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Emotikon,
czyli szkoła emocji
Uruchamiamy jeden z pierwszych
w Polsce samorządowych programów
wsparcia rozwoju emocjonalnego dzieci.
Obejmiemy nim uczniów klas VI–VIII we
wszystkich szkołach w gminie.
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 „Sto lat, sto lat. Niech żyją, żyją nam!”
 „Złote Wiązy” 2022 dla najlepszych
z najlepszych

Foto: FB/Dorota Zawadzka
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Samorząd

W tym numerze „Powiązań” dużo miejsca poświęcamy emocjom naszych dzieci. Uruchomiliśmy
program „Emotikon”, który ma pomóc im w budowaniu świadomości własnych uczuć. Na str. 8 drukujemy rozmowę z Dorotą ZAWADZKĄ, psycholog
rozwojową, współautorką programu stworzonego
na zlecenie Urzędu Gminy Wiązowna. Ta rozmowa
otwiera oczy. Polecamy!

 Dodatek do prądu. Wniosek złożysz od
1 grudnia
 Wymiana pieca. Ruszył nabór wniosków
Gminne „morsy” rozpoczęły sezon!
 „Advit” Wiązowna ma już 60 lat!
 Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej

25

Morsy rozpoczynają sezon! Ten sposób wspólnego spędzania czasu i hartowania organizmu jest
ostatnio bardzo popularny. W naszej gminie ma coraz większe grono zwolenników. I choć prawdziwym
wyzwaniem jest kąpiel w siarczystym mrozie, już
teraz w morsowaniu można zacząć się wprawiać,
o czym piszemy na str. 24.
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Dać: I. Trzaska

 Program „Świetlik”. Nowe zajęcia dla
mieszkańców
 Dzień Kobiet Wiejskich. Spotkanie
w Rzakcie

60 lat to kawał czasu. I słuszny wiek. W październiku obchodziliśmy okrągłe urodziny Klubu Sportowego „Advit” Wiązowna. Była uroczysta kolacja
i impreza dla mieszkańców gminy oraz wszystkich
przyjacioł Klubu. Na str. 25 opisujemy, jak uczczono
60 urodziny najdłużej działającego w naszej gminie
klubu sportowego.
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Szkoła emocji, czyli
systemowe wsparcie
naszych dzieci

www.tuwiazowna.pl
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Rozwój emocjonalny naszych dzieci jest jednym
z podstawowych elementów, które w przyszłości wpłyną na ich sukces. Jakkolwiek ten sukces
chcemy interpretować. Rozwój ich empatii i wrażliwości na drugiego człowieka z całą pewnością
pomoże im w budowaniu dobrych i zdrowych relacji z otoczeniem. A umiejętność rozpoznawania
własnych emocji i reagowania na nie, jest przepustką do życia w zgodzie z samym sobą. Czy nasze dzieci mają szansę uczyć się tego systemowo,
regularnie, w sposób zorganizowany i efektywny?
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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
0

Budowa wodociągu
Michałówek-Duchnów
Budowa kanalizacji
w ul. Muzycznej

50

Budowa Duchnowskiego Domu
Kultury

75

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

Odpowiedź jest prosta. Nie mają. System edukacji skupiony wokół wyników
i rezultatów nie pozostawia wiele przestrzeni na pracę z dziećmi w tym zakresie. Szkoła ma niewiele narzędzi, które
pozwalałyby jej regularnie nad tym pracować. Dlatego na zlecenie Wydziału
Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna powstał pilotażowy program, który od listopada realizujemy w szkołach
w gminie.

została we współpracy z psycholożką rozwojową Dorotą ZAWADZKĄ, znaną szerzej z programu telewizyjnego
„Superniania”.
– Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym
projekcie. Niewiele samorządów w Polsce myśli o takich rozwiązaniach, a szkoły pozostawione bez wsparcia niewiele
są w stanie zdziałać same. Mam nadzieję, że zajęcia, które będą realizowane

DZIECHCINIEC
Budowa wodociągu na
ul. Dworskiej

25

Budowa świetlicy wiejskiej

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 drogi
ul. Sosnowej
Ciąg dalszy paska na str. 7

Foto: I. Trzaska
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Dorota Zawadzka wraz
z dyrektorkami gminnych szkół
„Emotikon, czyli supermocne inteligencji
emocjonalnej” to program wsparcia rozwoju emocjonalnego, którym objęte zostały dzieci w klasach VI–VIII z naszych
szkół. Zakres i forma zajęć opracowana

w szkołach, realnie pomogą uczniom
i rodzicom – mówiła Dorota ZAWADZKA podczas spotkania w szkole w Wiązownie, w czasie którego ze szczegółami
projektu zapoznali się dyrektorzy szkół,

Chcemy, by nasze wiązowskie szkoły dawały dzieciom więcej niż podstawa programowa. Zależy nam na tym, by wyróżniały się jako te, które
tworzą przestrzeń i dają czas na budowanie poczucia własnej wartości,
rozpoznawanie emocji i reagowanie na nie. Wierzymy, że wyposażenie
dzieci w takie narzędzia jest naszą, dorosłych, powinnością.
W związku z powyższym uruchamiamy pilotażowy program „Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej”. Chcemy, by stał się
on dla nas drogowskazem, rezerwuarem wiedzy o tym, jak w przyszłości wspierać rozwój emocjonalny dzieci w szkołach na terenie gminy
Wiązowna.

www.tuwiazowna.pl

wychowawcy klas objętych programem,
psychologowie oraz pedagodzy szkolni.
– Szkoła nie jest tylko o nauce pierwiastkowania. Szkoła jest także o tym,
jak być mądrym, świadomym człowiekiem. Także tego dzieci powinny się tu
uczyć. Taka jest nasza rola – mówi Teresa BĄK, dyrektor szkoły w Gliniance.
– To zadanie jest niezwykle trudne, bo
przeładowana podstawa programowa
i powszechna presja na wyniki utrudniają wygospodarowanie czasu na taką
pracę, a o pieniądzach na takie projekty nie wspominając. „Emotikon” wydaje
się świetnym projektem, który w dłuższej perspektywie może pomóc nam
tworzyć lepszą szkołę.
Dzieci objęte programem wezmą udział
w warsztatach. Zadaniem trenera prowadzącego zajęcia będzie przede wszystkim słuchanie. – Chcemy jak najwięcej
się dowiedzieć o tym, co o swojej emocjonalności myślą dzieci – mówi Elżbieta RÓŻAŃSKA, naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i koordynatorka projektu. –
Nam, dorosłym, często wydaje się, że wiemy lepiej, co siedzi w głowach naszych
dzieci i co dla nich dobre. Życie pokazuje,
że to nieprawda i że dzieciom w tej sprawie po prostu należy się głos. Nasz projekt skierowany jest także do rodziców, już
wkrótce będziemy informowali o spotkaniach, w czasie których to rodzice właśnie
będą mogli poszerzać swoją wiedzę.
„Emotikon” w tym roku jest programem
pilotażowym. Na jego podstawie chcemy uczyć się, jak rozmawiać z dziećmi o emocjach w szkole, jak pomóc
im w rozwoju tej części osobowości.

Dorota Zawadzka przekazała
nauczycielom wiele cennych
informacji

Zdajemy sobie sprawę, że tego rodzaju
wsparcie musi być rozłożone na lata i że
pojedyncze godziny nawet najlepszych
warsztatów niewiele zrobią. Dlatego
Wójt Gminy Wiązowna, wraz z dyrektorami wszystkich gminnych szkół podpisał list intencyjny, przyjmując rozwój
emocjonalny dzieci za jeden z najistotniejszych priorytetów działania gminnej
oświaty. W liście czytamy:

„Rozwój emocjonalny dzieci,
rozbudowywanie ich inteligencji
emocjonalnej i pobudzanie empatii jest w naszej opinii jednym
z kluczowych elementów, gwarantujących im dobrą przyszłość.
Tego elementu na co dzień brakuje w podstawie programowej, realizowanej w polskich
szkołach.
Podpisując ten list, rozwój emocjonalny naszych dzieci wprowadzamy wysoko na listę priorytetów
wspólnego działania”.
Wszystkim nam zależy na tym, by realnie pomóc szkołom w zagospodarowaniu
tego tematu. By dać im narzędzia, dzięki
którym metodycznie wesprą nasze dzieci. „Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej” to czterogodzinny kurs,
budujący kompetencje rozpoznawania
własnych emocji, komunikacji w grupie,
wrażliwości i empatii na drugiego człowieka. Do końca roku zajęcia zrealizujemy w szkołach w Malcanowie i Gliniance.
W styczniu i lutym przeprowadzimy je
w szkołach w Wiązownie i Zakręcie.

Redakcja
tukontakt@wiązowna.pl
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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. 9
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Stały port na wzburzonym
oceanie życia
– Rodzic nastolatka powinien być jak
brzeg basenu. Dziecko się go trzyma.
Potem odrywa się od niego i płynie tak,
jak potrafi. Nagle podtapia się, bo nie
ma kompetencji, umiejętności, doświadczenia. Ostatkiem sił dociera do brzegu
basenu i łapie się go. Staje się on dla
niego wsparciem, pozwala mu wyciszyć
się i znów być silnym, aby po jakimś czasie odbić i wypłynąć na środek – mówi
Dorota ZAWADZKA, ceniona psycholożka rozwojowa, doradca rodzinny i trenerka umiejętności społecznych.
Rozwój emocjonalny naszych dzieci jest
jednym z najważniejszych elementów,
które w przyszłości wpłyną na to, jak
będzie wyglądało ich dorosłe życie. Mówiąc wprost: czy będą szczęśliwymi ludźmi, czy też nie.
Podstawą prawidłowego rozwoju emocjonalnego jest umiejętność rozpoznawania

emocji, nazywania ich i wyrażania. Dzieci
uczą się tego od najmłodszych lat. I to rodzic powinien być przewodnikiem w tym
skomplikowanym świecie doświadczanych uczuć. – Przez lata w psychologii
bardzo dużo uwagi poświęcało się dzieciom małym i takim, które szły do szkoły.
To zainteresowanie kończyło się w okolicach ósmego – dziewiątego roku życia
i pojawiało się, dopiero gdy młody człowiek wchodził w wiek 13 – 14 lat. Wtedy
stawał się pełnoprawnym nastolatkiem.
Okres między 8 – 9 a 13 rokiem życia znikały z pola widzenia psychologów, rodziców i nauczycieli – tłumaczy psycholożka
rozwojowa Dorota ZAWADZKA.

