Biesiadnej 
kruszywem

RZAKTA

50 Budowa ul. Południowej

0 Budowa infrastruktury 
rowerowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 21

Jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych seniorek w naszym 
kraju. Zawsze uśmiechnięta, 
pełna werwy mimo swoich 83 
lat. DJ Wika to już postać – le-
genda. Swoją postawą udo-
wadnia, że każdym wieku 
można cieszyć się życiem i ro-
bić to, co się kocha. Wystarczy 
tylko chcieć!

Wirginia SZMYT, bo tak brzmi jej 
prawdziwe imię i nazwisko, przez 
wiele lat pracowała jako peda-
gog z dziećmi niepełnosprawnymi 
i trudną młodzieżą. – Z wykształce-
nia jestem pedagogiem specjalnym. 
Najpierw pracowałam w „Szkole Ży-
cia” z dziećmi głęboko upośledzo-
nymi. Potem zdecydowałam się na 
resocjalizację i  pracę z  młodzieżą 
z ośrodków wychowawczych. Czu-
łam się spełniona zawodowo, bo ko-
chałam to, co robiłam – opowiada 
DJ Wika.

Wbrew powszechnym stereotypom, 
po przejściu na emeryturę nie za-
mknęła się w swoich czterech ścia-
nach. Wyjechała za granicę. Po 
powrocie przez rok odpoczywała. 
Wtedy dostała propozycję, by zor-
ganizować zajęcia dla seniorów. 

Zgodziła się. Poszła do klubu. Mie-
ścił się w piwnicy. To, co zobaczyła, 
zmroziło ją. To była smutna starość, 
szara, rozpaczliwa, ale ona nie dała 
jej przyzwolenia, by przekroczyła 
jej życiowe progi. Założyła kabaret 
„Ferajna” na warszawskiej Ocho-
cie. Napisała teksty „Moje życie 
wierszem i  piosenką malowane”. 
Grupa pojechała na Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości Artystycznej 
Seniorów do Bydgoszczy. I dostała 
wyróżnienie.

Po powrocie postanowiła kontynu-
ować swoje dzieło. Dostała nowy 
klub ze sceną i wielką salą. Założy-
ła zespół estradowy, wokalny oraz 
taneczny i kabaret „Wiagra”. Praco-
wała w nim pięć lat. Niestety, na-
deszły zmiany i  odeszła z  klubu. 
Przeszła do pubu” Bolek” na Po-
lach Mokotowskich wraz z Fundacją 
Wspierania Inicjatyw Artystycznych 
Seniorów i  Młodzieży, która za-
proponowała jej pracę. Stworzyła 
Przegląd Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Seniorów.

„Seniorzy przyszłością narodów!”
– Byłam inicjatorką zorganizowania 
Ogólnopolskiej Parady Seniorów przy 
pomocy Fundacji Zaczyn. Pierwsza 

„Uczę szacunku  
do przemijania”
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parada odbyła się w 2014 r. Jej ha-
sło brzmiało „Seniorzy przyszłością 
narodów!”. Przemaszerowaliśmy 
ulicami miasta, pokazując, że w jest 
w nas moc i siła. W końcu w Polsce 
jest nas ponad 10 milionów – wylicza 
pani Wirginia. – Nadal biorę w nich 
udział i miksuję muzykę. Ogromnie 
cieszy mnie, że są i pokazują tę doj-
rzałość – piękną i kolorową, która się 
zmienia. Starość nie musi być szara 
i smutna. Może być jest niesamowita.

Jak sama mówi, kiedy wiele lat 
temu zaczynała pracę z seniorami 
i na rzecz seniorów, osoby starsze 
były traktowane jako zło koniecz-
ne. Przeszły na emeryturę, więc 
przestały być produktywne, a co za 
tym idzie, nie są już potrzebne. – 
Niezrozumiały jest dla mnie fakt, że 
osoby, które mają ogromną wiedzę, 
doświadczenie i umiejętności z po-
wodu swojego wieku są odstawiane 
na boczny tor. A przecież mogą pra-
cować dalej lub służyć swoją pomo-

cą innym – stwierdza i dodaje: – Od 
tamtego czasu trochę się w tej kwe-
stii zmieniło, ale niestety jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Choćby kwestia 
opieki zdrowotnej.

– Starość jest rzeczą naturalną, 
choć przebiega różnie. To jednak 
nie oznacza, że można ją scho-
wać i udawać, że jej nie ma. Ja się 
na to nie zgadzam i jestem prote-
stem! Uważam, że starość ma w so-
bie wiele uroku. Sama pokazuję, że 
w tym wieku mogę być jeszcze ak-
tywna i że mimo wieku można jesz-
cze wiele pięknych rzeczy robić 

– mówi DJ Wika. – Kiedy zaczęłam 
grać, było nas – kobiet niewiele. 
Dziś jest inaczej. Byłam na festi-
walu, gdzie występowało 15 DJ-ek, 
głównie młodych, i ja wśród nich. To 
sprawia ogromną radość.

„Starość jest piękna”
DJ Wika miksuje muzykę tylko ze 
zbieranych od wielu lat płyt. Ma 
wszystko – i przeboje z lat jej mło-
dości, i współczesne kawałki. Jest 

rock, italo disco 
czy disco polo. 
Kiedy gra, przy 
jej kawałkach 
bawią się i sta-
rzy, i  młodzi. 
– Mam w  swo-
jej kolekcji płyt 
coś dla każdego 

– stwierdza. – Miksuję muzykę nie 
własną, ale gotowe przeboje. Naj-
ważniejszy dla mnie jest klimat pod-
czas imprez i to, że ludzie dobrze się 
bawią.

Mieliśmy okazję przekonać się o tym 
na własnej skórze podczas pikniku, 
który odbył się we wrześniu w Wią-
zownie. Seniorzy – i nie tylko oni – 
bawili się przez trzy godziny przy 
muzyce miksowanej przez DJ-kę.

Jak sama mówi, nie staje w kon-
kury z  innymi DJ-ami, nie ści-
ga się z młodymi. – Gram już 25 

lat. I w tym, co robię, nie o konku-
rencję chodzi. Nie mam korektora, 
kontrolera i sprzętu za tysiące zło-
tych. Gram z płyt, które kolekcjonu-
ję. Oczywiście, mogłabym nagrywać 
płyty i brylować w muzycznym świe-
cie. Mój kalendarz jest wypełniony. 
Występowałam w  Paryżu, w  Mo-
skwie, w Budapeszcie. Mój przekaz 
jest inny. Od początku chciałam za-
walczyć́ o godne przemijanie i god-
ną starość – mówi DJ Wika.

Wirginia promuje szacunek do 
przemijania. – Chcę, aby młodzi lu-
dzie, patrząc na mnie, przestali bać 
się starości. To element życia każ-
dego z nas. Nie chcę, aby kojarzyli 
ją tylko z tą smutną starością, któ-
rą często obserwujemy dookoła nas. 
Tym, co robię, pokazuję, że w każ-
dym wieku można pracować, być 
aktywnym. Wystarczy tylko chcieć! 
– stwierdza.

