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Pierwsze koty 
za płoty!
Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Powiązań”, który jest jedno-
cześnie pierwszym numerem w nowej odsłonie miesięcznika. Większa obję-
tość, pełny kolor i nowy układ mają zapewnić skuteczniejsze docieranie do 
zainteresowanych samorządem Gminy Wiązowna. Nowa linia programowa, 
a  więc powołanie kolegium redakcyjnego z  pracowników samorządowych 
i publikowanie materiałów od mieszkańców – to otwarcie na potrzeby czy-
telników, które wielokrotnie zgłaszali Państwo w rozmowach z urzędnikami. 

Liftingowi poddajemy także sposób kontaktu z  mieszkańcami: sta-
wiamy na przekaz elektroniczny, za pośrednictwem poczty email, por-
tali społecznościowych i  smsów. Po szczegółowe informacje zapraszamy 
na wiazowna.pl, która będzie modyfikowana i  rozbudowywana. Wraz ze 
zmianami we władzach samorządowych, następują zmiany w  dotych-
czasowej pracy urzędu. Wydłużone zostały godziny pracy Urzędu Gminy 
Wiązowna, nastąpiły zmiany w  strukturze organizacyjnej, zmniejsza-
na jest liczba pracowników. O nowych regulacjach informujemy na str. 7. 
Karta Dużej Rodziny trafia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
co pozwoli na szybszą weryfikacje danych przekazywanych na wnioskach 
o kartę. Szerzej o tym na stronie 21. 

Zapraszamy do kontaktu z  redakcją i  pracownikami samorządowymi. 
W  tym celu przygotowaliśmy rubrykę „Społeczeństwo”. Państwa rubry-
kę – z  Państwa pomysłami i  komentarzami. Czekamy na opinie i  sugestie 
dotyczące zarówno gazety (jak oceniają Państwo wprowadzone zmiany?), 
jak i samorządu gminnego, który od grudnia 2014 r., wraz z rozpoczęciem no-
wej kadencji, tworzymy wspólnie, przy udziale mieszkańców. Mamy nadzie-
ję, że „Powiązania” będą nie tylko kroniką życia gminnego, ale i czynnikiem 
tożsamości wspólnoty Gminy Wiązowna. Państwa pismem.

Z poważaniem,
Anna Rosłaniec – Redaktor Naczelna 
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KOŁYSANKA DLA STEFANKA

Zaśnij, wnusiu, zaśnij, już dzionek umyka, 
Uśnij i nie słuchaj piosenek słowika.
Słodki ptaszek pięknie swoim śpiewek zwodzi,
Na drzewko przy twoim okienku przychodzi.
Siada tuż przy oknie i trele wyciąga,
A obok pan księżyc przez szybkę zagląda…

Przykryj się kołderką, zamknij małe oczka,
Na spacer po niebie wyszła pani nocka
Uśpiła już ptaki i kwiaty, i drzewa,
Nie śpi tylko słowik co uparcie śpiewa.

Śpij moje kochanie, śpij moje serduszko,
Ja ci kołysankę zaśpiewam na uszko.
Nie ma w niej królewny i nie ma rycerzy,
Za to za księżycem mała gwiazdka bieży,
Puszcza księżyc oko i gwiazdka mrugnęła,
Wnuczek się roześmiał, a babcia – zasnęła!

Małgorzata Bieniek
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Janusz BUDNY – wójt gminy, 
samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, 

społecznik, inicjator i pomysłodawca wielu 
wydarzeń i działań w gminie i powiecie otwockim, 

członek organizacji pozarządowych i OSP

Spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Wiązowna

Jak ocenia pan pracę Urzędu Gminy? 
Jakie ma Pan plany na najbliższą przy-
szłość?

Rozpoczynając pracę na stanowisku Wój-
ta, byłem przygotowany na sytuację, jaką za-
stanę w  administracji. Dzięki wcześniejszemu 
rozeznaniu w sytuacji, a także doświadczeniu 
zawodowemu, mogłem opracować i  przygo-
tować konkretne rozwiązania, które od pierw-
szego dnia mojego urzędowania systema-
tycznie wdrażam. Zmienione zostały godziny 
pracy urzędu, usprawniony obieg informacji 
i dokumentów, uproszczone procedury. 

A co z innymi jednostkami gminnymi?
Moje oczekiwania i działania wobec nich 

idą w  tym samym kierunku. Nie przewidu-
ję taryfy ulgowej: każdy będzie rozliczany ze 
swojej pracy, oceniany pod względem przy-
datności dla gminy jako społeczności, a  nie 
pod względem przydatności dla wójta czy 
rady. Jednostki kultury muszą być aktywne 
i  pracować na rzecz mieszkańców. Zakład 
Wodociągów i  Kanalizacji powinien starać 
się, by zwiększyć efektywność swoich dzia-
łań. Jeżeli my, jako mieszkańcy, nie odniesie-
my korzyści z pracy poszczególnych ludzi, to 
będziemy się z  nimi rozstawać. Mieszkańcy 
wybrali nas – mnie jako wójta i radnych – po 
to, żeby im się dobrze i bezpiecznie żyło. Za-
mierzam dotrzymać danego słowa.

Od pierwszego dnia pracy zaczął Pan 
realizować złożone obietnice. Rozpoczął 
Pan od zmian dotyczących administracji, 
a co z pozostałymi działaniami?

Tak się złożyło, że pierwsze spotkanie, 
które odbyłem dzień po zaprzysiężeniu, mia-
ło miejsce z  dyrektorami placówek oświato-
wych. Już wtedy jasno określiłem, jakie są 

SukcES jESt 
zaWSzE 
WSPólNy

Zmiana władz samorządowych rodzi szereg pytań o zasady 

funkcjonowania i organizacji pracy urzędu po wyborach 

samorządowych. Miesiąc po objęciu stanowiska wójta gminy 

Wiązowna, kilka tygodni po wygranej w trudnych wyborach, 

o swojej pracy opowiada wójt Janusz BUDNY.
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Gminna Rada Seniorów – uznana za bardzo dobrą inicjatywę będzie wspierana i rozwijana przez nowe władze

Z wizytą na wiertni Pęclin – UO1 w Kącku

moje oczekiwania. Podczas spotkania za-
prezentowałem swoją wizję funkcjonowania 
oświaty na terenie gminy, a  nadzór nad tą 
sferą naszej działalności powierzyłem moje-
mu zastępcy, Tomaszowi KOSTYRZE. Planuje-
my kontynuację budowy szkoły w  Malcano-
wie, w  dalszej perspektywie zaś rozbudowę 
szkół w  Zakręcie, Wiązownie i  Gliniance. Już 
niebawem podejmiemy pierwsze działania 
w tym kierunku.

Ważnym aspektem mojego programu 
wyborczego były inwestycje. Po przygotowa-
niu planu inwestycyjnego [trwają prace nad 
zmianami w  budżecie – przyp .red.], oceni-
my, jakich projektów nam brakuje, jaką do-
kumentację musimy przygotować i co zrobić, 
by efektywnie ubiegać się o pozyskanie środ-
ków. Równocześnie inwestujemy w  pracow-
ników, szkoląc ich tak, by z  jak najlepszym 
efektem wykonywali swoje obowiązki. Nie-
wykluczone, że w pewnych kwestiach poszu-
kamy wsparcia zewnętrznego. Chciałbym tak 
zorganizować urząd, aby zapewnić profesjo-
nalną obsługę mieszkańców i skuteczny apa-
rat do pozyskiwania dotacji. Przystąpiłem 
już do działań w  zakresie ochrony zdrowia, 
staram się m.in. przywrócić opiekę gineko-
logiczną w ośrodku zdrowia. Czy to się uda? 
– bardzo mi zależy na tym, ale efekt końcowy 
to synergia całego środowiska lekarskiego. 
Wiele zadań zależy nie tylko ode mnie, mam 
jednak doświadczenie w negocjacjach z róż-
nymi instytucjami i  środowiskami, teraz wy-
korzystuję je dla potrzeb naszej Gminy.

Co jest wg Pana potencjałem tej gmi-
ny? Jakie mamy szanse, a jakie widzi Pan 
zagrożenia w jej funkcjonowaniu czy roz-
woju?