Już nie przedszkolak, jeszcze nie
nastolatek

Dopiero od jakiegoś czasu mówi się
o tweens (od ang. betweens – pomiędzy), czyli dzieciach, które nie są już
przedszkolakami, ale jeszcze nie są

nastolatkami. Okazało się, że niesłusznie do tej pory się ich nie zauważało.
– Taki młody człowiek ma nieprawdopodobnie duże potrzeby. Nie jest już małym dzieckiem, więc nie wypada mu robić
tego, co robił jeszcze do niedawna. Z drugiej strony rodzice nie traktują go jeszcze tak, jak traktuje się nastolatka. Nie
rozmawia się też z nim o emocjach, które
w nim zaczynają buzować, i w domu, i w
szkole. Jedna godzina lekcyjna w ramach
„Wychowania do życia w rodzinie” nie załatwi sprawy. Przez to wszystko jest mocno pogubiony w otaczającym go świecie
– mówi ZAWADZKA.
Małe dzieci wiedzą o sobie to, co przekażą im rodzice, dziadkowie, panie w przedszkolu. Nastolatki posiadają już jakąś
wiedzę na swój temat, a pozostałe informacje o sobie czerpią przede wszystkim od swoich rówieśników, a potem od
dorosłych. Tweens mają zaś ogromny

Foto: I. Trzaska

Dorota Zawadzka
podczas spotkania
z nauczycielami
i dyrektorami
z gminnych szkół

www.tuwiazowna.pl

problem, bo o sobie wiedzą jeszcze niewiele. Nie potrafią też zdystansować się
do wielu rzeczy. Bardzo często też nie radzą sobie z emocjami.
Szkoła im w tym nie pomaga, bo to zazwyczaj miejsce, w którym nie należy
okazywać uczuć – ani tych pozytywnych, a tym bardziej tych negatywnych. – Uczeń podczas lekcji nagle
zaczyna się śmiać. Co usłyszy? „Przestań się śmiać!”. Nauczyciel spokojnie
nie zapyta, co go tak rozbawiło i nie poprosi o to, aby ten podzielił się z innymi swoimi odczuciami. A może w tym
czasie ten młody człowiek poczuł się zadowolony, może szczęśliwy – stwierdza
ZAWADZKA.
Psycholożka uważa, że wielu z nas –
dorosłych boi się emocji, które rządzą
naszymi dziećmi. – Sami mamy z nimi
problem. Większość z nas wychowana
została zgodnie z zasadą: „Dzieci i ryby
głosu nie mają”. Mieliśmy być grzeczni
i posłuszni. O wyrażaniu emocji nie było
mowy. O rozmowach też nie. Dziś jako
dorośli ludzie zdarza nam się, że powielamy schematy i zasady, zgodnie z którymi zostaliśmy wychowani – stwierdza.
– I również nie mówimy o emocjach. Boimy się usłyszeć: „Nienawidzę was!” czy
„Zabiję się!”, ale nie rozmawiamy z naszymi dziećmi, dlaczego tak czują i co
możemy zrobić, żeby im pomóc.
Zdaniem ZAWADZKIEJ, to podstawowe
pytanie: Co ja – dorosły mogę zrobić
dla ciebie, żeby ci pomóc w przeżywaniu twoich emocji. – Nie w opanowaniu ich. Nie w wyciszeniu, bo one nadal
będą, tylko gdzieś tam zakopane głęboko. Staną się tykającą bombą – stwierdza psycholożka i dodaje: – Trzeba te
emocje rozłożyć na czynniki pierwsze.
Trzeba je przegadać albo przećwiczyć
lub zamienić w coś konstruktywnego.
Są narzędzia, które im w tym pomogą.
I podczas zajęć z „Emotikonu” w szkołach Gminy Wiązowna pokażemy je młodym ludziom.

„Nie jesteśmy od dzieci
mądrzejsi…”

Podstawowym zadaniem rodzica jest
nie mówienie, a… słuchanie. – Nasze
dzieci chcą być wysłuchane, tylko musimy im pozwolić mówić. One muszą mieć
świadomość, że jesteśmy przy nich niezależnie od tego, co zrobią. To one uczą
się życia, a my jesteśmy po to, by ich

w tym wspierać. Korczak mówił: „Nie jesteśmy od dzieci mądrzejsi, mamy tylko więcej doświadczenia”. Więc dziel się
tym doświadczeniem, ale nie mów im,
jak mają coś zrobić – mówi ZAWADZKA i dodaje: – Dlaczego? Bo dzieci
same muszą coś przeżyć na swój własny sposób. Jednak muszą mieć przy
tym świadomość, że nieważne, co zrobią – jesteśmy zawsze obok po to, by je
wspierać. Oczywiście, możemy im pokazać inne rozwiązania i konsekwencje ich
własnych wyborów, ale to one ostatecznie muszą podjąć decyzję.
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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

Być szczęśliwym człowiekiem…

Pod koniec października w Senacie RP
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Korczakowska. Wzięła w niej udział
Marta SANTOS-PAIS, była przedstawicielka Sekretarza Generalnego ONZ do
spraw przemocy wobec dzieci. – Podczas spotkania powiedziała coś, o czym
teoretycznie wszyscy wiemy, ale o tym
zapominamy. Dbanie o prawa dzieci
i szacunek do nich to nasz obowiązek.
Dziecko nie może być obdarowywane
prawami, naszą uwagą, czasem tylko
wtedy, kiedy nam przyjdzie na to ochota.
To musi być codzienność. Bardzo ważne,
abyśmy o tym nie zapominali! – dobitnie
stwierdza psycholożka.
Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami oraz zaniedbanie tej tak ważnej
sfery życia młodego człowieka, będzie
miało bezpośredni wpływ na to, jakimi
ludźmi staną się w przyszłości.
– Po pierwsze, dziecko może się zamknąć w sobie, bo myśli, że jego życie
i jego sprawy nikogo nie interesują. Przez
to może czuć się odrzucone, niechciane, niekochane, niepotrzebne. To będzie
rzutowało na jego samoocenę oraz na
sukces lub jego brak w szkole i w społeczeństwie. Po drugie, dziecko może zacząć szukać tego, czego nie ma w domu
– wsparcia, miłości, zrozumienia – gdzie
indziej. I to mogą być niebezpieczni dorośli czy koledzy, którzy nie są dla niego
odpowiednim towarzystwem – wylicza
ZAWADZKA. – Po trzecie dziecko będzie
wzrastało w przekonaniu, że jest niekompetentne i nic nie potrafi. To wszystko
w przyszłości przełoży się na jego dorosłe życie. I ostatecznie na to, czy będzie
szczęśliwym człowiekiem.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

0

Konserwacja przepustów
drogowych w miejscowości

KĄCK

50
0

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

50

Przebudowa ul. Jeździeckiej

50

Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Trakt
Napoleoński (od ul. Jeździecka
do granicy z Miastem Otwock)

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. 10
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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

Nowe linarium na placu
zabaw w Lipowie

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. 22

Mazowsze dla Sołectw 2022.
Cztery zadania wykonane
W czterech naszych miejscowościach
– Wiązowna Gminna, Lipowo, Żanęcin oraz Kruszówiec – dzięki połączeniu pieniędzy z dotacji zewnętrznej,
funduszu sołeckiego i budżetu gminy udało się zrealizować zaplanowane
wspólnie z mieszkańcami inwestycje.

i ławek biesiadnych. Dla użytkowników świetlicy zakupiono stół do ping-ponga wraz z niezbędnym osprzętem,
poduchy, pokrowce na siedzenia oraz
inne wyposażenie, poprawiające komfort przebywania w świetlicy. Koszt realizacji zadania to 30 tys. zł.

Dotację wykorzystaliśmy na następujące projekty:

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Kruszówiec – W ramach zadania
użytkownicy ruchu drogowego zyskali spowalniacze ruchu (progi zwalniające) w okolicy skrzyżowania ul. Nowej
i Wspaniałej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Koszt realizacji zadania to 30 tys. zł.

Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej
w Wiązownie – W ramach zadania zaprojektowano system monitoringu wizualnego i ustawiono pięć kamer przy ulicy
Lubelskiej. Realizacja inwestycji wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa. Zadanie
w sumie kosztowało 33 812,70 zł.
Zagospodarowanie i doposażenie placu
zabaw w Lipowie – W ramach realizacji
inwestycji doposażono plac zabaw przy
świetlicy wiejskiej. Zaprojektowano i wybudowano linarium dla dzieci i młodzieży. Koszt realizacji zadania to 40 959 zł.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żanęcinie – Przedsięwzięcie sołeckie obejmowało doposażenie świetlicy w sprzęty
AGD i RTV oraz drobne wyposażenie
kuchni. Zakupiono m.in. kuchenkę indukcyjną, czajnik, odkurzacz, lodówkę,
ekspres do kawy, klimatyzator mobilny,
kuchenkę mikrofalową, podgrzewacz
wody do kuchni oraz zestawy stołów

Wszystkie zadania uzyskały wsparcie
Marszałka Województwa Mazowieckiego, w ramach działania Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla Sołectw 2022, w kwocie po
10 000 zł na każde, oraz zostały sfinansowane z funduszy sołeckich i środków
z budżetu Gminy Wiązowna. Ta współpraca urzędu i sołectw pozwala sięgać
po pieniądze z różnych źródeł. Dzięki wspólnemu ustalaniu celów łatwiej
nam walczyć o zewnętrzne dofinansowania.

Olga Pieniak-Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

OSP Wiązowna. Nowy sprzęt już
w jednostce

Ruszyła budowa kanalizacji
w ul. Jasnej w Emowie
Rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Emowie w ul. Jasnej. Wykonawca, do końca grudnia 2022
r. zbuduje 353 m wodociągu i 738 m sieci
kanalizacyjnej. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (916 090,10 zł).
Całość inwestycji będzie nas kosztować
ponad 1,2 mln zł.
Dariusz Furmańczyk

Ochotnicza Straż Pożarna z Wiązowny zakupiła nowy sprzęt do wyposażenia samochodów oraz kamizelki dla dzieci z naszej
gminy. Mogła to zrobić dzięki grantowi, który otrzymała w ramach programu
„WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach projektu za kwotę 19 500 zł
druhowie kupili: przenośny zestaw oświetleniowy, pompę zanurzeniową, hełm strażacki, zakrętarki akumulatorowe, szlifierkę
kątową akumulatorową oraz 845 sztuk kamizelek odblaskowych dla dzieci ze szkół
z terenu gminy.
Redakcja
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Trwają prace w Woli Duckiej
Trwają prace budowlane na ul. Sportowej
oraz fragmencie ul. Działkowej w Woli Duckiej. Wykonawca kładzie asfalt. Łączna długość powstającego odcinka wynosi 771 m.
Równolegle trwają prace na poboczach.
Powstają też zjazdy do poszczególnych posesji. W ramach poprawy bezpieczeństwa
na drodze powstanie też 7 progów zwalniających oraz wyniesione skrzyżowanie
u zbiegu ulic Sportowej i Działkowej. Nowa
nawierzchnia asfaltowa poprawi jakość
życia mieszkańców, wyeliminuje wyboje
i nierówności oraz nadmierne kurzenie się,
które powstaje podczas przejazdu drogą
wysypaną tłuczniem betonowym. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą
połowę grudnia.
Dariusz Furmańczyk

E-usługi dla naszych mieszkańców.
Umowa podpisana
Już na początku 2023 r. nasi mieszkańcy będą mogli większość spraw załatwić
bez wychodzenia z domu. A to za sprawą
umowy, którą podpisaliśmy z firmą TENSOFT Sp. z o.o. Zajmie się ona wdrożeniem
w Gminie Wiązowna systemu e-usług, które ułatwią życie mieszkańcom oraz pracę
urzędnikom. Projekt „E– usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna” ma
na celu rozwój e-usług publicznych w naszej gminie. Będzie można online m.in.
sprawdzić i uregulować płatność za podatki, opłaty za śmieci, złożyć wniosek
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa, wniosek o wypis lub wyrys z miejscowego planu, zajęcie pasa drogowego czy
nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wartość podpisanej umowy
to 470 835 zł. Na realizację zadania Gmina Wiązowna wraz z partnerską Gminą
Karczew otrzymała ponad 1,7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 2 804 874,42
zł.
Olga Pienika-Nowak