DJ Wika stara się zachęcić innych 
seniorów do wyjścia z domów, do 
ludzi. – Nie można zamykać się w so-
bie, rozpamiętywać przeszłości, bo ta 
nie wróci – stwierdza i dodaje: – Na 
zewnątrz jest życie, z którego, mimo 
wieku, nadal można czerpać gar-
ściami. Trzeba się tylko rozejrzeć do-
okoła, poszukać, a na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska
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Trzy dekady Forum Przedsiębiorczości
Forum Przedsiębiorczości Gminy Wią-
zowna powoli przechodzi do historii, 
dlatego postanowiliśmy przypomnieć 
jego działania na rzecz naszej gminy 
i działających w niej przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej 
odbyło się 9 lutego 1994 r. Udział w nim 
wzięli: Andrzej AUGUSTYNIAK, Jolanta 
KOCZOROWSKA, Michał SZWEDO, Anna 
MARKIELIS, Jolanta i Jan WYSZOMIRSCY, 
Jerzy ZAGÓRSKI, Henryk MIKULSKI, An-
drzej KOPKA, Anna GAŁKOWSKA i Marek 
MAJEK. Zebrani zdecydowali powołać do 
życia Forum Przedsiębiorczości, którego 
celem będzie „działanie w interesie ist-
niejących i nowo tworzonych inicjatyw 
gospodarczych, mających bezpośredni 
wpływ na zamożność i bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz osób inwestujących 
na tym terenie”.

Forum już 29 września 1994 r. zarejestro-
wano w KRS pod nr 383/94 i nazwą Sto-
warzyszenie Forum Przedsiębiorczości 
Gminy Wiązowna. W skład pierwszego 
zarządu weszli: prezes Ryszard POŁUJAŃ-
SKI, skarbnik Dorota PLISZCZYŃSKA i se-
kretarz Barbara SZWEDO. Obie panie 
pełniły swoje funkcje nieprzerwanie, a na 
koniec powierzyliśmy im obowiązki likwi-
datorów stowarzyszenia. Funkcję preze-
sa pełnili kolejno Szczepan KRUSZEWSKI 
i Włodzimierz PIECHOWICZ. Forum liczyło 
w różnych okresach od 20 do 30 człon-
ków. Niestety, w czasie tych 28 lat kilku 
członków stowarzyszenia pożegnaliśmy 
na zawsze, choć wciąż pozostają w na-
szej pamięci. Byli to Piotr KULIK, Mieczy-
sław RUSAK, Jolanta PŁATEK, Mirosław 
MIKULSKI, Andrzej KOPKA, Jan WYSZO-
MIRSKI, Piotr CEGŁOWSKI.

Kalendarze, debaty i konferencje
Forum funkcjonowało na wielu róż-
nych płaszczyznach. Na pierwszym miej-
scu należy wymienić działania na rzecz 
przedsiębiorców, czyli szkolenia i  spo-
tkania ze specjalistami z zakresu prawa, 
ubezpieczeń, rachunkowości bezpie-
czeństwa, funduszy unijnych itp. Do tej 
kategorii zaliczamy też udział w  kon-
ferencjach i  forach przedsiębiorców na 
szczeblu gminy, powiatu, a  także kra-
ju oraz udział w  targach i wystawach, 
np. w 1995 r Gospodarcze Forum Gmin 
w  Warszawie czy kilkakrotnie Polagra 

w Poznaniu. Udanym przedsięwzięciem 
była też organizacja własnej konferen-
cji Forum Gospodarcze Wiązowna 2002. 
W następnych latach Forum brało udział 
w cyklicznych Mazowieckich Spotkaniach 
Przedsiębiorców. Aktywnie działało też 
na rzecz popularyzowania i reklamowa-
nia firm swoich członków, wydając przez 
wiele lat własny kalendarz czy włączając 
się w akcje ustawiania tablic informacyj-
nych z mapą gminy, na których umiesz-
czano reklamy firm członków.

Ważnym merytorycznie aspektem dzia-
łalności Forum była ta na rzecz lokalnej 
społeczności oraz współpraca i informo-
wanie władz gminy, a następnie powia-
tu o stanowiskach i sprawach istotnych 
z punktu widzenia przedsiębiorców. Na-
sze Stowarzyszenie było organizatorem 
pierwszej w historii gminy debaty kan-
dydatów na wójta. Organizowaliśmy, co 
jakiś czas, spotkania z kolejnymi wójta-
mi, przedstawialiśmy pisemne stanowi-
ska w sprawach projektów drogowych, 
cen za wywóz odpadów, wysokości po-
datków, planów zagospodarowania prze-
strzennego, rozwoju sieci kanalizacyjnej 
i  wielu innych. Członkowie Forum ak-
tywnie uczestniczyli w tworzeniu Strate-
gii Rozwoju Gminy Wiązowna i Strategii 
Rozwoju Powiatu Otwockiego.

Huczne wsparcie półmaratonu
Forum współpracowało z innymi organi-
zacjami społecznymi, działającymi w na-
szej gminie. Wspierało i sponsorowało 
ich inicjatywy, np. piknik „Wspólne więzi” 
organizowany w Radiówku przez Stowa-
rzyszenie „Jesteśmy”, zawody sportowe 

i wyjazdy szkoleniowe zawodników or-
ganizowane przez Klub Advit i inne klu-
by. Wśród naszych partnerów było wiele 
organizacji gminnych, m.in. Stowarzy-
szenie „Wola”, Stowarzyszenie „Eko-
Wiąz”, Stowarzyszenie „Wawrzynioki”, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka. 
Z  powodzeniem podjęliśmy inicjatywę 
rekomendowania do Nagrody Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Koła 
Gospodyń Wiejskich z  Glinianki, które 
w 2008 r. tę nagrodę otrzymało.

Współpraca władz gminy z  przedsię-
biorcami przy organizacji najważniejszej 
imprezy sportowej, czyli Półmaratonu 
Wiązowskiego, była jednym z impulsów 
do powołania stowarzyszenia. Forum 
przez wszystkie lata swojego istnienia 
sponsorowało półmaraton i wspomaga-
ło jego organizację.

Na osobną uwagę zasługuje też dzia-
łalność charytatywna i sponsorska, któ-
ra była na tyle szeroka, że trudno ją tu 
w całości omówić. Warto jednak wspo-
mnieć o  przygotowywaniu paczek 
świątecznych, które przekazywaliśmy 
dzieciom do świetlicy Caritas i szkołom, 
dofinansowywano dożywianie dzieci 
w szkołach oraz wyjazdy na zimowiska. 
Zarówno Forum, jak i poszczególni człon-
kowie, wspomagali finansowo uzdolnio-
ne dzieci i młodzież z grup tanecznych 
i wokalnych z GOK. Na naszą pomoc mo-
gli liczyć harcerze i OSP. Zbieraliśmy dary 
dla dzieci Polaków z Łotwy, dofinansowa-
liśmy pobyty wakacyjne młodych Pola-
ków z Łotwy i Ukrainy. Zebraliśmy i nasi 
członkowie zawieźli dary dla powodzian 

Foto: I. Trzaska

Członkowie wraz 
z rodzinami posadzili 

400 buków
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z zachodnich województw. Ciekawą i po-
żyteczną akcję zbiorki okularów dla Afry-
ki zorganizowała Alicja FECZKO.