Największą siłą tej Gminy, największym jej 
potencjałem, są ludzie. Dodatkowym wzmoc-
nieniem jest silny sektor gospodarczy, który 
chcę włączyć do rozwoju Gminy, tak by i przed-
siębiorcy czuli się odpowiedzialni, ale i  dum-
ni z  Gminy. Do atutów zaliczyć także należy 
położenie w  aglomeracji warszawskiej, której 
bliskość sprawia, że gmina jest atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania. Dzięki perspekty-
wie rozbudowy dróg krajowych mamy szansę 
na rozwój komunikacji publicznej i  lokalizację 
stref gospodarczych w pobliżu tras komunika-
cyjnych. Naszym atutem są także wciąż niedo-
ceniane formy ochrony przyrody, które chcemy 
wykorzystywać dla celów turystycznych. Mam 
nadzieję, że to właśnie przyroda będzie magne-
sem przyciągającym mieszkańców Warszawy. 
Co do zagrożeń – każdy z wymienionych przeze 
mnie aspektów niesie ze sobą jakieś zagrożenie 
… Ale po to są władze Gminy, sołtysi i rady sołe-
ckie, organizacje pozarządowe i mieszkańcy, by 
wspólnie zarządzać gminą. Ryzyko jest wpisa-
ne w każde działanie.

Co przeniesie Pan z  doświadczenia 
w powiecie na szczebel gminny?

Przede wszystkim szacunek do innych in-
stytucji i  ludzi: funkcjonujemy w  trójstopnio-
wym podziale samorządu i  czy komuś się to 
podoba, czy nie, tylko wzajemna pomoc i  bli-
ska współpraca może przynieść każdej stronie 
korzyści. Zaprosiłem do współpracy radnych 
powiatowych, a także radną sejmiku i  liczę, że 
wspólnymi siłami będziemy budować solidny 
i wiarygodny samorząd. W powiecie zdobyłem 
doświadczenie m.in. w zakresie ochrony środo-
wiska czy kultury, którym dzielę się ze współ-
pracownikami. Praca samorządowca to jednak 
służba, wymaga samodyscypliny, opiera się na 

konkretnym działaniu, prostym wydawaniu 
poleceń oraz terminowym i  precyzyjnym ich 
wykonywaniu. Dla mnie to podstawa. Na kolej-
nych szczeblach kariery zauważyłem, że wielu 
pracowników ma inklinacje do dyskutowania 
czy nawet podważania poleceń przełożonego. 
Nie toleruję takiego podejścia. Ale jestem ot-
warty – wręcz wdzięczny – za pomysły, nowe 
rozwiązania i  propozycje, za inicjatywę i  kre-
atywność. Najważniejszego jednak nie uczy 
się człowiek w konkretnej pracy, ale przez lata 
doświadczeń: sukces jest zawsze wspólny, nas. 
Wszystkich nas.

Pełna treść wywiadu dostępna jest na 
stronie internetowej: www.wiazowna.pl.  ◘

Rozmawiała: Małgorzata Kąkol

powiązania styczeń 2015  5

samorząd



 Licznie przybyli goście, w tym władze samorządowe i przedsiębiorcy z terenu gminy

Oprawa artystyczna została przygotowana 
przez młodych i zdolnych tancerzy oraz piosenkarzy

Na terenie gminy działa około 1180 firm zarejestrowanych w  Centralnej Ewidencji 
i  Informacji o  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodar-

ki oraz około 90 firm prowadzonych przez osoby prawne (spółki z  o.o., spółki jawne, 
spółki komandytowe) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez ostatnich 
5 lat, wraz z przybyciem nowych mieszkańców, zostało przeniesionych z innych części 
Polski około 350 firm.

Wśród działających firm przeważają podmioty gospodarcze jednoosobowe, których 
według CEIDG na koniec 2014 roku działało 1178, w tym działających wyłącznie w formie 
spółek cywilnych 66. Liczbę działających firm w poszczególnych latach przedstawia po-
niższa tabelka. ◘

Anna Gałkowska

Przedsiębiorcze 
spotkanie noworoczne

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
850 896 901 945 962 992 1.035 1.085 1.178

komisje Rady 
ruszyły do pracy

W  grudniowym numerze informowali-
śmy Państwa o  składach osobowych 

komisji. Poniżej publikujemy informację 
o przewodniczących komisji:

•	 Andrzej CHOLEWA – Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej

•	 Marzena DACH – Przewodnicząca Komisji 
Gospodarczej, zastępca – Mariola KUBLIK

•	 Magdalena KOCZOROWSKA–SZLASSA 
– Przewodnicząca Komisji Planowania 
i  Strategii Rozwoju, zastępca – Marze-
na DACH

•	 Mariola KUBLIK – Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Spo-
łecznych, zastępca – Andrzej CHOLEWA 

•	 Rafał NEJMAN – Przewodniczący Komi-
sji Inwestycyjnej, zastępca – Krzysztof 
KOŁAKOWSKI

•	 Aleksandra RUTKOWSKA – Przewodniczą-
ca Komisji Budżetowej, zastępca – Leszek 
SOBOTA
Informacje o  radnych i  pracach ko-

misji dostępne są na stronie www.wia-
zowna.pl w zakładce „Samorząd” oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Wiązowna: www.bip.wiazowna.pl. Orga-
nizację, zakres działania i  tryb pracy ko-
misji określa uchwała 4.II.2014 z 09 grud-
nia 2014 r. ◘

Maria Witan

Po ustaleniu składów komisji na II sesji rady 
(09.12.2014 r.), radni spotkali się na wspólnym 
posiedzeniu (19.12.2014 r.), podczas którego 
wybrali spośród siebie przewodniczących 
komisji stałych rady. Przypomnijmy, 
że komisje to wewnętrzne organy rady, 
które są powoływane do realizacji określonych 
zadań, m.in. inicjowania działań 
czy opiniowania projektów uchwał.

Oto Gmina przestaje żyć dla siebie, otwie-
ramy urząd dla ludzi. Teraz każdy może 

przyjść, załatwić sprawę, porozmawiać z urzęd-
nikami. Będziemy pracować dla Państwa, bo ta-
kie jest nasze zadanie. Koniec z niemocą urzęd-
niczą, tygodniami wyczekiwania na najprostszą 
decyzję – mówił wójt Janusz BUDNY do przy-
byłych na spotkanie gości. Kolejnymi krokami 
dla poprawy kontaktów są działania dotyczące 
obsługi przedsiębiorców przez konkretne oso-
by, powołanie „opiekuna” dla firm w  zakresie 
urbanistyki, a  także zmiany w  polityce infor-
macyjnej samorządu.

Przedsiębiorcy chwalili pomysł cyklicz-
nych spotkań i  zawiązania współpracy mię-
dzy administracją a  samorządem. Wniosko-
wali m.in. o  dostęp do mediów (wodociągi, 
gaz), poprawienie stanu dróg w  gminie czy 
niższe podatki od środków transportu. Wójt 
BUDNY odpowiadał na wszystkie pytania, 
a  urzędnicy notowali propozycje rozwiązań 
i właśnie pracują nad ich wdrożeniem. 

W  trakcie spotkania można było podzi-
wiać występy utalentowanych tancerzy Ag-
nieszki KOMOSY i Piotra MATUSZEWSKIEGO 
oraz wokalistki Darii LELEŃ, którzy swymi 
występami zapewnili przybyłym gościom 
masę doznań artystycznych. ◘

Małgorzata Kąkol

Na początku stycznia w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej 
odbyło się spotkanie noworoczne Wójta Gminy Wiązowna z przedsiębiorcami, 
prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Wiązowna. 
Celem przewodnim spotkania było omówienie bieżącej współpracy 
oraz podjęcie szeroko rozumianego dialogu na linii samorząd – firmy.
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Urząd Gminy Wiązowna od 01.02.2015 r. jest czynny: 
poniedziałki w godz. 08.00 – 18.00 (od 16.00 dyżury pracowników), wtorki – piątki w godz. 08.00 – 16.00

Przyczyną wprowadzenia zmian organiza-
cyjnych były błędy w dotychczasowym 

sposobie funkcjonowania urzędu, o  których 
informowali sami mieszkańcy i  pracownicy, 
np. rozmycie odpowiedzialności za realizo-
wane zadania, generowanie zbyt wysokich 
kosztów funkcjonowania urzędu, nieefek-
tyktywność pracy przy dużym jej nakładzie. 
Wójt gminy Janusz BUDNY, zgodnie ze złożo-
ną obietnicą, wprowadził nowe metody zarzą-

dzania i  obowiązek podnoszenia kwalifikacji 
kadry. Komórek organizacyjnych jest mniej, co 
powoduje także zmniejszenie kadry kierowni-
czej. Ograniczana jest także liczba pracowni-
ków. Urząd podzielony został na wydziały, a te 
na referaty. Samodzielne stanowiska zostały 
wydzielone do realizacji szczególnych zadań, 
np. pozyskiwania środków unijnych. Cotygo-
dniowe spotkania naczelników i kierowników 
referatów z  wójtem pozwalają ustalić priory-

zmiany w urzędzie
Od początku 2015 r. obowiązuje w Urzędzie Gminy nowy regulamin organizacyjny 
wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31.12.2014 r. 
Nowa struktura organizacyjna podzieliła na nowo uprawnienia, zadania i odpowiedzialności 
pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu i określiła zależności między nimi.

tetowe zadania na najbliższy czas, a także wy-
mienić informacje i uwagi między komórkami 
organizacyjnymi. Każdy z pracowników posia-
da więc wiedzę nie tylko o  swojej pracy, ale 
i o zadaniach innych osób w urzędzie – dzięki 
temu przepływ informacji jest lepszy, a i kiero-
wanie klientów do osób prowadzących daną 
sprawę nie jest już problemem.