Grant na dostosowanie urzędu
Gmina Wiązowna przystąpiła do projektu
„Samorząd bez barier” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymała grant w wysokości 276
300 zł. W tej kwocie zawarte jest dofinansowanie – 230 000 zł – na realizację przedsięwzięcia „Dostępność architektoniczna
oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu
PFRON «Dostępny samorząd – granty»”.
Za pozyskany grant przebudujemy toaletę
mieszczącą się na parterze budynku urzędu oraz wybudujemy windę do przewozu
osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizujemy również stronę internetową www.
tuwiazowna.pl tak, aby osoby ze specjalnymi potrzebami mogły z niej w pełni korzystać. W urzędzie zamontujemy tabliczki
tyflograficzne, jak również plany tyflograficzne zawierające schemat rozłożenia poszczególnych pomieszczeń w budynku.
Monika Piórkowska

Wytyczyliśmy kolejny szlak
rowerowy
Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach
programu „WzMOCnij swoje otoczenie”,
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Wiązownie, powstał kolejny szlak rowerowy. Na ten cel dostaliśmy
20 tys. zł. Nowy oznakowany szlak biegnie
od Wiązowny, przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Wolę Karczewską do Glinianki. Na
trasie, dzięki dotacji z PSE, pojawiły się tablice, na których znajdują się opisy całego szlaku oraz drogowskazy kierunkowe.
Projekt został zrealizowany również we
współpracy z PTTK Oddział „Mazowsze”
z Warszawy przy wsparciu technicznym
Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” z Wiązowny. Więcej informacji o działalności
organizatora programu dostępnych jest
na stronie https://raport.pse.pl/ i www.
wzmocnijotoczenie.pl
Michał Białek
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Mamy
programy
współpracy
z NGO
Podczas październikowej sesji radni
zdecydowali o przyjęciu 10 projektów
uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
– na 2023 r. oraz wieloletni.
Radni rozpoczęli sesję od omówienia
uchwał budżetowych. Zwiększono plan
dochodów o kwotę 30 000 zł, w związku
z ubieganiem się przez Gminę Wiązowna
o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia sprzętu
ratownictwa drogowego i technicznego
dla OSP Glinianka.
Wzrósł także plan wydatków o kwotę
200 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację prac nieujętych w zamówieniu podstawowym, w tym m.in.
wykonanie dodatkowych elementów
odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w Lipowie.
Radni zdecydowali również o przyznaniu upoważnienia Dyrektorowi Centrum
Usług Społecznych Gminy Wiązowna, do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów
wrażliwych.

Następnie zdecydowali o przyjęciu dwóch
projektów uchwał dotyczących „Programu
współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023–2027”.
Głównym celem programów jest wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz lepszego
zaspokajania potrzeb społecznych oraz
podnoszenia poziomu życia mieszkańców.
Dofinansowane zostaną m.in. zadaia sportowe, kulturalne i prozdrowotne.
Na sesji podjęto także dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów – Trakt Brzeski”
oraz dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, dzięki czemu
możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny
z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajęli się również projektem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej
w Malcanowie, a następnie projektem
dotyczącym uzgodnienia zakresu prac
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
Na koniec radni debatowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Wiązowna”. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane potrzebą dostosowania do postanowień
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi wniesionej
przez Wojewodę Mazowieckiego.
Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie
dostępne są także materiały z prac rady.
Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail:
d.twardziak@wiazowna.pl.

Redakcja
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Wykaz uchwał w sprawach:
108.LV. 2022 zmieniająca Uchwałę Nr
154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 14 grudnia 2021 r. ws. Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2022 rok
z późn. zm.;
109.LV. 2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2022 – 2034;
110.LV. 2022 upoważnienia Dyrektora
Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania

niektórych źródeł ciepła;
111.LV. 2022 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023 rok;
112.LV. 2022 przyjęcia
„Wieloletniego
programu współpracy Gminy Wiązowna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 – 2027”;
113.LV. 2022 uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
pn. Duchnów – Trakt Brzeski;
114.LV. 2022 uchwalenia

miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych
w gminie Wiązowna część A;
115.LV. 2022 wyrażenia zgody na nabycie
do zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Malcanów;
116.XV. 2022 uzgodnienia zakresu prac
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody;
117.LV. 2022 zmiany Uchwały Nr 159.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna.

www.tuwiazowna.pl

foto: Kancelaria Prezydenta RP

Medale Stulecia Odzyskanej
Niepodległości

Chcesz mieć informacje „z pierwszej ręki”
o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się
w naszej gminie? Jakie umowy podpisaliśmy, jakie inwestycje rozpoczęliśmy i jakie wydarzenia się odbędą? Zapisz się do
gminnego newslettera. Jak to zrobić? To
bardzo proste. Uzupełnij formularz znajdujący się na stronie tuwiazowna.pl i zapisz wprowadzone dane. Na wskazany
adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny. Kliknij w niego, potwierdzając swój
zapis. To wszystko, co musisz zrobić. Raz
w tygodniu otrzymasz na podany adres
e-mail nasz newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej gminy. W każdej chwili możesz zrezygnować
z subskrypcji.
Redakcja

Jak zgłosić awarię oświetlenia
ulicznego?

Gmina Wiązowna podpisała porozumienie
z Miastem Otwock w sprawie sprzedaży
naszym mieszkańcom węgla i ekogroszku.
Odbywa się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.
Kraszewskiego 1 w Otwocku, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 669
970 237. Jeśli chcesz nabyć węgiel w punkcie, musisz okazać potwierdzenie złożenia
deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), które można otrzymać w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul.
Lubelska 59) – przy stanowiskach nr 2 i 3
w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach
pracy urzędu. Jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 2 tony.
Płatność przyjmowana jest tylko gotówką.
Transport węgla należy zorganizować we
własnym zakresie. Agnieszka Chyżyńska

Jeśli w Twojej okolicy zepsuła się uliczna
lampa, zadzwoń albo napisz. Dzięki temu
firma, która nas obsługuje, szybciej będzie mogła ją naprawić, a Ty i Twoi sąsiedzi będziecie czuć się bezpieczniej. Jeśli
nie pamiętasz nazwy ulicy, przy której
stoi latarnia, skorzystaj z gminnego portalu mapowego, dostępnego na stronie
wiazowna.e-mapa.net. Awarie lub usterki
należy zgłaszać do firmy ECM Energia S.A.
w godz. 8.00 – 16.00 dzwoniąc na nr tel.
512 925 828 lub 500 053 261, po godz.
16.00 pisząc na e-mail: serwis.wiazowna@
ecmenergia.pl lub wysyłając SMS na nr tel.
500 053 261 z lokalizacją.
Redakcja
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Zapisz się do gminnego newslettera
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Otwocki PSZOK. Nasi mieszkańcy
mogą już kupować węgiel

Foto: Adobe Stock

W Warszawie w dniach 12 – 14 października odbył się ogólnopolski Kongres Usług
Społecznych organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakończenie kongresu było też okazją do
uhonorowania wyróżniających się w kraju
samorządów w obszarze działań polityki
społecznej. Na wniosek Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA przyznał
Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości: Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi
BUDNEMU i Dyrektorowi Centrum Usług
Społecznych Gminy Wiązowna Małgorzacie ŁYSIK. Medal nadawany jest m.in.
za pełnienie nienagannej służby publicznej oraz aktywną działalność zawodową
i społeczną.
Redakcja
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Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
Noś odblaski!

Bony turystyczne ważne do końca
marca 2023 r.
Termin płatności bonem turystycznym został wydłużony do 31 marca 2023 r. Na
dziecko przysługuje jeden bon w wysokości
500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500
zł, jednak aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bon
turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Wystarczy
wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, po lewej stronie ekranu jest zakładka
„bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią należy uzupełnić niezbędne dane kontaktowe,
czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Aktywować bon można w dowolnym momencie.
Grzegorz Dyjak

Jesienią i zimą zapadający szybko
zmierzch powoduje, że pieszy czy rowerzysta, który nie ma na sobie żadnych odblaskowych elementów jest praktycznie
niewidoczny. W związku z tym rozpoczęliśmy akcję „Bądź widoczny na drodze”.
Zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna
po bezpłatny odbiór kamizelki odblaskowej i opaski. Kamizelki odblaskowe oraz
opaski można odbierać w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul.
Lubelska 59) w godzinach pracy urzędu –
w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, od
wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Magdalena Grzegrzółka

foto: pixabay.com

Foto: gov.pl
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Foto: SP Glinianka

Nasza młodzież
chętnie angażuje się
w kampanię „Biała
Wstążka”

„Biała wstążka” 2022. Każdy ma supermoc
„16 dni akcji przeciwko przemocy ze
względu na płeć” to międzynarodowa akcja, której celem jest eliminacja przemocy. Jednym z jej elementów
jest kampania „Biała wstążka”, którą
po raz czwarty będziemy organizować
w naszej gminie. Już dziś zapraszamy
wszystkich do udziału i w dniach od
25 listopada do 10 grudnia do przypięcia białej wstążki jako znaku naszego sprzeciwu wobec przemocy.

pod hasłem „Moc jest w nas!”. Zapraszamy wszystkich do dołączenia. Jeśli kierujesz instytucją publiczną, działasz
w organizacji pozarządowej czy wspólnie
ze znajomymi chcesz zrobić coś, co można włączyć do gminnej kampanii, zgłoś
się do nas. Propozycje można przesyłać
na adres: i.trzaska@wiazowna.pl. Dołączymy je do harmonogramu wydarzeń,

Już po raz czwarty na terenie gminy Wiązowna odbędzie się akcja „Biała wstążka”. W ubiegłym roku, mimo trwającej
pandemii, udało się nam wspólnie zorganizować ponad 100 różnego rodzaju działań! Tym razem naszą akcję organizujemy

który opublikujemy na naszej stronie oraz
w wydarzeniu na FB.
Wszystkie informacje o kampanii dostępne będą od 25 listopada do 10 grudnia na
stronie tuwiazowna.pl i na stronach organizatorów.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

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

HARMONOGRAM AKCJI „ BIAŁA WSTĄŻKA” 2022 R.
DATA

MIEJSCE

WYDARZENIE

25.11.2022 r.

Urząd Gminy Wiązowna, jednostki gminne i placówki
oświatowe

Inauguracja akcji „Biała Wstążka” 2022 pod
Wszyscy mieszkańcy gminy.
hasłem „Moc jest w nas!”.

Centrum Usług Społecznych
Gminy Wiązowna

Rozpoczęcie dyżurów telefonicznych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Wszyscy mieszkańcy gminy, bezpłatnie i całodobowo.

26.11.2022 r.

Pawilon Kultury w Wiązownie

Warsztaty słowno-ruchowe „Masz moc otul
się w koc”.

Dzieci w wieku 4 – 8 lat, obowiązują zapisy.

27.11.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Trening „RUN – NO STRESS”. Zbiórka
godz. 9.00 przy Gminnym Parku Centrum
w Wiązownie.

Wszyscy mieszkańcy gminy.

Biblioteka Publiczna Gminy
Wiązowna

Spektakl „Zaciśnięte pięści”.

Uczniowie szkoły w Wiązownie.

Biblioteka Publiczna Gminy
Wiązowna

Spektakl „Pępek świata”.

Uczniowie szkoły w Malcanowie.

Filia biblioteki w Gliniance

Spektakl „Pępek świata”.

Uczniowie szkoły w Gliniance.

28.11.2022 r.

DLA KOGO

www.tuwiazowna.pl
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DATA

MIEJSCE

WYDARZENIE

DLA KOGO

29.11.2022 r.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Urzędzie Gminy Wiązowna, w godz. 16.00 – 18.00

Bezpłatne porady psychologa – specjalisty
ds. uzależnień.

Wszyscy mieszkańcy gminy.