Platan i 400 buków
Dziesiątą rocznicę działalności Forum 
uczciliśmy, pozostawiając trwały ślad 
w  przestrzeni publicznej. W  2005  r. 
ufundowaliśmy i umieściliśmy na Kopcu 
w Wiązownie tablicę upamiętniającą wal-
ki 1920 roku na terenie Wiązowny i oko-
lic. Pomysłodawcami tablicy byli Czesław 
KONOWROCKI i Krzysztof OKTABIŃSKI.

Dwudziesta piąta rocznica działalności 
Forum stała się okazją do pozostawienia 
trwałego śladu w przyrodzie. W Gmin-
nym Parku Centrum w Wiązownie posa-
dziliśmy pamiątkowy platan, a następnie, 
dzięki zaangażowaniu Jana MARKOW-
SKIEGO i nawiązaniu współpracy z Nad-
leśnictwem Celestynów, posadziliśmy 

w malcanowskim sosnowym lesie 400 
sadzonek buka. W miejscu tym umieści-
liśmy tablicę pamiątkową.

Ważnym wydarzeniem obchodów 25-le-
cia działalności Stowarzyszenia Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna 
było uhonorowanie go tytułem „Zasłu-
żony dla Gminy Wiązowna” przez wójta 
Janusza BUDNEGO. Wielu członków Fo-
rum również otrzymało tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Wiązowna” oraz „Złote Wiązy” 
dla wiodących przedsiębiorców w  róż-
nych kategoriach. Statuetkę „Złoty Wiąz” 
otrzymało również Stowarzyszenie.

Wszystkim, z którymi mieliśmy przyjem-
ność współpracować przez te wszystkie 
lata, serdecznie dziękujemy, bo dzięki po-
łączeniu sił mogliśmy zrobić więcej dla na-
szej społeczności. 

Jolanta Koczorowska

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

0
Projekt organizacji ruchu 
wraz z wykonaniem progu 
zwalniającego w ul. Parkowej

100
Doposażenie przedszkola 
w Wiązownie w ramach działań 
PSE S.A.

100 Budowa monitoringu ulic

25
Zagospodarowanie terenu 
starorzecza przy Gminnym 
Parku Centrum

75
„Pro-HYDRO” – 
zagospodarowanie wody 
deszczowej

0
Budowa pomnika 
poświęconego pamięci 
strażakom

Ciąg dalszy paska na str. 22

Forum posadziło 
pamiątkowy platan 
w parku w Wiązownie

Forum wyróżniono „Złotym Wiązem” 
w kategorii „Lider ekonomii społecznej”
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WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100 Budowa wodociągu 
w ul. Niezapominajki

100 Budowa wodociągu 
w ul. Sarniej

100 Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej

50
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie 
Wiązowna – ul. Sportowa

25 Budowa ul. Sadowej

25 Modernizacja ul. Projektowanej 
i Spokojnej

100 Budowa monitoringu ulic

25 Zagospodarowanie działki nr 
ew. 5 przy ul. Kościelnej

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Pawilonie Kultury

50 Doposażenie OSP Wiązowna

WOLA DUCKA

50
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie 
Wiązowna – ul. Sportowa

100 Budowa ciągu pieszo – 
rowerowego na ul. Słonecznej

100 Zakup urządzeń rekreacyjnych

75
Utrzymanie ładu w przestrzeni 
sołectwa i zakup urządzeń 
rekreacyjnych

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej

WOLA KARCZEWSKA

50 Rozbudowa sieci wodociągowej 
u ul. Doliny Świdra

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 27

Jak ogrzewać tanio 
i efektywnie dom
Inflacja rośnie, a co za tym idzie także 
nasze rachunki za prąd, wodę i ogrze-
wanie. Co robić, aby comiesięczne 
płatności za media nie przyprawiały 
nas o zawał serca? O tym rozmawia-
my z doradcą energetycznym Agniesz-
ką ANTOSZEWSKĄ, właścicielką firmy 
CERTEN.

Późna jesień i zima to wyższe rachun-
ki za prąd, gaz i inne paliwa ogrzewa-
jące nasze domy. Co zrobić, żeby płacić 
mniej, a w domu było nadal przyjem-
nie ciepło?

Agnieszka ANTOSZEWSKA: Najczęstszym 
problemem jest przegrzewanie pomiesz-
czeń. Obniżenie temperatury już o 1 – 2 
st. C daje duże oszczędności. Można ta-
kie rozwiązanie zastosować w pokojach, 
z których nie korzystamy po południu. 
Nie należy zastawiać grzejników mebla-
mi. Nad grzejnikiem należy zamontować 
parapet, aby ciepło nie uciekało do góry. 
Warto też założyć zawory termostatycz-
ne na grzejnikach i ich używać.

Jeżeli piec posiada automatykę cen-
tralnie sterującą z  programatorem ty-
godniowym i  godzinowym dobrym 
rozwiązaniem jest, w czasie, kiedy nie 
ma nikogo w domu, obniżyć temp do 18 
st. C., a w trakcie dłuższych wyjazdów 
obniżyć temperaturę nawet do 16 st. C.

W okresie, kiedy jest słońce, warto odsła-
niać okna. Ciepło wpada wtedy do środ-
ka domu i daje dodatkowe zyski ciepła. 
Kiedy jest pochmurno i  zimno, warto 
zasłonić okna firankami. Stanowią one 
dodatkową warstwę, są izolatem. Po-
winniśmy również zaizolować przewo-
dy przechodzące przez nieogrzewane 
pomieszczenia.

Co należy zrobić, aby ciepło nie ucieka-
ło z domu?

A.A.: Oczywiście, najważniejsza jest 
termomodernizacja budynku. Przede 
wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy 
okna i  drzwi wejściowe są dobrze za-
montowane. Warto wymienić w  nich 
uszczelki.

Należy ocieplić ścianę między nieogrze-
wanym garażem a częścią mieszkalną, 
strop pod nieogrzewanym poddaszem 
oraz strop od strony piwnicy. Powinni-
śmy sprawdzić otwory, przez które wcho-
dzą media do budynków. Tam też mogą 
być nieszczelności. Wietrzyć pomieszcze-
nia należy krótko przy zamkniętych za-
worach termostatycznych.

Jaki rodzaj ogrzewania jest najbardziej 
efektywny?

A.A.: Ogrzewanie niskotemperaturowe 
i  płaszczyznowe, czyli np. podłogowe. 
W tym wypadku jednak nie można całej 
podłogi zastawić meblami. Można też za-
montować ogrzewanie ścienne, np. w sy-
pialni za wezgłowiem łóżka.

Czy instalowanie odnawialnych źró-
deł energii (OZE) to idealny pomysł dla 
każdego?

A.A.: Jak najbardziej instalowanie OZE 
ma sens. W mojej ocenie najlepsze są 
ogniwa fotowoltaiczne. Dają one pew-
ną niezależność energetyczną. Zimą 
wykorzystamy wytworzoną energię elek-
tryczną do oświetlenia domu, a  latem 
nadwyżkę np. do ogrzewania wody za 
pomocą prądu.

Rozmawiała Agnieszka CHYŻYŃSKA.