Na prośbę mieszkańców od lutego 
2015  r. wydłużone zostały godziny pracy 
urzędu gminy. Będziemy monitorować zado-
wolenie klientów z  usług urzędu, a  także do-
stosowywać godziny pracy do ich wygody 
– wyjaśnia Anna ROSŁANIEC, sekretarz gmi-
ny. Jak zapowiada, to nie koniec zmian 
w  funkcjonowaniu administracji gminnej. 
Uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres: 
urzad@wiazowna.pl  ◘

Agnieszka Karwowska

Gmina rośnie
Z roku na rok jest nas coraz więcej. W 2014 r. 
odnotowano rekordowy jak dotąd przyrost 
naturalny, czyli liczbę stanowiącą różnicę 
między urodzeniami a zgonami. Statystyki 
ludności prowadzi Referat Ewidencji Ludności 
i Urząd Stanu Cywilnego urzędu.

2010 2011 2012 2013 2014
zameldowania 483 432 282 345 364

urodzenia 140 127 156 129 156
wymeldowania 87 96 106 107 141

zgony 104 85 101 94 7
przyrost naturalny 36 42 55 35 79

LICZBA MIESZKAŃCÓW 10187 10573 10802 11078 11366

Największy wzrost ogólnej liczby mieszkań-
ców w odniesieniu do roku 2013 wystąpił 

w  miejscowościach: Glinianka (31), Duchnów 
(29), Majdan (26), Czarnówka (24), Stefanów-
ka (23), Lipowo (21), Dziechciniec (21). Wzrost 
liczby mieszkańców w  latach 2010 - 2014 
obrazuje niżej zamieszczona tabela. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt 
stały w gminie wynosi 11 366 (stan na dzień 
31.12.2014 r.). W ubiegłym roku liczba zamel-

dowań wyniosła 364, liczba noworodków 
– 156, liczba wymeldowań – 141, liczba zgo-
nów – 77. Związek małżeński zawarło 107, 
a rozwiodło się 39 mieszkańców. W sumie wy-
dano 1590 dowodów osobistych   oraz 1367 
odpisów aktów stanu cywilnego.

Liczba mieszkańców w  poszczególnych 
miejscowościach: Bolesławów  -  85, Boryszew 
- 186, Czarnówka - 251, Duchnów - 608, 
Dziechciniec - 429, Emów - 350, Glinianka - 968, 
Góraszka - 450, Izabela - 274, Kąck - 272, Kop-
ki - 162, Kruszówiec - 76, Lipowo - 296, Majdan 
- 718, Malcanów - 393, Michałówek - 131, Pęclin 
- 406, Poręby - 81, Radiówek - 241, Rudka - 55, 
Rzakta - 443, Stefanówka - 228, Wiązowna 
- 2137, Wola Ducka - 417, Wola Karczewska - 306, 
Zagórze - 40, Zakręt - 1052, Żanęcin - 311.  ◘

Agnieszka Kijowska

a2 w budowie
Autostrada Wolności, bo tak przed rokiem 
nazwano autostradę A2, przebiegającą 
ze Świecka przez naszą gminę aż do wschodniej 
granicy kraju, to jedna z najważniejszych 
drogowych inwestycji, realizowanych 
w ostatnich latach w Polsce. 
Trasa będzie miała wpływ nie tylko 
na transport krajowy i zagraniczny, 
ale i na rozwój Gminy Wiązowna.

Inwestycja została podzielona przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad 

na etapy: Południowa Obwodnica Warszawy 
– odcinek od ul. Puławskiej do węzła w Majda-
nie, Węzeł Lubelska – skrzyżowanie  autostrady 

A2 z drogą ekspresową S17, odcinek autostra-
dy A2 od Węzła Lubelska do drogi powiatowej 
w Michałówku, odcinek autostrady A2 od dro-
gi powiatowej w Michałówku do węzła w Koni-
ku – skrzyżowanie z drogą krajową Nr 2.

Opiniowanie koncepcji programowej całe-
go odcinka autostrady przez samorząd gmin-
ny odbywało się etapami od 2012 do 2014 r. 
Zakres dotyczył istniejącego i  planowanego 
zainwestowania w  zasięgu uciążliwości hała-
sowej A2, ewentualnych kolizji z  infrastruktu-
rą gminną, właściwego odwodnienia drogi, 
zapewnienia obsługi komunikacyjnej między 
miejscowościami, drogami serwisowymi wraz 
z uwzględnieniem transportu autobusowego.

W ubiegłym roku odbyły się spotkania in-
formacyjne z  inwestorem, na których przed-
stawione zostały koncepcje programowe 
drogi. Spotkania zaowocowały licznymi wnio-

skami od właścicieli nieruchomości i zaintere-
sowanych osób, które przekazaliśmy do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz do firmy projektowej Mosty Katowice .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad planuje wystąpić z  wnioskiem 
do Wojewody Mazowieckiego o  wydanie 
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (tzw. ZRID) w  lipcu 2015 r. i  liczy, 
że decyzja ta stanie się ostateczna w  lutym 
2016 r. Z  punktu widzenia właścicieli, któ-
rych nieruchomości znajdują się w  zasięgu 
planowanej autostrady, jest to niezwykle 
istotna data, ponieważ ostateczność decyzji 
ZRID uruchomi procedurę ustalania warto-
ści nieruchomości i – w konsekwencji – wy-
płatę odszkodowań, którą będzie prowadził 
wojewoda.  ◘

Jolanta Lipska
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Lp. Przebieg drogi Długość w km
1 Emów ul. Nadwiślańczyków 1,20
2 Emów ul. Mlądzka 1,20
3 Emów ul. Sosnowa 2,60
4 Emów ul. Jasna 0,50
5 Wiązowna ul. Parkowa i droga wewnętrzna na Osiedlu Parkowym 1,10
6 Wiązowna - Pęclin ul. Pęclińska, ul. Zamkowa 3,50
7 Wiązowna - Żanęcin ul. Projektowana, ul. Spokojna 1,90
8 Wiązowna ul. Nadrzeczna 1,30
9 Wiązowna ul. Sportowa 0,90

10 Wiązowna ul. Duchnowska 2,60
11 Wiązowna ul. Turystyczna 0,90
12 Wiązowna ul. Polna 0,90
13 Wiązowna, Boryszew ul. Klonowa, ul. Pliszki, ul. Złota 2,10
14 Wiązowna ul. Modrzewiowa 0,50
15 Wiązowna ul. Dębowa 0,40
16 Wiązowna ul. Malwy 0,20
17 Majdan ul. Piękna 1,70
18 Majdan ul. Klubowa 0,30
19 Zagórze ul. Zagórska 1,60
20 Zakręt ul. Długa 1,30
21 Zakręt ul. ks. Iwaniuka 0,30
22 Boryszew droga gminna nr 270820W od drogi wojewódzkiej 721 do kapliczki 0,50

Razem km: 27,50

Lp. Przebieg dróg Długość w km
1 Wiązowna ul. Sarnia 1,40
2 Wiązowna ul. XXX-lecia + ul. Szkolna 0,40
3 Wiązowna ul. Leśna 0,40
4 Wiązowna ul. Brzozowa 0,30
5 Wiązowna ul. Bażantowa 0,30
6 Wiązowna ul. Wrzosowa 0,30
7 Wiązowna ul. Płachta 0,40
8 Wiązowna pętla ZTM w centrum Wiązowny 0,20
9 Wiązowna ul. Ogrodowa 0,30