Urząd Gminy Wiązowna

Sesja Rady Gminy Wiązowna.

Szkoła Podstawowa w Zakręcie

Akcja „Jesteśmy superbohaterami” .

Szkoła Podstawowa
w Malcanowie

Konkurs „Kolega superbohater” i „Nauczyciel superbohater”.
Akcja charytatywna „Podaruj Pluszaka”.
Zbiórka pluszaków przeznaczonych dla pokrzywdzonych dzieci.
Warsztaty „Przemoc domowa. Bezpieczny
Senior”.

30.11.2022 r.

01.12.2022 r.

Przedszkole w Woli Duckiej

Dzienny Dom „Senior+” w Woli
Karczewskiej
Przedszkole w Pęclinie, w godz.
Konsultacje z psychologiem.
16.00 – 17.00
Szkoła Podstawowa w Zakręcie,
Dyżur pedagoga szkolnego.
w godz. 14.00 – 15.00
Spotkanie z prawnikiem i wykład „Gdzie
Dom Kultury „Nad Świdrem”
i jak szukać pomocy?”. Konsultacje indywiw Woli Karczewskiej
dualne 10.00 – 11.30.
Warsztaty dla rodziców ,,Słowa mają moc”,
Przedszkole w Wiązownie,
podnoszące kompetencje wychowawcze dow godz. 17.00 – 20.00
skonalące sposoby komunikacji z dzieckiem.
Przedszkole w Pęclinie, w godz.
Warsztaty z samoobrony.
16.30 – 18.00
Przedszkole w Zakręcie
CUS Wiązowna

02.12.2022 r.

03.12.2022 r.

04.12.2022 r.

Szkoła Podstawowa
w Wiązownie
Szkoła Podstawowa w Gliniance, godz. 15.30 – 16.30
CUS Wiązowna

Gminny Park Centrum
w Wiązownie

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie
05.12.2022 r.

06.12.2022 r.

07.12.2022 r.

Przedszkole w Woli Duckiej
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Urzędzie Gminy Wiązowna, w godz. 16.00 – 18.00
Przedszkole w Zakręcie, w godz.
16.15 – 17.15
Przedszkole w Pęclinie, w godz.
16.00 – 17.00
CUS Wiązowna
Szkoła Podstawowa w Zakręcie

08.12.2022 r.

Konkurs wewnątrzszkolny.
Przedszkolaki z Woli Duckiej oraz
mieszkańcy gminy.
Zajęcia z psychologiem dla seniorów z DD „Senior+” .
Rodzice, mieszkańcy gminy .
Darmowe porady dla mieszkańców gminy.
Dla wszystkich seniorów z gminy.
Rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym.
Dorośli mieszkańcy gminy.
Gazetka dla rodziców, gdzie i jak
szukać pomocy.
Wszyscy potrzebujący mieszkańcy gminy.

Dyżur telefoniczny dla ofiar przemocy bądź
świadków przemocy.
Zajęcia z technik relaksacyjnych, które uczą
Uczniowie szkoły.
rozładowania negatywnych emocji.
Wszyscy potrzebujący mieszkańKonsultacje psychologiczne dla rodziców.
cy gminy.
Dyżur telefoniczny dla ofiar przemocy bądź Wszyscy potrzebujący mieszkańświadków przemocy.
cy gminy.
„Wspólne Ubieranie Choinki”:
Wszyscy mieszkańcy gminy.
Inauguracja akcji „Świąteczna Radość
Pomagania”,
Uczestnicy i laureaci konkursu
#LepiejPrzytul.
Rozstrzygnięcie konkursu #LepiejPrzytul
„Moc jest w nas!”.
Trening „RUN – NO STRESS”. Trening biego- Wykonanie z dziećmi kwiatów
wy z białą wstążką. Zbiórka godz. 9.00 przy z kartonu do wręczenia placówGminnym Parku Centrum w Wiązownie.
kach i instytucjom.
Tygodniowa akcja „Rycerska tarcza”. Zbieranie punktów mocy za rycerską postawę.
Dzieci z przedszkola w Woliu
Akcja zakończona wręczeniem odznak „Ry- Duckiej.
cerskiej tarczy”.
Bezpłatne porady psychologa – specjalisty
ds. uzależnień.

Wszyscy mieszkańcy gminy.

Konsultacje z psychologiem.

Mieszkańcy gminy.

Konsultacje z psychologiem

Rodzice, mieszkańcy gminy.

Dyżur telefoniczny dla ofiar przemocy bądź
świadków przemocy
Dyżur pedagoga szkolnego w godz.
14.00 – 15.00

Wszyscy potrzebujący mieszkańcy gminy.
Darmowe porady dla mieszkańców gminy.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Szkoła Podstawowa w Gliniance Protest „Przerwijmy to!”
Przedszkole w Woli Duckiej

09.12.2022 r.

Gazetka ,,Gdzie szukać pomocy’’.

Przekazanie białych wstążek radnym Gminy Wiązowna.
Uczniowie przychodzą do szkoły
przebrani za superbohatera.

Wizyta strażaków w przedszkolu

Przedszkole w Zakręcie, w godz.
Porady prawne
16.10 – 17.00
Szkoła Podstawowa
Żywa „Biała Wstążka”
w Malcanowie
Podsumowanie akcji „Biała Wstążka” 2022.
Urząd Gminy Wiązowna
Prezentacja w formie slajdów ze zdjęciami
z wydarzeń i krótkimi opisami

Przedszkolaki z Woli Duckiej.
Mieszkańcy gminy.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
Uczestnicy akcji i mieszkańcy
gminy.
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Bullying
w szkole.
Siniaki zawsze
widać
foto: pixabay.com

Przemoc w szkole to temat, od którego trudno dziś uciec. Dlaczego? Ponad
50% naszych dzieci jej doświadczyło!
A zdaniem psychologów i pedagogów,
to i tak zaniżone dane. Przybiera różne formy – od zwykłego krzyku, przez
wyśmiewanie, po widoczne ślady na
ciele czy hejt w sieci.
Bullying to słowo, które od niedawna
funkcjonuje jako określenie przemocy rówieśniczej, napastowania, prześladowania, znęcania się nad drugą
osobą – w sposób psychiczny i fizyczny. Z ogólnopolskich analiz Instytutu
Badań Edukacyjnych wynika, że najczęściej doświadczaną przez dzieci formą
przemocy (ponad 50%) jest ta relacyjna
(obgadywanie, izolowanie, nastawianie

Gdzie po pomoc
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna – zadzwoń tel: 22 780
46 59 lub napisz: bom@cuswiazowna.pl
800 121 212 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Możesz
skontaktować się także za pośrednictwem czatu na stronie internetowej
Rzecznika www.brpd.gov.pl
116 111 – telefon zaufania dla dzieci

klasy przeciwko nim). Na drugim miejscu (nieco poniżej 50%) znajduje się
przemoc werbalna, czyli wyzywanie, obrażanie i krzyczenie. Blisko 40% uczniów
deklaruje też, że doświadczyło różnych
form ośmieszania i poniżania, a także
tzw. agresji materialnej (niszczenie, zabieranie ich rzeczy). Blisko jedna trzecia
przyznaje, że doświadczyła przemocy fizycznej, a jedna czwarta agresji elektronicznej, np. blokowania dostępu do
grupy w mediach społecznościowych.
Najrzadziej zdarza się przemoc seksualna, np. podglądanie, ściąganie ubrań,
obmacywanie.
Z badań wyłania się dość ponury obraz polskiej szkoły podstawowej, do
której uczęszczają dzieci. – Co roku,
i młodzieży. Możesz także zarejestrować
się na stronie www.116111.pl i napisać
wiadomość.
116 123 – ogólnopolski telefon dla ofiar
przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.
Konsultacje prowadzone są też mailowo: poradnia@niebieskalinia.pl.
Komitet Ochrony Praw Dziecka udziela pomocy w różnych przypadkach
i pomaga skontaktować się ze specjalistami. Skorzystaj z formularza

przygotowując program profilaktyczno-wychowawczy, robimy badania wśród
młodych ludzi. I praktycznie wszyscy w ankiecie zaznaczają, że doznali jakiejś formy
przemocy. Dlatego wyniki tego badania
nas – pedagogów i psychologów – chyba
raczej nie dziwią – stwierdza psycholożka Dorota KLOCH na co dzień pracująca
z młodzieżą w szkole podstawowej.

Przemocowa piramida

Co lub kto w takim razie sprawia, że
w młodych ludziach jest tyle agresji, która
ostatecznie przyczynia się do tego, że zaczynają stosować przemoc wobec swoich
rówieśników? Odpowiedź na to pytanie
nie jest zero-jedynkowa. – Przemoc jest
na samym szczycie piramidy. U jej podstawy leży wiele czynników, które ostatecznie
zamieszczonego na stronie: kopd.pl/
kontakt/ekspert-on-line.
22 484 88 04 – Telefon Zaufania Młodych. Psychologowie czekają na telefon od poniedziałku do piątku w godz.
12.00–20.00.
667 147 738 – młodzieżowy telefon
zaufania. Specjaliści czekają od poniedziałku do piątku w godz. 15–19 telefon. Możliwy jest również kontakt
mailowy mtz@mtz.waw.pl

www.tuwiazowna.pl

mają wpływ na to, że dochodzi to takich
czy innych zachowań – stwierdza pedagog Mirosław TKACZYK, który na co dzień
zajmuje się m.in. diagnozowaniem problemów uczniów, rozwiązywaniem konfliktów i wsparciem w pracy nauczycieli
i wychowawców w szkole podstawowej.
– To rodzina, krąg przyjaciół i znajomych,
środowisko, szkoła, szeroko rozumiane
media, które epatują złymi informacjami,
internet, złe warunki materialne czy brak
autorytetów.
– Uzależnienie od gier na komputerze czy
telefonu też może przyczynić się do wielu negatywnych zachowań. Tu działa syndrom odstawienia. Czas spędzony bez
urządzenia mobilnego staję się przyczyną
złego humoru, rozdrażnienia, smutku czy
wręcz agresji – tłumaczy psycholożka Dorota. – Młodzi ludzie nie radzą sobie także z emocjami. Nie potrafią wyrzucić ich
z siebie. Taka tykająca bomba w końcu
wybuchnie.

Nie wszystko widać

Najłatwiej i najszybciej – zarówno rodzice, jak i nauczyciele – są w stanie zareagować na
przemoc fizyczną (okaleczenie,
siniaki) oraz psychiczną (lęk,
zmiany w zachowaniu), bo ona
jest widoczna gołym okiem. –
W przypadku tej elektronicznej
szkoła w większości wypadków stoi na przegranej pozycji
– mówi pedagog Mirosław TKACZYK. – Nie możemy sprawdzić
tego, co dziecko ma w swoim
komputerze lub na telefonie. To
ma prawo zrobić tylko rodzic lub
w ostateczności policja czy sąd.

można je wykorzystać – tłumaczy Mirosław TKACZYK.
Jest jeszcze ta ukryta forma agresji, której nie widać, ale która może skończyć
się dramatycznie. Psycholog Jerzy JECHALSKI wskazuje tu na częste zachorowania, depresję czy samouszkodzenia.
Ostatecznością może być próba popełnienia samobójstwa. – I właśnie po tym
możemy poznać, że dziecko doświadcza
przemocy – po jego nieadekwatnych zachowaniach. Ale i ich możemy nie zauważyć, bo nie umiemy patrzeć, nie chcemy
widzieć, nie interesujemy się dzieckiem, bo
zachowania dziecka narastają stopniowo
i nie zauważamy ich zmiany – tłumaczy
Jerzy JECHALSKI.
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dzieje się coś niedobrego. Powinna być wypracowywana od najmłodszych lat. Jeśli
jej nie będzie, to młody człowiek zacznie
szukać jej gdzieś indziej – w grupie rówieśniczej czy w Internecie – tłumaczy Dorota KLOCH.
W szkole osobą, do której powinien
zwrócić się młody człowiek w potrzebie, jest wychowawca, pedagog i psycholog szkolny, dyrektor. – I to się dzieje.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, by
mieć jak najlepsze relacje z dziećmi. Niestety, w wielu polskich szkołach pedagogów i psychologów jest jak na lekarstwo.
To cząstkowe etaty. Po kilka godzin tygodniowo – wylicza psycholożka.

