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Maja i Bartek to mistrzowie Polski w tańcach stan-
dardowych. Oboje są mieszkańcami naszej gminy. 
Na str. 22 opisujemy ich historię. Warto ją przeczy-
tać i poznać drogę, którą przeszli!
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Na str. 15 opisujemy, na czym polegają kontro-
le podatkowe w naszej gminie. I choć temat wy-
daje się mało zachęcający, polecamy go Państwa 
uwadze. Kontroli nie należy się obawiać. Są nie-
zbędne z punktu widzenia naszych wspólnych inte-
resów. W ten sposób dbamy o kondycję gminnego 
budżetu.
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Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Wiązownie – 
nowy zespół, nowy 
program

Urząd Gminy Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury od czerwca ubiegłego 
roku prowadzą program „Laboratorium Kultury”. Jego efektem było przyjęcie 
strategii rozwoju GOK na najbliższe lata. Ma ona tchnąć w ośrodek nową 
energię. Nadszedł czas wcielania jej w życie.
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Gminny Ośrodek Kultury stoi w przededniu sporych zmian. Program „Labora-
torium Kultury” rozbudził apetyty mieszkańców w zakresie funkcjonowania 
gminnej kultury i, co wydaje się najważniejsze, zrewidował dotychczasowy 
sposób funkcjonowania GOK. W ciągu ostatnich tygodni w ośrodku zmienił 
się niemal cały zespół. Nowy ma do zrealizowania bardzo konkretne cele, za-
pisane w przyjętej jeszcze pod koniec zeszłego roku strategii.

Jak mówi Robert MOJSAK, nowy dyrektor GOK, to czas gruntownych zmian, 
które nigdy nie są łatwe: – Często nie są też przyjemne. Jesteśmy w miej-
scu, w którym – żeby ruszyć z nową mocą – musimy zrewidować niemal każ-
dy aspekt dotychczasowej działalności. Nie chodzi o to, żeby wszystkiemu, co 
działo się do tej pory zaprzeczyć, żeby zmienić wszystko. Chodzi o to, żeby mieć 
absolutną pewność, że to, co robimy i jak robimy, ma sens, jest uzasadnione 
i codziennie przybliża nas do realizacji celów, które wypracowaliśmy w czasie 
działania „Laboratorium Kultury”.

Robert MOJSAK ma 40 lat i od 2008 roku jest mieszkańcem Gminy Wią-
zowna. To były dziennikarz radiowy i telewizyjny. Współwłaściciel spółki 
People Collective, zajmującej się zarządzaniem, optymalizacją proceso-
wą i biznesową, szkoleniami wspierającymi rozwój organizacji i budowę 
wizerunku klientów. Pasjonat teatru, ze szczególną słabością do teatru 
muzycznego i musicalu.

Rafał Nejman, Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Wiązowna

Do Rady Gminy Wiązowna do-
cierały liczne sygnały związane 
z nieprawidłowościami i niewłaściwym funk-
cjonowaniem świetlic podległych Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Wiązownie. Komisja Re-
wizyjna zdecydowała się bliżej przyjrzeć pro-
blemowi. W teren wyruszyły dwa niezależne 
zespoły kontrolne. Dokładnie zajęły się wy-
branymi świetlicami w: Majdanie, Kopkach, 
Pęclinie, Rzakcie, Izabeli, Dziechcińcu, Żanę-
cinie, Boryszewie i  Stefanówce. Sprawdziły 
pięć nowych obiektów, dwie stare świetlice, 
jedną po modernizacji oraz jedną na osiedlu 
mieszkaniowym.

Podczas kontroli potwierdziliśmy wiele sygna-
łów o nieprawidłowościach. Jednocześnie były 
one zbieżne z danymi, wynikającymi z „La-
boratorium Kultury”. Przyjrzeliśmy się funk-
cjonowaniu obiektów w  latach 2019 – 2021. 
Skontrolowaliśmy dokumentację, aktualny 
stan techniczny budynków, ich wyposażenie 
i infrastrukturę. Podczas kontroli stwierdzono 
szereg nieprawidłowości i powtarzalnych pro-
blemów. Do najpoważniejszych należały błę-
dy projektowo-konstrukcyjne nowych świetlic. 
W kilku przypadkach wydano negatywne opi-
nie kominiarskie z  przeglądów. Praktycznie 
we wszystkich nowych budynkach stwierdzi-
liśmy pęknięcia i osiadanie podłogi oraz bra-
ki elementów i niedoróbki wykończeniowe, 
zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia. 
Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „Odmia-
na” oraz sama jakość świadczenia usług pozo-
stawiała wiele do życzenia i wymaga poprawy. 
Stwierdziliśmy także powtarzające się sygnały 
o braku reakcji ze strony Wydziału Inwestycji 
na zgłaszane usterki, które dotyczyły napraw 
gwarancyjnych, oraz zbyt długi był czas reak-
cji na zgłoszenia ze strony GOK. Zabrakło też 
dobrej współpracy na linii GOK – opiekunowie 
świetlic. Stwierdziliśmy również, że środki na 
poszczególne świetlice były dzielone niespra-
wiedliwie, a to doprowadziło do spadku moty-
wacji do działań u opiekunów starych świetlic. 
Brakowało dobrej oferty zajęciowej w więk-
szości obiektów.

Na sam koniec smutny wniosek. W gminie wy-
budowano sześć świetlic. Większość stoi pu-
sta, a my w dużej mierze płacimy tylko za ich 
utrzymywanie. Rozwiązanie najważniejszych 
problemów, czy też wprowadzenie zmian 
należy teraz do włodarzy gminy. My, jako 
członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Wiązowna, a jednocześnie mieszkańcy życzy-
libyśmy sobię, tylko aby wprowadzone zmiany 
nastąpiły jak najszybciej, były skuteczne i po-
prawiły obraz kultury w gminie. Tak, by oferta 
kulturalna zajęć GOK stała się bogata, a jed-
nocześnie by świetlice wiejskie nabrały życia, 
bo posiadają ku temu ogromny potencjał.

Redakcja: Czym było, a może czym 
jest Laboratorium? Może nie wszy-
scy nasi czytelnicy śledzą ten projekt 
z równą uwagą.
Robert Mojsak: To projekt, który miał 
przede wszystkim postawić diagnozę 
stanu faktycznego ośrodka. Sprawdzić 

jego mocne i słabe strony. Zrewidować 
sposób działania. Pracowaliśmy nad 
tym z zespołem GOK, ale w skład gru-
py roboczej wchodzili też przedstawi-
ciele urzędu. Najistotniejsze było dla 
nas zebranie informacji o tym, co myślą 
o ośrodku mieszkańcy i jak z ośrodkiem 

Foto: I. Trzaska

Nowy dyrektor GOK 
w czasie finału WOŚP
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współpracuje się innym instytucjom. Przeprowa-
dziliśmy badania na szeroką skalę. Po raz pierw-
szy w historii gminy dotarliśmy z pytaniami do 
blisko 1500 mieszkańców. Przeprowadziliśmy 
warsztaty z radnymi, dyrektorami szkół i przed-
szkoli, szefami organizacji pozarządowych, sołty-
sami i opiekunami świetlic. Analiza tych danych 
pozwoliła nam postawić wnioski.

I jakie one były?
RM: W pewnym uproszczeniu można powie-
dzieć, że podstawowym wnioskiem, płynącym 
z tego opracowania, jest ten, który mówi, że 
GOK nie wykorzystywał do tej pory w pełni swo-
jego potencjału. Większość dzieci w  naszych 
szkołach w ogóle nie zna GOK-u. Nie korzysta 
z zajęć – ani w Pawilonie Kultury, ani w świetli-
cach. Wszystkie warsztaty pokazywały, że ośro-
dek ma problemy z utrzymaniem współpracy 
z  innymi instytucjami na zadowalającym po-
ziomie. Sołtysi i opiekunowie świetlic w więk-
szości opisywali relacje z ośrodkiem jako dość 
chłodne. Żeby zamknąć temat tego, co było 
w przeszłości, chcę to jasno tu powiedzieć – na 
nienajlepszą kondycję ośrodka składało się wie-
le czynników. Nie da się wskazać ani jednego 
powodu, ani jednej osoby odpowiedzialnej za 
taki stan rzeczy.

W „Laboratorium” byłem osobą, która stawiała 
pytania, pomagała zespołowi szukać odpowie-
dzi, wyciągać wnioski. Dziś buduję nowy zespół 
ośrodka i zdecydowałem się realizować strate-
gię, którą wspólnie wypracowaliśmy w zeszłym 
roku. I za tę współpracę, tutaj, bardzo dzięku-
ję. Zmiany, które na podstawie tych wniosków 
wprowadzamy, są trudne, ale naprawdę wierzę, 
że efekty już wkrótce będą znaczące.

Jakie są główne założenia nowej strategii 
Gminnego Ośrodka Kultury?
RM: Przede wszystkim przyjęliśmy nową wi-
zję i misję ośrodka. To dla nas drogowskazy, 
które porządkują i systematyzują naszą pracę. 
Wszystko, co robimy, będzie się teraz do nich 
odnosiło.

Powiedzieliśmy sobie, że istniejemy po to, żeby 
inspirować mieszkańców gminy i wspierać ich 
w poszerzaniu horyzontów. Taką mamy wizję 
ośrodka. Po to nam, mieszkańcom gminy, jest 
GOK. Ma to być miejsce, które inspiruje, stawia 
pytania, czasem prowokuje do myślenia poza 
schematem, pozwala doświadczyć rzeczy, któ-
re nie są w zasięgu ręki na co dzień.

Misją naszego ośrodka jest za to tworzenie 
przestrzeni do doświadczania kultury, rozwi-
janie empatii mieszkańców i wzbudzanie ich 
ciekawości. Podsumowując, chcemy stworzyć 
otwarty na ludzi ośrodek, który daje możliwość 

dotykania, doświadczania, przeżywania kultu-
ry w nieustającym kontakcie z innymi ludźmi. 
Ośrodek, który buduje relacje, przyciąga ludzi, 
staje się centrum nie tylko kultury, ale i relacji 
społecznych.

Jakie zmiany nas czekają? Co wydarzy się 
w najbliższym czasie?
RM: Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby 
ośrodek otworzył się na ludzi. Żeby zapraszał. 
Przestał wyglądać jak urząd. Stał się twórczo-
-przyjazny. Wykorzystywał potencjał budynku. 
Nie tylko w tygodniu, ale i w weekendy. Kolejna 
rzecz to program współpracy z sołectwami. Mam 
nadzieję, że już w lutym go uruchomimy. Chcemy 
pomóc lokalnym animatorom kultury budować 
ofertę świetlic, o których wolę myśleć w kate-
goriach domów sąsiedzkich. Pracujemy już nad 
nową stroną internetową ośrodka i komunikacją 
w social mediach, żeby zwiększać szanse dotar-
cia do najmłodszych. Tu kluczowy będzie jednak 
program obecności ośrodka kultury w szkołach. 
Jednak, żeby to wszystko można było zrealizo-
wać, potrzebujemy zapewnić podstawy funk-
cjonowania ośrodka. Nabrać rozpędu z zupełnie 
nowym zespołem.

No właśnie. Jaki to zespół?
RM: Świeży. Ambitny. Różnorodny. Odważny. 
I, wierzę w to bardzo, skuteczny. Zależało mi 
na tym, żeby stworzyć grupę, która będzie na-
wzajem się inspirowała. Żeby dobrać ludzi tak, 
by każdy był specjalistą w ważnej dla naszych 
celów dziedzinie. Żebyśmy mogli się od siebie 
nawzajem uczyć. Michał, Dagmara, Paulina, 
Agata, Mariusz to nowe osoby, które wchodzą 
w zupełnie nowy projekt. Jola pracuje w GOK od 
6 lat. Ale dla niej też zaczyna się nowa praca. 
Na nowym stanowisku, z nową odpowiedzial-
nością i z zupełnie innym zespołem.

Na koniec pytanie o formalności. Dyrektor 
GOK nie został wyłoniony w konkursie. Ogło-
szony został przetarg, w którym zamiast dy-
rektora wybrana została spółka zarządzająca 
ośrodkiem. To nietypowe rozwiązanie…
RM: Ta spółka ma do zrealizowania bardzo 
konkretne cele wyszczególnione w konkursie. 
Ich niezrealizowanie pociąga za sobą konse-
kwencje, np. w postaci kar umownych. Repre-
zentując spółkę, która zarządza od stycznia 
GOK, mam na sobie podwójną odpowiedzial-
ność. Z  jednej strony za instytucję publiczną, 
z drugiej – za spółkę, której jestem współudzia-
łowcem. Taki sposób zarzadzania, w  sposób 
oczywisty, daje samorządowi więcej narzędzi 
do egzekwowania powierzonych zadań. Je-
stem przekonany, że będzie to model skutecz-
ny i efektywny. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Hanna 
Kowalczyk, 
Sołtys 
Duchnowa

Nasza świetlica przez wie-
le lat funkcjonowała w dziś 
już nieistniejącym budyn-
ku. Początkowo działała 
prężnie. Były zajęcia za-
równo dla dorosłych, jak 
i  weekendowe dla dzieci 
i  młodzieży. Niestety, coś 
zaczęło się psuć. Wycofano 
zajęcia weekendowe, a za-
miast nich pojawiły się spo-
tkania w  tygodniu. Te nie 
cieszyły się zainteresowa-
niem, dzieci nie chciały na 
nie przychodzić ze względu 
na naukę i zajęcia pozalek-
cyjne. Zaistniały też proble-
my na linii sołectwo – GOK. 
Długo trzeba było prosić np. 
o  przeprowadzenie bieżą-
cych napraw. W końcu brali-
śmy sprawę we własne ręce 
i – w miarę swoich możli-
wości – ogarnialiśmy zaist-
niałe problemy. 

Mamy nadzieję, że teraz, 
gdy zyskamy nową świetli-
cę, sytuacja zmieni się dia-
metralnie. To powinno być 
miejsce żywe – otwarte dla 
i na mieszkańców. W tygo-
dniu powinny odbywać się 
zajęcia dla dorosłych lub 
matek z  małymi dziećmi, 
zaś w weekendy dla dzie-
ci i młodzieży. Chcemy za-
łożyć lokalny teatr. Mamy 
też pomysł na dzień „Histo-
rii dla pokoleń”, w  czasie 
którego starsi mieszkań-
cy będą opowiadać młod-
szym o tym, jak to kiedyś 
u  nas było. Chcemy tak-
że przywrócić do życia 
Koło Gospodyń Wiejskich, 
ale w  wydaniu damsko-
-męskim. Kiedy będziemy 
dzielić fundusz sołecki na 
2024  r., na pewno część 
środków przeznaczymy na 
zajęcia i materiały do nich.  
Ważne jest, aby mieszkańcy 
mieli poczucie, że to miej-
sce jest dla nich i że mogą 
śmiało z  niego korzystać, 
przyjść, spotkać się, poroz-
mawiać, coś razem zrobić, 
czego się nauczyć. 
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BOLESŁAWÓW

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Bażantów

25 Zagospodarowanie działki pod 
świetlicę wiejską

BORYSZEW

25 Budowa wodociągu w ul. Czapli

50 Budowa boiska przy świetlicy

0
Zakup wyposażenia i jego 
montaż na terenie wokół 
świetlicy 

CZARNÓWKA

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Różana

0 Projekt ul. Akacjowej

0
Oczyszczenie i wstępne 
utwardzenie drogi gminnej na 
działce nr 212/10

0 Uporządkowanie i pogłębienie 
rowów wzdłuż ul. Górnej

DUCHNÓW

25 Budowa sieci kanalizacji 
w ul. Lawendowej

0 Zagospodarowanie terenu dz. 
nr. 583/1

25 Wyposażenie Duchnowskiego 
Domu Kultury

25 Budowa placu zabaw przy 
Duchnowskim Domu Kultury

0 Doziarnianie i zabezpieczenie 
przed pyleniem dróg

DZIECHCINIEC

0 Koncepcja budowy sieci 
kanalizacyjnej

75 Budowa świetlicy wiejskiej

25
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy oraz jej 
doposażenie

Kończymy 
budowę 
kanalizacji 
w Żanęcinie
Pod koniec lutego poznamy wykonawcę 
robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Żanęcin”.

Planowany do wybudowania odcinek 
kanalizacji wydłuży istniejącą sieć o do-
datkowe 1,56 km i jest ostatnim do wy-
konania odcinkiem dla Żanęcina na tym 
etapie budowy. Budżet, jaki przeznaczy-
my na realizację tej inwestycji w 2023 
r., to blisko 2,1 mln zł. Część środków 
pochodzić będzie z  dofinansowania 
z programu rządowego Polski Ład. Wyko-
nawca wyłoniony w postępowaniu prze-
targowym będzie miał pół roku od dnia 
podpisania umowy na realizację zadania.

Gmina Wiązowna dzięki swemu poło-
żeniu, bliskości stolicy, ciągów komuni-
kacyjnych dróg krajowych A2 i S17 oraz 
jednoczesnym utrzymaniu walorów wsi 

mazowieckiej jest atrakcyjnym miejscem 
do budowy domów jednorodzinnych. 
Związany z  tym rozwój sieci kanaliza-
cyjnej ogranicza ryzyko zanieczyszcze-
nia środowiska i wód gruntowych przez 
zbiorniki szamba, chroniąc przy tym wa-
lory przyrodnicze, w  tym Mazowiecki 
Park Krajobrazowy, Rezerwat rzek Świ-
der i Mienia oraz obszary Natury 2000.