Foto: Adobe Stock

Nad grzejnikami 
zamontuj parapety
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Omen – w schronisku jest od połowy lipca. 
Schronisko go frustruje – biega po boksie w kół-
ko, szczeka i nie może wyciszyć. Jest w ciągłym 
czuwaniu i stresie. Jest zupełnie inny po wyj-
ściu z boksu na spacer – uspokaja się, na smyczy 
idzie koło nogi, robi się beztroski i skupiony na 
chwili. Omen jest w typie owczarka niemieckie-
go, waży ok. 30 kg i sięga ponad kolano. Ma ok. 
5 lat, więc całe życie jeszcze przed nim! Do dzieci 
jest neutralny, jednak 
polecamy do star-
szych ze względu na 
gabaryty i być może 
wzmożony stres po 
adopcji. Jest po ka-
stracji, ma wszystkie 
szczepienia oraz czip. 
Czeka na dom w bok-
sie 50.

Komedia – zabawowa, tryskająca ener-
gią dziewuszka w  typie labradora! Kome-
dia swoje imię dostała nie z przypadku! Jest 
po prostu komiczna, prześmieszna, rozlata-
na i żywa! Wszędzie jej pełno. Sunia w śred-
nim wieku, z  charakterem i  entuzjazmem 
„szczeniorka”. Pozytywnie zakręcona babecz-
ka. W towarzystwie ludzi czuje się jak ryba 
w wodzie! Jest stuprocentowo otwarta, ufna 
i proludzka. Komedia 
waży ok. 17 kg, się-
ga mniej więcej do 
kolan. Ze względu na 
jej energię i skoczli-
wość – polecamy do 
dzieci starszych. Ro-
dzinko, przybywaj! 
Komedia już bardzo 
się niecierpliwi!

Szukają kochającego domu kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl | tel. 22 789 70 61

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.

osłonowe zostaną wypłacone jedno-
razowo. Wyniosą odpowiednio: 3000 
zł – w  przypadku opalania pelletem 
drzewnym lub innym rodzajem bioma-
sy; 2000 zł – w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; 
1000 zł – w przypadku opalania drew-
nem; 500 zł – w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł gazowy 
na skroplony gaz LPG.

Warunkiem otrzymania dopłaty lub do-
datku jest wpis lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). Formula-
rza wniosku jest do pobrania w Centrum 
Usług Społecznych Gminy Wiązowna 
w Radiówku. Wniosek w imieniu całego 
gospodarstwa domowego składa jedna 
osoba. Musi jednak wymienić wszystkie 
osoby, które wspólnie z nią tworzą go-
spodarstwo domowe. Gospodarstwem 
domowym są wszystkie osoby zamiesz-
kujące wspólnie i wspólnie gospodaru-
jące. A więc np. mieszkające razem pary 
w związkach nieformalnych powinny zło-
żyć jeden wniosek, a nie dwa osobne.

W formularzu zaznaczamy jedno, głów-
ne źródło ogrzewania węglowego, np. 
kocioł na paliwo stałe, koza czy piec ka-
flowy. Pamiętajmy! Wskazane przez nas 
źródło ogrzewania powinno być wcześniej 
wpisane do lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. Będzie 
to weryfikowane przez gminę na eta-
pie rozpatrywania wniosku. W przypad-
ku złożenia wniosku za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej należy uwie-
rzytelnić go profilem zaufanym.

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnione-
go wniosku gmina będzie miała 30 dni na 
wypłatę. Wnioski o wypłatę będzie można 
składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek należy złożyć w Centrum Usług 
Społecznych Gminy Wiązowna w Radiów-
ku (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna) w po-
niedziałek w godz. 8.00 – 18.00, a od wtorku 
do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Tu również 
można uzyskać więcej informacji na temat 
dodatku pod nr tel. 22 780 46 59. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Dodatek do 
ogrzewania. 
Złóż wniosek
3000 zł – tyle wynosi dodatek wę-
glowy oraz dopłata do ogrzewania 
domu peletem lub biomasą. Wnioski 
należy wypełnić i złożyć w Centrum 
Usług Społecznych Gminy Wiązowna 
w Radiówku.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł 
przysługuje gospodarstwom domowym, 
w których głównym źródłem ogrzewania 
jest węgiel, spalany w: kotle, kominku, 
kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie ku-
chennym, piecokuchni, kuchni węglowej 
lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą 
być zasilane węglem kamiennym, brykie-
tem lub pelletem zawierającymi co naj-
mniej 85% węgla kamiennego. Nie ma 
kryterium dochodowego.

Dodatki osłonowe otrzymają osoby uży-
wające do ogrzewania pellletu, drewna, 
oleju opałowego i gazu LPG. Będą mo-
gły otrzymać gospodarstwa domowe, 
w których źródłem ciepła jest: kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia albo piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane pelletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodzajem bio-
masy; kocioł gazowy zasilany skroplo-
nym gazem LPG; kocioł olejowy. Dodatki 

Kazar – to jeszcze dzieciak. Ma nie wię-
cej niż 9 miesięcy. Natychmiast dał się po-
znać jako beztroski chłopaczek, cieszący 
się każdą chwilą życia i obecnością czło-
wieka. Potrafi być przylepny, zaczepny, 
spragniony kontaktu oraz interakcji. Kazar 
to łagodny, młody cielak. Jest otwarty, to-
warzyski, przesympatyczny. Obecnie waży 
około 20 kg, sięga do kolan. Dla Kazara 
świetnie sprawdzi-
łaby się rodzinka 
aktywna, równie 
energiczna i weso-
ła jak on. Ma ksią-
żeczkę zdrowia, 
komplet szczepień 
oraz czipa. Po ad-
opcji musi zostać 
wykastrowany.

Dodatek mogą uzyskać osoby 
opalające dom węglem
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Powstał z  inicjatywy rodziców. Jego 
zawodnicy mają na swoim koncie 
wielokrotne tytuły, w  tym mistrza 
i  mistrzyni Polski. Zaczynał od kil-
ku trenujących, dziś jest ich już 120, 
a lista rezerwowa jest bardzo długa. 
Uczniowski Klub Sportowy z Zakrętu, 
bo o nim mowa, to jedno z najprężniej 
działających tego typu stowarzyszeń 
na terenie naszej gminy.

– Zarówno w  Zakręcie, jak i  w  okoli-
cy, brakowało ciekawych zajęć rucho-
wych. W szkole podstawowej w Zakręcie 
pracował i  nadal pracuje trener Artur 
MROCZEK, utytułowany zawodnik i wie-
lokrotny mistrz Polski w grapplingu BJJ i 
kick-boxing. Rodzice oraz grono pedago-
giczne z dyrektor Elżbietą OLCZYK-SZUM 
na czele poprosili go, aby stworzył klub. 
Był jego pierwszym prezesem i do dziś 
trenuje dzieci i  młodzież – wspomina 
Iwona MICHALAK, prezes UKS Zakręt. 
– Klub powstał z  pasji do sportu i  ta 
pasja przez cały czas towarzyszy nam 
w działaniach.

Początkowo klub miał niewielu członków 
i zajęcia odbywały się tylko w Zakręcie. 
Dziś ma już 120 czynnych zawodników 
w trzech szkołach, bo zajęcia odbywają 
się także w Wiązownie i Malcanowie. – 
Niestety, ze względu na brak środków i za 
małą liczbę trenerów, nie możemy przyjąć 
wszystkich. Już zapisujemy ich na listę re-
zerwową – mówi prezes MICHALAK.