10 Wiązowna ul. Świerkowa 0,30
11 Wiązowna ul. Projektowana – kolonie 0,60
12 Wiązowna ul. Sadowa 0,70
13 Wiązowna inne drogi w razie konieczności 4,10
14 Wiązowna ul. Słoneczna 0,50
15 Wiązowna ul. Dworkowa 0,20
16 Wiązowna ul. Irysowa 0,50
17 Wiązowna Centrum dz. nr ew. 305, 505, 306 0,50
18 Wiązowna – Ośrodek Zdrowia dz. nr ew. 212/14 - droga do Ośrodka Zdrowia 0,30
20 Michałówek Michałówek – Konik Nowy droga gminna 270822W 0,60
21 Michałówek droga wewnętrzna dz. nr ew. 21/13, 22/1 0,80
22 Duchnów ul. Kwitnącej Jabłoni 0,50
23 Duchnów ul. Spacerowa 1,80
24 Duchnów ul. Dłuska 1,60
25 Duchnów ul. Pogodna 0,56
26 Majdan - Izabela droga 270805W ul. Dębów 1,60
27 Góraszka Osiedle RSP – ul. Zielona 0,80
28 Góraszka dz. nr ew. 9-40/30 i 9-23 ul. Kaczeńców 1,20
29 Stefanówka ul. Krucza 0,33
30 Zakręt ul. Dębowa 0,40
31 Zakręt ul. Górna 0,60
32 Zakręt ul. Miła 0,30
33 Zakręt ul. Polna 0,40
34 Zakręt ul. Ciekawa 0,40
35 Zakręt ul. Piękna 0,20
36 Zakręt ul. Dobra 0,40
37 Zakręt ul. Cisowa 0,30
38 Zakręt ul. Nowa 0,60
39 Zakręt ul. Kręta 0,80
40 Zakręt ul. Wąska 0,70
41 Zakręt ul. Świerkowa 0,50
42 Zakręt ul. Słoneczna 0,30
43 Zakręt ul. Sosnowa 0,50
44 Zakręt do szkoły, przedszkola i do boiska „Orlik 2012” 0,35
45 Wiązowna ul. Kwiatowa 0,40
46 Wiązowna ul. Parkingowa 0,30

Razem km: 28,94

akcja „zima” 2014 /2015
Gmina Wiązowna podzielona jest na cztery 
rejony pod względem odśnieżania dróg 
i zwalczania na nich śliskości. Drogi 
odśnieżane są w określonej kolejności, według 
harmonogramu. Przedstawiamy szczegółowe 
informacje dotyczące tego zagadnienia.

Rejon II 
To 28,94 km dróg do odśnieżania. Zadanie 
realizuje firma pracująca w rejonie I.

Jako pierwsze odśnieżane są drogi gminne, po których kursują autobusy komunikacji miej-
skiej, natomiast dla kolejności odśnieżania pozostałych dróg znaczenie ma natężenie ruchu 

oraz liczba mieszkańców z nich korzystających. Odśnieżane są ciągi komunikacyjne, przystan-
ki i zatoki autobusowe oraz dojazdy do obiektów użyteczności publicznej. Drogi wewnętrzne, 
w okresie obfitych i ciągłych opadów śniegu, włączane są do zimowego utrzymania w celu za-
pewnienia możliwości dojazdu do i z nieruchomości. 

Rejon I
27,5 kilometrów dróg do odśnieżania 
obsługuje firma Instalatorstwo 
Sanitarne i Ogrzewanie Andrzej 
Śledź z siedzibą w Izabeli
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Lp. Przebieg dróg Długość w km
1

Glinianka

Osiedle, ul. Sosnowa 0,90

2 Osiedle, ul. Zacisze 0,10
3 ul. Kościelna 0,20
4 ul. Wrzosowa do Celinowa 1,20
5 Glinianka ul. Zamkowa 0,10
6 Glinianka ul. Podzamcze 0,20
7 Glinianka droga 270837W ul. Wawrzyniecka 1,00
8 Poręby Poręby Teresław droga 270836W 1,10
9 dz. nr ew. 19-94 i 19-11 1,40

10 Rzakta w kierunku Jędrzejnika dz. nr ew. 20-55 ul. Pólko 0,80
11 droga 270839W ul. Wiejska, ul. Popławska 2,00
12 Rzakta - Dobrzyniec dz. nr ew. 20-270, 20-329 ul. Dobrzyniecka 1,80
13 Rzakta - Bolesławów droga 270840W ul. Jagodowa 1,50
14 Rzakta – Kolonie dz. nr ew. 20-287 ul. Górska 1,40
15 Bolesławów droga 270840W ul. Bażantów 0,40
16 Czarnówka Górna droga 270841W 0,50
17 Czarnówka ul. Różana 0,30

18 Czarnówka Dolna, 
Bolesławów droga 270843W - ul. Akacjowa, droga 270840W - ul. Młynarska 1,50

19 Glinianka – Kruszówiec 270842W ul. Szkolna 0,90
20 Wola Karczewska ul. Rzeki 0,70
21 Wola Karczewska Pętla ZTM 0,20
22 Wola Ducka ul. Sportowa 0,80
23 Wola Ducka ul. Wiosenna, ul. Zdrojowa 0,60
24 Wola Ducka ul. Spacerowa 0,60

25 Miejscowości w 
obrębie rejonu inne drogi w razie konieczności 1,80

Razem km: 22,00

Rejon III 
Długość dróg do odśnieżania 
wynosi 22 kilometry. Odśnieżanie 
obsługuje firma PHU TOWEMO Monika 
Szczygieł z siedzibą w Otwocku.

Lp. Przebieg dróg Długość w km
1 Pęclin - Malcanów od Pęclina, ul. Podleśna, ul. Żwirowa 2,50
2 Malcanów ul. Graniczna 1,30
3 Malcanów ul. Jeździecka 2,00
4 Malcanów ul. Letnia 0,80
5 Malcanów ul. Akacjowa 0,80
6 Malcanów ul. Leśnej Polany 0,30
7 Dziechciniec ul. Ziołowa 0,80
8 Malcanów ul. Szyszkowa 0,80
9 Dziechciniec ul. Bukowa 0,40

10 Kopki - Wola Karczewska ul. Nad Świdrem, ul. Radosna 2,40
11 Kopki - Lipowo ul. Ułańska, ul. Trakt Napoleoński 2,95
12 Lipowo droga wewnętrzna dz. nr ew. 14-86/1 0,20
13 Lipowo ul. Wypoczynkowa 1,80
14 Lipowo ul. Wierzbowa 1,60
15 Lipowo ul. Cedrowa 0,40
16 Lipowo ul. Niezapominajki 0,20
17 Dziechciniec ul. Kamiennej Górki 0,20
18 ul. Piaskowa 0,60
19 Dziechciniec ul. Miodowa 1,00
20 Rudka – Żanęcin ul. Czeremchowa 0,60
21 Żanęcin do kurników droga wewnętrzna dz. nr ew. 27-56 0,30
22 Żanęcin zapłocie droga wewnętrzna dz. nr ew. 27-154 0,60
23 Żanęcin - Duchnów droga nr 270828W ul. Gościniec, ul. Nizinna 4,70
24 Radiówek droga gminna nr 270847W przez osiedle – oczyszczalnia 1,20
25 Pęclin ul. Letniskowa 1,00
26 Pęclin – Kąck droga 270834W ul. Wierzbowa 1,50
27 Kąck drogi wewnętrzne dz. nr ew. 368, 493, 515 0,97
28 Pęclin pętla ZTM 0,10
29 Malcanów ul. Kotliny 0,60

30 Miejscowości w 
obrębie rejonu inne drogi w razie konieczności 3,00

Razem km: 35,62

Rejon IV 
Do odśnieżania jest tu 35,62 km. Zadanie re-
alizuje firma TOMIRAF S.C. Michał Tomaszew-
ski, Rafał Tomaszewski z siedzibą w Glinie.

Dodatkowe odśnieżanie odcinków dróg nieobjętych harmonogramem wykonywane jest 
po zgłoszeniu problemu do Wydziału Technicznego urzędu (tel. 22 789 01 20 wew. 251). 
Środki finansowe oraz nieprzewidywalność opadów i czasu ich trwania powodują ogra-
niczenia w zakresie odśnieżanych kilometrów dróg, jak też częstotliwośc przejazdów 
sprzętu. Za wszelkie trudności przepraszamy!  ◘

Hanna Wrotnowska

Mieszkańcy Majdanu dziękują 
panu Bogdanowi MARKOWSKIEMU 

– Naczelnikowi Wydziału Technicznego 
UG Wiązowna za równanie drogi 
(ul. Zielona) Majdan – Góraszka 

w dniu 16 stycznia br.