Podłączenie się do kanalizacji jest nie tyl-
ko ekologiczne, ale również ekonomiczne. 
Więcej informacji udziela Spółka Hydro-
dukt, tel. 22 789 01 33; 22 789 06 95, 
e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl. 

Emilia Szaruga
e.szaruga@wiazowna.pl

Przebudowa drogi krajowej Warszawa-
-Lublin do parametrów drogi ekspre-
sowej S-17 spowodowała, iż w  ciągu 
drogi gminnej ul.  Zagórskiej nad tra-
są szybkiego ruchu wybudowano wia-
dukt łączący dwa odcinki tej samej 
drogi gminnej – ul. Zagórską w Zagórzu 
z ul. Wesołą w Majdanie. 

Ten bezkolizyjny przejazd nad drogą S-17 
znacznie poprawił poziom bezpieczeń-
stwa drogowego w  rejonie, w  którym 
miało miejsce wiele tragicznych wypad-
ków drogowych.

Ta inwestycja wiąże się z rozbudową drogi 
gminnej Majdan-Zagórze. Będzie to wyma-
gało poszerzenia pasa drogowego, a sama 
inwestycja będzie realizowana w trybie spe-
custawy. W styczniu ogłosiliśmy przetarg 
na opracowywanie dokumentacji projekto-
wej. Wybraliśmy wykonawcę i podpisaliśmy 
umowę z  firmą DROMACC Maciej Biało-
szewski z Ostrołęki. Przewidywany termin 
zakończenia prac projektowych i uzyskania 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
(ZRID) to styczeń 2024 r. 

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Rozbudowa ul. Zagórskiej 
oraz ul. Wesołej

Ciąg dalszy paska na str. 10
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Uwaga! Widzimy Cię

Z każdym rokiem sukcesywnie zwiększamy 
obszary gminy, które objęte są monitorin-
giem wizyjnym. W ramach środków z fundu-
szy sołeckich oraz środków własnych gminy 
w roku 2023 kamery zawisną w trzech no-
wych lokalizacjach: w  obrębie placu za-
baw „Zakącik” w  Zakręcie, przy drogach 
wewnętrznych osiedla Radiówek oraz przy 
zbiegu ulic Klubowej i Pięknej w Majdanie. 
Montaż nowych instalacji pozwoli na popra-
wę bezpieczeństwa użytkowników terenów 
rekreacyjnych, uczestników ruchu drogowe-
go oraz osób korzystających z infrastruktury 
technicznej, w tym z nowo zamontowanych 
wiat przystankowych. Koszt nowych instala-
cji i urządzeń zaplanowany na rok 2023 to 
blisko 40 tys. zł. Emilia Szaruga

Realizacja inwestycji w ramach 
inicjatyw lokalnych

Wzorem lat poprzednich mieszkańcy ko-
rzystają z  możliwości budowy sieci wo-
dociągowych i kanalizacji w formule tzw. 
inicjatyw lokalnych. Składają oni wniosek 
o realizację takiego przedsięwzięcia, dekla-
rując kwotę, jaką sami zamierzają wnieść 
do inwestycji. Reszta współfinansowana 
jest z budżetu gminy, w którym zabezpie-
czyliśmy środki w wysokości 200 tys. zł na 
współrealizację tego typu zadań. Z począt-
kiem roku wpłynęło 11 wniosków, a  po 
ocenie dziewięć z nich kwalifikuje się do re-
alizacji. Tym samym wykorzystana zostaje 
cała rezerwa budżetowa na współfinanso-
wanie inicjatyw lokalnych w 2023 r. Zachę-
camy mieszkańców do wspólnej realizacji 
kolejnych zadań. Wszelkie informacje oraz 
wzór wniosku dostępne są na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Wiązowna w zakładce Po-
radnik Interesanta/Sprawy różne/Inicjaty-
wa lokalna lub można uzyskać w Wydziale 
Inwestycji. Katarzyna Rosłaniec

Sołectwa zgłoszone do 
dofinansowania

Złożyliśmy dwa wnioski o przyznanie po-
mocy finansowej ze środków budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego „Mazowsze 
dla sołectw 2023” na inwestycje w sołec-
twach Duchnów i Bolesławów. W ramach 
zadania „Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Duchnowie” chcemy 
utworzyć plac zabaw dla mieszkańców 
sołectwa. Będzie on strefą ogólnodostęp-
ną. Sołectwo w kwietniu 2023 r. zyska 
nową świetlicę wiejską, a nowoczesny 
plac zabaw będzie dopełnieniem inwe-
stycji. W ramach zadania „Zagospodaro-
wanie działki pod świetlicę wiejską we 
wsi Bolesławów” uporządkujemy i wy-
równamy teren, przygotujemy go pod 
obiekty budowlane oraz potrzebne in-
stalacje, jak również ostatecznie ukształ-
tujemy go i  ogrodzimy. Nasze wnioski 
zostały złożone na maksymalną kwotę 
dofinansowania – po 10 000 zł na każdą 
inwestycję. Monika Piórkowska

Prace przy nowej świetlicy 
w Dziechcińcu

Ruszyły prace przy budowie nowej świe-
tlicy w Dziechcińcu. Będzie to już siódmy 
tego typu obiekt, tworzony w ramach sie-
ci świetlic wiejskich na terenie naszej gmi-
ny. Firma SSGroup rozpoczęła prace ziemne. 
W ramach inwestycji powstanie parterowy 
budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na 
którą składają się: sala świetlicy (aula), po-
mieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Głów-
ne wejście do budynku będzie wyposażo-
ne w pochylnię, dzięki której do budynku 
bez problemu dostaną się osoby niepełno-
sprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 
użytkowników. Przed budynkiem powstanie 
też 15 miejsc postojowych. Świetlica będzie 

kosztować blisko 700 tys. zł. Zakończenie 
prac budowlanych planowane jest na wrze-
sień 2023 r. Emilia Szaruga

Budowa chodnika na ul. Kąckiej 
w Wiązownie

W tegorocznym budżecie zaplanowano do 
wybudowania chodnik na ul. Kąckiej w Wią-
zownie od ul. Kościelnej do ul. Słonecznej. 
Wymieniony fragment stanowi brakujące 
połączenie wykonanego w ubiegłym roku 
chodnika na ul. Kościelnej oraz ścieżki ro-
werowej od ul. Słonecznej do ul. Dębowej 
w Wiązownie. W ramach zadania powsta-
nie odcinek o długości 314 m oraz szero-
kości 2,5 m – 2,7 m. Szacowana wartość 
planowanych do wykonania robót budow-
lanych wynosi 200 tys. zł. Ogłoszenie prze-
targu zaplanowano w I kwartale bieżącego 
roku, natomiast wykonanie przewiduje się 
na koniec lipca. Tomasz Mielnicki

Zaplecze rekreacyjno-sportowe dla 
boiska w Wiązownie

Dwóch wykonawców złożyło oferty na 
budowę jednego z dwóch pawilonów za-
plecza rekreacyjno-sportowego przy bo-
isku sportowym „Advit”. Pawilon zastąpi 
stary, zużyty budynek drewniany, w któ-
rym mieściły się szatnie z  sanitariata-
mi. Z  pewnością nowy obiekt poprawi 
wizerunek tego miejsca oraz zdecydu-
je o  zwiększeniu liczby osób aktywnie 
spędzających czas na rozwijaniu swoich 
pasji. Na realizację obiektu wybrany wy-
konawca będzie miał trzy miesiące od 
podpisania umowy. Zadanie jest współ-
finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na 
mocy umowy o  przyznaniu pomocy nr 
02934 – 6935-UM0714862/22.  

Dariusz Furmańczyk
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Dzięki e-BOK 
załatwisz sprawę 
bez wychodzenia 

z domu

e-BOK to Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta. Platformę uruchomiła Spółka 
Hydrodukt, odpowiedzialna za zapew-
nienie wody i odbioru ścieków dla na-
szych mieszkańców. Teraz na bieżąco 
będziemy mogli sprawdzić stan liczni-
ka czy przeanalizować historię pono-
szonych kosztów lub pobrać fakturę 
za wodę i ścieki.

System e-BOK jest platformą, która 
usprawni i ułatwi kontakt z pracowni-
kami spółki oraz zapewni szybki i łatwy 
dostęp do niezbędnych informacji rozli-
czeniowych przez internet. Elektronicz-
ne Biuro Obsługi Klienta nieprzerwanie 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu, daje możliwość sprawdzenia m.in. 
danych teleadresowych, historii płat-
ności, wysokości opłat oraz informacji 
o stanie liczników i rozliczeń.

Z systemu e-BOK-a można korzystać za-
równo na komputerze stacjonarnym, jak 
i urządzeniu mobilnym (np. smartfonie, 
tablecie). W systemie znajduje się for-
mularz kontaktowy oraz komunikator, 
rejestrujący korespondencję pomiędzy 
klientami a  pracownikami Hydroduk-
tu. Dzięki rejestracji w systemie e-BOK 
będziemy mogli zrezygnować z  papie-
rowej faktury na rzecz jej cyfrowego 
odpowiednika.

Jak wygląda rejestracja do e-BOK-a?
1)  Wystarczy wejść na stronę www.

ebok.hydrodukt.pl, w formularzu wy-
brać pole „Rejestracja” i  uzupełnić 
następujące dane: identyfikator (nr 
odbiorcy podany na fakturze), nazwi-
sko i imię lub nazwę firmy, adres do 
korespondencji, numer telefonu oraz 
adres e-mail.

2)  Następnie należy zaakceptować regu-
lamin oraz kliknąć „wyślij”.

3)  Konto będzie aktywne po upływie 24 
godzin. Na podany adres e-mailowy 
otrzymamy identyfikator oraz nowe, 
tymczasowe hasło, niezbędne do 
pierwszego uruchomienia systemu.

Elektroniczne 
faktury za 
wodę i ścieki

EMÓW

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami

0 Modernizacja ul. Sosnowa

0 Zakup kontenera na odpady

GLINIANKA

25 Projekt i budowa ul. Wrzosowej

25
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – 
ul. Poprzeczna i Zacisze

25 Projekt ul. Napoleońskiej 
(2A-26)

0 Projekt ul. Świderskiej

0 Projekt ul. Podzamcze 
i ul. Zamkowej

25 Projekt ścieżki rowerowej 
Glinianka – Rzakta

0 Projekt i zagospodarowanie 
działki nr 176 (za szkołą)

0
Zagospodarowanie działki 
nr 592/1, 38/15, 38/16 
przeznaczonej na potrzeby 
mieszkańców

0 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki

0 Koncepcja modernizacji Izby 
Regionalnej 

25
Zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii cieplnej 
w obiekcie gminny

0 Doziarnianie dróg gminnych

0
Modernizacja budynku 
strażnicy OSP wraz 
z wyposażeniem bojowym

0 Projekt przychodni w Gliniance

GÓRASZKA

50 Budowa sieci kanalizacji

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Osoby, które nie są zainteresowane uru-
chomieniem kompletnej usługi e-BOK, 
zachęcamy do uruchomienia usługi 
e-faktura umożliwiającej otrzymywanie 
faktur drogą elektroniczną. E-faktura 
stanowi odpowiednik faktury papierowej 
i ma taką samą moc prawną. Uruchamia-
jąc e-fakturę, zyskają Państwo: ciągły do-
stęp do dokumentów z każdego miejsca, 
możliwość łatwego i bezpiecznego ich 
przechowywania, mniejsze ryzyko zgu-
bienia, zniszczenia lub dostania się do-
kumentu w niepowołane ręce, a także 
szybką informację o wystawieniu nowej 
faktury, wraz z jej obrazem dzięki powia-
domieniu e-mail. Oczywiście, to rozwią-
zanie jest też bardziej ekologiczne!

Warunkiem wystawienia oraz przesłania 
faktury drogą elektroniczną jest uzyska-
nie uprzedniej zgody i akceptacji tej for-
my przez odbiorcę faktury. Formularz, 
upoważniający do przesyłania faktur 
drogą elektroniczną, dostępny jest na 
stronie hydrodukt.pl. Należy go wypeł-
nić, a następnie przesłać w formie pa-
pierowej na adres: Hydrodukt Sp. z o.o., 
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub 
w wersji elektronicznej na adres: sekre-
tariat@hydrodukt.pl.

Prosimy pamiętać, że stan wodomie-
rza możemy odczytać samodzielnie 
i przekazać:
1)  telefonicznie pod nr 22 789 01 33 

wew. 107,
2)  osobiście w siedzibie spółki w Wią-

zownie przy ul. Boryszewskiej 2,
3)  poprzez logowanie w systemie e-BOK,
4)  bądź SMS-em do inkasenta.

Jak prawidłowo podać stan licznika? Od-
czytu bieżącego stanu wodomierza do-
konuje się tylko w  pełnych metrach 
sześciennych, nie uwzględniając wartości 
po przecinku. 

Paulina Dudek
p.dudek@hydrodukt.pl
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Blisko 5,5 mln zł – tyle w ubiegłym 
roku wydaliśmy na komunikację pu-
bliczną oraz na niezbędną infra-
strukturę. W tym roku na same linie 
autobusowe i wspólny bilet ZTM-KM 
wydamy blisko 8 mln zł! Ta kwota 
może jeszcze ulec zmianie, wszyst-
ko zależy od sytuacji ekonomicznej 
w kraju oraz od zmian, jakie w ciągu 
roku może wprowadzić Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Warszawie.

Na naszym terenie kursują trzy linie łą-
czące nas z Warszawą: 720, 722 i 730. 
Oprócz nich gminę obsługują lokalne li-
nie: L20 – łącząca Rzaktę z Otwockiem, 
L48 kursująca na trasie z Michałówek do 
Sulejówka oraz L22 – jeżdżące na trasie 
Wiązowna – Radiówek – Otwock. W 2022 
r. uruchomiliśmy czwartą – L50, któ-
ra połączyła nas z  Józefowem i umożli-
wia mieszkańcom dojazd m.in. do kolejki 
SKM. W porozumieniu z Józefowem prze-
dłużona została trasa autobusu L50 aż 
do stacji PKP w Falenicy. Są to trzy kursy 
poranne i dwa popołudniowe w godzi-
nach, kiedy ruch jest największy.

W 2022 r. na same linie autobusowe oraz 
kolej podmiejską wydaliśmy:
1)  Na linie typu L – 2 302 977,10 zł, 

z czego: na L20 – 826 990,42 zł, na 
L22 – 465 496,70 zł, na L48 – 423 
497,38 zł, a na L50 – 586 992,60 zł;

2)  Na linie 720, 722 i 730 – 2 154 111 zł;
3)  Na SKM i KM – 600 000 zł.

W 2023 r. na obsługę siedmiu linii au-
tobusowych oraz na dopłaty do kolei 

zarezerwowaliśmy w  budżecie 7 748 
529,09 zł. Te kwoty mogą w ciągu roku 
ulec zmianie. Wpływ na to mogą mieć 
m.in. ceny paliw, wzrost kosztów osobo-
wych, zmiany w rozkładach jazdy, np. do-
łożenie nowych kursów.

Na budowę, rozbudowę oraz konser-
wację infrastruktury komunikacyjnej 
w 2022 r. wydaliśmy:
1)  na nowe wiaty przystankowe oraz ich 

montaż – 181 578 zł;
2)  na wymianę rozkładów jazdy na przy-

stankach – 2 337,27 zł;
3)  na dzierżawę pętli w Michałówku – 

13 200 zł
4)  zakup nowych koszy na śmieci na 

przystanki – 4 132,80 zł.

Samorząd kontynuuje także program 
„Warszawa+”, polegający na dofinanso-
waniu biletów miesięcznych i  kwartal-
nych dla mieszkańców Gminy Wiązowna. 
Karty drukowane są u nas w urzędzie, 
a zdjęcia do kart wykonywane są bez-
płatnie. W 2022 r. nasi mieszkańcy zało-
żyli 306 nowych kart. W sumie mamy ich 
1771. Na dopłaty do biletów wydaliśmy 
188 760 zł, a na same karty magnetycz-
ne – 1 998,33 zł. W 2023 r. na ten cel za-
rezerwowaliśmy 230 000 zł.

Na wszelkie pytania związane z komunika-
cją miejską odpowiada Karol Bronikowski, 
Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 
38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl 


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Ile nas kosztuje 
komunikacja miejska?