W ramach zajęć odbywają się trenin-
gi z  różnych dyscyplin: brazylijskie 
jiu-jitsu, grapplingu, zapasów i  ele-
mentów akrobatyki. Zawodnicy, je-
śli jest to tylko możliwie, biorą udział 
we wszystkich najważniejszych zawo-
dach, a wracając z nich, zawsze mają 
się czym pochwalić. – Oczywiście, wy-
niki są ważne, ale nie najważniejsze. 
Uczymy naszych zawodników, że naj-
ważniejsze jest dać z  siebie wszyst-
ko i walczyć do końca. Równie istotne 
jest dla nas nauczenie tych młodych lu-
dzi walki fair play – mówi prezes UKS 
Zakręt.

W zajęciach UKS uczestniczą także za-
wodnicy dorośli oraz z  różnego rodza-
ju problemami. – Trenują u nas dzieciaki 
i  autystyczne, i  z zespołem Aspergera. 
Te dysfunkcje nie są żadną przeszkodą 
w  uprawianiu sportu. Wystarczy odpo-
wiednie podejście. Biorą udział w zawo-
dach i  je wygrywają – tłumaczy Iwona 
MICHALAK. Ogromnym wsparciem dla 
Klubu są zarówno rodzice, jak i wolon-
tariusze, którzy zawsze służą pomocą.

Klub cały czas się rozwija, a co za tym 
idzie, koszty rosną. Przy oszczędnym dzia-
łaniu wydatki klubu kształtują się na po-
ziomie 130 tys. zł. UKS pozyskuje środki 
z różnych źródeł. Co roku składa wniosek 
i otrzymuje dotację z Gminy Wiązowna 
(w 2022 r. – 40 tys. zł), Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, Polskiego Związku Zapaśniczego 
z Andrzejem SUPRONEM na czele oraz 
od sponsorów i partnerów biznesowych. 
– Każda złotówka się liczy. Za te pienią-
dze kupujemy sprzęt, którym dzielimy sie 
z  innymi, czy też organizujemy wyjazdy 
zgrupowania szkoleniowe albo zawody – 
wylicza prezes UKS.

Niestety, zawody międzynarodowe na ra-
zie zostają poza zasięgiem zawodników 
z Zakrętu. – To są duże koszty, a nas na nie 
zwyczajnie nie stać – stwierdza prezes UKS 
Zakręt. – W 2023 roku są zawody w Paryżu. 
Mamy piątkę zawodników, która mogłaby 
wziąć w nich udział, ale musimy zdobyć na 
ten wyjazd fundusze.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Mistrzowski UKS Zakręt

Foto: U
KS Zakręt
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Tymon PIWIŃSKI i  Nadia 
LATO, Maja PAWŁOWSKA 
oraz Karol MIELCUCH to 
młodzi mieszkańcy naszej 
gminy, którzy w  ostatnim 
czasie stanęli na mistrzow-
skich podiach.

Tymon i Nadia swoją pasję, 
jaką jest taniec, rozwijają na 
co dzień w Klubie FAST-STEP. 
Zdobycie Wicemistrzostwa 
Świata w  2021  r. w  kombi-
nacji sześciu tańców w kate-
gorii U10, jak się okazało rok 
później, było przedsmakiem 
zdobytego Mistrzostwa Świa-
ta 2022 w kombinacji ośmiu 
tańców w kategorii U12.

W Szczecinie odbyły się Mi-
strzostwa Świata w  Karate 
WKA. W  zawodach wystar-
towało ponad 600 zawodni-
ków z 26 państw. Dla jednej 
z  naszych młodych miesz-
kanek okazały się bardzo 
udane. Maja PAWŁOWSKA, 
uczennica Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterskich Lotni-
ków Polskich w Wiązownie, 

dzięki swojej ciężkiej pra-
cy oraz treningom pod kie-
runkiem senseia Mirosława 
PLATY, osiągnęła znakomi-
te rezultaty. Maja, występu-
jąc w składzie reprezentacji 
Polski, w  swojej kategorii 
wiekowej zdobyła tytuł Mi-
strzyni Świata oraz złoty 
medal w kata z pałkami nun-
chaku oraz srebrny medal 
i  dwa brązowe w  kata duo 
nunchaku.

Karol MIELCUCH zajął trzecią 
pozycję w prestiżowym turnie-
ju szachowym w łotewskiej Ry-
dze. Karol startował w turnieju 
szachowym Riga Technical Uni-
versity Open 2022 w kategorii 
do 14 lat. Jest to największy 
klasyczny turniej szachowy 
w  krajach bałtyckich. W  tur-
nieju startowało 49 zawod-
ników z  ośmiu krajów. Karol 
zdobył siedem z  dziewięciu 
możliwych punktów, co zapew-
niło mu trzecie miejsce w Riga 
Technical University Open. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Młodzi mieszkańcy 
z mistrzowskimi 
tytułami

Narodowy Dzień 
Sportu w Zakręcie
Pokazy i  zajęcia m.in. 
z  parkour, sumo, grap-
pling, brazylijskiego jiu-jit-
su czy siatkówki czekały na 
wszystkich, którzy 18 wrze-
śnia odwiedzili Zakręt, by 
wziąć udział w Narodowym 
Dniu Sportu.

Niestety, tego dnia pogoda 
spłatała nam figla, a  opady 
deszczu sprawiły, że nasza 
impreza stanęła pod znakiem 
zapytania. Jednakże dzięki 
wsparciu dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej im. C.K. Norwida 

w  Zakręcie, udało się nam 
przenieść nasze działania na 
halę sportową. Rozpoczęliśmy 
zajęciami z brazylijskiego jiu-
-jitsu, prowadzonymi przez 
instruktorów z UKS Orły Za-
kręt. Następnie wraz z  UKS 
Niedźwiadek można było 
sprawdzić się w sumo.

Po sportach walki Lokalny Ani-
mator Sportu Jacek SKWARA 
rozpoczął serię gier i  zabaw 
ogólnorozwojowych. W  licz-
nych konkurencjach odby-
wała się międzypokoleniowa 

rywalizacja, gdy w  przeciw-
nych drużynach znaleźli się 
seniorzy, młodzież i  dzieci. 
Na zakończenie zmagań chęt-
ni wzięli udział w  zajęciach 
z  siatkówki, prowadzonych 
przez byłą reprezentantkę 
Polski w  siatkówce Joannę 

KACZOR-BEDNARSKĄ z Akade-
mii Siatkówki. Zregenerowali 
także utraconą energię, racząc 
się czekającymi na wszystkich 
smakołykami. 

Michał Białek
zapisy@gok-wiazowna.pl

Tymon z Nadią 
(pierwsza para od lewej)

Maja (trzecia od lewej) 
z koleżankami

To kolejny sukces Karola 
(pierwszy z lewej)

Foto: G
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Pod koniec sierpnia w dawnym bu-
dynku gimnazjum w Gliniance swo-
je podwoje otworzył Gminny Żłobek 
"Wiązusie". Od września uczęszcza do 
niego 45 dzieci. To pierwsza tego typu 
placówka w naszej gminie. I bardzo 
potrzebna. Podczas rekrutacji zgłosi-
ło się trzy razy więcej dzieci niż było 
miejsc.