Jak z dzieckiem rozmawiać o jego trudnościach? – Temat pewnie na kilka książek,
Dla młodego człowieka bardzo ważne których praktycznie nikt nie czyta. Zwrócę
jest poczucie akceptacji i bezpieczeń- uwagę na dwie rzeczy ważne w rozmowie:
stwa, jakie powinna zapewniać mu ro- trzeba mieć dla dziecka czas, a po wtóre
dzina. Jeśli tego brak, chcąc zwrócić na umieć i chcieć go słuchać i usłyszeć. Gotosiebie uwagę, często zaczyna przejawiać we recepty dawane dziecku nie mają dla
zachowania agresywne. – To rodzic jest niego żadnego znaczenia. Wspólne szukanie rozwiązań, otwartość na różne
rozwiązania, akceptacja i zgoda na
Przemoc rówieśnicza ma różne oblicza. Może
porażki w działaniach – to sposób
przybrać formę fizycznych ataków lub być
na budowanie zdrowej osobowopoczątkową zupełnie niewidoczna. Przemości młodego człowieka, któremu
cą jest m.in.:
w tym procesie towarzyszy osoba
1) zastraszanie poprzez groźby ujawnienia indorosła – mówi psycholog Jerzy
tymnych informacji;
JECHALSKI.
2) wyłudzanie pieniędzy, przedmiotów, zmu-

Najważniejsza jest rodzina

szanie do wykonywania poleceń, odrabiania prac domowych;
3) 
nieuzasadniona krytyka, wyśmiewanie,
obrażanie rówieśnika, wystawianie na publiczne upokorzenie;
4) tworzenie obelżywych fotomontaży, memów, przesyłanie ich, upublicznianie, straszenie wysłaniem;
5) ograniczanie kontaktu z innymi, zamykanie, przytrzymywanie;
6) tworzenie grup w komunikatorach internetowych, których celem jest wykluczenie,
wyśmianie rówieśnika.

Mimo że dużo się o tym mówi
i pisze, to część młodych ludzi
zupełnie bezrefleksyjnie podchodzi do tego, co robi w sieci.
– Wydaje im się, że jak coś zamieścili, a potem to usunęli, to problem
znika. Często, kiedy dojdzie już do przykrej
sytuacji, rozpoczyna się tłumaczenie: „ja
nie chciałem lub nie wiedziałem” – stwierdza Dorota KLOCH.
– Kiedy, pod wpływem emocji, powiemy coś do osoby stojącej przed nami, to
w każdej chwili możemy cofnąć te słowa, wytłumaczyć się, przeprosić. Jeśli
coś opublikujemy w sieci, to wykasowanie tego nie sprawi, że słowa znikną. One
zostają po tej drugiej stronie. Zawsze

najważniejszy. On stanowi fundament. On
powinien być tą pierwszą osobą, do której
dziecko zwróci się w razie problemów –
stwierdza Mirosław TKACZYK. – Jeśli rodzic przegapi pierwsze lata życia dziecka,
nie wprowadzi zasad, nie będzie konsekwentny, to później nadrobienie tych straconych lat jest bardzo trudne, a czasem już
wręcz niemożliwe.
– Dla młodych ludzi bardzo istotna jest
więź z rodzicem, bo to on powinien być tą
osobą, którą jako pierwszą wybierze, gdy

Kto jest bez winy…

Niestety, przykład działań idzie
z góry. Brak czasu dla dziecka, ocenianie i wyrażanie negatywnych
opinii przy nim na temat innych
osób, często z użyciem przekleństwa, nagminne korzystanie z telefonu i komputera – to tylko kilka
przykładów. – Często skupiamy
się na osobach doświadczających
przemocy, na tych, którzy przemoc
stosują, ale nie zwracamy zupełnie
uwagi na nas – dorosłych, którzy
są odpowiedzialni za uczenie swoich dzieci tych zachowań. A bez zmiany naszych,
dorosłych zachowań przemoc nadal będzie
się rozwijała i nic tego rozwoju nie zatrzyma – tłumaczy Jerzy JECHALSKI. – To tak
jak walka Don Kichota z wiatrakami. Aby
wygrać z przemocą, musimy zmianę zachowań zacząć od siebie. Bo uczymy się skuteczniej, patrząc na zachowania rodzica
czy nauczyciela. Autorytet zbudowany jest
z czynów, nie słów.

Redakcja
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Kolejna świetlica
wiejska gotowa

Zakończyliśmy prace przy budowie
świetlicy wiejskiej w Lipowie. Mamy
już pozwolenie na użytkowanie budynku. Jak wszystko pójdzie zgodnie
z harmonogramem prac od nowego
roku mieszkańcy sołectwa i okolic
będą mogli korzystać z szóstego już
obiektu, który powstał w ramach tworzenie sieci świetlic gminnych.
Budynek w Lipowie został już odebrany
i ma pozwolenie na użytkowanie. Zamówiliśmy meble na wymiar do kuchni oraz

Trwają prace przy
Duchnowskim Domu Kultury

sali. Zakupiliśmy także sprzęty AGD do
świetlicy. W ramach inwestycji powstał
parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m2. W budynku jest: sala świetlicy
(aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne,
sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku zostanie
wyposażone w pochylnię, dzięki której do
budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie
pomieści 50 użytkowników. Na budowę
oraz wyposażenie obiektu wydamy z budżetu gminy blisko 700 tys. zł.

Foto: I. Trzaska

Nowa świetlica
w Lipowie

To już szósty tego typu budynek, tworzony w ramach sieci świetlic wiejskich
na terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach i Rzakcie. A, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
w przyszłym roku rozpoczniemy budowę kolejnej – tym razem w Dziechcińcu.
Mieszkańcy sołectwa bardzo czekają na
ten obiekt. Stary budynek jest za mały.
Trudno w nim prowadzić zajęcia czy
warsztaty dla większej grupy osób.
Trwają także prace w nowo powstającym obiekcie w Duchnowie.
Powstaje tam dom kultury,
w którym zaplanowano m.in.
salę wielofunkcyjną na 110
osób, salę warsztatową na 25
osób, miejsce dla filii Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, zaplecze, pomieszczenie
gospodarcze i łazienki (w tym
dla osób niepełnosprawnych).
Całkowity szacowany koszt to
ok. 2,5 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości
750 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dla wielu z nas, szczególnie dzieci, świetlice wiejskie to najprostsza możliwość korzystania z dodatkowych, atrakcyjnych
zajęć. Dlatego wszelkie pomysły na warsztaty, wydarzenia czy spotkania w świetlicach są mile widziane. Zgłoście je do
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (tel. 22 180 00 40, e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl) lub bezpośrednio do opiekunów świetlic. Pełen wykaz świetlic wraz z kontaktami do poszczególnych opiekunów dostępny jest na stronie tuwiazowna.pl w zakładce Edukacja, Kultura lub na stronie GOK w zakładce: Świetlice.

Foto: DD „Senior+”
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Zabawa w stylu country

„Sto lat, sto lat.
Niech żyją, żyją nam!”

Wystawa prac seniorów

Dzienny Dom „Senior+” z Woli
Karczewskiej świętował kolejne, bo już siódme, urodziny. Seniorzy przygotowali
przedstawienie składające się
z czterech obszarów dotyczących: wspomnień, domu, życia
i przyszłości. To była prawdziwa uczta dla oka i ucha.
W siódmym roku działalności, podczas święta seniorów postanowiliśmy przygotować przedstawienie
składające się z czterech obszarów
życia. Wspomnień – były to wiersze,
zdjęcia seniorów z lat młodości oraz
utworu „Lubię wracać tam, gdzie

byłem już”. Domu – naszego w Woli
Karczewskiej, domu przedstawionego oczami seniorów. Dopełnieniem
tej części był utwór „W moim magicznym domu”. Życia – bo przecież
„Kocham Cię, życie”, to najwspanialsze, co można wykrzyczeć światu. Przyszłości – bo „Ważne są tylko
te dni, których jeszcze nie znamy”.
Wiersze prezentowali nasi seniorzy
oraz ci z Wolontariatu Międzypokoleniowego. Po życzeniach od naszych gości przyszedł czas na głośne
„Sto lat” dla seniorów.
Po południu na naszej scenie pojawił się Lonstar oraz Magdalena

„Wilczyca”. Koncert, połączony
z nauką tańca liniowego, porwał
wszystkich na parkiet. Wydarzenie
okraszone zostało różami, które
były formą doceniania uczestników
DD. Było to podkreślenie i uznanie pracy, jaką włożyli w przygotowanie wystawy „Czas jak rzeka”,
zawierającej prace o tematyce
jesiennej.
To był wspaniały i niesamowity czas
spędzony z przyjaciółmi naszego
DD. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok!

Krystyna Motyka-Parzych

Dzienny Dom „Senior+” powstał w 2015 r. Od tego czasu cały czas poszerza swoją ofertę. Od poniedziałku
do piątku seniorzy korzystają z różnorodnych zajęć prowadzonych na terenie jednostki. Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z ofertą dostępną na stronie http://seniorplus-wiazowna.pl/ oraz na https://www.facebook.com/DDSwWoliKarczewskiej. Wszelkie informacje można otrzymać również dzwoniąc pod nr tel. 505 599
703 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl
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„Złote Wiązy”
2022 dla
najlepszych
z najlepszych

Na VIII Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna i galę „Złoty Wiąz”, 26 października w hotelu Mercure Wiazowna Brant,
licznie przybyli przedsiębiorcy i przedstawiciele firm działających na terenie naszej gminy.
– Ostatnie lata dla większości z nas nie
należą do najłatwiejszych. Pandemia koronawirusa, nauczyła nas życia na trochę
innych zasadach. Wymusiła przewartościowanie naszego podejścia do spraw.
Nagle zaobserwowaliśmy, że zmieniły się
nam priorytety. Odczuli to wszyscy, w tym
też Wy – przedsiębiorcy – powiedział na
wstępie Wójt Gminy Wiązowna Janusz
BUDNY. – Obecny rok również jest wymagający. Gdy w lutym wybuchła wojna
w Ukrainie, jeszcze bardziej zaczęliśmy
zdawać sobie sprawę z tego, że niestety
wolność nie jest rzeczą pewną i oczywistą.
Przy tej całej tragedii wojennej, wydarzają się również rzeczy dobre, bo „Ludzi dobrej woli jest więcej”. W bardzo krótkim
czasie zorganizowaliśmy się, aby nieść
pomoc uchodźcom. Również Wy, drodzy

Nagrodzeni i wyróżnienie
„Złotym Wiązem” 2022

Przedsiębiorcy, zaangażowaliście się w akcję pomocy Ukraińcom. Chciałbym Wam
z tego miejsca za to bardzo podziękować.
Jestem z tego tytułu niesamowicie dumny, że są w naszej gminie mieszkańcy
i przedsiębiorcy – ludzie o sercach przepełnionych dobrem, zdolni do poświęceń
dla drugiego człowieka, chociaż sytuacja
kryzysowa na nich też odciska piętno.