W im. Mieszkańców Bogusław Pieniak W kolejnym numerze informacja o zwalczeniu śliskości na drogach gminnych
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Budżet gminy

Dochody budżetu Gminy Wiązowna na 
2015 r. wyniosą niemal 48 mln zł, a naj-

istotniejszymi ich pozycjami są: udziały 
w  podatku dochodowym od osób fizycz-
nych ≈ 15 mln zł, subwencja oświatowa 
≈ 11,2 mln oraz podatek od nieruchomo-
ści ≈ 9,7 mln zł. Dochody Gminy od kilku lat 
dynamicznie rosną wraz ze wzrostem licz-
by mieszkańców i wysokości ich dochodów 
(ponad 37% PIT stanowi dochód gminy), 
a  także dzięki rozwojowi podmiotów go-

spodarczych, lokujących przedsiębiorstwa 
na terenie naszej gminy (podatek od nieru-
chomości + CIT).

Gmina ponosi wydatki na realizację 
ustawowych zadań, tj. zabezpieczanie zbio-
rowych potrzeb mieszkańców, m in.: na 
szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, 
drogi, transport lokalny, ochronę środowi-
ska, kulturę, sport i  administrację. Wydatki 
dzielimy na bieżące (funkcjonowanie, utrzy-
manie i remonty) oraz majątkowe (budowę, 
zakup i  modernizację). Wydatki mogą być 
ponoszone wyłącznie do wysokości zapla-
nowanych w  budżecie środków, w  sposób 
celowy i oszczędny .

Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 
2015 r. wyniosą niemal 53 mln zł, z  czego 
≈ 24,8 mln zł, tj. 47% stanowią wydatki oświa-
towe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwo-
cie ≈ 40,7 mln zł, natomiast majątkowe 
≈ 12,3 mln zł. 

W  2015 r. Gmina spłaci raty kapitałowe 
w wysokości ≈ 0,7 mln zł. Przewidywane za-
dłużenie na 31.12.2015 r. wyniesie ≈ 26,4 mln 
zł, co stanowi 55,12% planowanych na 2015 
rok dochodów. Uchwały wraz ze szczegóło-
wymi informacjami i uzasadnieniami zostały 
opublikowane w BIP – www.bip.wiazowna.pl 
w zakładce Budżet Gminy.  ◘

Monika Skwara

Finansowe aBc
Część 1

Uchwała budżetowa Gminy jest przygo-
towywana na podstawie ustawy o finan-

sach publicznych, która jest podstawowym 
aktem prawnym regulującym proces uchwa-
lania budżetu w gminie. Pojęcie budżetu zde-
finiowane jest w  art. 211 ustawy, zgodnie 
z którym budżet jest rocznym planem docho-
dów i wydatków oraz przychodów i  rozcho-
dów tej jednostki, uchwalanym na rok budże-

towy (kalendarzowy). Rada Gminy Wiązowna 
w  2011 r. określiła tryb prac nad projektem 
uchwały budżetowej, w  tym szczegółowość, 
w jakiej należy sporządzić projekt uchwały.

Wójt gminy zobowiązany jest do przed-
łożenia – do 15 listopada roku poprzedzają-
cego rok budżetowy – Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej projektu uchwały budżetowej 
wraz z  objaśnieniami celem zaopiniowania 
oraz organowi stanowiącemu, czyli radzie 
gminy do procedowania i uchwalenia.

Projekt budżetu przygotowuje zarząd 
Gminy, czyli wójt / burmistrz / prezydent. 
Po przygotowaniu budżetu przez wójta tra-

fia on do oceny przez komisję budżetową 
oraz ewentualnie dodatkowo inne komisje. 
Radni podczas prac w  komisjach dyskutu-
ją i  oceniają projekt budżetu. Rada Gminy 
może dokonać zmian w  projekcie budżetu 
zaproponowanym przez wójta. Jednak bez 
zgody wójta, nie mogą  być dokonane zmia-
ny zwiększające deficyt budżetowy, czyli 
zwiększenie wydatków bez określenia ich 
źródeł w dochodach gminy. Jeśli projekt jest 
odpowiedni, jest on poddawany pod głoso-
wanie rady gminy.  ◘

Skarbnik Gminy 
Wiesław Miłkowski

z sesji rady
Rada Gminy Wiązowna obraduje na sesjach. 
To oficjalne posiedzenia, podczas których 
radni wyrażają swoją wolę w formie uchwał 
lub stanowisk w sprawach, które pozostają 
do ich decyzji. W kolejnych numerach gazety 
będziemy Państwa informować o przebiegu 
prac organu stanowiącego naszej gminy. 

W dniu 22.12.2014 r. odbyła się III sesja 
Rady Gminy Wiązowna, poświęcona 

przede wszystkim uchwaleniu budżetu na 
2015 rok, w  Wiejskim Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w  Woli Karczewskiej. Podczas 
sesji podjęto 10 uchwał w  następujących 
sprawach:

•	 ustalenia wydatków budżetu gminy, 
które w roku 2014 nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego (jednogłośnie, 
14/15);

•	 zmian w  uchwale nr 158.XLIX.2013 Ra-
dy Gminy Wiązowna z  dnia 20.XII.2013 
r. w/s Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiązowna na lata 2014-2029 
z póź.zm. – (jednogłośnie, 15/15);

•	 zmian w uchwale nr 159.XLIX.2013 Ra-
dy Gminy Wiązowna z dnia 20.XII.2013 r. 

Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna 
na rok 2014 z późn. zm. (jednogłośnie, 
15/15);

•	 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Wiązowna na lata 2015-2029 (jedno-
głośnie, 15/15);

•	 podjęcia uchwały budżetowej Gminy 
Wiązowna na 2015 rok (jednogłośnie, 
15/15);

•	 wydzierżawienia nieruchomości (sklep 
w Radiówku) (jednogłośnie, 15/15);

•	 wyrażenia zgody na ustanowienie od-
płatnej służebności przesyłu na działce 
nr ew. 111, 21/13, 22/1 z  obrębu geo-
dezyjnego Michałówek, będącej włas-
nością Gminy na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z  o.o. (jednogłośnie, 
15/15);

•	 zmiany uchwały nr 148.LXI.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z dn. 29.X.2014 r. w/s 
wyrażenia zgody na nabycie w  drodze 
licytacji nieruchomości położonej w ob-
rębie geodezyjnym Kąck, gmina Wią-
zowna (jednogłośnie, 15/15);

•	 ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Wiązowna (11 głosów 
„za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzy-
mujących”); 

•	 udzielenia w  2015 roku dotacji celo-
wej jednostkom Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych w  Gliniance, Malcano-
wie i  Wiązownie na sfinansowanie 
ponoszonych wydatków związanych 
z  utrzymaniem gotowości bojowej 
( jednogłośnie, 15/15).
Radni wnioskowali do wójta o  podję-

cie działań dotyczących m.in. dróg powia-
towych i  gminnych (I. NOWAK, M. DACH, 
S. BOGUCKI, R. FALIŃSKA) czy zadań budże-
towych na 2015 r. (A. RUTKOWSKA). Sołtys 
Waldemar MONIAK apelował o  monitoro-
wanie działalności bobrów, które mogą po-
wodować nadmierne podnoszenie poziomu 
wody w rzekach.

Po sesji odbyło się V Samorządowe Spot-
kanie Opłatkowe. Formuła spotkań została 
ustalona przez moją poprzedniczkę. To dobry 
pomysł, – mówił wójt BUDNY, witając gości 
spotkania. Wspólnie z  przewodniczącą rady, 
Renatą FALIŃSKĄ złożyli zebranym świątecz-
no – noworoczne życzenia, a  także zaprosi-
li do współpracy z  nowymi władzami gmi-
ny. Gmina Wiązowna jest naszym wspólnym 
dobrem. Budujmy ją razem, współpracujmy 
i  dzielmy się pomysłami – zachęcali. Oprawę 
muzyczną wydarzenia przygotował Mienia 
River Gospel Choir, którego członkowie wy-
śpiewali kolędy i pastorałki, zachwycając ich 
wykonaniem licznie przybyłych gości.  ◘

Maria Witan
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„Przemiana” Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Radiówku

Gminna Rada Seniorów obraduje

Podczas obrad, którym przewodniczył Wal-
demar MONIAK, poruszano szereg spraw,  

omawianych uprzednio na spotkaniu Sto-
warzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”. Se-
niorzy planują m.in. spotkanie z nową radą 
gminy, a także wycieczkę do Wilna śladami 
Polaków na wschodzie. Nie zabraknie ich tak-
że na 35. Półmaratonie Wiązowskim, w któ-
rym będą pracować jako wolontariusze.