Po godz. 8.00 po korytarzu przemyka 
młody mężczyzna z  małym chłopcem 
na rękach. Dziecko wtula się w tatę. Ten 
coś tłumaczy mu na ucho. Podchodzą do 
sali, otwierają drzwi. Tata całuje małego, 
stawia go na ziemi i kuca przy nim. Ma-
luch przytula się do niego, potem raźnym 
krokiem wchodzi do sali. Odwraca się, 
macha do ojca. Ten odmachuje na poże-
gnanie i zamyka drzwi. Odchodzi.

Nie każdy może sobie pozwolić na wy-
najęcie opiekunki lub ma babcię, która 
może zająć się wnukiem lub wnuczką. 
Dla rodziców, którzy nie mają z kim zo-
stawić malucha, żłobek jest jedyną al-
ternatywą. Mieszkańcy naszej gminy 
z  niecierpliwością czekali na taką pla-
cówkę. – Niestety, po zakończeniu urlo-
pu macierzyńskiego oraz wykorzystaniu 
zaległego urlopu, żona musiała wrócić 
do pracy – tłumaczy tata jednego z pod-
opiecznych glinieckiego żłobka. – Mamy 

kredyt na dom, a obie babcie mieszkają 
daleko. Dlatego, jak tylko ogłoszono na-
bór, złożyliśmy dokumenty. I bardzo cie-
szymy się, że syn został przyjęty.

– Samotnie wychowuję synka. Niestety, 
nie mogę pozwolić sobie na zatrudnie-
nie opiekunki. Żłobek pozwoli mi wrócić 
do pracy. Nie było łatwo z nim się rozstać, 
ale nie miałam wyjścia. Wiem, że tu synek 
ma dobrą opiekę – mówi mama jednego 
z chłopców.

Żłobek w gimnazjum
Jeszcze niespełna pół roku temu na pa-
terze budynku pod dawnym gimnazjum 
w  Gliniance mieściło się tymczasowe 
Centrum Pomocy Uchodźcom. W zaled-
wie cztery miesiące część sal, w sumie 
blisko 700 m, została przebudowana 
i dostosowana do potrzeb żłobka. Wy-
burzono ściany, dobudowano łazienki 
z małymi umywalkami i toaletami. Poja-
wiły się dodatkowe pomieszczenia. Sale 
zostały wyposażone w nowe, kolorowe 

i  przyjazne małym dzieciom mebelki. 
Są też małe stoliczki i krzesła, przy któ-
rych najstarsze dzieci spożywają posił-
ki. Młodsze dzieci są karmione przez 
opiekunki. W salach jest dużo barwnych 
i bezpiecznych zabawek. Jest także kuch-
nia wyposażona w niezbędne urządzenia 
umożliwiające przygotowywanie posił-
ków dla maluchów.

Na zewnątrz przed budynkiem powsta-
je plac zabaw. Na razie dzieci wychodzą 
na spacer na łąkę lub do lasu. Całkowi-
ty koszt wykonanych prac budowlanych 
oraz zrealizowanych dostaw i usług zwią-
zanych z utworzeniem żłobka w Glinian-
ce wyniósł blisko 2,5 mln zł. Nasza gmina 
na żłobek uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 1 348 701,84 zł w ramach 
Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do ak-
tywności zawodowej osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziała-
nia 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktyw-
ności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 
2014 – 2020. Całkowita wartość projektu 
to 1 687 692,24 zł.

Trudny czas adaptacji
– Pierwsze dwa – trzy tygodnie września 
poświęciliśmy na adaptację naszych pod-
opiecznych. Poprosiliśmy rodziców o  in-
formację na temat dzieci, bo przecież oni 
znają je najlepiej. Były takie, które już po 
dwóch – trzech dniach same zostawały na 
kilka godzin. Był też takie, które potrzebo-
wały więcej czasu – tłumaczy Agata ŁĘ-
GOWSKA, dyrektorka żłobka. – Rodzice 
uczestniczyli w części zajęć, pomagali przy 
posiłkach.

– Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku 
są dla każdego malucha bardzo trudne. 
W końcu rozstaje się z rodzicami na dłużej 

Żłobek, 
czyli nauka 

samodzielności

Uroczyste przecięcie 
wstęgi podczas 
otwarcia żłobka
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niż tylko kilka minut czy godzinę. Dlatego 
tak ważny jest czas adaptacji, który po-
zwala maluchowi w bezpieczny i łagodny 
sposób wejść w nowe środowisko – tłuma-
czy psycholog Katarzyna TULIN. – Bardzo 
ważne było podejście rodziców. Ustaliśmy 
z nimi zasady funkcjonowania i działania 
na ten czas. Opracowaliśmy wspólnie róż-
nego rodzaju wyjścia awaryjne.

– Mamy za sobą pierwszy miesiąc dzia-
łania żłobka. Nasi podopieczni mają już 
za sobą ten trudny czas adaptacji. Oczy-
wiście, zdarza się jeszcze, że ktoś zapła-
cze, ale to są już sporadyczne przypadki 
– dodaje Agata ŁĘGOWSKA. – Ten czas 
dla wielu rodziców był bardzo trudny. 
Staraliśmy się ich do tego jak najlepiej 
przygotować.

– Posyłanie malucha do żłobka może przy-
nieść wiele korzyści. W grupie rówieśni-
ków uczą się nawiązywać kontakty, dzielić 
zabawkami, przez naśladownictwo naby-
wają nowe umiejętności, szybciej stają 
się samodzielne – mówi Katarzyna TU-
LIN. – Żłobek sprawia, że pociecha dobrze 
się rozwija, a w przyszłości łatwiej nawią-
zuje kontakty.

Spacer w karocy
Przedszkola i szkoły funkcjonują w opar-
ciu o przepisy o systemie oświaty. Żłobek 
formalnie nie ma nic z nią wspólnego. 
Działa w oparciu o ustawy: o opiece nad 
dziećmi do lat trzech oraz o  zdrowiu 
publicznym. – Praktycznie jednak moja 
kadra przygotowuje zajęcia w  oparciu 
o wybrane elementy z podstawy progra-
mowej, dlatego że naszym zadaniem jest 
przygotowanie dzieci do pójścia do przed-
szkola – tłumaczy dyrektor. – Dzieci chęt-
nie uczestniczą w takich zajęciach. Tworzą 
własne prace. Już powstały pierwsze gale-
rie, które mogą podziwiać rodzice.

Żłobek ma swój ramowy rozkład dnia. 
– W  najmłodszej grupie zajęcia mają 
charakter opiekuńczy z elementami na-
uki samoobsługi – siadania, wstawania, 
przechodzenia z  jednej sali do drugiej. 
W pozostałych dwóch grupach, gdzie są 
dzieci starsze, odbywają się zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze z elementami dy-
daktycznymi. Teraz prowadzimy zajęcia 

tematycznie zwią-
zane z jesienią. Na 
spacerach dzieci 
zbierają materia-
ły, a  potem wyko-
nują z  nich prace 
– wylicza dyrektor 
żłobka. – Staramy 
się, aby każda gru-
pa spędzała czas 
na świeżym po-
wietrzu. Starsze 
dzieci wychodzą 
same, zaś młodsze 
wyjeżdżają w  sze-
ś c i o o s o b o w y c h 
wózkach i  zwie-

dzają okolicę. Nasze „karoce” nadal 
wzbudzają w mieszkańca Glinianki duże 
zainteresowanie – dodaje, śmiejąc się 
dyrektorka.