Następnie głos zabrał nasz prelegent
– Roman MŁODKOWSKI, który w bardzo ciekawy i obrazowy sposób zaprezentował nam informacje dotyczące
megatrendów oraz perspektyw w gospodarce. Na wielu ciekawych przykładach
pokazał, jaki ogromny skok dokonał się
w ciągu ostatnich dziesięciu. To, co jeszcze w 2012 r. było tylko pewnym wyobrażeniem, dziś jest oczywistością.

Foto: I. Trzaska

VIII Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna i VII gala nagród „Złoty Wiąz”
za nami. Podczas wydarzenia o trendach i perspektywach gospodarczych
opowiedział zebranym gościom Roman MŁODKOWSKI, prezes zarządu
nowej ogólnopolskiej telewizji biznesowej – BIZNES24. W czasie drugiej części spotkania wręczono „Złote
Wiązy” w sześciu kategoriach oraz
dwie nagrody specjalne.

Podczas gali „Złoty Wiąz” uhonorowaliśmy najlepszych przedsiębiorców
z terenu naszej gminy oraz tych, którzy wyróżniają się w swojej działalności
społecznej.

W ręce dwóch naszych gości trafiły nagrody specjalne, przyznawane przez
Wójta Gminy Wiązowna za całokształt
działalności. W tym roku odebrali je dwaj
nestorzy biznesu: prezes firmy ASMA Polska S.A. Marek PERŁOWSKI oraz przedsiębiorca i jeden ze 100 najbogatszych
Polaków w kraju – Zbigniew NIEMCZYCKI. – To dla mnie ogromny zaszczyt! Byłem
i nadal jestem związany z gminą. Najpierw
poprzez pikniki lotnicze w Góraszce. Jeszcze do dziś spotykam młodych ludzi,
którzy brali kiedyś udział w tych wydarzeniach i mówią: „To dzięki Panu zostałem pilotem!” – wspomina NIEMCZYCKI.
– A potem długo walczyłem o to, aby na
terenie byłego lotniska powstało nowoczesne centrum handlowe. I batalię wygrałem, bo wkrótce ono powstanie.
Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla
firm”, w której zamieszczamy informacje
i porady dla biznesu.
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Mała Firma Roku

Nominowani do nagrody:
POL-MET M. Błachnio sp. k.,
The Big Fellow B. Zięciowski,
Przedszkole Niepubliczne ,,Zabawny kącik”,
Meble Kowalski R. Kowalski,
Modrzewiowa Sp. z o.o. Sp. K.
Nagrodę przyznano POL-MET M. Błachnio Sp. K.

Pracodawca Roku

Nominowani do nagrody:
Heban Sp. z o.o. sp. k.,
Jarton Sp. z o.o.,
NTT System S.A.
Nagrodę przyznano Heban Sp. z o.o. sp. k.

Innowacyjna Firma Roku

Nominowani do nagrody:
24IT Media Sp. z o.o.,
Wytwórnia Grzybni PG POSZWALD,
Witkowska &Partnerzy Sp. z o.o.
Nagrodę przyznano 24IT Media Sp. z o.o

Nestor Biznesu

Nominowani do nagrody:
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman Cacko,
Firma Dźwigowo-Transportowa Józef Pykało,
P.W. TEKOR Jolanta Pieniak
ATS DISPLAY Sp. z o.o.
Nagrodę przyznano P.W. TEKOR Jolanta Pieniak.

Filantrop Roku

Nominowani do nagrody:
ASMA Polska S.A.,
CFE Polska Sp. z o.o.,
Cross Poland Sp. z o.o.
Nagrodę przyznano Cross Poland Sp. z o.o.

Lider Ekonomii Społecznej

Nominowani do nagrody:
Klub Sportowy „ Advit” Wiązowna,
Koło Terenowe Przedmoście Warszawa Stowarzyszenia na
Rzecz Zabytków Pro Fortalicium,
Klub Sportowy Glinianka.
Nagrodę przyznano Klubowi Sportowemu „Advit” Wiązowna.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
OSIEDLE PARKOWE

100

Zagospodarowanie terenu przy
wjeździe do osiedla
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

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Ciąg dalszy paska na str. 25

Nad grzejnikami
zamontuj parapety

Foto: Adobe Stock

0

Dodatek do prądu. Wniosek
złożysz od 1 grudnia
Nawet 1500 zł będzie można uzyskać
w ramach rządowego dofinansowania na energię elektryczną służącą do
ogrzewania domu. Zobacz, co musisz
wpisać we wniosku oraz kiedy i gdzie
należy go złożyć.
Na dopłatę do rachunków za prąd mogą
liczyć wszystkie gospodarstwa domowe,
w których podstawowe źródło ogrzewania w domu zasilane jest energią elektryczną (chodzi m.in. o pompy ciepła,
bojlery). Jeśli w domu mieszka kilka rodzin, mogą się one ubiegać tylko o jedno dofinansowanie. Wniosek mają prawo
złożyć tylko te gospodarstwa domowe,
które wcześniej zgłosiły główne źródło
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dodatek elektryczny nie przysługuje rodzinom, których domowa instalacja jest
zasilana panelami fotowoltaicznych.
Nawet w sytuacji, gdy do ogrzewania
wykorzystują pompę ciepła. O dofinansowanie prądu nie mogą też wnioskować
gospodarstwa domowe, które już wcześniej złożyły wniosek o dopłatę do węgla,
gazu skroplonego LPG lub innego opału.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego jest dostępny w CUS Wiązowna, na naszej stronie internetowej oraz
w witrynie gov.pl. Formularz zawiera pola
na wpisanie takich danych, jak:
> imię i nazwisko osoby wnioskującej,
> PESEL,
> obywatelstwo,
> numer i seria dokumentu tożsamości
(jeśli nie dysponujemy nr PESEL),
> miejsce zamieszkania (dokładny adres wraz z kodem pocztowym),
> numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze,

> 
rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler
elektryczny),
> adres e-mail (na który trafi informacja, że dodatek został przyznany).
We wniosku trzeba też zadeklarować,
ile osób wchodzi w skład gospodarstwa
domowego. Jeśli jest ono wieloosobowe, musimy podać dane wszystkich jego
członków.
Dopłata do prądu 2022 to świadczenie
jednorazowe, które otrzymamy w formie
przelewu na konto bankowe. Rządowa
ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania energii elektrycznej:
> 1000 zł – dla gospodarstw domowych,
których zużycie energii elektrycznej za
2021 r. jest standardowe i wynosi do
5 MWh;
> 1500 zł – w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.
Jeśli chcemy wnioskować o 1500 zł, do
formularza musimy dołączyć odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że
taka kwota rzeczywiście nam przysługuje. Musimy przedstawić rachunki za prąd
za cały 2021 r., które potwierdzą, że zużyliśmy ponad 5 MWh.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć osobiście, on-line
(ePUAP i profil zaufany) lub wysłać listem
poleconym do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Formularze mają
być przyjmowane od 1 grudnia. Czas na
złożenie wniosku o dofinansowanie prądu będziemy mieć do 1 lutego 2023 r.
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Wymiana
pieca.
Ruszył nabór
wniosków
Masz stary piec, który ogrzewa Twój
dom i chcesz go wymienić na nowe,
ekologiczne źródło ciepła? Nasza
gmina dofinansuje taką inwestycję. O dotację może wystąpić każdy
mieszkaniec gminy. Wnioski można
składać do 31 grudnia.

Na wymianę kopciucha można dostać 4,5 tys. zł
> 
złóż wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup
urządzenia, który jest potwierdzeniem
wykonanej i ukończonej inwestycji.
Dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego.
Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć
dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli zrobimy to wcześniej, nie dostaniemy pieniędzy.

Szukają kochającego domu
Alpa – sunia przyjechała do nas jako obraz
nędzy i rozpaczy. Chyba stała się niepotrzebnym odpadem w jakiejś pseudohodowli.
Przeszła konieczne zabiegi, zregenerowała się i, mimo że w schronisku, to wreszcie zaczęła się cieszyć życiem. Uśmiechem
od ucha do ucha wita każdego człowieka.
Na spacerach zdarzają się jej aktywniejsze
momenty, ale szybko się wycisza. Na mijane
psy reaguje przyjaźnie. Lubi dzieci, ale – ze
względu na jej gabaryty – preferujemy domy
ze starszymi. Alpa ma 7–8 lat. Jest w typie
amstaffa, sięga do kolana. Przeszła kastrację, ma szczepienia oraz czip. Ma
krótką sierść, bez
grama podszerstka, ona nie może
zostać w schronisku! Stąpa z łapki
na łapkę, wyczekując niecierpliwie swoich ludzi...

Wnioski na dofinansowanie inwestycji
można składać do 31 grudnia, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji oraz od 2 stycznia do końca lutego
roku, w którym planowana jest realizacja
inwestycji. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, dzwoń pod nr tel. 22 512 58 24.
Pomożemy!

Agnieszka Chyżyńska
a.chyzynska@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

Kajra – niebanalnej urody dama, o złotej

osobowości. Wezwani na odłów psa – tak
wylądowaliśmy z tym cudem na pokładzie.
Powitała nas serdecznie, pilnując bramy dobrych ludzi, którzy ją zgłosili. Błąkała się po
wsi, wychodziła na trasę szybkiego ruchu.
Jest wielkim, puchatym i mięciutkim złotkiem. Bardzo łagodna, delikatna w obyciu.
Wcześniej pewnie nie chodziła na smyczy,
ale jak na pierwsze wyjścia u nas radzi sobie naprawdę dziarsko! W kontakcie z psami
jest przyjazna. Do dzieci podchodzi spokojnie. Ma ok. dwóch lata, o czym świadczy jej
kondycja i białe
ząbki. Sięga trochę
nad kolano i waży
ok. 28 kg. Jest
po kastracji, ma
szczepienia oraz
czip. Ona kocha
wszystkich... czas
aby ktoś wreszcie
pokochał ją!

Foto: Adobe Stock

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie? To bardzo proste:
> 
prawidłowo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż w Urzędzie Gminy
Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462
Wiązowna) w poniedziałek w godz.
10.00 – 18.00, od wtorku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00;
> do wniosku dołącz wszystkie wymagane załączniki;
> wyraź zgodę na wizytę pracowników
Wydziału Środowiska i Nieruchomości,
którzy potwierdzą istnienie działającego, starego typu kotła;
> podpisz umowę;
> zrealizuj inwestycję;

|

tel. 22 789 70 61

Ganges – bardzo przystojny, dystyngo-

wany Pan pies! Jest mieszkańcem schroniska od kwietnia. W pierwszym kontakcie
bywał nieufny, miewał momenty niepewności, ale to minęło. Teraz to przewidywalny,
zrównoważony i otwarty pies. W kontakcie
z człowiekiem jest łagodny, delikatny. Po
wyjściu z boksu pies nie do poznania. Ładnie
i z pełną gracją chodzi na smyczy. Cudowny
kompan i przyjaciel! W stosunku do psów
jest neutralny. Nie ma problemu z dziećmi,
ale dla pełni komfortu lepiej, aby zamieszkał z większymi. Ganges to jeszcze młodziak, ma z 1,5
roku. Jest trochę
w typie owczarka, ale mniejszy
i lżej zbudowany. Ma komplet
szczepień, jest po
kastracji i został
zaczipowany.