Rada Seniorów powinna stać się platformą 
dialogu pomiędzy niesformalizowanymi środo-

wiskami seniorów a samorządem gminnym, co 
stworzy lepsze życie i samorealizację mieszkań-
ców. Aby wspólnota lokalna okazały się trwała, 
powinna być budowana przy udziale wszystkich 
grup społecznych i oparta na zaangażowaniu 
obywatelskim – podkreślił wójt Janusz BUDNY, 
który przekazał także kamizelki odblaskowe 
na potrzeby seniorów w gminie. Pierwszą ka-
mizelkę symbolicznie wręczył przewodniczą-
cemu rady Waldemarowi MONIAKOWI.  ◘

Urszula Skolasińska

teatr łączy 
pokolenia

Wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu działającego w ramach GOPS w Ra-

diówku uczestniczyli w warsztatach edukacji 
kulturalnej pt. „Przemiana”. Uczestnicy pro-
jektowali oraz wykonywali kostium i charak-
teryzację do krótkiej inscenizacji teatralnej. 
Wynik pracy został utrwalony w postaci pro-
fesjonalnych portretów fotograficznych oraz 
sesji zdjęciowej z inscenizacji. Warsztaty za-
kończyły się wystawą, która w styczniu br. by-
ła prezentowana w Staromiejskim Domu Kul-
tury w Warszawie.

Udział w projekcie to dopiero początek. 
Nowe umiejętności wolontariuszy zostaną 
„wykorzystane” w dalszych działaniach, m.in.  
w przedstawieniach, do których zaproszono 
również seniorów. Pełni zapału przygotowują 
zatem niespodziankę dla mieszkańców gminy 
Wiązowna . ◘

Krystyna Motyka

Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” 
planuje 3-dniową wycieczkę szlakami 

polskości na terenach wschodnich do Wilna 
na Łotwie. Termin wyjazdu: koniec kwietnia 
2015 r. Lista uczestników ograniczona do 45 
osób z uwagi na liczbę miejsc w autokarze. 
Przybliżony koszt wyjazdu dla jednej osoby 
to 210 - 250 zł. Zapisy chętnych seniorów 
z całej gminy prowadzi Elżbieta JAWORSKA 
tel. 608 108 665.

Stowarzyszenie organizuje także Tłu-
sty Czwartek (12 lutego 2015 r.). Spotka-
nie odbędzie się w godzinach 18.00 - 22.00 
w Restauracji „Wiktoria” w Wiązownie. Koszt: 
40 zł/os. Zgłoszenia uczestników imprezy 
przyjmuje Zofia WOŹNICA, tel. 508 354 407. 
Bez limitu miejsc! 

NaBóR do chóRu
Mienia River Gospel Choir poszukuje śpiewających mężczyczn!

Tam nauczysz się podstaw emisji głosu, poznasz mnóstwo 
wspaniałej muzyki (nie tylko gospel!), a przede szystkim 

będziesz świetnie spędzał czas z wesołą grupą :-) 
Zapraszamy w soboty w godz. 10.00 a 12.00 na próbę, 

a także na przesłuchanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
Jeśli od zawsze śpiewasz pod prysznicem – przyjdź!

Jeśli wmawiasz bliskim, że nie umiesz śpiewać – przyjdź!
Jeśli brakuje Ci twórczego odpoczynku od szkoły, pracy, problemów 

– przyjdź i śpiewaj z nami!

Malwina Borkowicz – dyrygentka Mienia River Gospel Choir

Powołana we wrześniu 2014 r. 
przez Radę Gminy Wiązowna, 
Gminna Rada Seniorów zajmuje się 
m.in. integracją społeczną seniorów, 
reprezentowaniem ich interesów 
oraz podejmowaniem inicjatyw 
na rzecz starszych mieszkańców gminy, 
które mogłyby się przyczynić do zwiększenia 
aktywności fizycznej i intelektualnej 
seniorów. Na początku stycznia GRS 
spotkała się po raz trzeci.
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Podopieczni Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”

Aktorzy teatru Narwal w trakcie przedstawienia w PMDK

a może zostanę 
aktorem...?

z wizytą w PMDK

W grudniu 2014 r. dzieci z klas I-III szko-
ły podstawowej Zespołu Szkolno-Gim-

nazjalnego w  Zakręcie odwiedziły Powiato-
wy Młodzieżowy Dom Kultury w  Otwocku, 
w  którym oglądały spektakl teatralny „Opo-
wieść wigilijna” na motywach sztuki K. Di-
ckensa. Przedstawienie prezentowane było 
przez aktorów teatru Narwal z Białegostoku.

Po widowisku dzieci uczestniczyły w war-
sztatach lalkowych. Aktorzy przybliżali ucz-
niom tajniki pracy lalkarza, uczyli nazw po-
szczególnych lalek. A finałem tego spotkania 
był mini spektakl, przygotowany przez re-

Finał „Portretu 
Plastusia”
Celem konkursu plastycznego, zorganizowanego 
przez Szkołę Podstawową w Gliniance i Gminną 
Bibliotekę Publiczną, było upamiętnienie 120. 
rocznicy urodzin Marii KOWNACKIEJ 
– znanej i lubianej autorki wielu książek, 
należących do kanonu literatury dziecięcej. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych z  klas I-III. Wpłynęło 17 

prac plastycznych, wykonanych różnymi 
technikami. 15.01.2015 r. w  szkole w  Gli-
niance, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom konkursu plastyczne-
go pt. „Portret Plastusia”. Jury w  składzie: 
wicedyrektor SP w Gliniance – Teresa BĄK, 
bibliotekarz Biblioteki Szkolnej – Jadwi-
ga DESZCZ, kierownik GBP w  Gliniance 
– Dorota MILEWSKA, wyróżniło 6 portretów 
Plastusia.  ◘

Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” 
w Wiązownie przy ul. Boryszewskiej 19 

wraz z  Urzędem Gminy Wiązowna wpro-
wadziło nowatorski „Program Powszechnej 
Dwujęzyczności” z językiem angielskim w na-

szej Gminie. Przedszkole otrzymało licencje 
nauczania języka angielskiego metodą Yel-
low House English i  już od listopada 2014 r. 
program pod kuratelą Gminy Wiązowna ru-
szył pełną parą w przedszkolu „Kangurek”.

z „kangurkiem” do dwujęzyczności
www.opieka-kangurek.pl

Zajęcia (w ramach bezpłatnych zajęć z ję-
zyka angielskiego w „Kangurku” dla wychowan-
ków placówki) prowadzone są na specjalnie do 
tego celu stworzonych pakietach multimedial-
nych. Dla rodziców dzieci istnieje również moż-
liwość zakupu pakietów po preferencyjnych 
cenach do wprowadzenia programu w domu.

Szeroka oferta zajęć bezpłatnych, któ-
re prowadzone są w  „Kangurku”, zapewnia 
wychowankom przedszkola optymalny roz-
wój i  przygotowuje do wielkiego wyzwania, 
jakim już wkrótce stanie się pierwsza wizy-
ta w szkole podstawowej. W „Kangurku” wie-
dzą, jak ważne jest pielęgnowanie naturalnej 
pasji dziecka do nauki i  rozwijania własnych 
możliwości. Szybko zmieniający się świat sta-
wia przed dziećmi coraz wyższe wymagania, 
dlatego umiejętność uczenia się i  myślenia, 
biegłe czytanie i pamięć są kluczowymi zdol-
nościami i podstawowym warunkiem funkcjo-
nowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Program dwujęzyczności wspierany jest 
również przez „kangurowego” psychologa 
dziecięcego oraz logopedę, którzy na stałe 
doglądają wychowanków przedszkola bez-
pośrednio w placówce.  ◘

Robert Brzeziński

WyNIKI KONKURSU:

I miejsce – Amelia i Anita KOPKA, 
II miejsce – Jarosław SANTOREK, klasa IIb, 
III miejsce – Dawid KSIĄŻEK, klasa IIa, 
IV miejsce – Oliwier SĘDEK, kl Ib.
Wyróżnienia otrzymali: 
Małgosia SANTOREK, kl IIIa, 
Natanael MOŃKO, kl IIa

Dorota Milewska

prezentantów wszystkich czterech klas pod 
kierownictwem aktorów. Okazało się, że na-
si uczniowie bardzo dobrze sprawdzili się 
w swych rolach.