Po spacerze dzieci jedzą pierwsze da-
nie z obiadu, a potem idą na drzemkę. 
Po niej jedzą drugie danie i uczestniczą 
w  zajęciach poobiednich organizowa-
nych przez opiekunów grup do podwie-
czorku. W przypadku placówki, jaką jest 
żłobek, niełatwo jest stworzyć plan dzia-
łania. – Na razie planujemy pracę w blo-
kach miesięcznych, przede wszystkim 
dla starszych dzieci – mówi dyrektor ŁĘ-
GOWSKA. – Wychowawczynie prowadzą 
„Dzienniki zajęć”, w których opisują każ-
dy dzień.

Dyrektor ŁĘGOWSKA miała duży wpływ 
na dobór kadry, z którą pracuje. Wszyst-
kie panie mają odpowiednie kwalifika-
cje i  wykształcenie oraz doświadczenie 
w pracy z dziećmi. – Dziś już wiem, że każ-
da z moich opiekunek, to był strzał w dzie-
siątkę. Widzę, z  jakim namaszczeniem 
opiekują się dziećmi, jak mocno się anga-
żują, ile ciepła i czułości mi dają. Zajmują 
się swoimi podopiecznymi tak, jakby zaj-
mowały się własnymi dziećmi – mówi Aga-
ta ŁĘGOWSKA. – To jest bardzo ważne, bo 
nasi podopieczni potrzebują bliskości, czu-
łości, przytulenia.  

Redakcja
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

ZAKRĘT

50
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej części 
miejscowości

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na ul. Szkolnej

75
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Jana 
Pawła II

50 Budowa ul. Długiej

25 Przebudowa ul. Dobrej – etap II

25 Przebudowa ulicy Górnej 
i odcinka ulicy Krętej

100 Budowa monitoringu 
w ul. Kościelnej

75 Zakup koszy na śmieci

50 Utwardzenie dróg 
w miejscowości kruszywem

ŻANĘCIN

25 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej

100 Doposażenie świetlicy wiejskiej

0 Rewitalizacja Miejsca Pamięci 
Narodowej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

75 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych

75
Dostosowanie budynku 
Urzędu Gminy Wiązowna do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami

25 Zakup samochodów średnich 
dla OSP z terenu gminy

Ciąg dalszy paska na str. 28

Spacer w „karocy”
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Minął rok od powołania do życia Wią-
zowskiej Akademii Seniora. Od tego 
czasu spotykamy się co tydzień, by ra-
zem spędzać czas.

– Cały czas szukamy sposobów na wycią-
gnięcie z domów tych seniorów, którzy do 
tej pory nie uczestniczyli aktywnie w życiu 
naszej gminy. Wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Wiązownie wpadliśmy na 
pomysł stworzenia Akademii. I to był strzał 
w dziesiątkę – mówi Wanda WITKOWSKA, 
przewodnicząca Rady Seniorów Gminy 
Wiązowna.  – Zamiast siedzieć w  domu 
przed telewizorem warto wyjść do ludzi, 
spotkać się z nimi, nawiązać nowe zna-
jomości. Gorąco zachęcam wszystkich do 
przyjścia na nasze spotkania.

Seniorzy sami tworzą to miejsce, spędza-
jąc czas twórczo, atrakcyjnie, kreatyw-
nie, ale przede wszystkim w doborowym 

towarzystwie. Uczestnicy w ramach Aka-
demii organizują wyjazdy, warsztaty roz-
wojowe, zajęcia artystyczne. Inicjowane 
są spotkania ze specjalistami.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
jako koordynator Akademii zapewnia 
dodatkowe atrakcje: koncerty, spotkania 
podróżnicze, warsztaty kulinarne, kre-
atywne i artystyczne. Co tydzień propo-
nowane są inne działania.

Zapraszamy w  każdy czwartek w  godz. 
16.00 – 18.00 do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiązownie do sali wiązu (na par-
terze). Nie obowiązują zapisy, a  udział 
w  warsztatach jest bezpłatny. Do Aka-
demii może dołączyć każdy senior, bez 
względu na miejsce zamieszkania. 

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl

Akademia dla seniorów 
ma już rok

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

LEGENDA:

0   Opracowanie założeń

25   Faza projektowa/przygotowawcza

50   Kontynuacja/lub/procedura wyło-
nienia wykonawcy

75   Realizacja zadania/lub/pozwolenia 
na budowę

100   Zadanie zakończono

Informacji w sprawie zaawansowa-
nia realizacji inwestycji prowadzo-
nych na terenie gminy udziela Olga 
Pieniak-Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl

50
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

50
Systemowa modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia 
w formule PPP

25 Projekt Gminnego Rodzinnego 
Centrum Sportu i Rekreacji

50
Zagospodarowanie 
ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej przy boisku KS Advit

75
Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie 
Wiązowna

25
E – usługi dla e-kultury 
w Gminach Karczew 
i Wiązowna

0 Melioracje wodne – dotacja dla 
spółek wodnych

100
Dofinansowanie dla posterunku 
na sprzęt transportowy i sprzęt 
techniki policyjnej
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Jennifer Aaker, Naomi Bagdonas Przemysław Słowiński Kobi Yamada

„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.

Książę przygody. Biografia Ferdynanda 
Antoniego Ossendowskiego

Może: o magicznym potencjale, który 
drzemie w każdym człowiekuKoniec żartu. Można się śmiać
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Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej 
obchodził swoje piąte urodziny. Jego 
uczestnicy oraz zaproszeni goście 
spotkali się 21 września, by wspólnie 
świętować okrągłą rocznicę.

Były życzenia, tort, występy artystycz-
ne. Atrakcją wieczoru był recital aktora 
Stanisława GÓRKI. Oprócz pięknych pio-
senek, podarował klubowiczom również 
płyty ze swoimi utworami. 
Wspaniały wieczór zakończył 
się tańcami oraz wspólnym 
śpiewaniem przy akompania-
mencie Piotra MICHALCZYKA.

Seniorzy tak mówią o  swo-
im Klubie: „Cieszymy się, że 
go mamy. Możemy poroz-
mawiać, miło spędzić czas, 
nie być samotnym w  domu”; 
„Wycieczki – uwielbiamy wy-
jazdy. Gramy w  gry, mamy 

Już pięć lat 
razem!

Śmiech ma potężną moc. Osoby z radosnym uspo-
sobieniem łatwiej osiągają swoje życiowe cele niż 
ponuracy. Jeśli lubisz się śmiać, potrafisz rozbawić 
innych – masz większe szanse na stworzenie uda-
nego związku czy błyskotliwą karierę, ale też o wie-
le lepiej radzisz sobie z szarą codziennością, jak i z 
sytuacjami kryzysowymi. Autorki omawiają zagad-
nienie humoru od bardzo praktycznej strony. Zasta-
nawiają się, dlaczego tak bardzo różne rzeczy nas 
śmieszą oraz jak szukać i wykorzystywać w codzien-
nym życiu elementy komiczne. Podpowiadają, jak 
zażartować, żeby zrobić dobre wrażenie, przekazać 
trudne informacje, ale też wycofać się z już popełnio-
nego faux pas. Koniecznie przeczytajcie tę książkę.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Znał biegle siedem języków obcych, w  tym chiń-
ski i mongolski. Pisarz, podróżnik, uczony i szpieg. 
Wykładowca wyższych uczelni i  szukający przy-
gód awanturnik. Brał udział w wyprawach nauko-
wych na Kaukaz i w okolice jeziora Bajkał. Dotarł 
do Chin, Japonii, na Sumatrę i do Indii. Pisywał do 
czasopism, dokonał wielu odkryć i wynalazków. Był 
usilnie poszukiwany przez Czeka. Uciekając przed 
oprawcami, pieszo przeszedł całą Rosję i Mongolię. 
W międzywojniu podróżował po świecie i napisał 77 
książek, które wydano w 150 przekładach na 20 ję-
zyków. Jego rekord światowych przekładów z języ-
ka polskiego pobił dopiero „Dzienniczek św. Siostry 
Faustyny”.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance.