Od maja 2022 r. 
kursuje nowa linia L50 

z Kącka do Józefowa

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Projekt i budowa ul. Flory 
i Zielonej

50 Projekt modernizacji 
ul. Mickiewicza

50 Budowa drogi 270804W 
ul. Krótkiej

50
Budowa oświetlenia oraz 
instalacja monitoringu na 
terenie świetlicy

75 Projekt świetlicy

0 Konserwacja przepustów 
i urządzeń melioracyjnych

0 Zakup kruszywa na drogi

IZABELA

50
Projekt chodnika wraz z 
przystankami przy drodze nr 
2701W – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

0 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem 

KĄCK

50
Projekt oraz budowa chodnika 
na ul. Malowniczej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

0 Projekt chodnika przy 
ul. Majowej

0 Projekt ul. Łąkowej

75 Nowa wiata przystankowa

0 Zakup kruszywa na drogi

KOPKI

50
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
Napoleoński

0
Zagospodarowanie terenu 
działki wiejskiej i wyposażenie 
świetlicy

0
Zakup kruszywa na ulice: 
Młyńską, Mostowa, Słoneczna, 
Nad Świdrem

KRUSZÓWIEC

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

Ciąg dalszy paska na str. 15
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Wykaz uchwał w sprawach:
1.LX.2023  zmieniająca Uchwałę Nr 144.
LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 13 
grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżeto-
wej Gminy Wiązowna na 2023 rok, z późn. zm.;

2.LX.2023 zmian w Uchwale Nr 143.LVIII.2022 
Rady Gminy Wiązowna z  dnia 13.12.2022 r. 
w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2023 – 2034;

3.LXI.2023  zmieniająca Uchwałę Nr 144.
LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 13 
grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżeto-
wej Gminy Wiązowna na 2023 rok, z późn. zm.;

4.LXI.2023 zmian w Uchwale Nr 143.LVIII.2022 
Rady Gminy Wiązowna z  dnia 13.12.2022 r. 
w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2023 – 2034;

5.LXI.2023 przyjęcia planów pracy stałych ko-
misji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady 
Gminy Wiązowna na rok 2023;

6.LXI.2023 zdalnego trybu obradowania Rady 
Gminy Wiązowna;

7.LXI.2023 rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Wiązowna;

8.LXI.2023 przekazania petycji do Wójta Gmi-
ny Wiązowna;

9.LXI.2023 przekazania petycji do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

10.LXI.2023 przyjęcia wieloletniego programu 
polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień pro-
filaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 
Gminy Wiązowna w wieku 65 – 74 lat na lata 
2023 – 2027”;

11.LXI.2023  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Wiązowna Gminna – Klonowa”;

12.LXI.2023 udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego w formie budowy chodni-
ka przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabe-
li, gm. Wiązowna;

13.LXI.2023 udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego w  formie dokumentacji 
projektowej budowy chodnika przy drodze po-
wiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku, 
gm. Wiązowna;

14.LXI.2023 wyrażenia zgody na nabycie do za-
sobu gminnego dz. nr 201, położonej w obrębie 
geodezyjnym Wola Karczewska;

15.LXI.2023 wyrażenia zgody na nabycie do za-
sobu gminnego dz. nr 66/23, położonej w obrę-
bie geodezyjnym Góraszka;

16.LXI.2023 wyrażenia zgody na nabycie do za-
sobu gminnego dz. nr 208/3, położonej w obrę-
bie geodezyjnym Zakręt;

17.LXI.2023 nadania nazwy „Taneczna” ulicy 
będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Duchnów;

18.LXI.2023 nadania nazwy „Tulipanowa” ulicy 
będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie 
geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

19.LXI.2023 zmieniająca uchwałę nr 38.LII.2014 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostęp-
nej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt;

20.LXI.2023 zmiany Uchwały Nr 21.XLVII.2022 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 lutego 2022 r. 
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowej przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocni-
czych Gminy Wiązowna;

21.LXI.2023 zmiany uchwały Nr 250/XXIX/08 
Rady Gminy Wiązowna z  dnia 25 listopada 
2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiązow-
na do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”;

22.LXI.2023  uchylająca uchwałę w  sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzystania z placów 
zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Wiązowna administrowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie;

23.LXI.2023 uchwalenia Programu Osłonowe-
go „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 
dla mieszkańców Gminy Wiązowna;

24.LXI.2023 zmiany uchwały NR 112.XII.2019 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 
r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania nieodpłat-
nie pomocy w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności oraz określe-
nia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych pomocą społeczną w ramach rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023;

25.LXI.2023  określenia stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu uwzględnianej przy oblicza-
niu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, 
uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązow-
na do placówek oświatowych.

Pracowity początek roku
Rok jeszcze dobrze się nie zaczął, 
a Rada Gminy Wiązowna już dwukrot-
nie obradowała. Sesję nadzwyczajną 
zwołano, aby wprowadzić środki do 
budżetu na wypłaty węglowe. Na sesji 
31 stycznia radni przyjęli 23 uchwały, 
a jedną odrzucili.

Podczas sesji nadzwyczajnej radni wpro-
wadzili środki do budżetu na dodatki wę-
glowe. Tak, by mieszkańcy nie musieli 
czekać na kolejne przelewy. Na sesji pod 
koniec stycznia przyjęli uchwałę o zmia-
nach w  budżecie. Zwiększono m.in. 
plan wydatków o kwotę 1 055 000 zł, 
w związku ze wzrostem kosztów paliwa 
oraz innych kosztów związanych z trans-
portem. Wzrost wiąże się również z pla-
nowanym wydłużeniem kursowania linii 
L50 z Kącka do Falenicy. Radni przyjęli 
także plan pracy komisji oraz harmono-
gram na 2023 rok.

Na sesji zaakceptowali wieloletni „Pro-
gram szczepień profilaktycznych prze-
ciwko grypie dla mieszkańców Gminy 
Wiązowna w  wieku 65 – 74 lat na lata 

2023 – 2027”. Od wielu lat, we współpra-
cy ze środowiskiem seniorów i lokalnymi 
przychodniami, walczymy w ten sposób 
o zwiększenie skuteczności zapobiegania 
chorobom zakaźnym i zakażeniom grypą. 
Radni zdecydowali także o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Wią-
zowna Gminna – Klonowa”, dzięki czemu 
możliwe będzie efektywniejsze zagospo-
darowanie terenu w sposób spójny z są-
siadującymi obszarami m.in. o  funkcje 
związane z logistyką.

Rada zdecydowała również o udzieleniu 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwoc-
kiego. Wybudujemy chodnik przy drodze 
powiatowej nr 2701W w Izabeli, a tak-
że wykonamy dokumentację projekto-
wą, potrzebną do budowy chodnika przy 
drodze powiatowej nr 2707W na ul. Ma-
lowniczej w Kącku. Zmianom poddano 
także wcześniej podjęte uchwały. Pierw-
sza z nich dotyczy zasad przyznawania 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służ-
bowej sołtysów, druga – zmiany adresu 
Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”, 

które przeniosło się z Karczewa do na-
szego Pawilonu Kultury w Wiązownie.

Zatwierdzono także stawkę za 1 ki-
lometr, uwzględnianą przy obliczaniu 
zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzie-
ży, uczniów oraz rodziców do placówek 
oświatowych. Każda gmina jest zobowią-
zana do zapewnienia niepełnosprawnym 
dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłat-
nego transportu i opieki w czasie prze-
wozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego.

To tylko niektóre uchwały. Szczegóło-
wych informacji o sesji udziela Dominika 
Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, 
tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@
wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Radni w styczniu  
spotkali się dwukrotnie
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Opieka wytchnieniowa. 
Zgłoś się do CUS

Kolejny rok realizujemy program „Opie-
ka wytchnieniowa – edycja 2023”. Jest 
skierowany do rodzin lub opiekunów 
osób niepełnosprawnych, którzy potrze-
bują wsparcia. Opieka wytchnieniowa ma 
odciążyć ich, wspierając w codziennych 
obowiązkach lub zapewniając czasowe za-
stępstwa. Realizację programu koordynuje 
Centrum Usług Społecznych Gminy Wią-
zowna z siedzibą w Radiówku. Pomagają 
osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje i umiejętności. Opieka wytchnienio-
wa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej 
przyznania jest – w przypadku osób do-
rosłych – orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, a w przypadku dzie-
ci do 16. roku życia – orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w programie zapraszamy 
do kontaktu z Centrum Usług Społecznych 
(Radiówek 25) tel. 22 780 46 59 wew. 38 
lub 607 390 426. Dorota Czermińska

mLegitymacja ZUS dla emeryta lub 
rencisty

Emerytom i rencistom, którzy mają już le-
gitymację w formie plastikowej karty, Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 
automatycznie legitymację w wersji elek-
tronicznej. Takie osoby będą mogły korzy-
stać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej 
karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze 
swoimi preferencjami. Natomiast ci, któ-
rzy uzyskają uprawnienia do świadczeń 
w  2023 r., otrzymają tylko mLegityma-
cję, czyli dokument w formie elektronicz-
nej. Emeryci lub renciści, którzy chcieliby 
otrzymać tradycyjną legitymację, będą 
musieli złożyć w tej sprawie wniosek do 
ZUS. Z legitymacji elektronicznej będzie 
można korzystać na własnym urządze-
niu mobilnym, np. telefonie, przy użyciu 

aplikacji mObywatel. Aby dodać doku-
ment do aplikacji, wystarczy wybrać opcję 
„Dodaj dokument” i na wyświetlonej li-
ście dokumentów wskazać „Legitymacja 
emeryta-rencisty”. mLegitymacja dzia-
ła jak tradycyjny dokument. Pokazując ją 
na ekranie smartfona, osoba uprawniona 
potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą 
i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej 
uprawnień, np. zniżek do biletów. Legity-
macje emerytów i rencistów, które zostały 
wydane w latach ubiegłych, są aktualne, 
zgodnie z nadanym terminem ważności. 

Wojciech Ściwiarski

Cyfrowa Książka Obiektu 
Budowlanego

Jest już dostępna Cyfrowa Książka Obiek-
tu Budowlanego (c-KOB). To oficjalna, rzą-
dowa aplikacja. Dotychczas książka miała 
formę wyłącznie papierową. Prowadze-
nie jej w wersji elektronicznej daje uni-
kalną możliwość gromadzenia i szybkiego 
udostępniania danych, dotyczących nie-
ruchomości, np. odpowiednim służbom. 
Do korzystania z aplikacji c-KOB nie po-
trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu 
czy oprogramowania. Wystarczy kompu-
ter i przeglądarka internetowa. Dostępna 
jest także wersja mobilna na smartfony 
do pobrania zesklepu Play czy AppleStore. 
Aplikacja c-KOB jest całkowicie bezpłatna. 
Więcej szczegółów znajdą państwo pod 
adresem: c-kob.gunb.gov.pl. Redakcja

Złóż wniosek o 500 zł na dziecko

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych zacznie przyjmować wnioski o świad-
czenie wychowawcze 500+ na nowy okres 
świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 
2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono 
na każde dziecko do ukończenia przez nie 
18 lat, niezależnie od osiąganych docho-
dów. Wnioski na nowy okres świadczenio-
wy będzie można złożyć za pośrednictwem 
bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na 
urządzenia mobilne (telefony komórkowe, 
tablety). Wniosek można również wypełnić 
na komputerze za pośrednictwem Platfor-
my Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zło-
żyć przez portal Emp@tia albo bankowość 

elektroniczną. Każdy prawidłowo złożony 
wniosek w terminie między 1 lutym, a 30 
kwietnia sprawi, że pieniądze trafią do za-
interesowanych do 30 czerwca. W przy-
padku wniosku złożonego w  maju ZUS 
wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wy-
równaniem kwoty świadczenia od czerw-
ca.  Wojciech Ściwiarski

Powstaną trzy nowe plany 
miejscowe

Przystępujemy do sporządzenia trzech 
nowych miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz do wprowa-
dzenia zmian w trzech już obowiązujących. 
Dotyczą one terenów: Emowa, Radiówka, 
Wiązowny Kościelnej, Majdanu, Góraszki 
oraz Duchnowa. Powstaną plany: „Emów 
Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wią-
zowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz 
„Majdan – Góraszka Bis”. Ponadto przy-
stąpiliśmy do sporządzenia zmiany części 
tekstowej obowiązujących planów miejsco-
wych „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza 
II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodar-
cza III” w zakresie dopuszczalnych mocy 
urządzeń fotowoltaicznych, a w przypad-
ku planu „Duchnów Aktywizacja Gospo-
darcza” również w zakresie rozszerzenia 
możliwego zakresu prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Z niezbędną dokumen-
tacją będzie można się zapoznać w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wią-
zowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 
10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. Wnio-
ski do projektów planów można składać do 
dnia 24 lutego 2023 r. Uchwały dotyczą-
ce wymienionych obszarów dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Wiązowna lub w gminnym porta-
lu mapowym sip.gison.pl/wiazowna. Wię-
cej informacji udziela Dominika Sorokin 
– podinspektor w  Wydziale Planowania 
Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: 
d.sorokin@wiazowna.pl Redakcja
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Depresja u dzieci i młodzieży. 
Zwróć się po bezpłatną pomoc

Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Ochota
Przychodnie Rejonowo-Specjalistyczne 
w Warszawie przy: ul. Sosnkowskiego 
18, ul. Skarżyńskiego 1, i ul. Szczęśli-
wickiej 36
Pon. 8.00 – 18.00, wt.–czw. 8.00 – 20.00, 
pt. 8.00 – 18.00.
Tel. 22 592 98 07 (8.00 – 15.00), e-mail: 
a.zalewska@szpzlo-ochota.pl

Fundacja Nie Widać Po Mnie
Poradnie NZOZ Centrum CBT w War-
szawie przy: ul. Wołodyjowskiego 74, 
ul. Kondratowicza 18/414, ul. Sarmac-
kiej 5a /U6, ul. Narwik 12/U4, ul. Klesz-
czowej 3a.
Pon. 9.00 – 20.00, wt. 9.00 – 15.00, śr.–
czw. 9.00 – 13.00, pt. 9.00 – 20.00.
Poradnie NZOZ Centrum CBT w War-
szawie przy: al. Szucha 11a /U2, ul. Na 
Uboczu 28c lok U6, ul. Kawcza 44.
Poradnia NZOZ Centrum CBT w Otwoc-
ku przy ul. Powstańców Warszawy 3.
Pon. – czw. 9.00 – 20.00, pt. 9.00 – 16.00

Poradnie NZOZ Centrum CBT w War-
szawie przy: ul.  Wołodyjowskiego 74 
i al. Szucha 11a /U2.
Sob. 9.00 – 14.00, niedz. 9.00 – 14.00
Tel. 22 212 81 12, e-mail: profilaktyka@
niewidacpomnie.org

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Przychodnia Specjalistyczna w Warsza-
wie przy ul. Sobieskiego 9.
Wt. i czw. 15.00 – 20.00, sob. 9.00 – 14.00.
Tel. 22 458 26 71, e-mail: kontakt_go-
planska@ipin.edu.pl

Mazowieckie Centrum Neuropsychia-
trii Sp. z o.o.
Poradnie Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i Młodzieży przy ul. Koszykowej 
79b w  Warszawie oraz przy ul.  3-go 
Maja 127 w Józefowie.
Pon. 9.00 – 20.00, wt. 9.00 – 15.00, śr. 
9.00 – 13.00, pt. 9.00 – 20.00
Tel. 575 003 140, e-mail: koszykowa@
centrumzagorze.pl

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Je-
ziornej przy ul. Sue Ryder 1.
Pon. 8.00 – 13.00, śr. 14.00 – 20.00, pt. 
8.00 – 13.00, sob. 8.00 – 13.00
Tel. 22 484 27 94, e-mail: psychiatria@
uzdrowisko.konstancin.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDU-
CATIO Sp. z o.o.
Psychoklinika Oddział Warszawa Biało-
łęka przy ul. Fleminga 29 oraz Oddział 
Warszawa Bielany przy ul.  Heroldów 
19A.
Pon. – pt. 8.00 – 22.00, sob. 9.00 – 16.00
Tel. 22 355 20 03, e-mail: bialoleka@
psychoklinika.pl; tel. 22 355 20 02, 
e-mail: bielany@psychoklinika.pl.

Novam Klinika Terapii Poznawczo-
-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS 
w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 
19/31
Pon.–pt. 8.00 – 20.00, sob. 9.00 – 14.00
Tel. 22 517 99 66, e-mail: depresja@
swps.edu.pl

Depresja jest aktualnie najczęściej 
występującą chorobą psychiczną, 
a  zaburzenia depresyjne często za-
czynają się już w  bardzo młodym 
wieku. Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego wdrożył program polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki za-
burzeń depresyjnych dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 12 do 21 lat.

Program skierowany jest do dwóch grup 
uczestników z województwa mazowiec-
kiego: I grupa – dzieci i młodzież w wieku 
od 12 do 21 roku życia; II grupa – kadra 

pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Po przeprowadzeniu badań i  wykry-
ciu depresji u  młodego człowieka bę-
dzie on uczestniczył w  konsultacjach 
ze specjalistą oraz sesjach terapeutycz-
nych (maksymalnie 25 sesji). Uczest-
nicy z  negatywnym wynikiem badania 
przesiewowego będą mogli wziąć udział 
w edukacji zdrowotnej z zakresu profi-
laktyki depresji.

W ramach programu zaplanowano także 
szkolenia dla pedagogów. Podczas zajęć 

będzie mowa m.in. o specyfice zaburzeń 
depresyjnych, o stresie w szkole zarów-
no podczas nauczania stacjonarnego, jak 
i  zdalnego występującego wśród dzieci 
i młodzieży. Prowadzący szkolenia podpo-
wie także, jak reagować i pomóc uczniom, 
u których pojawią się niepokojące zacho-
wania. Szczegółowe informacje na te-
mat programu można znaleźć na stronie:  
zdrowemazowsze.mazovia.pl. 