Wszyscy bardzo zadowoleni wrócili do 
szkoły, a może wewnątrz niektórych zrodził się 
pomysł na swoja przyszłość zawodową?  ◘

ZSG w Zakręcie
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Komitet organizacyjny 23. finału WOŚP w Wiązownie

XXIII Finał WoŚP 
w Wiązownie

Poniedziałki, godz. 16.00 
– Zajęcia plastyczne dla dzieci
Piątki, godz. 15.00 – Zajęcia z emisji głosu
Piątki, godz. 18.00 – „Spotkania 
z rękodziełem” (w lutym szycie maskotek)

8 lutego, godz. 19.30 
– Kabaret Marcina Dańca. Miejsce: Sala widowiskowa. 
Bilety w cenie 50 zł do nabycia w PMDK (pokój 01). 
10 lutego, godz. 8.00 – „Czerwony Kapturek 
na ludową nutę” – przedstawienie teatralne w wykonaniu 
Grupy Artystycznej Popera. Spektakl dla grup zorganizowanych. 
10 lutego, godz. 18.00 
– Bajki w PMDK „Jak wytresować smoka”. 
Miejsce: sala widowiskowa. Wstęp wolny.

Powiatowy Mdk zaprasza

PMdk w otwocku
ul. Poniatowskiego 10, 
05-400 otwock
tel./fax +48 22 779 33 57
kom. +48 695 195 697
www.pmdk-otwock.pl

Jak co roku na początku stycznia w całej 
Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. 11 stycznia 2015 r. odbył się 23. finał 
akcji, której celem jest zbieranie środków 
na opiekę medyczną dla osób potrzebujących. 
W tym roku graliśmy pod hasłem 
„dla podtrzymania wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów”.

Organizatorami tegorocznego wiązow-
skiego finału byli Gminny Ośrodek Kultu-

ry, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie 
i Gminny Klub Tenisa Stołowego. Grupa 17 wo-
lontariuszy działających przy GOK kwestowa-
ła w sześciu miejscach wyznaczonych w Wią-
zownie na rzecz WOŚP, a koordynatorem akcji, 
podobnie jak w  ubiegłych latach, była Anna 
CHWALCZUK. 

Na sali gimnastycznej ZSG rozegrany zo-
stał turniej tenisa stołowego przygotowa-
ny przez trenera Tomasza GRZYBOWSKIEGO 
i GKTS. Od godz. 13.00 budynek wypełnił się 
muzyką i tańcem. W ramach koncertu „Z Czer-
wonym Serduszkiem” wystąpiły dziewczęta 
z sekcji tanecznej RYTM. Podopieczne  z gru-
py początkującej, zespoły TAKCIK, TAKT, RYTM 
i  TAKT zaprezentowały swoje umiejętności 
w  disco dance freestyle, show dance, disco 
dance, modern i jazz. Dla publiczności wystą-
piły dwa zespoły muzyczne, działające przy 
GOK: zespół rockowy „Koledzy Mojego Ojca” 
oraz debiutujący „JakKolwiek”. 

Program przeplatany był licytacjami 
przedmiotów i  gadżetów otrzymanych na 
XXIII Finał WOŚP. Poprowadziły je dyrektor 
GOK Karolina POSZWALD-SMOLIŃSKA i An-
na CHWALCZUK. Najwyższą kwotę (180 zł) 
podczas prowadzonych licytacji uzyskano 
za obraz na płótnie pędzla Julii JARZĄBEK. 
Wysoko wyceniono też m.in. ciasto – pier-
nik w kształcie serca, upieczony przez Kry-
stynę WOŹNIAK oraz album „Historia kina 
polskiego”, przekazany przez Forum Przed-
siębiorczości. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu wo-
lontariuszy i  hojności mieszkańców gmi-
ny w Wiązownie zebrano kwotę 9003,78 zł. 
Organizatorzy dziękują strażakom – ochot-
nikom i  policjantom za zapewnienie bez-
pieczeństwa podczas kwestowania, a  także 
wszystkim, którzy włączyli się w  organiza-
cję wydarzenia. WOŚP w całym kraju zebrała 
ponad 36 mln zł! ◘

Anna Chwalczuk

Gminny ośrodek kultury w Wiązownie zaprasza

15 lutego, godz. 12.45 – Bajkowy 
Poranek dla dzieci. Wiązowski Teatr Amatorski
21 lutego, godz. 17.00 – Wernisaż 
malarstwa sekcji działające przy GOK
28 lutego, godz. 18.00 – „Prosto z serca 
– koncert niekoniecznie walentynkowy”. 
Koncert Mienia River Gospel Choir i zaproszeni goście

Gminny ośrodek 
kultury w Wiązownie
ul. kościelna 41, 05-462 Wiązowna
tel. +48 22 780 41 79
www.gok-wiazowna.pl

13 lutego, godz. 19.00 
– Koncert Walentynkowy wychowanków PMDK. 
Miejsce: sala widowiskowa. 
Wstęp wolny. 
14 lutego, godz. 17.00 
– Walentynkowy Maraton Filmowy. 
28 lutego, godz. 17.00 
– „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” 
– spektakl muzyczny Wiązowskiego Teatru Amatorskiego. 

Tancerki sekcji tanecznej GOK
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30 grudnia 2014 r. zakończyła się 
akcja „Zwierzaczki też lubią paczki”. 
Zebrano 256,25 kg suchej karmy „Chappi”, 
148,8 kg karmy w puszkach, 18 smyczy, 
30 obroży, 3 preparaty na pchły i kleszcze, 
4 miski oraz środki chemiczne czyszczące.  
W akcji udział brali mieszkańcy gminy 
oraz pracownicy urzędu. 
Zwierzaki bardzo dziękują darczyńcom!!!

Na początku stycznia br. dary zostały prze-
kazane Schronisku dla Bezdomnych Zwie-

rząt w  Celestynowie. Dyrektorowi schroniska, 
Łukaszowi BALCEROWI, dary dostarczyła Iwona 
MARCZYK – Naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska UG Wiązowna z pracownikami, którzy 
brali udział w zbiórce i promocji wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, pra-
cownikom Urzędu Gminy oraz darczyńcom, 

którzy zaangażowali się i  przekazali dary na   
rzecz schroniska. Cieszymy się, że są jeszcze lu-
dzie dobrego serca, którzy niosą pomoc – mó-
wi naczelnik MARCZYK i  zapowiada kolejne 
zbiórki na rzecz podopiecznych celestynow-
skiego schroniska.

Zachęcamy do wspierania instytucji. Wię-
cej informacji: www.celestynow.toz.pl ◘

Joanna Iwańska

Nasze 
schronisko
Wraz z nową edycją „Powiązań”, 
rozpoczynamy współpracę z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami O/Otwock, 
które prowadzi jedyne w powiecie otwockim 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie. Czytelników naszej 
gazety będziemy zachęcać do wspierania 
schroniska, a także do adopcji jego 
podopiecznych.

adopcje
Figa i szczeniaki

Ta niezwykle dzielna psia mama oszczeni-
ła się w pustostanie. Trafiła do schroniska 

z  interwencji, razem z  ośmioma malutkimi 
szczeniakami. Maluchy mają ok. 2 miesięcy. 
Są już zaszczepione i  razem z  mamą czeka-
ją na swój ciepły i  kochający dom, bo zima 
w schronisku jest bardzo ciężka. ◘

Kontakt: tel.22 789 70 61 
email: adopcje@celestynow.toz.pl

Polubiły nasze paczki

Celestynowskie schronisko, które nosi imię 
Adolfa Dygasińskiego (polskiego po-

wieściopisarza, przedstawiciela naturalizmu, 
poruszającego w  swoich utworach proble-
matykę życia na wsi oraz wspólnotę losów 
zwierząt i  ludzi) powstało w  latach 70.tych, 
dzięki ofiarności Zofii PŁACHCIŃSKIEJ, która 
w testamencie przekazała 3 ha swojej posiad-
łości na rzecz TOZ. Darowizna ta umożliwiła 
funkcjonowanie jedynego wówczas w Polsce 
schroniska społecznego. Od początku swo-
jego istnienia, schronisko utrzymywane jest 
dzięki darom wszystkich tych, którym nie jest 
obojętny los bezdomnych zwierząt, oraz ze 
środków Zarządu Głównego TOZ w Polsce. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.toz.pl

Myślą przewodnią działalności placówki 
jest dobro zwierząt i zapewnienie im godnych 
warunków, by mogły dożywać tu spokojnej 
starości. Zwierzęta są pod stałą opieką wetery-
naryjną. W  jubileuszowym roku 150.lecia TOZ 
w Polsce, schronisko realizuje plan moderniza-
cji, która ma poprawić warunki bytowe zwie-
rząt. Budowane są nowe kojce z  wybiegami, 
boksy lecznicze i kwarantannowe, wymieniane 
lub remontowane są stare budy. Na  remont ge-

neralny czeka jeszcze budynek główny, w któ-
rym znajduje się biuro adopcyjne (a  wkrótce 
także klinika), budynki gospodarcze.