Zaczarowany spektakl słów i  obrazów, któ-
ry poruszy struny podświadomości każdego, 
bez względu na wiek. Każdy detal, wpleciony 
w książkę, jest symbolem pokazującym drogę 
rozwoju bohaterki. Każda ilustracja to osobna 
historia – o miłości, przyjaźni, współczuciu, wie-
rze w siebie, przygodzie. Autorzy w piękny spo-
sób wyrażają wartości, które każdy dorosły chce, 
by ich dziecko przyjęło, jednocześnie nie zapo-
minając o docenieniu wrażliwości dziecka. Boha-
terka potyka się, pozwala sobie na łzy i popełnia 
błędy, tak jak każdy z nas. Książka wielokrotnie 
nagradzana.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie i w fi-
lii w Gliniance.

Klub „Senior+” organizuje zajęcia dla 
grupy 24 osób w wieku 60+, trzy razy 
w  tygodniu (poniedziałki, środy i piąt-
ki) w godz. 12.15 – 19.00. Klub jest bar-
dzo ważnym miejscem na mapie gminy, 
niezwykle potrzebnym osobom, które 
czują się samotne, wykluczone społecz-
nie. Oprócz tego, że oferuje zajęcia z fi-
zjoterapii i  różne rodzaje rękodzieła, to 
co ważniejsze, przywraca wiarę w sie-
bie, w swoje umiejętności, potrzebę by-
cia użytecznym w społeczności lokalnej 
i aktywizuje naszych seniorów fizycznie, 
psychicznie i społecznie. Dowóz senio-
rów do i z Klubu zapewnia gmina.

Efekty działalności Klubu moż-
na obejrzeć na Facebooku pod 
adresem: @klubseniorwiazow-
na, a chętnych do uczestnictwa 
zapraszamy do kontaktu z pra-
cownikami socjalnymi Centrum 
Usług Społecznych w Radiów-
ku lub z kierownikiem Klubu 
„Senior+”, tel. 22 780 46 59 lub 
607 390 499. 

Dorota Czermińska

wiele atrakcyjnych zajęć”; „Rozmawia-
my, nawiązujemy relacje. Mamy koleżanki 
i kolegów, z którymi zawsze możemy po-
rozmawiać, również telefonicznie”.

Pod koniec 2018 r. gmina przystąpiła do 
programu Ministerstwa Pracy i  Polity-
ki Społecznej „Senior+”. Wtedy to po-
wstała nowa struktura Klubu w ramach 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiązownie (obecnie Centrum Usług 
Społecznych Gminy Wiązowna). Kierow-
nikiem Klubu w latach 2018 – 2020 była 
Justyna NAGIEL, a od 2020 r. jest nim Do-
rota CZERMIŃSKA.

Foto: Klub „Senior+”
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„Świetlik” rozświetla Gminę Wiązowna
„Świetlik” to program Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie, który 
realizowany jest od jesieni 2021 r. Do-
tychczas zorganizowano trzy edycje 
programu, w październiku ogłosimy 
czwartą. Jeśli macie pomysł na cieka-
we działanie dla Waszej społeczności, 
zachęcamy do składania wniosków.

Na czym polega program „Świetlik”? GOK 
ogłasza w ciągu roku nabory wniosków 
na różnorodne działania. Każdy miesz-
kaniec gminy (nie musi prowadzić dzia-
łalności gospodarczej) może opisać swój 
pomysł na jakieś działanie.

Projekty, które można realizować w  ra-
mach wsparcia ze „Świetlika”, mogą po-
legać na organizacji: koncertów, spektakli 
teatralnych, spotkań, odczytów; wydarzeń 
o charakterze rocznicowym i historycznym; 
spotkań i innych wydarzeń o charakterze 
artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym; 
sekcji, zespołów zainteresowań i pracowni 
specjalistycznych; kursów, warsztatów i se-
minariów; wydarzeń o charakterze sporto-
wym, rekreacyjnym i turystycznym.

Ważne, aby planowane działanie miało 
na celu np.:
1)  włączenie społeczności do aktyw-

nego uczestnictwa w kulturze, spo-
rcie, rekreacji i turystyce oraz do ich 
współtworzenia;

2)  wsparcie aktywnych mieszkańców 
chcących działać na rzecz lokalnej 
społeczności;

3)  zwiększenie uczestnictwa mieszkań-
ców w działaniach organizatora po-
przez współrealizację działań;

4)  szerzenie kultury, rekreacji, sportu 
i turystyki oraz wiedzy o nich poprzez 
inicjowanie i  współorganizowanie 
wydarzeń;

5)  rozbudowanie oferty kulturalnej dla 
mieszkańców;

6)  aktywizację społeczności lokalnej;
7)  wspieranie oddolnych idei artystycz-

nych i kulturotwórczych;
8)  poszerzanie oferty kulturalnej reali-

zowanej w świetlicach i na terenach 
rekreacji.

Dotychczas zrealizowano 35 różnych 
działań. Wsparcie finansowe na jedno 

wynosi 2 500 zł. Wśród świetlikowych 
pomysłów, które zostały wybrane i zre-
alizowane, znalazły się: kurs pierwszej 
pomocy, historyczne spacery po Wią-
zownie i okolicach, rajd autokarowy dla 
seniorów, różnorodne warsztaty tema-
tyczne: patriotyczne, florystyczne, ma-
krama, przyrodnicze, plastyczne, szycie 
na maszynie. Wydarzenia sportowe, pik-
niki integracyjne, zajęcia sportowe tai 
– chi. Były także spotkanie z planszów-
kami, zajęcia konstruktorskie z klockami 
Lego, spotkania dla rodziców, dla kobiet 
wracających na rynek pracy. Ponadto wę-
drówki botaniczne, nocowanki tematycz-
ne i wiele innych.

Jeśli macie ciekawy lub niecodzienny po-
mysł i chcecie go zrealizować, zachęcamy 
do składania wniosków. Szczegóły doty-
czące programu oraz regulamin dostępne 
są na www.gok-wiazowna.pl. Na wszelkie 
pytania lub wątpliwości odpowiedzą pra-
cownicy GOK. Dzwońcie (22 480 00 41) 
lub piszcie: zapisy@gok-wiazowna.pl. 

 Paulina Sokół
 gok@gok-wiazowna.pl

foto: G
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Piknik dla seniorów.  
Atrakcje w Wiązownie 

Foto: I. Trzaska