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Źródło: zdrowemazowsze.mazovia.pl

GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ PO POMOC?

Foto: Adobe Stock

Depresja dotyka 
coraz młodsze dzieci
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 82 i 83 pod świetlicę

0 Bieżące utrzymanie dróg – 
zakup kruszywa

LIPOWO

0
Projekt chodnika i ścieżki 
rowerowej ul. Łąkowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

25
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Trakt 
Napoleoński

0 Budowa nowej, drewnianej 
wiaty przystankowej

0 Zagospodarowanie 
i doposażenie placu zabaw

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej

MAJDAN

25 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji (Majdan i Zagórze)

75 Projekt sieci kanalizacji 
w ul. Równej 

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Turkusowa

0
Budowa ul. Bursztynowa, 
ul. Kwitnącej Wiśni, 
ul. Strażacka, ul. Willowa

0 Projekt i przebudowa 
ul. Borowikowej

25 Projekt drogi gminnej nr 
270802W Majdan-Zagórze 

0 Budowa ul. Równej

0 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy oraz doposażenie

25 Projekt techniczny i montaż 
kamer

MALCANÓW

0 Budowa wodociągu na 
ul. Kotliny i ul. Podleśnej

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Podleśna

0
Zagospodarowanie Laguny 
– uporządkowanie terenu 
i przestawienie urządzeń

Ciąg dalszy paska na str. 17
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205 693 zł – to kwota, która w 2022 r. 
w ramach przeprowadzonych czynno-
ści sprawdzających i kontrolnych, za-
siliła nasz wspólny budżet.

W ramach prowadzonych postępowań 
podatkowych Wydział Podatków Urzędu 
Gminy Wiązowna przeprowadza kontrole 
zgodności ze stanem faktycznym dekla-
racji i  informacji podatkowych składa-
nych przez podatników. Nasi pracownicy 
weryfikują dane zgłoszone do opodatko-
wania ze stanem faktycznym. W trakcie 
weryfikacji nieruchomości, od której po-
winno odprowadzić się podatek, analizie 
poddaje się dane dostępne m.in.:
1) �w bazie podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego,
2) �w ewidencji gruntów i budynków Sta-

rostwa Powiatowego w Otwocku,
3) �z centralnej ewidencji działalności 

gospodarczej,
4) �z bazy ksiąg wieczystych,
5) �na zdjęciach satelitarnych,
6) �W dostępnych aplikacjach m.in. Ge-

oportal Powiatu Otwockiego czy Sys-
tem Informacji Przestrzennej Gminy 
Wiązowna.

Sprawdzamy, czy wszystkie obiekty bu-
dowlane i grunty, które znajdują się na 
terenie naszej gminy, są prawidłowo 
zgłoszone do opodatkowania. Dotych-
czas przeprowadzone czynności pokazu-
ją, że nie wszyscy podatnicy wywiązują 
się z obowiązków wynikających z usta-
wy o  podatkach i  opłatach lokalnych. 
Nie wszyscy przedsiębiorcy zgłosili fakt 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w  budynkach bądź budowlach, będą-
cych w ich posiadaniu oraz nie wszystkie 

budynki mieszkalne, których użytkowa-
nie rozpoczęto, widnieją w naszej bazie 
podatkowej. Tylko w  2022 r. wspól-
ny budżet w  konsekwencji ujawnienia 
niezgłoszonych obiektów bądź błędnie 
zgłoszonych przez podatników wzrósł 
o 205 693 zł.

Przypominamy, że wszelkie zmiany, jakie 
zachodzą na naszej nieruchomości, czy 
to fakt rozpoczęcia prowadzenia działal-
ności gospodarczej, czy np. rozbudowa 
budynku gospodarczego, należy zgłosić 
do naszego urzędu w ciągu 14 dni.

W naszej gminie stawki na podatek od 
nieruchomości są od kilku lat na sta-
łym poziomie. W tym roku zaplanowane 
wpływy z tytułu podatków i opłat lokal-
nych, stanowią aż 18% całego budże-
tu. Te pieniądze odgrywają istotną rolę 
w  rozwoju naszej gminy. To, w  jakim 
tempie się rozwijamy i jakie inwestycje 
realizujemy, zależy również od prawidło-
wo zgłoszonych informacji podatkowych.

W przypadku wątpliwości, czy Państwa 
podatek naliczony jest prawidłowo oraz 
czy nie posiadają Państwo zaległości, 
zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na 
wszelkie pytania i pomożemy wypełnić 
prawidłowo formularz podatkowy, któ-
ry będzie zgodny ze stanem faktycznym.

Więcej informacji na temat podatków 
udzielają pracownicy Wydziału Podatków, 
tel. tel. 22 512 58 74 lub 22 512 58 73, 22 
512 58 72, e-mail: w.wysmulek@wiazow-
na.pl 

Weronika Wysmułek
w.wysmulek@wiazowna.pl

Kontrole podatkowe trwają

Sprawdzamy, czy 
dane odpowiadają 

stanowi 
faktycznemu
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Tradycyjna poczta powoli odchodzi do lamu-
sa. Skutecznie w cień usuwa ją poczta w in-
ternecie. To bardzo wygodne narzędzie do 
komunikacji. I nie taki straszny diabeł, jak go 
malują. Podpowiadamy, jak założyć e-mail. To 
łatwiejsze niż myślisz.

E-mail to inaczej poczta elektroniczna (skrót od ang. 
electronic mail, czyli poczta elektroniczna). Poprzez 
e-mail możemy wymieniać korespondencję zarówno 
z przyjaciółmi, jak i bankiem czy też różnego rodzaju 
urzędami. Każdy użytkownik musi posiadać wirtualną 
skrzynkę pocztową, czyli konto założone za pośrednic-
twem wybranej strony internetowej. Do najpopular-
niejszych należą te oferowane przez Google, Wirtualną 
Polskę czy Onet. Każdy ma swoją indywidualną skrzyn-
kę o unikalnej nazwie, zwanej loginem. Jak założyć 
pocztę na google.com? Oto instrukcja krok po kroku:

1)  Wpisujemy adres: www.google.com. W prawym 
górnym rogu klikamy „Gmail” i zostajemy przekie-
rowani na stronę, gdzie będziemy zakładać konto.

2)  Klikamy w „Załóż konto”. Wybieramy opcję: „Do 
użytku osobistego”.

3)  Wpisujemy imię i nazwisko, a następnie wymy-
śloną przez nas nazwę konta (login), np. barbara.
kwiatkowska. Jeśli wybrana nazwa jest już zaję-
ta, system sam podpowie nam nową oraz doda 
końcówkę @gmail.com. Następnie musimy stwo-
rzyć hasło zabezpieczające nasze konto i dla pew-
ności wpisujemy je dwukrotnie. Najbezpieczniej, 
aby składało się ono z dużych i mały liter, cyfr oraz 

znaków specjalnych, np. #, &, % czy $. Zapisujemy 
sobie adres e-mail (login) oraz hasło w notesie lub 
w kalendarzu, ponieważ te informacje będą nam 
potrzebne, aby ponownie dostać się do skrzynki.

4)  Klikamy przycisk „Dalej”. Po przejściu do kolejnej 
podstrony zostaniemy poproszeni o wpisanie swo-
jego numeru telefonu komórkowego. Jest to nie-
zbędne, by otrzymać SMS-em z 6-cyfrowym kodem 
weryfikacyjnym. Podajemy datę urodzenia oraz 
płeć. I klikamy „Dalej”.

5)  Następnie wyświetli nam się podstrona z tytułem 
„Wybierz ustawienia personalizacji”. Wybieramy 
„Szybką personalizację” i klikamy „Dalej”. Przej-
dziemy na stronę, gdzie Google poinformuje nas 
o zasadach, z których korzysta przy dobieraniu re-
klam. Potwierdzamy, a następnie przechodzimy na 
kolejną stronę, gdzie akceptujemy zasady.

6)  Teraz Google przenosi nas na stronę naszej skrzyn-
ki e-mail, gdzie będziemy tworzyć wiadomości do 
wysłania lub będziemy mogli odczytać te, które do 
nas przesłano.

Co ważne, po zakończeniu korzystania ze skrzynki na-
leży wylogować się z niej. Aby to zrobić, należy klik-
nąć okrągły znaczek w prawym, górnym rogu strony. 
Otworzy się okienko. W nim klikamy: „Wyloguj się”. 
Jeśli chcemy znów dostać się do konta, ponownie wpi-
sujemy adres strony www.google.com, w prawym 
górnym rogu klikamy „Gmail”, a następnie podajemy 
swój adres e-mail (login) oraz hasło. 

Redakcja
tukonktakt@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Każdy może nauczyć się 
obsługi komputera

Tym tekstem rozpoczynamy 
cykl artykułów, które pozwo-
lą seniorom obeznać się z in-
ternetem i wszystkim tym, co 
z nim jest związane. Jeśli ma-
cie Państwo pomysły, o czym 
powinniśmy napisać, wyślijcie 
do nas e-mail na adres: tukon-
takt@wiazowna.pl lub dzwoń-
cie na nr tel. 22 512 58 33.

Senior w sieci. 
Jak założyć e-mail?
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0
Modernizacja ul. Szyszkowej – 
zakup tłucznia na utwardzenie 
i wyrównanie

0
Modernizacja budynku 
strażnicy OSP wraz 
z wyposażeniem bojowym

MICHAŁÓWEK

25
 Projekt chodnika wraz z 
przystankami przy drodze nr 
2701W – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

25
Przebudowa ul. Tajemniczej 
– wykonanie nawierzchni 
utwardzonej i odwodnienia 
drogi

0 Przebudowa drogi Stefanówka-
Boryszew-Michałówek – projekt

0 Budowa tyrolki na placu 
świetlicy

OSIEDLE PARKOWE

25
Projekt ścieżki pieszo-
rowerowej od ul. Lubelskiej 
wzdłuż ul. Parkowej do 
ul. Kościelnej

0 Nadzór i konserwację systemu 
monitoringu

0 Modernizacja automatu 
samozamykającego

0 Utrzymanie zieleni na 
fragmencie dz. nr 211/24

0
Budowa przyłącza wody do 
podlewania nowo założonej 
zieleni

PĘCLIN

0 Modernizacja ul. Radosnej

0
Wykup nieruchomości w celu 
poszerzenia pasa drogowego 
ul. Wierzbowej

0 Zakup kruszywa na drogi 
gminne

0 Doposażenie świetlicy wiejskiej

PORĘBY

0 Bieżąca napraw dróg gminnych

0 Budowa drogi na działce nr 1

Ciąg dalszy paska na str. 17

Seniorów spotkania 
ze sztuką
Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior+” w  Woli Karczew-
skiej rozpoczęli przygotowania 
do kolejnej wystawy w ramach 
Wędrującej Galerii „Artefakt”.

Tym razem uczestnicy inspirują 
się znanymi artystami. Zapoznają 
się z życiem i twórczością danego 
malarza, a następnie tworzą obra-
zy różnymi technikami (papieropla-
styka, malarstwo, płaskorzeźby itp.).

Grupa pasjonująca się wyszywa-
niem i szyciem tworzy torby, pleca-
kami, makatki. Do tej pory powstały 
prace nawiązujące do twórczości 
Pabla PICASSA oraz Fridy KAHLO. 

Cykl będzie obejmować 13 znanych 
artystów.

Finałem projektu „Dzień ze sztuką” 
będzie wystawa połączona z wykła-
dem obejmującym historię sztuki 
oraz koncertem. Wydarzenie będzie 
wzbogacone o warsztaty artystycz-
ne oraz działania w plenerze.

Inspiracji można szukać wszędzie 
i  niezależnie od wieku pogłębiać 
swoją wiedzę w każdej dziedzinie, 
czerpiąc z  tego sporo satysfakcji 
i radości.  

Krystyna Motyka-Parzych
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W czasie zajęć 
powstają prace, które 
zobaczymy podczas 
wystawy
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Powołanie Spółki Wodnej „Wiąz” 
przez mieszkańców Gminy Wiązow-
na oraz członków mniejszych spółek 
wodnych, które działały na terenie 
poszczególnych wsi, okazało się opty-
malnym rozwiązaniem problemów 
związanych z konserwacją urządzeń 
melioracyjnych na naszym terenie. Bi-
lans pierwszego roku działalności po-
twierdza to najlepiej.

O sukcesie spółki świadczy liczba człon-
ków – ponad 200, a nowi ciągle składa-
ją deklaracje. Dowodem na skuteczność 
jest natomiast skala działania – dziesiąt-
ki kilometrów oczyszczonych rowów i kil-
kadziesiąt urządzeń melioracyjnych oraz 
naprawa awarii drenarskich w 16 miej-
scowościach: Boryszewie, Dziechcińcu, 
Gliniance, Góraszce, Izabeli, Kącku, Kop-
kach, Majdanie, Malcanowie, Kopkach, 
Pęclinie, Rzakcie, Wiązownie, Woli Duc-
kiej, Zakręcie i Żanęcinie. – Szczególnie 
ważna była kompleksowa konserwacja 
Kanału Boryszewskiego – jednego z waż-
niejszych rowów na terenie gminy, któ-
ry odprowadza wodę z terenu kilku wsi. 
Była to największa inwestycja „Wiązu” 

w 2022 r. – stwierdza Danuta PODGÓR-
SKA, Przewodnicząca Spółki Wodnej 
„Wiąz”.

Spółka wykonała prace za kwotę po-
nad 440 000 zł. To imponujący budżet, 
na który składały się dotacje: 300 000 
z  budżetu Gminy Wiązowna, 100 000 
zł – z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, 21 000 zł – od 
Wojewody Mazowieckiego oraz środki 
własne spółki.

– Spółka Wodna „Wiąz” działa o  opar-
ciu o społeczne zaangażowanie członków 
zarządu oraz udaną współpracę z radny-
mi i sołtysami poszczególnych wsi, a tak-
że Martą GAJDĄ, Naczelniczką Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. Członkowie za-
rządu organizują i  koordynują prace 
wykonawców, pozyskują i rozliczają do-
tacje, interweniują w  sprawach miesz-
kańców. Dziękujemy wszystkim, którzy 
razem z nami zajmują się poprawą stanu 
urządzeń melioracyjnych w  naszej gmi-
nie – stwierdza Danuta PODGÓRSKA. – 
Strategią Spółki jest bliska współpraca 
z  mieszkańcami. Większość kontaktów 

Spółka Wodna „Wiąz”. 
Rowy melioracyjne pod 
kontrolą

RADIÓWEK

75 Budowa mieszkań 
komunalnych

0 Spłata rat za Dom Społeczny 
w Radiówku

25 Wykonanie monitoringu 
wizyjnego

25
Zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii cieplnej 
Centrum Usług Społecznych

0 Zakup i montaż kosza do 
koszykówki ulicznej 

0 Remont i wyposażenie świetlicy

RUDKA

0 Bieżący remont dróg 
i chodników

RZAKTA

25 Budowa ul. Południowej

0 Budowa pętli autobusowej

0 Koncepcja ścieżki rowerowej 
Glinianka – Rzakta

0 Wyposażenie świetlicy

0 Doziarnianie i zabezpieczenie 
dróg przed pyleniem

STEFANÓWKA

25 Budowa wodociągu w ul. Złotej

0
Zakup wyposażenia do 
świetlicy i zagospodarowanie 
terenu

0 Naprawa kładki na Mieni

0 Próg zwalniający na ul. Sowiej

0 Zakup kruszywa na drogi

WIĄZOWNA GMINNA

25 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Klonowa

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 19

Wszelkie informacje dotyczące spółek wodnych działających na te-
renie gminy Wiązowna publikowane są na stronie tuwiazowna.pl 
w zakładce: W Twojej okolicy Spółki wodne. Znajdą tutaj Państwo in-
formacje dotyczące poszczególnych spółek wodnych, tj. statuty, skład 
zarządów, adresy, kontakty, rachunki bankowe czy deklarację przystą-
pienia do Spółki Wodnej „Wiąz”.

Foto: SW
 „W

iąz”

Oczyszczono wiele 
zaniedbanych rowów
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z  mieszkańcami gminy była 
pozytywna i  konstruktywna. 
Ludzie widzą wykonane prace 
oraz potrzebę funkcjonowania 
Spółki Wodnej „Wiąz”. Naszym 
celem jest realna poprawa sta-
nu urządzeń melioracyjnych, 
co pozwoli zabezpieczyć tereny 
naszej gminy przed podtopie-
niami mienia i nieruchomości – 
zarówno na terenach rolnych, 
jak i zurbanizowanych. Jednak 
przy tej skali zaniedbań, to wy-
zwanie dla nas na lata i za set-
ki tysięcy złotych!

Przed Spółką Wodną „Wiąz” 
walne zebranie, na którym 
członkowie zdecydują m.in. 
o  kolejnych działaniach. 
W  2023 r. planujemy konty-
nuację prac konserwacyjnych 
wybranych rowów i urządzeń 
melioracyjnych, a prioryteto-
wą inwestycją będzie oczysz-
czenie i udrożnienie Jędrzejnicy, która od 
ponad 30 lat nie była remontowana. To 
rów melioracyjny bardzo zaniedbany i w 
złym stanie technicznym, wymagający 
poważnych inwestycji.