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.
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Nasze „morsy” nie
narzekały na zimną wodę

Foto: I. Trzaska

Gminne „morsy” rozpoczęły sezon!
Był zimny Świder, ciepła grochówka
i gorąca atmosfera w fantastycznym
towarzystwie. W niedzielę 6 listopada
zainaugurowaliśmy sezon na morsowanie w Kopkach nad Świdrem.
Kąpiele w lodowatej wodzie mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. To
prosty sposób na wzmocnienie odporności naszego organizmu. Praktycznie każdy, niezależnie od wieku, może zostać
„morsem”. Fińscy naukowcy udowodnili też, że kąpiel w lodowatej wodzie ma
wpływ na wyrzut hormonów (noradrenaliny), które zmniejszają ból i hamują stany zapalne w organizmie. Wystarczą trzy
minuty raz w tygodniu, aby poczuć zbawienny wpływ morsowania. Przeciwskazaniami do morsowania są problemy
kardiologiczne, choroby układu krążenia,
nadciśnienie oraz epilepsja. Przed pierwszym wejściem do wody należy skonsultować się z lekarzem.
W naszej gminie fanów morsowania
z roku na rok jest coraz więcej. Spotykają się w Malcanowie przy Lagunie oraz
w Gliniance nad Świdrem. Wraz z sołectwem Kopki zaprosiliśmy mieszkańców
na wspólne otwarcie morsowego sezonu
2022/2023. Spotkaliśmy się w niedzielę 6 listopada przy wiszącej kładce nad
Świderem.
Rozgrzewkę poprowadził Team ZabieganeDni. Potem wszyscy chętni zanurzyli się w odmętach rzeki. Czy woda była

zimna? Wiedzą to ci, którzy weszli do
Świdra. Po mroźnej kąpieli zarówno nasze dzielne morsy, jak i grono osób dopingujących ich poczynania, raczyli się
przepyszną grochówką, ciepłą herbatą oraz gorącymi kiełbaskami. Nad bezpieczeństwem naszych morsów czuwali
strażacy z OSP Malcanów.

Pierwsze kroki w morsowaniu

Jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę
z morsowaniem, powinieneś wziąć pod
uwagę kilka podstawowych i ważnych
zasad:
> Nie morsuj sam. Znajdź grupę w swojej okolicy (spróbuj w Malcanowie lub
Gliniance) i dołącz do niej.
> Przed wejściem do wody zrób solidną
rozgrzewkę.

> Na pierwsze wejście możesz ubrać się
w piankę. Dzięki temu poczujesz się
bardziej komfortowo. Załóż też czapkę
i coś na stopy, np. buty do pływania.
> Wchodź powoli, nie chlap. Oddychaj
spokojnie. Dzięki temu organizm stopniowo będzie przyzwyczajać się do
zimna.
> Na początek możesz zanurzyć się zaledwie na kilkanaście sekund. Aby
uniknąć skrajnego wychłodzenia organizmu, zaleca się, aby pierwsze kąpiele
trwały maksymalnie 3 minuty.
> Po wyjściu poruszaj się, załóż ciepłe ubranie, wypij coś gorącego i poczekaj, aż się
rozgrzejesz, zanim pojedziesz do domu.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Przygotuj się z nami do 43. Półmaratonu Wiązowskiego!
Chcecie złapać formę? Chcecie rozpocząć przygodę z bieganiem? Biegacie, ale potrzebujecie wparcia grupy lub osoby, która podpowie, co robicie
źle? Zapraszamy w każdą niedzielę na treningi lekkoatletyczne „Przygotuj
się z nami do 43. Półmaratonu Wiązowskiego”.
Specjalnie dla Was wraz z Teamem ZbieganeDni organizujemy cykl treningów biegowych. Wystarczy założyć wygodny strój sportowy, wskoczyć
do auta lub na rower i pojawić się w Wiązownie.
Spotykamy się na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie (ul.
Lubelska 30). Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 9.00 do Wiązowny.
Udział w treningach jest bezpłatny. Przypominamy, że Półmaraton Wiązowski odbędzie się 26 lutego 2023 r. Zapisy ruszają 1 grudnia. Dla mieszkańców mamy zniżki za opłaty startowe – tylko do 31 grudnia.
Ruszcie się i złapcie z nami formę!

www.tuwiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

STEFANÓWKA

50

Foto: J. Sędek

100
50

„Advit” Wiązowna
ma już 60 lat!
Klub Sportowy „Advit” Wiązowna
w tym roku obchodził okrągły jubileusz 60-lecia istnienia. Była to doskonała okazja, aby podsumować
wszystkie te lata działalności podczas
uroczystej kolacji, która miała miejsce 14 października. Następnego dnia
klub zaprosił do wspólnego świętowania mieszkańców naszej gminy oraz
wszystkich tych, którzy przez te lata
byli związani z „Advitem”.
Przez dwa październikowe dni Klub
Sportowy „Advit” Wiązowna świętował
60-lecie swojej działalności. W piątkowy wieczór, 14 października, na uroczystej kolacji nie zabrakło gości, którzy byli
związani z naszym klubem przez wszystkie lata jego istnienia. Gościem honorowym jubileuszu był założyciel, działacz
i wierny kibic „Advitu” – Jan ZIENTARA.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:
prezes Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej Sławomir PIETRZYK, Prezydent
Miasta Otwocka Jarosław MARGIELSKI,
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY
oraz byli wójtowie i przedstawiciele
powiatu otwockiego, byli i obecni radni, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, jak również
klubów piłkarskich z Otwocka, Wólki
Mlądzkiej, Józefowa, Karczewa, Glinianki i Dziecinowa. Przybyli dawni prezesi
i działacze klubu, nasi oldboje, trenerzy, przyjaciele i sponsorzy. Podczas
uroczystej kolacji wręczono specjalne

Działacze KS „Advit”
wraz z wójtem Januszem
Budnym i prezesem MZPN
Sławomirem Pietrzykiem
(ostatni po prawej)

odznaczenia i nagrody dla wielu osób
związanych z Klubem.
Bardzo miłym akcentem były tytuły „Zasłużonego dla Gminy Wiązowna”, które
wójt Janusz BUDNY wręczył wieloletnim
działaczom Klubu: Marcie MRÓZ-CACKO,
Adrianowi JAWORSKIEMU, Markowi SKORUPCE, Ryszardowi DURYSOWI, Romanowi SZULIKOWI, Marianowi BIAŁKOWI,
Krzysztofowi KOZERSKIEMU, Robertowi
KOZERSKIEMU, Jackowi MILEWSKIEMU
i Grzegorzowi DUSZCE.
Na sobotę 15 października przygotowaliśmy wiele atrakcji, głównie dla najmłodszych mieszkańców Wiązowny i okolic.
Były dmuchańce, malowanie buziek,
konkursy, strefa grill i kawiarenka, którą
zorganizowali rodzice naszych najmłodszych zawodników. Wisienką na torcie
okazał się mecz gwiazd reprezentacji
Polski w piłce nożnej kontra oldboje naszego klubu. Drużynę „Advit” wspomógł
również Prezydent Otwocka Jarosław
MARGIELSKI.
Wszyscy bawili się znakomicie, za co
dziękujemy tym, którzy pomogli nam
w organizacji tych ważnych dla nas dni.
Dziękujemy też za wsparcie, jakiego
udzieliła nam Gmina Wiązowna.
A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich na
70. urodzin naszego klubu! Do zobaczenia
za 10 lat!

Marta Mróz-Cacko

Budowa wodociągu w ul. Złotej

Zakup karnetów na basen dla
mieszkańców
Utwardzenie dróg
w miejscowości 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 Parku Centrum

75

„Pro-HYDRO” –
zagospodarowanie wody
deszczowej

WIĄZOWNA GMINNA

0

Budowa pomnika
poświęconego pamięci
strażakom
Ciąg dalszy paska na str. 27
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Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystość w Gliniance
W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance, 14 października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji
Narodowej.
Było przedstawienie w wykonaniu dzieci
ze szkoły w Gliniance. Były przemówienia, podziękowania przemiła, serdeczna atmosfera. 14 października to dzień,
w którym tradycyjnie skupiamy swoją
uwagę na nauczycielach i pracownikach
oświaty. Moment, w którym poświęcamy
im więcej uwagi. I słusznie, bo bez wątpienia, wielu z nich to ludzie, który na
co dzień, po cichu robią rzeczy wielkie.
W naszej gminie co roku przyznawane są
wyróżnienia dla pracowników oświaty.
W tym roku 12 nauczycieli i ośmiu dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli otrzymało nagrody Wójta Gminy Wiązowna za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
zaangażowanie, podejmowanie innowacyjnych działań podnoszących jakość
kształcenia, wychowania i opieki oraz
pracę na rzecz promocji placówek.

Nagrodzeni nauczyciele:
Urszula OLSZEWSKA (SP Glinianka),
Piotr KOTNIS (SP Glinianka),
Bogumiła MAJEWSKA (SP Wiązowna),
Katarzyna JOBDA (SP Wiązowna),
Dorota KONSTANTYNOWICZ-BOGŁOWSKA (SP Wiązowna),
Aneta JANISZEK (SP Malcanów),
Monika BĄK (SP Malcanów),
Dariusz ŚWITALSKI (SP Zakręt),
Elżbieta SZCZĘSNA (Przedszkole
w Wiązownie),
Mariola JĘCZMIENIOWSKA (Przedszkole w Pęclinie),
Magdalena DUDEK (Przedszkole
w Zakręcie),
Paulina DĄBROWSKA (Przedszkole
w Woli Duckiej).
Nagrodzeni dyrektorzy:
Teresa BĄK (SP Glinianka),
Elżbieta OLCZYK-SZUM (SP Zakręt),
Grażyna KILBACH (SP Malcanów),
Marzena WRÓBEL (SP Wiązowna),
Anna CICHECKA (Przedszkole
w Wiązownie),

Katarzyna ROSTEK (Przedszkole
w Pęclinie),
Joanna WASIAK (Przedszkole
w Zakręcie),
Ewa SOĆKO (Przedszkole w Woli
Duckiej).
Dzień Edukacji Narodowej był także
okazją do skierowania słów uznania
do pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, za ich pełną zaangażowania
i oddania pracę. 10 pracowników szkół
i przedszkoli otrzymało Wyróżnienie
Wójta Gminy Wiązowna.
Byli to:
Renata SOKÓŁ (SP Glinianka),
Mariola IGNACIUK (SP Glinianka),
Agnieszka KWAŚNIEWSKA (SP
Wiązowna),
Maciej WOŹNICA (SP Wiązowna)
Grażyna FILIPEK (SP Zakręt)
Robert NEJMAN (SP Malcanów),
Barbara MUCHA (Przedszkole
w Wiązownie),
Mirosława UŚCIŃSKA (Przedszkole
w Pęclinie),
Anna DUDZIŃSKA (Przedszkole
w Zakręcie)
Bogusława ŻURAWSKA (Przedszkole
w Woli Duckiej).

www.tuwiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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

25

0
Aż pięciu nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Wiązowna zostało w tym roku odznaczonych
medalem za długoletnią służbę na rzecz
państwa. Z tej okazji wręczono im pamiątkowe dyplomy z gratulacjami. Dyplom gratulacyjny z okazji odznaczenia

„Złotym Medalem za Długoletnią Służbę” otrzymały nauczycielki ze szkoły
podstawowej w Wiązownie: Bogumiła MAJEWSKA, Ewa RYCHALSKA i Maria
KOBIERECKA. Gratulacje z okazji odznaczenia „Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę” otrzymała Elżbieta SZCZĘSNA,
zatrudniona w gminnym przedszkolu
w Wiązownie.