– Nasze działania finansujemy z dwóch 
podstawowych źródeł: dotacji ze-
wnętrznych i  składek członkowskich. 
W 2023 r. liczymy na pozyskanie wsparcia 

finansowego z Gminy Wiązowna, Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego oraz Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Niezbędne i bardzo cen-
ne są dla „Wiązu” składki członkowskie, 
które świadczą o potencjale spółki i decy-
dują o wysokości przyznawanych dotacji, 
w których bierze się m.in. pod uwagę sto-
sunek liczby członków płacących składki 
do wszystkich członków – tłumaczy Da-

nuta PODGÓRSKA.

Dziękujemy członkom, którzy 
już nas wsparli składką rocz-
ną w wysokości 50 zł. Prosi-
my o dokonywanie wpłat na 
konto Spółki Wodnej „Wiąz” 
nr 46 1090 1753 0000 0001 
5020 7742.

Zachęcamy mieszkańców do 
zapisywania się do Spółki 
Wodnej „Wiąz”, przekazywa-
nia informacji o stanie rowów 
i  potrzebnych inwestycjach. 
Deklaracja znajduje się na str. 
20. Czytelnie wypełnioną de-
klarację można złożyć w  na-
szym urzędzie w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej. Za-
praszamy do kontaktu, piszcie 
na adres e-mail: spolkawodna.
wiaz@gmail.com. 

Redakcja
Tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Lubelska

25 Budowa wraz z odwodnieniem 
ul. Romana Dmowskiego

0
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Sportowa

50 Budowa szatni dla Klubu Advit

0
Zakup i montaż tablicy 
„NIE WKURZAJ” przy 
ul. Dmowskiego

0
Projekt Gminnego Rodzinnego 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Wiązownie

0
Dostosowanie budynku 
Urzędu Gminy Wiązowna do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami

0
Zakup sprzętu IT oraz audyt 
sieci UG w ramach realizacji 
projektu „Cyfrowa Gmina”

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25 Budowa wodociągu 
w ul. Niezapominajki

0 Budowa i odwodnienie 
ul. Sadowej

25 Modernizacja ul. Projektowanej 
i Spokojnej

0 Projekt i wykonanie chodnika 
ul. Kąckiej

0 Zagospodarowanie działki nr 
ew. 5 przy ul. Kościelnej

0

Doziarnianie i zabezpieczenie 
przed pyleniem dróg na 
osiedlu: ul. Kwiatowa, 
ul. Chabrowa, ul. Lawendowa, 
ul. Stokrotki, ul. Rezedowa, 
ul. Lipowa

0 Zakup i postawienie dwóch 
ławek na ul. Świerkowej

0
Modernizacja budynku 
strażnicy OSP wraz 
z wyposażeniem bojowym

WOLA DUCKA

25
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna –  
ul. M. Dąbrowskiej

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Sportowa

Ciąg dalszy paska na str. 24

19www.tuwiazowna.pl Środowisko



D E K L A R A C J A

przystąpienia do Spółki Wodnej „Wiąz” osoby fizycznej

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się ze statutem Spółki Wodnej „Wiąz”, deklaruję chęć przystąpienia do ww. spół-
ki, zobowiązuję się przestrzegać postanowienia jej statutu i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wyrażam zgodę na 
wejście na grunt poniżej wskazany, stanowiący moją własność:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania / korespondencyjny:

Telefon kontaktowy, e-mail:

Lp. Miejscowość / obręb geodezyjny Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki

1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych spółki wodnej, które zo-
bowiązuję się na bieżąco aktualizować, i które dobrowolnie podałam/łem powyżej.

....………........................................................................  ………......................................................................................
 miejscowość, data czytelny podpis

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Wiąz”

Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Spółce Wodnej „Wiąz” z siedzibą ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 
jest przewodniczący zarządu spółki.

W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z przewodniczącym zarządu Spółki Wodnej „Wiąz”, pisemnie pod 
adresem ul. Lubelska 59, 05-496 Wiązowna z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych – Spółka Wodna „Wiąz”.

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych 
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe członków spółki będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych spółki wodnej.

Dane osobowe członków spółki będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na pod-
stawie umowy powierzenia przetwarzania danych, do czasu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ustawo-
wego lub statutu spółki.

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo spro-
stowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do prze-
noszenia danych.

Członek spółki ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

Dane osobowe członków spółki nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać dane osobowe członków spółki do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

do w
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Foto: I. Trzaska

Loki – elegancki, mądry i kochany miś. Zawitał w naszym schronisku 
w listopadzie. Psiak z odłowu z ulicy, na której znalazł się z przyczyn ni-
komu niewiadomych… Przyjechał bez jednego uszka, z którym także nie 
wiemy co się stało. Może jego życie przed schroniskiem wcale nie było 
piękne…? Loki to wielki, dostojny misiek, który budzi respekt swoim 
wyglądem. w bezpośrednim kon-
takcie okazuje się ciepłą kluchą. 
Pies otwarty, rezolutny i napraw-
dę przyjacielski. Ulubieniec wielu 
wolontariuszy. Wielce zachwalany. 
W zachowaniu potrafi być przyle-
pą. Na spacerach nigdy nie wyko-
rzystuje całej swojej siły, więc nikt 
u nas nie poleciał za nim na smy-
czy. Nie rzuca się na inne psy. Jest 
do nich raczej ciekawski, z neu-
tralnym stosunkiem. Może za-
mieszkać z drugim psiakiem po 
sprawdzeniu obupólnego stosun-
ku na spacerze przedadopcyjnym.

Nott – niebieskooki, wrażliwy chłopuś. Do schroniska trafił pod ko-
niec maja. W początkowej fazie uciekał, chował się w budzie, sikał 
pod siebie i kąsał lękowo. Była to wielka kupka nieszczęścia! Dzię-
ki socjalizacji przez wolontariuszy zrobił milowy krok do przodu! Nie 
ma w nim już grama „agresji”, nauczył się chodzić na smyczy i korzy-
stać ze spaceru. Podczas wyjścia 
do lasu dynamiczny, ogólnie spię-
ty, ale potrafi rozluźnić się na tyle, 
by załatwić swoje potrzeby. Unika 
bezpośredniego kontaktu i wycią-
gniętej ręki, a do ewentualnego 
głaskania woli zbliżać się stopnio-
wo sam. Boi się też gwałtownych 
ruchów. Mimo to jest przekupny 
i ciekawski, za smaczki zrobi wie-
le. Potrzebuje odpowiedzialnego, 
doświadczonego opiekuna do 
dalszej socjalizacji. Wymaga spo-
kojnego domu bez małych dzie-
ci zaburzających jego przestrzeń. 
Czeka na dom w boksie 25.

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.

wymiany blisko 100 pieców z  udziałem 
gminnych środków – przewiduje naczel-
nik Wydziału Środowiska i Nieruchomości, 
dodając, że gmina nie zaniedbuje także 
pomiarów. W zeszłym roku pięć budyn-
ków użyteczności publicznej i trzy place 
publiczne wyposażono w czujniki jakości 
powietrza. Dzięki temu można kontrolo-
wać stan powietrza w kilku miejscowo-
ściach. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ranking „Wydatki na ochronę powietrza 
i klimatu”. Nasza gmina na podium!
Po raz pierwszy w historii rankingów 
pismo „Wspólnota” zajęło się wydat-
kami na ochronę powietrza atmos-
ferycznego i klimatu. Temat podjęto 
ze względu na społeczną wagę pro-
blemu, jakim jest smog. Nasza gmi-
na znalazła się podium w zestawieniu 
wszystkich gmin wiejskich. Zajęliśmy 
trzecią pozycję na 1365 jednostek!

Pod uwagę wzięto wszystkie wydat-
ki poniesione w latach 2018 – 2021, po-
dzielone przez liczbę mieszkańców danej 
jednostki samorządowej. Okazuje się, że 
w prawie 1200 gminach nie przekroczyły 
one 50 zł na mieszkańca, były więc sym-
boliczne. Na przeciwnym biegunie mamy 
96 gmin z kwotą 1000 zł na mieszkańca.

Gmina Wiązowna zajęła trzecie miejsce 
na podium wśród 1365 gmin wiejskich. 
Wyprzedziły nas tylko Kleszczów i Rzą-
śnia. W naszym przypadku to 3022,4 zł 
przypadające na mieszkańca.

– Na kwotę wydatków przeznaczonych na 
ochronę powietrza i  klimatu składają się 
przede wszystkim spłaty zobowiązań z ty-
tułu kompleksowej modernizacji budynków. 
Realizacja tego zadania odbyła się w formu-
le PPP, a budżet wyniósł blisko 80 mln zł. 

W  2018 roku kompleksowo zmodernizo-
wane zostały budynki trzech szkół (termo-
modernizacja, rekuperacje, wymiana źródeł 
ogrzewania, fotowoltaika), wybudowany 
został też nowoczesny budynek przedszkola 
– wylicza Iwona MARCZYK, Naczelnik Wy-
działu Środowiska i Nieruchomości.

Nasza gmina od kilku lat przeznacza 
znaczne kwoty na dotacje dla mieszkań-
ców z przeznaczeniem na likwidację kop-
ciuchów. – W tym roku spodziewamy się 

W 2022 r. 
zamontowaliśmy osiem 
czujników jakości 
powietrza
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Jest wtorek wieczór, prawie 20.00. 
Mała sala gimnastyczna w Szkole Pod-
stawowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie. Już na kory-
tarzu słychać muzykę. – Maja, głowa 
wyżej. Jeszcze wyżej! Tak, teraz jest 
bardzo dobrze! – po otwarciu drzwi 
słychać głos trenera. Na sali Bartek 
ZGUTKA i Maja DĄBROWSKA ciężko 
trenują przed wyjazdem do Wielkiej 
Brytanii na jeden z najważniejszych 
międzynarodowych turniejów tańca 
w Bournemouth.

Patrząc, jak ci młodzi ludzie tańczą 
w rytm walca, ma się wrażenie, jakby lek-
ko unosili się w powietrzu. Wręcz płyną. 
Są bardzo skupieni. Młodzi tancerze ćwi-
czą pięć-sześć dni w tygodniu. Średnio 
dwie, trzy godziny. Najdłużej w sobotę – 
nawet 10, bo to dzień wolny od szkoły.

Standard i latino
Jak doszło do tego, że mając 14 – 15 lat 
są już podwójnymi mistrzami Polski oraz 
stają na podiach najważniejszych turnie-
jów tanecznych świata?

– Kiedy miałam cztery lata, prosiłam 
mamę, aby zapisała mnie na zajęcia z tań-
ca w przedszkolu, które prowadził Maciek 
(Maciej PIWIŃSKI, trener i  założyciel 
Szkoły Tańca oraz Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Fast-Step – red.). Kiedy mia-
łam dziewięć lat, trafiłam do Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Fast-Step i do dziś 
jestem z nim związana – opowiada Maja. 
A  Bartek dodaje: – U  mnie zaczęło się 
w zerówce. Wtedy poszedłem na pierw-
sze zajęcia do szkoły i … zostałem.

– Bartek na pierwsze zajęcia poszedł z sio-
strą Agatą. Na początku tańczyli razem. 
W tańcu jest tak, że liczony jest wiek star-
szego partnera, a to oznacza, że tańczy 
się w kategorii osoby, która ma więcej lat. 
Jego siostra jest starsza od niego o ponad 
trzy lata. Bartek nie miał łatwo, bo musiał 
konkurować ze starszymi od siebie tance-
rzami. Kiedy miał 11 lat, tańczył w kate-
gorii 14 – 15 lat. Co prawda czasem sięgał 
innym tancerzom do pachy, ale stawał na 
podium – dodaje, śmiejąc się, Monika 
ZGUTKA, mama Bartka.

Bartek i Maja tańczą ze sobą od czte-
rech lat. Ich domeną są tańce standardo-
we. Zaliczają się do nich: walc wiedeński, 
walc angielski, tango, quickstep i  foks-
trot. Dodatkowo trenują też tańce laty-
noamerykańskie, czyli: sambę, rumbę, 
cha-chę, paso doble oraz jive’a. Spośród 
tych standardowych oboje najbardziej 
lubią fokstrota. – Mimo że to nie najła-
twiejszy taniec, to lubię go, bo jest płynny, 
delikatny i można podczas niego odpocząć 
– wymienia Maja. Jeśli chodzi o te latyno-
amerykańskie, oboje wybierają rumbę. – 
Jest wolniejsza od pozostałych. Tańczy się 
ją swobodniej – stwierdza Bartek.

Taniec w sukni za 10 tys. zł
Tańce standardowe wykonuje się w ele-
ganckim ubiorze. Panowie występują 
we frakach, a panie w długich, rozłoży-
stych i zwiewnych sukniach, które potra-
fią kosztować nawet 10 tys. zł. – Maja ma 
sukienkę za 3 tys. zł. To okazyjna cena, bo 
była z drugiej ręki. Suknie są szyte na mia-
rę, ozdabiane prawdziwymi piórami i ka-
mieniami Swarovskiego – wylicza trener 
Marcin SOCHACKI. – Sama sukienka bez 
dodatków to koszt rzędu 1,5 tys. zł.

W przypadku tancerzy elementem stroju, 
który zużywa się najszybciej, są… buty. 
Para to koszt rzędu 500 zł. – Każdy ma 
przynajmniej cztery pary – dwie na trening 
i dwie do tańca na turniejach – mówi tre-
ner. A Majka dodaje: – Tancerki do tań-
ców standarowych mają na niższym, a do 
latynoamerykańskich – na wyższym obca-
sie. Te drugie są też otwarte.

Trener otwarcie przyznaje, że taniec to-
warzyski to kosztowny sport. To wydatki 
średnio 3 – 4 tys. zł miesięcznie na tance-
rza. Mama Bartka potwierdza tę kwotę. 
– Zaczyna się od niewielkich sum, które po-
tem przechodzą w tysiące złotych za trenin-
gi, szkolenia, stroje, wyjazdy. Przy chłopaku 
jest trochę taniej, bo odpada np. pełny, pro-
fesjonalny makijaż, ale za odpowiednią fry-
zurę też trzeba zapłacić. To średnio 140 zł, 
a u tancerki dużo więcej – wylicza. – Jeśli 
dochodzi wyjazd na turniej zagraniczny, to 
ta kwota wzrasta do 6 – 7 tys. zł dla pary, bo 
trzeba wrzucić w koszty opiekuna.

Buty zużywają się najszybciej. 
Utalentowani mieszkańcy podbijają 
światowy parkiet
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Bartek jest stypendystą Gminy Wiązow-
na. Pieniądze, które dostaje, wystarcza-
ją zaledwie na treningi grupowe. – Pary 
na ich poziomie uczestniczą w  szkole-
niach i zajęciach, które kosztują nie 150 
zł, a 150 funtów za godzinę. Oni osiąga-
ją bardzo dobre wyniki, bo są pracowici. 
Jednak chcąc rozwijać się dalej i być mi-
strzami, potrzebują finansowego wspar-
cia – dodaje trener.

Naszym młodym tancerzom bardzo po-
trzebne jest wsparcie. Oni ze swojej 
strony chętnie odwdzięczą się pokaza-
mi, mogą także mieć logo firmy na swo-
ich strojach. Rodzice Mai i Bartka robią 
wszystko, aby wspierać swoje dzieci. Jed-
nym ze sposobów zdobycia środków są 
zbiórki, które organizuje mama Bartka. 
Tak było w przypadku wyjazdów na tur-
nieje w Blackpool, skąd wrócili ze złotem 
w tańcach standardowych oraz dwoma 
srebrnymi medalami, i  Bournemouth, 
gdzie zajęli czwarte miejsce na 36 par 
z całego świata. – Na ten sukces bardzo 
ciężko pracowali i długo na niego czekali. Nie 
tylko zresztą oni, ale i trenerzy oraz my – ro-
dzice. Pary, z którymi rywalizują, są bardzo 
mocne. To już mistrzowski poziom – mówi 
Monika ZGUTKA.

Tańczące dzieci – to ogromne wyzwa-
nie dla rodziców, nie tylko finansowe, 
ale i logistyczne. Nawet co tydzień wio-
zą ich na turnieje tańca, czasem oddalo-
ne o 400 km od domu. 

Trening czyni mistrza
Co sprawia młodym tancerzom najwięk-
szy kłopot podczas tańca? – Nie zawsze 
tak, jak się czujemy, to tak wyglądamy – 
mówi Bartek. – Nawet, gdy mamy słabszy 
dzień, czujemy się gorzej fizycznie, wy-
chodząc na parkiet, musimy zapomnieć 
o  wszystkich problemach otaczającego 
nas świata i oddać się naszej pasji, pre-
zentując siebie jak najlepiej w tańcu.

– Oboje są bardzo wymagający w stosun-
ku do siebie. I  pesymistycznie podcho-
dzą do tego, co zrobili. Ostatnio po finale 
w Blackpool, kiedy zeszli z parkietu stwier-
dzili, że zatańczyli tragicznie. Czuli się 
fatalnie, nie mieli siły. Nasz odbiór był zu-
pełnie inny. Jury zresztą też, ponieważ za-
jęli pierwsze miejsce – wspomina trener.

Młodzi tancerze często biorą udział 
w turniejach. Podczas nich nabierają do-
świadczenia. – Żaden trening nie da im 
tego, co turniej. To są inne emocje. To są 
nieznajomi ludzie. To są często niewygod-
ne stroje – stwierdza trener i dodaje: – 
To jest prawdziwe wyzwanie, z  którym 
muszą się zmierzyć. Był czas, że na tre-
ningach byli mistrzami, zaś podczas tur-
niejów dopadała ich trema. To się jednak 
zmieniło. Dziś są mistrzami zarówno pod-
czas treningu, jak i w świetle jupiterów.

– Dla mnie najgorsze jest to, że musimy 
ze sobą połączyć edukację, taniec i życie 
towarzyskie – stwierdza Maja. A Marcin 
SOCHACKI dodaje: – Tak jest w każdym 
sporcie wyczynowym, żeby osiągać wyni-
ki, a oni są na bardzo wysokim poziomie, 
trzeba mieć w sobie bardzo dużo samody-
scypliny. Talent to może 10 procent, szczę-
ście – 20, a reszta to bardzo ciężka praca. 
Bez tego nie zdobyliby tytułu Mistrzów 
Polski czy czołowych lokat podczas za-
granicznych turniejów.

Bartek jest już w  liceum, Maja zaś 
w ósmej klasie. – Mają najwyższą klasę 
w swoim wieku, czyli B. Za chwilę będą 
mogli zdobyć i  przejść do klasy S i  tym 
samym osiągnąć najwyższy międzynaro-
dowy poziom. I ta klasa, jeśli osiągną od-
powiedni wiek, pozwala im zdobyć tytuł 
instruktora i oficjalnie uczyć tańca – tłu-
maczy trener. – Teraz mogą dawać poka-
zy, prezentować się, ale nie mogą jeszcze 
pracować w zawodzie tancerza.

Na pytanie, czy pamiętają jakieś zabaw-
ne sytuacje, które przytrafiły im się pod-
czas turniejów, Maja odpowiada: – Rok 
temu, podczas turnieju w Rędzinach, kiedy 
wykonywaliśmy pierwszy taniec, dosta-
łam łokciem w oko. I niestety, pojawiała 
się fioletowa śliwka. Do domu wróciłam 
dopiero po wizycie na SOR-ze, gdzie wy-
konano mi badania, na szczęście nie było 
złamania oczodołu.

Trener pary zaś dodaje: – Tańczyli w fi-
nale. Maję podczas walca angielskiego 
z dużym impetem, oczywiście niechcący, 

uderzyła inna tancerka. Baliśmy się, że 
mogło dojść od poważnego urazu. Ratow-
nik medyczny nawet zakazał jej tańczyć. 
Maja jednak stwierdziła, że się nie pod-
da. Zmrozili jej to miejsce, aż potem zeszła 
jej skóra. Wtedy zatańczyli jedne z najlep-
szych swoich tańców i zwyciężyli – wspo-
mina. – Kiedy pojawiła się po turnieju na 
treningu, wyglądała, jakby stoczyła walkę 
w bokserskim ringu. Ta sytuacja pokazuje, 
jak bardzo to, co robią, jest dla nich waż-
ne i jak poważnie traktują taniec. Bardzo 
nam wtedy Maja zaimponowała swoją po-
stawą – dodaje z dumą w głosie.

Jeśli zaś chodzi o wzruszające momen-
ty, to para zgodnie stwierdza, że było to 
finał w Blackpool. – Myśleliśmy, że zaj-
miemy ostatnie, szóste miejsce. Zeszliśmy 
z parkietu. I praktycznie zaraz pojawiły się 
wyniki. Tam jest inaczej niż u nas. Ogło-
szenie wyników zaczyna się od pierwsze-
go, a nie ostatniego miejsca – wspomina 
młoda tancerka. Bartek dodaje: – Także 
zdobycie tytuł Mistrzów Polski. To było dla 
nas bardzo ważne wydarzenie.

Czy mają jakiś plan B, jeśli taniec nie 
stanie się ich sposobem na życie? Maja 
jeszcze się zastanawia, co chciałaby ro-
bić w życiu. – Chciałbym zostać fizjotera-
peutą – stwierdza Bartek. Jego mama zaś 
dodaje: – Ta fizjoterapia nie jest przypad-
kowa. W tańcu dochodzi do wielu kontuzji. 
Potrzebny jest także rozluźniający masaż 
po treningach czy zawodach. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Więcej informacji na temat Mai i Bart-
ka można znaleźć na FB/fast.step.
szkola.tanca. Jeśli chcielibyście osobi-
ście lub poprzez swoją firmę wesprzeć 
Maję i Bartka, to można kontaktować 
się z UKS Fast-Step, pisząc na e-ma-
il: biuro@fast-step.pl lub dzwoniąc do 
Macieja Piwińskiego pod numer tel. 
609 468 868. 

Foto: I.Trzaska
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Już 26 lutego po raz 43. wystartuje 
nasza sztandarowa impreza – Półma-
raton Wiązowski. Uczestnicy biegu 
głównego będą ścigać się na trasie: 
Wiązowna, Żanęcin, Dziechciniec, 
Malcanów, Lipowo, nawrót w  Gli-
niance, Lipowo, Malcanów, Dziechci-
niec, Pęclin, Duchnów, Wiązowna. 
W związku z tym nieuniknione będą 
utrudnienia w ruchu. Liczymy na wy-
rozumiałość mieszkańców!

Utrudnienia w ruchu
Przypominamy, że podczas wydarzenia 
zamkniemy dojazdy do trasy biegu na 
całej długości. Na skrzyżowaniach dróg 
publicznych ustawimy posterunki policji, 
a na bocznych drogach dojazdowych pa-
trole ochotniczych straży pożarnych oraz 
żandarmerii wojskowej.

W godzinach od 07.00 do 16.00 ruch na 
ul.  Kościelnej na odcinku od restaura-
cji „Mazowsze” do ul. Pęclińskiej będzie 
zamknięty, zaś w godz. 9.00 – 13.00 uli-
ca Pęclińska – droga nr 270826W, uli-
ce Projektowana i  Spokojna, droga nr 
2708W z Pęclina do Dziechcińca i dro-
ga nr 2709W (od Żanęcina do Glinianki). 
Dojazd do kościoła możliwy będzie od 
ul. Duchnowskiej i ul. Kąckiej.

Skrócone zostaną dwa kursy linii 720 
tam i  z powrotem na trasie Warsza-
wa (pętla Wiatraczna) – Rzakta. Auto-
bus wyjedzie z Wiązowny o godz. 9.17 
i 11.57, a z Rzakty – 9.54 i 12.27. Au-
tobusy będą kończyły trasę i zawracały 

w stronę Warszawy na Gminnym Targo-
wisku „Mój Rynek” w Wiązownie.

Z powodu wyłączenia ul. Napoleońskiej 
w Gliniance w godz. 10.20 – 12.20 skró-
ceniu ulega trasa linii L20. Autobus ja-
dący z Otwocka w kierunku Rzakty, który 
zatrzymuje się na przystanku Wola Kar-
czewska 01, o godz. 11.59 zrobi postój 
i  o godz. 12.30 odjedzie do Otwocka 
(zgodnie z rozkładem).

Dla biegaczy
Weryfikacja i wydawanie pakietów star-
towych odbywać się będzie na podstawie 
kodu QR. W przypadku biegów na 21,079 
km i 5 km zapraszamy po odbiór:
1)  od 13 do 17 lutego oraz od 20 do 

23 lutego 2023 r. w Pawilonie Kul-
tury w  Wiązownie (ul.  Lubelska 
53) w  godz. 15.00 – 19.00 w  szkole 
w Wiązownie;

2)  24 lutego 2023 r. w godz. 15.00 – 18.00 
w szkole w Wiązownie;

3)  25 lutego 2023 r. w godz. 12.00 – 18.00 
w szkole w Wiązownie;

4)  26 lutego 2023 r. (niedziela) w dniu 
zawodów w godz. 7.00 – 9.45.

W przypadku Biegów Młodych oraz Bie-
gu Krasnoludków:
1)  25 lutego w godz. 12.00 – 18.00,
2)  26 lutego w godz. 9.00 – 13.00 (Bieg 

Krasnoludków) lub 14.45 (pakiet na-
leży odebrać do 15 minut przed da-
nym biegiem).    

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

43. Półmaraton Wiązowski. 
Znów startujemy!

Pakiety dla dzieci 
i młodzieży będzie można 

odebrać już 25 lutego

0 Zakup i montaż urządzeń 
rekreacyjnych na placu zabaw

0
Budowa boiska 
wielofunkcyjnego na placu 
zabaw

WOLA KARCZEWSKA

50
Projekt chodnika i ścieżki 
rowerowej na ul. Mostów – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

25 Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Rzeki

0 Projekt ciągu pieszo-
rowerowego na ul. Leszczyny

0 Projekt rozbudowy Domu 
Kultury „Nad Świdrem”

0 Tablica z mapą miejscowości

0 Zakup kruszywa na drogi 
gminne

ZAKRĘT

50
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej części 
miejscowości

25
Budowa drogi gminnej nr 
270801W – ul. Długiej wraz 
z dojazdami

25
Rozwój systemu dróg 
gminnych w gminie Wiązowna 
– ul. Szkolna

50 Przebudowa ul. Dobra – projekt 
i budowa (odcinek 2)

25 Przebudowa u. Górnej i odcinka 
ul. Krętej

0 Budowa ul. Kościelnej

50
Rozwój systemu dróg gminnych 
w gminie Wiązowna – ul. Jana 
Pawła II

25 Budowa monitoringu na 
terenie placu zabaw „Zakącik”

0
Zakup namiotu do 
wykorzystania podczas imprez 
sołeckich

0 Zakup wyposażenia na plac 
zabaw „Zakącik”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Foto: M
. Sosnow

ska

Ciąg dalszy paska na str. 26

24  | biuletyn samorządowy | luty 2023Sport



Turniej w Mińsku Mazowieckim

Na Turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu 
w  Mińsku Mazowieckim wystartowało 
ponad 20 zawodników Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Orły” Zakręt. Rywali-
zacja toczyła się w dwóch formułach Gi 
i No Gi. Większość naszych zawodników 
stanęło do walki w obu kategoriach. Bilans 
medalowy Orłów jest imponujący: 14 zło-
tych medali, 5 srebrnych i 12 brązowych! 
Śledźcie losy zawodników na facebooku: 
Orły Zakręt. Artur Mroczek

SKS-y w szkole w Zakręcie

Szkoła Podstawowa w Zakręcie zakwali-
fikowała się do udziału w ogólnopolskim 
programie Ministerstwa Sportu – Szkolny 
Klub Sportowy. Dzięki realizacji tego pro-
gramu nieprzerwanie od 2017 roku, nasi 
uczniowie mogą brać udział w pozalekcyj-
nych, bezpłatnych zajęciach sportowych 
prowadzonych przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego. Program to działanie 
systemowe skierowane do uczniów szkół 
podstawowych i  ponadpodstawowych. 
SKS ma na celu stworzenie przestrzeni 
do dodatkowej aktywności fizycznej, re-
alizowanej w  formie zajęć sportowych 
i  rekreacyjnych pod opieką nauczycie-
la prowadzącego zajęcia wychowania fi-
zycznego w danej szkole. Stanowi także 
motywacje do podejmowania aktywności 
fizycznej, skupiając się w szczególności na 
dzieciach i młodzieży o mniejszej spraw-
ności fizycznej, rzadziej podejmujących 
aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz 
nieobjętych regularnymi formami aktyw-
ności fizycznej, np. treningami w klubie 
sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne 
zajęcia sportowe w ramach SKS są pro-
wadzone w różnorodnych, nowoczesnych 
i atrakcyjnych formach. Redakcja

GKTS Wiązowna w czołówce 
kategorii młodzik i senior na 
Mazowszu

Najpierw w sobotę 21 stycznia, będąca 
jeszcze żaczką Iza BOBEL oraz jej kole-
żanka Maja GRZYBOWSKA zajęły miejsca 
5 – 8 w III Grand Prix Mazowsza Młodzików 
i Młodziczek w Chotomowie. A następnie 
w niedzielę 22 stycznia w kategorii se-
niorów aż czterech reprezentantów GKTS 
zajęło miejsca w grupie najlepszych 12. 
zawodników, dzięki czemu po Bogorii Gro-
dzisk Mazowiecki byliśmy najmocniej-
szym teamem tego turnieju. Dodatkowy 
miły akcent stanowiło wręczenie Kamilo-
wi SMOLIŃSKIEMU statuetki lidera ran-
kingu za sezon 2021/2022. Sportowe 
osiągnięcia są możliwe do realizacji dzię-
ki wsparciu Gminy Wiązowna w ramach 
zadania „Tenis stołowy w gminie Wiązow-
na”. Kamil Sitek

Dotacje na sport z Mazowsza

1 500 000 zł – tyle Zarząd Województwa 
Mazowieckiego przeznaczył na tzw. „małe 
granty” dla organizacji pozarządowych, 
realizujących zadania publiczne z zakre-
su „Wspieranie i upowszechnianie kultu-
ry fizycznej”. Składanie ofert odbywa się 
przez generator Witkac.pl i  jest możliwe 
do momentu wyczerpania limitu środ-
ków. Dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy Departamentu Edukacji Pu-
blicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod nu-
merami telefonów: Beata Krawczuk – 22 
59 79 417, Bartłomiej Wasilewski – 22 59 
79 436 oraz Włodzimierz Figarski – 22 59 
79 414. Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie: www.dialog.mazovia.pl/ 

Magdalena Grzegrzółka

Piłkarki z „Advitu” w Ząbkach

W Klubie Sportowym „Advit” Wiązow-
na piłkę nożną trenują nie tylko chłopcy. 
Działa tam również drużyna dziewcząt. 
W niedziele 5 lutego młode zawodniczki 
udały się na turniej do pobliskich Ząbek. 
Pomimo dobrej gry, nie udało się im wró-
cić do domów ze zwycięskimi medalami. 
Był to jednak dla nich doskonałe doświad-
czenie. Dziewczyny walczyły do samego 
końca. Trenują dalej i jeszcze nie raz po-
każą, na jak wiele je stać. Trzymamy kciuki 
za nasze młode zawodniczki z „Advitu”.  

Redakcja

Klub „Zdrowego stylu życia” 
zaprasza

Jeśli od dawna chcesz zmienić swoje na-
wyki albo po prostu chcesz zrobić coś dla 
siebie, a nie wiesz jak zacząć, gdzie się 
udać, to miejsce jest dla Ciebie! Klubu 
„Zdrowego stylu życia” dla pełnoletnich 
mieszkańców Gminy Wiązowna zapra-
sza na sześciotygodniowe turnusy, po 12 
osób w każdym. Spotykacię się dwa razy 
w tygodniu z motywatorem i z dietety-
kiem, w terminie do końca czerwca 2023 
r. Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 607 390 961. Dowiecie się, jak ubie-
gać się o miejsce w klubie oraz jakie są 
terminy. Motywator zdrowego stylu życia 
oraz wykwalifikowany dietetyk pomogą 
Ci pokochać siebie na nowo.  Klub zapew-
nia radosną atmosferę, pełną pozytyw-
nych emocji, dzięki której dbanie o swoje 
zdrowie oraz pogodę ducha będą łatwe 
i proste do osiągnięcia jak nigdy dotąd! 

Redkacja
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Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół. Wnioski od marca
Już 1 marca rozpoczynamy w  na-
szej gminie rekrutację do przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych oraz klas 
pierwszych w naszych szkołach podsta-
wowych. Rekrutacja prowadzona jest 
częściowo w systemie elektronicznym.

Wystarczy wejść na stronę tuwiazow-
na.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” 
i po lewej stronie z menu wybrać: „Elek-
troniczny nabór do przedszkoli” lub 
„Elektroniczny nabór do szkół podsta-
wowych”. Tu będzie można zapoznać się 
z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, za-
rejestrować dziecko oraz pobierać wnio-
ski do wypełnienia. Następnie wniosek 
papierowy składa się wraz z wymagany-
mi dokumentami w placówce pierwszego 
wyboru (w przypadku przedszkola) i w 
szkole podstawowej, w obwodzie której 
dziecko zamieszkuje. Składanie wnio-
sków trwa do 17 marca.

Do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych przyj-
mowane są dzieci zamieszkujące na te-
renie gminy. W przypadku większej liczby 
kandydatów niż wolnych miejsc w pierw-
szej kolejności bierze się pod uwagę jed-
nakowo punktowane kryteria ustawowe, 
takie jak:
•  wielodzietność rodziny dziecka 

(kandydata),
•  niepełnosprawność dziecka,
•  niepełnosprawność jednego z  rodzi-

ców dziecka,
•  niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata,
•  niepełnosprawność rodzeństwa 

dziecka,
•  samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie,
•  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugiej kolejności brane są pod uwa-
gę kryteria dodatkowe m.in. rozliczanie 
PIT w urzędzie w Otwocku. Spełnianie 
poszczególnych kryteriów (ustawowych 
i dodatkowych) musi być potwierdzone 
i udokumentowane. Listy dzieci zakwali-
fikowanych i niezakwalifikowanych uka-
żą się 22 marca. Następnie rodzice będą 
musieli ostatecznie potwierdzić na pi-
śmie, że ich dziecko będzie uczęszczać 
do wybranej jednostki oświatowej.

Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci 
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. 
Zapisanie dziecka do innej placówki niż 
wynika to z adresu zamieszkania, moż-
liwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona 
dysponować wolnymi miejscami bądź 
w  przypadku posiadania rodzeństwa 
w danej szkole.

Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji 
szkoła nadal dysponować będzie wolny-
mi miejscami, wówczas w sierpniu prze-
prowadzi postępowanie uzupełniające. 
Wnioski będzie można składać jedynie 
w formie papierowej w poszczególnych 
przedszkolach i  szkołach, w  terminie 
14 – 18 sierpnia.

Szczegółowy harmonogram postępowa-
nia rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego został określony w Za-
rządzeniu Wójta Gminy Wiązowna Nr 
17.753.2023 z dnia 25.01.2023 r. Więcej 
informacji na temat rekrutacji udzielają 
szkoły i przedszkola oraz Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napo-
leońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 
00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazow-
na.pl. 

 Urszula Kozłowska
u.kozłowska@wiazowna.pl

0
Zagospodarowanie terenu 
działki nr 393/3 – zakup garażu 
blaszanego

25 Zakup i montaż klimatyzacji 
w przedszkolu

0
Zakup i montaż progu 
spowalniającego na ul. Ks. 
Iwaniuka

ŻANĘCIN

0 Budowa sieci kanalizacji

0 Remont świetlicy wiejskiej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

0 Wykup i zamiana działek

0
Spłata rat za systemową 
modernizację obiektów 
gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 

0
Systemowa modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia 
w formule PPP

0
Dofinansowanie dla Komendy 
Powiatowej PSP na zakup 
specjalistycznego samochodu

50
Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie 
Wiązowna

0
E – usługi dla e-kultury 
w Gminach Karczew 
i Wiązowna

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 zaawanso-
wania realizacji inwestycji prowa-
dzonych na terenie gminy udzielają 
pracownicy Wydziału Inwestycji 
pod nr tel. 22 512 58 61–63, 22 512 
58 65, 22 512 58 68.

Wszystkie nasze 
szkoły mają hale 
gimnastyczne i place 
zabaw dla dzieci
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Baśniowo o Gminie Wiązowna

Uczniowie klasy VI A ze Szkoły Podstawowej 
w Wiązownie przybyli do biblioteki, aby spo-
tkać się z Katarzyną KĘPIŃSKĄ w ramach In-
nowacji Pedagogicznej „Gmina Wiązowna 
oczami uczniów”. Pani Katarzyna jest au-
torką m.in. zbioru opowiadań „Baśnią po-
wiązani, w  baśni zaczytani…”. W  książce 
w sposób baśniowy zostały przedstawio-
ne miejsca, z którymi na co dzień się spo-
tykamy. Są np. kopiec w Wiązownie, rzeka 
Mienia czy pałac w  Wiązownie. Autor-
ka do pisania książki przygotowywała się 
przez rok. Szukała informacji w wielu pu-
blikacjach na temat gminy oraz rozmawia-
ła z mieszkańcami. Zachęcała uczniów do 
rozmów z rodzicami, dziadkami i mieszkań-
cami, którzy przekazują legendy z pokolenia 
na pokolenie oraz do tego, aby spacerując 
po okolicach, zwracać uwagę na ciekawe 
elementy krajobrazu. W części warsztato-
wej, wykorzystując zdjęcia autorki, ucznio-
wie w podziale na grupy mieli za zadanie 
stworzyć swoje historie. Powstały bardzo 
ciekawe opowiadania. Zadanie wywołało 
u uczestników wile emocji i pobudziło wy-
obraźnię. Marzena Bobrowska

Laboratorium przyszłości w pracow-
ni informatycznej

Uczniowie klasy 6 C ze Szkoły Podstawowej 
w Wiązownie jako jedni z pierwszych mie-
li okazję poznać pracę drukarki 3D, którą 
szkoła zakupiła dzięki programowi „Labora-
toria Przyszłości”. Mogli zapoznać się z bu-
dową i zasadą jej działania. Zobaczyli, jak 
wygląda projekt drukowanego przedmiotu 
w programie komputerowym Z-Suite. Z za-
interesowaniem śledzili proces wymiany fi-
lamentu (zmiana koloru) i proces wydruku, 
a następnie mogli dokładnie obejrzeć wy-
drukowany przedmiot. Urządzenie wzbu-
dziło wiele emocji wśród uczniów, którzy 
nie mogą się doczekać kolejnych wydruków. 

Drukarki 3D to urządzenia coraz częściej 
wykorzystywane w procesie dydaktycznym. 
Dzięki nim uczniowie mają szansę rozwijać 
swoją kreatywność, umiejętności analitycz-
ne, wyobraźnię przestrzenną i nauczyć się 
pracy metodą projektu.  Redakcja

Z policjantami o ważnych sprawach

Pod koniec stycznia młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Malcanowie miała okazję 
porozmawiać z policjantką, która na co 
dzień pracuje w Ogniwie do Spraw Nie-
letnich i Patologii Powiatowej Komendy 
Policji w Otwocku. Pani aspirant przybli-
żyła uczniom przepisy wynikające z nowej 
ustawy dotyczącej wspierania i resocjali-
zacji nieletnich, która weszła w życie we 
wrześniu ubiegłego roku. Odpowiedziała 
również na szereg pytań, które nurtowały 
młodych ludzi, m.in. na temat zachowań, 
które mogą stać się podstawą do wymie-
rzenia kary.  Dorota Kloch

Międzypokoleniowe spotkanie 
z seniorami

Szkoła Podstawowa w Gliniance była go-
spodarzami niezwykłego wydarzenia. Go-
ściliśmy seniorów z naszej gminy. Gromkimi 
brawami nagrodzili oni wzruszający występ 
klas 3a i 3b – „Dziewczynka z zapałkami” 
oraz jasełka w wykonaniu dzieci z grup 0 a i 
0 b. Następnie uczniowie klas trzecich, śpie-
wając piosenkę „U babci jest słodko, świat 
pachnie szarlotką…” zachęcili naszych mi-
łych gości do degustacji pysznej, domowej 
szarlotki. Tu do akcji wkroczyła nasza mło-
dzież zrzeszona w Centrum Wolontariatu, 
parząc pyszną kawę, herbatkę i częstując 
ciastem. Zaproszeni goście obejrzeli również 
na dużym ekranie fragment „XIV Glinieckie-
go Kolędowania”. Na zakończenie spotka-
nia wolontariusze wręczyli okolicznościowe 
upominki. Okazało się, że uczniowie rów-
nież zostaną nagrodzeni, ponieważ seniorzy 

specjalnie dla nich przygotowali słodkie nie-
spodzianki. Niezwykła atmosfera sprawiła, 
że ten wyjątkowy dzień na długo zapisze się 
w naszej pamięci. Marzena Baran

Skauting z Wiązowny rusza w świat

Nasza gmina jest matecznikiem nowej or-
ganizacji skautowej – Wędrowników. Jej po-
czątki sięgają 2014 r. i zbiórek małej grupy 
wilczków (zuchów) w lesie koło Malcano-
wa. Dziś w mundurach Wędrowników spo-
tyka się blisko 400 dzieci i prowadzących 
zbiórki dorosłych. Wędrownicy to skauting 
katolicki, który działa blisko Kościoła i wy-
chowuje dzieci w tradycyjnych wartościach. 
W naszej gminie grupy skautowe działa-
ją w parafiach św. Wawrzyńca w Glinian-
ce i św. Wojciecha w Wiązownie. Można 
tam zapisać dzieci do wilczków (6 – 10 lat) 
oraz do skautek i skautów (11 – 17 lat). Wię-
cej informacji na temat organizacji można 
znaleźć na stronie internetowej wedrow-
nicy.pl lub uzyskać, dzwoniąc na numer  
602 741 670. Redakcja

„Wiązusie” w bibliotece w Gliniance

Naszą filię w  Gliniance odwiedziła grupa 
trzylatków z Gminnego Żłobka „Wiązusie”. 
To była pierwsza wizyta maluchów w biblio-
tece. Bibliotekarka zamieniła się w  Panią 
Kolejarz, dzieci otrzymały bileciki, utworzy-
ły wagoniki i przy piosence „Jedzie pociąg 
z daleka” ruszyły zwiedzać bibliotekę. Po dro-
dze nasz pociąg zatrzymywał się na różnych 
stacjach, m.in.: z książkami dla dzieci, z au-
diobookami czy z książkami dla rodziców. 
Jak to w podróży bywa, także podczas tej, 
na dzieci czekały różne niespodzianki. Zna-
lazły woreczek z biszkoptami, butelkę i list 
ze specjalnymi zadaniami. Na koniec wszy-
scy oglądaliśmy piękne kolorowe książki, 
które czekają na wypożyczenie.  

Dorota Bortkiewicz

Foto: G. Płochocki
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– Jako Stowarzyszenie istniejemy 
blisko dziesięć lat. Działamy ponad 
osiem lat. W  tym czasie zorganizo-
waliśmy m.in. kilka imprez turystycz-
nych, trzy sesje popularnonaukowe, 
24 wystawy oraz skansen pralni-
czy.  To, co robimy, wynika z  naszej 
wewnętrznej potrzeby robienia cze-
goś dla innych. Tak zostaliśmy wycho-
wani, bo „im więcej dostałeś od losu, 
od Boga, tym więcej musisz ludziom 
oddać” – mówi Alicja DYBKOWSKA-
-PURWIN współzałożycielka Stowa-
rzyszenia i Galerii „Więzy”.

Idąc lub jadąc główną ulicą prowadzą-
cą przez Wiązownę, często mijamy dom 
przy ul. Lubelskiej 29. To w nim mieści 
się galeria i główna siedziba Stowarzy-
szenia „Więzy”. Prywatnie mieszkają 
w nim Alicja DYBKOWSKA-PURWIN i Ma-
rek PURWIN. Są mieszkańcami napływo-
wymi. On wychował się na Saskiej Kępie, 
ona w Rembertowie. Marek kupił dom 
na początku lat 90. ubiegłego wieku. Za-
mieszkał w nim z rodziną. – Na początku 
organizowałem zajęcia dla dzieci – swoich 
i sąsiadów. Były to swego rodzaju szkoły 
przetrwania nad Mienią. Dzieci, a dziś do-
rośli ludzie, wspominają, jak musiały prze-
prawiać się po linach nad rzeką – mówi 
Marek PURWIN.

Zrobić „coś dla innych”
Skąd pomysł na stworzenie galerii? – 
To wynikało z naszego zainteresowania 
światem oraz naszej wewnętrznej potrze-
by działania i robienia czegoś dla innych 
– stwierdza Alicja DYBKOWSKA-PURWIN. 
– Z Markiem poznaliśmy się prawie 50 lat 
temu, na studiach, w klubie turystycznym. 
To, że aby wyjechać, trzeba było wszystko 

sobie załatwić i zorganizować, to było coś, 
co się nam podobało. Było też okazją do 
zwiedzania świata i właśnie współtworze-
nia czegoś dla innych.

Oboje zgodnie przyznają, że tę chęć dzia-
łania na rzecz innych wynieśli z domu. 
– Wychowały mnie osoby z pozytywistycz-
nym nastawieniem do świata. Ta potrzeba 
działania była oczywistością. Moja babcia 
po I wojnie światowej współorganizowała 
ochronki dla dzieci i dożywianie dla sierot. 
Drugą osobą, która miała na mnie bezpo-
średni wpływ, była moja wychowawczyni 
ze szkoły podstawowej. Zawsze nam po-
wtarzała, że „im więcej dostałeś od losu, 
od Boga, tym więcej musisz ludziom od-
dać” – wspomina Alicja.

Kilka lat przed przejściem na emeryturę 
Alicja i Marek PURWIN odbyli poważną 
rozmowę. – Marek zadał mi wtedy ważne 
pytanie: co będziemy robić, kiedy już prze-
staniemy pracować – opowiada Alicja. Na 
początku zapytaliśmy znajomych, co zro-
bić, aby otrzymać wsparcie finansowe. Po-
radzono nam, aby założyć stowarzyszenie. 
I tak powstały „Więzy” zrzeszające przy-
jaciół i  sąsiadów. Zarejestrowaliśmy je 
w 2013 roku i rozpoczęliśmy od tego, co 
wydawało się, że umiemy robić najlepiej, 
czyli od imprez turystycznych.

Okazało się jednak, że to, co ich zda-
niem powinno się wszystkim spodobać, 
wcale nie było najlepszym pomysłem na 
działania. – Gdyby, nie nasi przyjaciele, 
których zaprosiliśmy na pierwszy zlot, 
to pewnie by nikogo nie było – wspomi-
na, śmiejąc się, Alicja, a Marek dodaje: 
– Pojawiały się grupy z zaprzyjaźnione-
go PTTK-u, w którym czynnie działałem. 

Zresztą do tej pory współpracujemy z na-
szymi znajomymi i przyjaciółmi. Dzwonią, 
pytają o wydarzenia w gminie i czynnie 
w nich uczestniczą. Już wiemy, że grupa 
przyjedzie na 43. Półmaraton Wiązowski.

Imprezy turystyczne niezbyt się przyję-
ły, dlatego państwo PURWIN postanowili 
wyjść z ofertą dla szkół. – W tym cza-
sie Wiązowna obchodziła swoje 600-lecie. 
Zaproponowaliśmy gimnazjum, istnieją-
cemu wówczas w Wiązownie, że możemy 
wspólnie zorganizować sesję popularno-
naukową. Uczestniczyli w niej z wykłada-
mi historycy, prof. Jan ŻARYN i Krzysztof 
OKTABIŃSKI. Ukazała się wtedy nasza 
pierwsza publikacja „600 lat Wiązowny. 
1414 – 2014”. Potem odbyły się jeszcze 
dwie sesje i  inicjatywa umarła śmiercią 
naturalną.

W 2015 r. państwo PURWIN otworzy-
li galerię „Więzy”. Na początku działal-
ności organizowali nawet sześć wystaw 
rocznie. – Łączyliśmy wtedy jeszcze pra-
cę zawodową z naszą pasją. Nie było lek-
ko. Doszliśmy do wniosku, że sensowniej 
będzie przygotować dwie – trzy wystawy 
rocznie samodzielnie, a do organizacji po-
zostałych zaczęliśmy zapraszać innych – 
opowiada Alicja.

Stowarzyszenie utrzymuje bliskie relacje 
ze wszystkimi organizacjami i jednostka-
mi działającymi na terenie naszej gmi-
ny. – Jeśli tylko chcą i mają ochotę, mogę 
się u nas pokazywać. My zawsze zapra-
szamy ich na wszystkie nasze wystawy 
i wydarzenia, nie tylko te, które są z nimi 
związane – mówi Alicja. – Zapraszamy na 
wystawy też szkoły. Częstymi gośćmi są 
uczniowie z Wiązowny, bo oni mają blisko. 

Stowarzyszenie „Więzy”. 
Plotki z magla, Afryka dzika i tai chi 
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W przypadku innych jest trudniej, bo trze-
ba do nas dojechać.

Afryka, Poniatowski, samuraje
Skąd państwo PURWIN czerpią pomysły 
na przygotowywane wystawy? – Prezen-
tujemy zarówno prace ciekawych ludzi, 
jak i zbiory własne. Na czwartej wystawie 
„Papier, żelazo, kamień” artyści pokazali 
prace o tej samej tematyce lub te same 

motywy, ale wykonane w różnych techni-
kach – rysowane lub malowane na papie-
rze, rzeźbione w kamieniu lub w drewnie, 
wykuwane w  metalu, wypalane w  gli-
nie. Pokazaliśmy nasz zbiór masek i rzeźb 
afrykańskich na wystawie „Sztuka Czar-
nej Afryki”. Nasza sąsiadka na wystawie 
„Indonezja, Jedność w różnorodności” pre-
zentowała zdjęcia oraz swoje zbiory z wy-
praw do tego kraju. Część eksponatów 
pozyskaliśmy też wtedy z zewnątrz, m.in. 
z ambasady Indonezji – opowiada Alicja. 
– Potem prezentowaliśmy zbiory nasze-
go przyjaciela dr. Adama RYBIŃSKIEGO, 
etnografa i afrykanisty, który zafascyno-
wany jest historią Tuaregów. W ubiegłym 
roku pokazaliśmy „Świat samurajów”, 
czyli zdjęcia starych japońskich zamków, 
zbroję (kopia) i broń (oryginały z XIV-XX 
w), reprodukcje starych drzeworytów po-
kazujących samurajów na wyprawach wo-
jennych i w życiu codziennym oraz kopie 
dziewiętnastowiecznych fotografii samu-
rajów w życiu prywatnym lub prezentują-
cych charakterystyczne stroje i uzbrojenie.

W tym roku „Więzy” planują przygoto-
wanie dwóch wystaw, na które środki 
Stowarzyszenie pozyskało już z  gminy 
w  ramach dotacji dla Organizacja Po-
żytku Publicznego. Pierwsza ekspozycja 
to „Świat widziany oczami podróżnika”, 
druga zaś to „Wielka historia w małej 
Wiązownie”. Mają nadzieję, że uda im 
się zaprezentować część zdjęć nieżyją-
cego już przyjaciela, który uwieczniał na 
fotografiach prawdziwe życie mieszkań-
ców danego miejsca, a nie to widziane 
z okien klimatyzowanego autokaru.