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

50

Budowa monitoringu ulic
Zagospodarowanie działki
nr ew. 5 przy ul. Kościelnej
(wspólnota wiejska w obrębie
geodezyjnym Wiązowna
Kościelna)
Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury

Doposażenie OSP Wiązowna

WOLA DUCKA

50

Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie Wiązowna
– ul. Sportowa

100

Budowa ciągu pieszo –
rowerowego w ul. Słonecznej

100

Zakup urządzeń rekreacyjnych

75

Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa i zakup urządzeń
rekreacyjnych

100

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Ciąg dalszy paska na str. 28
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Kultura

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
WOLA KARCZEWSKA

50

Rozbudowa sieci wodociągowej
w ul. Doliny Świdra
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IV Konkurs
#LepiejPrzytul
„Moc jest w nas!”
„Biała Wstążka” 2022
Kategorie:

ZAKRĘT

3 - 5 lat – praca plastyczna wykonana w formacie A3
lub A4 dowolnymi technikami plastycznymi;

50

Budowa sieci wodociągowej
w północno-zachodniej części
miejscowości

50

Budowa ciągu pieszorowerowego na ul. Szkolnej

10 - 15 lat – praca plastyczna wykonana w formacie A3
lub A4 dowolnymi technikami plastycznymi;

75

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

grupa (do 5 osób) - praca plastyczna wykonana w
formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami plastycznymi;

50

Przebudowa ul. Dobrej – etap II

25

Przebudowa ulicy Górnej
i odcinka ulicy Krętej
Budowa monitoringu
na ul. Kościelnej

75

Zakup koszy na śmieci

50

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

ŻANĘCIN

25
100
0

Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić do konkursu jedną
wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę.

Budowa ul. Długiej

25

100

6 – 9 lat – praca plastyczna wykonana w formacie A3
lub A4 dowolnymi technikami plastycznymi;

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

Doposażenie świetlicy wiejskiej

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

Ciąg dalszy paska na str. 29

Prace można składać
od 21 do 28 listopada
do Biura Obsługi Mieszkańca
Urzędu Gminy Wiązowna
(ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna).
Regulamin wraz z formularzem
zgłoszeniowym dostępne są
na www.tuwiazowna.pl

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Wiązowna.
www.tuwiazowna.pl

Konkurs #LepiejPrzytul
„Moc jest w nas!”. Zgłoś pracę
Ogłosiliśmy konkurs plastyczny w ramach gminnej kampanii „Biała wstążka” 2022 pod hasłem „Moc jest w nas!”.
Prace można składać do 28 listopada
w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie wykonaną
(dowolnymi technikami) pracę plastyczną w formacie A3 lub A4 w czterech
kategoriach.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie #LepiejPrzytul „Moc jest w nas!”.
Każdy, kto doznaje przemocy i kto widzi,
jak inny jej doznaje, ma w sobie ukrytą
moc, aby się jej przeciwstawić. Musimy
tylko tę moc „aktywować”. Jak to zrobić?
Jak pomóc sobie? Jak pomóc innym? Co
lub kto może być tym aktywatorem? Co
jest tą naszą mocą? Kto może być tą naszą mocą? Gdzie szukać pomocy, aby tę
moc aktywować? Oto pytania, na które w tym roku spróbujcie odpowiedzieć,
przygotowując pracę na konkurs.

Prace można składać do 28 listopada w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59,
pon. w godz. 10.00 – 18.00, wt.–pt.
8.00 – 16.00). Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie tuwiazowna.pl.
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Wiązowna.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Program „Świetlik”. Nowe
zajęcia dla mieszkańców
Kreatywni, twórczy
i zaangażowani społecznie mieszkańcy
gminy Wiązowna,
a także najbliższych
okolic, chcą realizować swoje pomysły,
dzielić się własnymi pasjami z innymi osobami. Już
w najbliższym czasie, dzięki wsparciu
programu „Świetlik”, będzie realizowanych dziesięć
różnych inicjatyw.
„Tkanie na własnoręcznie przygotowanych krosnach – Pasiak Kołbielski” – to
cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, w ramach których uczestnicy wykonają domowej roboty krosna z tektury
i nici oraz prace w stylu pasiaka kołbielskiego z różnorodnych włóczek.
„Kreatywne choinki” – to warsztaty skierowane dla kreatywnych dzieci w wieku
6 – 12 lat, podczas których uczestnicy wykonają własnoręcznie, wraz ze wsparciem instruktora, ozdobę świąteczną.
„Mówię nie!” – to cykl zajęć sportowych,
które mają na celu integrację dzieci poprzez pokazanie, że nie należy siedzieć
cały czas w życiu wirtualnym. Podczas
zajęcia z zapasów i ju-jitsu uczestnicy
projektu przełamią swoje bariery oraz
nauczą się zasad zdrowego stylu życia.
Warsztaty edukacyjne „Świąteczna fabryka czekolady” – to projekt skierowany do dzieci w wieku 6 – 10 lat, na który
składać się będą trzy spotkania. Uczestnicy zapoznają się z historią i z procesem
wytwarzania czekolady oraz różnymi ciekawostkami dotyczącymi m.in. jej właściwości. Całość zostanie zapięta wspólną
degustacją.
Rodzinna gra terenowa na orientację
„Na tropie skrzatów” – jest propozycją
aktywnego wypoczynku na łonie natury dla całych rodzin. Zabawa polega na
odnajdywaniu przez drużyny punktów
kontrolnych na terenie gminy z wykorzystaniem mapy i kompasu.

Wieczorki taneczne – zakładają organizację dwóch imprez tanecznych wraz
z poczęstunkiem dla uczestników –
w tym przypadku mieszkańców Gminy
Wiązowna.
„Wianek na drzwi” – to wielopokoleniowe warsztaty rozwijające umiejętności
manualne oraz kreatywność wśród osób
młodych i starszych. Na trzech spotkaniach uczestnicy przygotują m.in. wianek na drzwi.
„Spotkania z planszówkami” – to cykl
spotkań przybliżających różnym pokoleniom gry planszowe jako formy ciekawego i kreatywnego spędzania wolnego
czasu.
„Magia świątecznych dekoracji” – to zajęcia z tworzenia świątecznych dekoracji. Dzięki wspólnym zajęciom młodzież,
dorośli i dzieci będą mieli okazję do integracji oraz spędzania wolnego czasu
w kreatywny sposób.
„Kartka z życzeniami na święta” – to
projekt skierowany dla dzieci i młodzieży, która chce spędzić przedświąteczny
czas, tworząc kartki świąteczne dla swoich najbliższych.
Szczegóły dotyczące realizowanych wydarzeń, plakaty promujące, informacje szczegółowe będą dostępne na stronie www.
gok-wiazowna.pl oraz na portalu społecznościowym FB/wiazowna.gok

Adam Paśnik
zapisy@gok-wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Zakup samochodów średnich
dla OSP z terenu gminy

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

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

LEGENDA:

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

nienia wykonawcy
zadania/lub/pozwolenia

75 Realizacja
na budowę

100 Zadanie zakończono
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Dzień Kobiet Wiejskich.
Spotkanie w Rzakcie
Jesienne, kobiece święto, czyli 10.
edycja Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich, odbyła się 16 października w świetlicy w Rzakcie. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały piękne dekoracje i, jak przystało
na dobre gospodynie, ugościły uczestników przysmakami.

Biblioteka poleca

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
obchodzony jest w październiku, w tym
roku mija piętnaście lat od uchwalenia
przez ONZ tego święta. W Gminie Wiązowna świętowano go po raz dziesiąty!

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl

Foto: GOK Wiązowna

Dzień Kobiet Wiejskich to
niezwykle barwne święto,
mieniące się feerią kolorów,
niczym stroje ludowe pań bawiących się w niedzielne popołudnie w Rzakcie. Zabawę
wokalno-taneczną poprowadził Wojciech BUDA, który na
co dzień gra i występuje na
scenie z zespołami muzycznymi grającymi muzykę folkową
– styl warszawskiej ulicy oraz
folk bałkański.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, radni, sołtysi, panie z Kół
Gospodyń Wiejskich, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańcy gminy.
Pielęgnowanie tradycji i regionalizmów
to priorytet prężnie działających kół gospodyń. Folklor oraz tradycje lokalne

są mocno zakorzenione na naszym terenie, szczególnie w okolicach Glinianki i Rzakty.

Wspólne śpiewanki z „Rzakciankami”

Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu

Teściowa kontra synowa, czyli o trudnych relacjach między kobietami

Zaklinacz tygrysów

Aleksandra Zbroja

Iwona Golonko

Roch Urbaniak

To mocna i prawdziwa opowieść o relacji z ojcem nieobecnym, bez reszty pogrążonym w alkoholowym nałogu i o rozpadającej się rodzinie.
To nie jest książka o tym, że jak chcesz, to potrafisz. Jest za to o dziewczynce, która zapożycza się u samej siebie, by dotrwać dorosłości
i uwolnić się od tych, którzy nie zdali egzaminu
z rodzicielstwa. Jak wygląda dzieciństwo spędzone w cieniu alkoholizmu? Czy rodzicowi da
się wybaczyć wszystko? Czy naprawdę czas leczy rany? Autorka pisze bez upiększeń, ale i bez
zbędnego dramatyzmu. To intymne świadectwo, które staje się literaturą.

To poradnik pokazujący relacje tytułowych kobiet oraz mężczyzny, który doświadcza konfliktu pomiędzy dwoma ukochanymi. Autorka
uwypukla te najtrudniejsze zachowania, ale i te
wywołujące uciążliwe problemy. Przedstawia fałszywe przekonania, gry psychologiczne i niedojrzałe metody reagowania. Przedstawia motywy
zachowania i najważniejsze potrzeby każdego
z uczestników relacji. Zachęca do wspólnego poszukiwania przyczyn konfliktu. To książka, która
każdemu pomoże pozytywnie wpłynąć na bliskie
relacje pomiędzy kobietami, na każdy obecny lub
przyszły konflikt, by go zakończyć, lub chociaż
umiejętnie załagodzić.

Malownicza opowieść o przyjaźni, zaufaniu, poszukiwaniu prawdy i wybaczaniu. Autor zaprasza czytelnika do zanurzenia się w bogactwie
barw i doznań, urzeka czarującym liryzmem i delikatnie popycha ku refleksjom o tym, co w życiu
najważniejsze. Ari, wędrowny mistrz fletu, trafia
do Najdalszej Zatoki – miejsca, w którym kończy
się świat. Pewnej nocy, gdy wprawia całe miasto
w zachwyt swą muzyką, na jednym z dachów nagle pojawia się ogromny tygrys. Zwierz zaczyna
pustoszyć ulice, a gdy dostrzega Ariego, rzuca się
ku niemu, szczerząc kły. Skąd w Najdalszej Zatoce wziął się ten wielki kot? I dlaczego tak bardzo
rozjuszył go grajek?

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

„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.

TRENINGI DO
43. PÓŁMARATONU
WIĄZOWSKIEGO
GMINNY PARK
CENTRUM
W WIĄZOWNIE
(UL. LUBELSKA 30)

CO NIEDZIELĘ
O GODZ. 9.00
Organizatorzy:
Gmina Wiązowna
Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie
Team ZabieganeDni
www.wiazownapolmaraton.pl

Foto: I. Trzaska

Sezon na morsowanie otwarty!