Przy okazji więk-
szych wystaw państwo 
PURWIN przygotowują 
katalogi. Oprócz zdjęć 
eksponatów można 
w  nich znaleźć masę 
ciekawych materiałów 
czy artykułów powią-
zanych z tematyką da-
nej ekspozycji. – Teksty 
czy kalendaria (jak w przypadku wystawy 
„Książę Józef PONIATOWSKI. Kampania 
1809 r.”) opracowujemy sami lub prosimy 
o nie specjalistów czy naszych przyjaciół – 
mówi Marek. Alicja dodaje: – Uważamy, 
że takie materiały są doskonałym dopeł-
nieniem wystawy z jednej strony, a z dru-
giej – pozwalają osobom, które oglądały 
ekspozycje, potem przypomnieć sobie, co 
zobaczyły i  poszerzyć swoją wiedzę na 
dany temat. Pamiętam, że przy okazji sa-
murajów na początku sama zastanawia-
łam się, dlaczego kolekcjonerzy i znawcy 
tematu tak zachwycają się tym kawałkiem 
żelaza, jakim jest miecz. Dopiero kiedy za-
głębiłam się w temat estetyki japońskiej, 
zrozumiałam, co ich tak fascynuje.

Zawsze, kiedy „Więzy” przygotowu-
ją kolejny projekt, zastanawiają się, co 
można zrobić przy okazji. – Kiedy otwie-
raliśmy wystawę pod nazwą „Jak dawniej 
o schludność dbano…” i po raz pierwszy 
prezentowaliśmy nasz odczyszczony ma-
giel, zaprosiliśmy teatr z  Falenicy, który 
wystawił wtedy sztukę „Plotki z magla”. 
To przedstawienie stało się dopełnieniem 
wydarzenia – opowiada Alicja. – Kie-
dy w 2022 r. zorganizowaliśmy wystawę 
o samurajach, podczas otwarcia był wy-
kład o historii i kulturze grupy społecznej 
samurajów, pokaz klasycznych walk oraz 
strzelania z japońskiego łuku, a także pre-
lekcja o japońskiej broni białej.

Stowarzyszenie ściśle współpracowa-
ło też z  Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Wiązownie. – Do tej pory, kiedy przy-
gotowywaliśmy wystawę, GOK przy oka-
zji organizował różnego rodzaju zajęcia, 
oczywiście ściśle powiązane z tematycz-
nie. Przykładowo, przy okazji zwiedzania 
„Skansenu pralniczego” grupy dzieci mo-
gły uczestniczyć w warsztatach z robienia 
mydełek – mówi Alicja i dodaje: – Mamy 
nadzieję, że ta współpraca nadal będzie 
się nam dobrze układać.

Tai-chi i skansen pralniczy
Wystawy, prelekcje czy sesje popularno-
naukowe to nie wszystko. Oprócz Galerii 

„Więzy” przy Lubelskiej 29 działa rów-
nież „Skansen Pralniczy”. Od prawie 
100 lat na terenie posesji stał wiel-
ki, drewniany, ręczny magiel skrzynio-
wy. Magiel był czynny do lat 80. XX w. 
Kiedy Marek kupił dom, zadbał o  sta-
re urządzenie. W miejsce rozpadającej 
się drewnianej szopy wybudował altanę 
z betonową podłogą i solidnym dachem, 
a samą maszynę systematycznie zabez-
pieczał przed kornikami i innymi szkod-
nikami. Oczyścił magiel i uruchomił go. 
W październiku 2019 r., w czasie werni-
sażu wystawy „Jak dawniej o schludność 
dbano” magiel został po raz pierwszy 
zaprezentowany zwiedzającym, a jesie-
nią 2021 r. w altanie z maglem została 
otwarta stała wystawa poświęcona sta-
raniom o czystość i higienę w czasach 
„przed wodą w kranie i przed elektrycz-
nością w domu”.

Przy okazji wystawy o japońskich wojow-
nikach narodził się pomysł zajęć z tai-chi. 
Stowarzyszenie zaprosiło do współpra-
cy sensei (jap. nauczyciela, mistrza, czyli 
trenera) Janusza SZYMANKIEWICZA, po-
zyskało dotację i od października 2022 
r. w małej sali gimnastycznej w szkole 
w Wiązownie dwa razy w tygodniu od-
bywają się zajęcia z „medytacji w ruchu”.

Marek nie potrafi usiedzieć w miejscu. 
Po altanie i skansenie przyszedł czas na 
miejsce na stałe wystawy. W domu pań-
stwa PURWIN trwają prace adaptacyj-
ne jeszcze jednego pomieszczenia, które 
obecnie jest w stanie surowym. Właśnie 
trwa ocieplanie ścian. – W domu mamy 
ponad 300 masek i  rzeźb afrykańskich. 
Na domowych ścianach wisi tylko nie-
wielka część zbiorów. Reszta jest pocho-
wana w pudłach. Trzeba je w końcu wyjąć 
i przewietrzyć – śmieje się Alicja i dodaje: 
– Mamy też już pomysły na to, co jeszcze 
moglibyśmy pokazać. Liczymy na to, że już 
jesienią uda się nam otworzyć drugą salę 
wystawową i dużo częściej zapraszać do 
zwiedzania. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zajęcia z tai chi
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wydarzeń mieliśmy przyjemność współ-
tworzyć z  jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Wiązowna. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za owocną i miłą współpracę.

Dziękujemy, za miniony wspólny rok. 
Mamy nadzieję, że w  tym również bę-
dziecie nas odwiedzać z nie mniejszą niż 
dotychczas ochotą i  częstotliwością. To 
ogromna przyjemność, móc Was gościć 
w bibliotecznych progach i wspólnie two-
rzyć klimat tego miejsca. 

Marzena Kopka

się Joanna JAX, którą mieliśmy przyjem-
ność gościć w bibliotece w Wiązownie 
na spotkaniu autorskim. Wasze ser-
ca serią „Siedem sióstr” zdobyła Lucin-
da RILEY i  tym samym znalazła się na 
trzecim miejscu w statystyce. Następnie 
plasują się: Nora ROBERTS, Ewa CIELESZ, 
Agnieszka KRAWCZYK.

Wśród literatury dla dzieci przedszkol-
nych dużą popularnością cieszy się seria 
książeczek o  Kici Koci Anity GŁOWIŃ-
SKIEJ, starsze dzieci uwielbiają czytać 
serię „Biuro detektywi-
styczne Lassego i  Mai” 
Martina WIDMARKA.

Podejmujemy wiele dzia-
łań mających na celu 
kształtowanie nawyku 
czytania oraz rozbudzanie 
zainteresowań czytelni-
czych. Zorganizowaliśmy 
92 wydarzenia, w  któ-
rych łącznie wzięło udział 
3 446 uczestników. Część 

Barbara Wysoczańska Agata Kołakowska Lucy Brownridge

„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.

Szczęście na miarę Gabinet dinozaurówSiła kobiet
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Biblioteka Publiczna Gminy Wiązow-
na właśnie zakończyła podsumowanie 
efektów pracy za miniony 2022 roku. 
Z radością przedstawiamy w liczbach 
nasze wspólne sukcesy.

Rok 2022 był kolejnym, w którym zano-
towaliśmy wzrost liczby czytelników oraz 
liczby wypożyczeń. Statystyki bibliotecz-
ne wskazują, że 18,38% mieszkańców 
gminy korzystało z  naszych biblio-
tek w  2022 r. Zarejestrowaliśmy łącz-
nie 2 452 czytelników, którzy odwiedzili 
wypożyczalnie (łącznie z filiami) 15 825 
razy oraz wypożyczyli 32 524 wolumi-
nów. Wzbogaciliśmy swe zbiory o 1 363 
woluminów za kwotę 35 388,83 zł, zaś 
książek w postaci darów przybyło nam 
457 (za 2 345 zł). Zakupiliśmy 40 audio-
booków za kwotę 938,35 zł.

Według zestawienia czytelnicy najchęt-
niej sięgali po literaturę popularną: kry-
minały, powieści obyczajowe i romanse. 
Remigiusz MRÓZ zajmuje niezmiennie 
pierwsze miejsce. Na kolejnym znajduje 

2022 – to był dobry rok dla biblioteki

Genialna powieść o wielkiej miłości, determinacji 
i odwadze. Dwudziestolecie międzywojenne, od-
radzająca się Polska i trzy różne kobiety złączo-
ne ślepym losem z tym samym mężczyzną. Czy 
w czasach, które aż kipiały od emocji narodowo-
ściowych, kobiety miały prawo zawalczyć o sie-
bie? Rozalia Lubowidzka, młoda wdowa, próbuje 
odbudować swoje życie po małżeństwie, które 
było dla niej piekłem. Otrzymuje list od kochan-
ki swojego męża, z błaganiem o pomoc jej chorej 
córce. Tymczasem do Warszawy przyjeżdża Ada 
LUBOWIDZKA, siostra dwóch szanowanych braci, 
która próbuje wyrwać się z marazmu życia na pro-
wincji i zawalczyć o wyższe wykształcenie.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance.

Jak się czujesz, wkładając ulubioną sukienkę? 
Na co wtedy liczysz? Za czym tęsknisz? Być 
może za tym samym, co klientki pracowni kra-
wieckiej Leonarda KITTAYA. Najlepsze materiały 
i doskonałe wykonanie to znaki firmowe nie-
wielkiego zakładu mieszczącego się w kamie-
nicy na Staromiejskiej. Ale to miejsce wyróżnia 
się czymś jeszcze. Czymś, czego nie da się ku-
pić nigdzie indziej. Dzięki niemu spełniają się 
najskrytsze marzenia. Wyhaftowane kryją się 
w  zamówionych sukienkach. Aby się ziściły, 
marzycielce wolno polecić pracownię wyłącznie 
jednej kobiecie. Być może w tym właśnie tkwi 
przyczyna kłopotów finansowych właściciela?

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Odkrywaj świat dinozaurów przez magicz-
ne trójkolorowe soczewki! Cofnij się w czasie 
o miliony lat i przekonaj się, jak wyglądało ży-
cie na naszej planecie w erze mezozoicznej. 
Rozejrzyj się w  prehistorycznym krajobra-
zie, stań oko w oko z potężnymi dinozaura-
mi i podziwiaj pradawne rośliny i zwierzęta. 
Każda z kolorowych ilustracji skrywa w sobie 
trzy „warstwy”. Obejrzysz je przez kolorowe 
filtry dołączone do książki. Przez czerwony zo-
baczysz dinozaury, przez zielony – ich środo-
wisko życia, a przez niebieski – prehistoryczne 
rośliny i zwierzęta.

Książka dla dzieci dostępna w  bibliotece 
w Wiązownie.

Jedną ze sztandarowych imprez 
biblioteki jest  „Narodowe czytanie”
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58 551, 80 zł – to suma, jaką zebrali-
śmy podczas 31. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który odbył 
się 29 stycznia w naszej gminie. Tłumy 
przewijały się przez sale i scenę Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiązownie. 
Także sołectwa Kąck i Kopki oraz OSP 
Glinianka grały dla WOŚP. Wszyscy ra-
zem pokazaliśmy, że „Chcemy wygrać 
z sepsą!”.

Przygotowania do wydarzenia trwały bli-
sko dwa tygodnie. W piątek i w sobotę 
przed finałem w GOK wrzało jak w ulu. 
Młodzi ludzie z  Centrum Wolontariatu 
w Radiówku oraz seniorzy z Wolontaria-
tu Międzypokoleniowego oraz Dzienne-
go Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej 
szykowali salę na finał WOŚP. Sołectwo 
Kopki oraz druhowie z OSP Malcanów 
przygotowali także salę w świetlicy oraz 
ognisko, które zapłonęło w niedzielę póź-
nym popołudniem.

W sobotę zaczęły napływać ciasta 
i  ciasteczka, które można był za da-
tek nabyć w  kawiarence. – To fanta-
styczne uczucie zrobić coś dobrego dla 
innych – powiedziała Ewa KOŁODZIEJ-
CZYK, działająca w Wolontariacie Mię-
dzypokoleniowym. Odwiedzający zjedli 
w sumie 66 różnego rodzaju ciast oraz 
ciasteczek. Bardzo smakowały im tak-
że pierogi, czerwony barszcz i pikantna 
zupa dyniowa. Te pyszności przygoto-
wała Świetlica „Pod Jaworem” w  Iza-
beli. – Naprawdę niewiele potrzeba, 
aby wesprzeć innych. Zrobiłyśmy w su-
mie 10 kilogramów pierogów, sześć li-
trów barszczu i  siedem litrów kremu 
dyniowego. Poszło wszystko, niektórzy 
brali też na wynos – powiedziała Łu-
cja PODGÓRSKA. Szkoła Podstawowa 
im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsud-
skiego w Malcanowie oferowała m.in. 

zimową herbatę z  dodatkami, której 
aromat czuć było w całej sali.

Praktycznie we wszystkich salach GOK 
odbywały się różnego rodzaju zajęcia dla 
dużych i małych. Dzieci m.in. ozdabiały 
torby i koszulki, robiły biżuterię i materia-
łowe króliczki oraz lepiły, malowały, wyci-
nały, czyli robiły wszystko to, co „Tygrysy 
lubią najbardziej”. Rodzicom zupełnie nie 
przeszkadzał fakt, że ubrania ich pociech 
nosiły ślady z farb czy kleju, bo przecież 
„Brudne dzieci, to szczęśliwe dzieci”.

Gokowska scena od godz. 11.00 tętni-
ła życiem. Na początku prezentowali się 
na niej mniejsi i więksi artyści z przed-
szkoli w: Pęclinie, Wiązownie, Woli Duc-
kiej i Zakrętu oraz ze szkół w Gliniance, 
Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie. Było 
głośno, radośnie, czasem wzruszająco, 
a czasem nostalgicznie. Po nich na scenę 
wkroczyli zawodnicy z UKS Orły Zakręt, 
którzy – mimo niewielkiej przestrzeni – 
zaprezentowali mistrzowski pokaz spor-
tów walki. Fikołki, salta, przerzuty czy 
stanie na rękach co i  rusz wzbudzały 
okrzyki zachwytu.

Po „Orłach” na scenę wkroczyła nasza 
wiązowska rockmanka – Natalia KAR-
WOWSKA. Po niej uczniowie Szkoły 
Muzycznej w  Otwocku oczarowali pu-
bliczność swoimi interpretacjami po-
ważniejszych utworów. Zastępca Wójta 
Gminy Wiązowna Anna SIKORA wykona-
ła dwa utwory do wierszy polskich po-
etów – Wisławy SZYMBORSKIEJ i Adama 
MICKIEWICZA. Zmysłowy wokal Dali-
li CHETOUANE ukołysał nas, a piosen-
kę „Moja i twoja nadzieja” publiczność 
wykonała wspólnie z Anyą i  jej zespo-
łem. Na koniec usłyszeliśmy energe-
tyczne wykonanie m.in. piosenki Edyty 
BARTOSIEWICZ.

Wszystkie występy przeplatane były au-
kcjami gadżetów WOŚP oraz ofiarowa-
nych przedmiotów. Za 1,5 tys. zł poszło 
zdjęcie z autografem śp. gen. Mirosława 
HERMASZEWSKIEGO, ofiarowane przez 
jego żonę. Nasi prowadzący – Krysty-
na MOTYKA-PARZYCH, Grażyna KILBACH 
oraz Robert MOJSAK – byli tak skutecz-
ni, że sprzedali nawet balony w kształcie 
serca, użyte do dekoracji sali.

W finał włączyło się także sołectwo 
Kopki wraz z druhami z OSP Malcanów, 
gdzie przybyli bawili się przy szantach, 
oraz sołectwo Kąck, które wraz z Funda-
cją „Horses and Family” przygotowało 
grę terenową. Były też m.in. przejażdżki 
bryczką i na kucyku. Dla WOŚP zagrała 
także OSP Glinianka.

W sumie podczas niedzielnego finału ze-
braliśmy rekordową kwotę 58 551,80 zł. 
Dziękujemy, że tego dnia byliście Państwo 
z nami! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rekordowa kwota dla WOŚP

Ten finał nie odbyłby się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, gdyby nie dwie ko-
biety nie do zatrzymania, Krystyna 
MOTYKA-PARZYCH i  Grażyna KIL-
BACH. Ze względu na reorganizację 
pracy w GOK sami nie byliśmy w sta-
nie udźwignąć organizacji takiego 
wydarzenia. Centrum Wolontariatu 
Międzypokoleniowego i Szkoła Pod-
stawowa w Malcanowie nie pozwo-
liły nam się jednak poddać. A obie 
Panie wciągnęły do współpracy dzie-
siątki innych ludzi i instytucji. Zorga-
nizowały wydarzenie, dzięki któremu 
setki mieszkańców naszej gminy mia-
ło szansę się bawić i pomagać innym.

Dziękuję!
Robert Mojsak

Dyrektor GOK Wiązowna

Foto: I. Trzaska

Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież 
z naszych szkół i przedszkoli
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Razem zagraliśmy dla WOŚP