Na terenie schroniska prężnie działa wo-
lontariat, który zapewnia psom sobotnie 
spacery, bierze udział w  prowadzeniu akcji 
adopcyjnej i  socjalizacji psów, aby ułatwić 
im znalezienie odpowiedzialnego i  kocha-
jącego domu. Od 2014 roku kierownikiem 
schroniska jest Łukasz BALCER. ◘
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zGŁoSzENIa NIEodEBRaNych odPadóW
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska 
zgodnie z harmonogramem, należy taki fakt zgłosić niezwłocznie, tj. W TERMINIE 24 GODZIN od daty 
planowanego odbioru osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (pokój nr 10). 

e-mail: odpady@wiazowna.pl, tel. 22 789 01 20 wew. 216/218, tel. kom. 661 969 850.

Reklamacje powinny zawierać: 
adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), rodzaj niezrealizowanego wywozu 
(rodzaj odpadów), datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko mieszkańca, kontakt telefoniczny.

Państwa reklamacja zostanie niezwłocznie zgłoszona do firmy „LEKARO” w celu realizacji zgłoszenia. 
Wiedza o miejscach, w których odpady nie zostały odebrane w wyznaczonym terminie pozwoli na lepsze 
dostosowanie systemu odbioru odpadów do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wiązowna 

zmiana stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Uprzejmie przypominamy o  konieczności 
złożenia nowych deklaracji po zmianie 

stawek za wywóz odpadów. Zmiana stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi stanowi jednocześnie zmianę da-
nych będących podstawą ustalenia wysoko-
ści należnej opłaty, a zmiana stawki nastąpiła 
29 kwietnia 2014 r.

Rada Gminy Wiązowna w  kwietniu ub.r. 
podjęła uchwałę dotyczącą zmiany stawek 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r. Pomi-
mo istnienia przewidzianego przepisami pra-
wa wymogu i  upływu powyższego terminu, 
nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy dopeł-
nili tego obowiązku. Spośród 3889 nierucho-

mości w okresie: od lipca do grudnia 2014 r. 
złożonych zostało 3000 deklaracji. Z  uwagi 
na powyższe do pozostałych mieszkańców 
w styczniu br. zostaną wysłane „Wezwania do 
złożenia deklaracji”. Jak najszybsza reakcja na 
otrzymane wezwanie oraz dostarczenie wy-
pełnionej deklaracji pozwoli uniknąć pod-
jęcia przez urząd wszczęcia postępowania 
zmierzającego do wydania decyzji określają-
cej wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, o których mowa w art. 
6o powoływanej wyżej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Samodzielne wyliczenie i uiszczanie 
opłaty według nowych stawek nie zwal-
nia właścicieli i  zarządców nieruchomości 
z obowiązku złożenia nowych deklaracji.

Wzór deklaracji dostępny jest na stro-
nie internetowej urzędu oraz www.wiazow-
na.doc.pl. Druk deklaracji, należy wypełnić, 
podpisać i przesłać na adres Urzędu Gminy 
Wiązowna lub złożyć osobiście w  Wydziale 
Ochrony Środowiska. ◘

Joanna Iwańska
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Spalarni opon zdecydowane NIE !

Dokumentacja sporządzona na zlecenie 
inwestora, podlegająca obecnie pro-

cedowaniu przez Urząd Miasta Sulejówek 
w  postaci raportu o  oddziaływaniu pla-
nowanej inwestycji na środowisko (treść 
uzgodniona i  zaopiniowana przez RDOŚ 
i  SANEPID) zawiera poważne błędy. Do-
datkowo autor raportu środowiskowego 
swoją analizą objął jedynie teren gminy 
Sulejówek, pomijając zupełnie fakt, że po 
południowej stronie DK Nr 2, w  Zakręcie, 
w  odległości dosłownie kilkuset metrów 

zlokalizowane są budynki zespołu szkolno 
- gimnazjalnego i  gminnego przedszkola 
oraz boisko sportowe, zaś w  bliższej od-
ległości od planowanego przedsięwzięcia 
znajdują się budynki mieszkalne!

Oficjalnie inwestor nie przewiduje żad-
nych uciążliwości dla okolicy … Ale zagro-
żenia mogą być poważne. Przypomnijmy, że 
wynikiem pirolizy są przede wszystkim ga-
zy: węglowodory alifatyczne, siarkowodór, 
wodór, tlenek azotu, jak również produk-
ty ciekłe (m.in. węglowodory aromatyczne) 

zielony zakątek Matyldy
Okres zimowy to czas, gdy nie mamy zbyt wiele pracy w ogrodzie, lecz dla miłośników 
ogrodnictwa to idealna chwila na planowanie i aranżację przestrzeni na działce. Niezależnie 
od tego, czy mamy duży ogród, czy tylko taras do zagospodarowania, należy jeszcze przed wiosną 
przemyśleć rozkład rabat, ewentualnych przesadzeń, które trzeba wykonać wczesną wiosną 
oraz nasadzeń, by zdążyć przed wysokimi majowymi cenami roślin w składach ogrodniczych.

Jeżeli czeka nas zaprojektowanie całego 
ogrodu, możemy spróbować zaplanować 

teren sami lub zatrudnić profesjonalną firmę. 
Jeżeli zdecydujemy się na własną inwencję, 
przede wszystkim trzeba zaplanować cha-

rakter oraz strefy naszego ogrodu. Należy na 
wstępie wykonać koncepcję tak, aby co roku 
móc realizować nasz plan i żeby po paru la-
tach przestrzeń była wygodna, ładna i har-
monijna. 

NoWE PRzyŁącza 
kaNalIzac yjNE

Wszystkich zainteresowanych 
wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego 

przez ZWiK w Wiązownie 
(mieszkańców i właścicieli działek 

z miejscowości: Boryszew, 
Duchnów, Stefanówka) leżących 

w pobliżu nowo wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej, prosimy o kontakt 

z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
w Wiązownie, ul. Boryszewska 2. 

Janusz Chaber

Chcąc jedynie odrobinę zmodernizować 
nasz ogródek, już w lutym zaplanujmy zakup 
roślin lub zlećmy firmie zaprojektowanie np. 
automatycznego systemu nawadniania. Od 
razu bowiem będziemy znali koszty tych za-
biegów i spokojnie zaplanujemy nasz ogród-
kowy budżet. Choć w kalendarzu i za oknem 
jeszcze hula zima, jest to najlepszy czas, by 
pomyśleć o ogrodzie! 

Życzę wielu zielonych i kwiecistych in-
spiracji!  ◘

mgr inż. Matylda Poszwald-Gajewska 
www.matisseogrody.pl

W Sulejówku przy ul. Ogrodniczej 5 (okolica skrętu na Izabelę. DK Nr 2) 
f irma Seewax sp. z o.o. zamierza prowadzić działalność polegającą 
na spalaniu opon metodą tzw. pirolizy niskotemperaturowej. 
Metoda ta polega na rozkładaniu związków chemicznych przy udziale 
odpowiednio wysokiej temperatury oraz bez tlenu lub z ograniczonym 
dostępem do niego. Na wniosek radnej Aleksandry RUTKOWSKIEJ 
władze gminy po raz kolejny podjęły protest!

oraz stałe (popiół, stal, oraz zwęglone resztki 
spalanych tworzyw). Wśród nich są produkty 
wybuchowe, np. wodór. W przypadku awarii 
lub rozszczelnienia się instalacji bądź poża-
ru, środowisko na pewno ulegnie poważne-
mu skażeniu, zaś skutki będą bardzo trudne 
do usunięcia. 

Realizacji inwestycji w  tej lokalizacji 
sprzeciwiają się także mieszkańcy Sule-
jówka, Warszawy Wesołej, gminy Halinów 
i oczywiście naszej gminy. Do samorządu 
Sulejówku wpłynęło już ponad 1000 pro-
testów! Decyzję w  sprawie uznania w  tej 
sprawie naszej gminy za stronę podejmie 
zapewne wkrótce Burmistrz Miasta Su-
lejówek. Miejmy nadzieję, że uwzględni 
oczekiwania społeczeństwa, a  nie Inwe-
stora, i decyzja o budowie spalarni będzie 
negatywna. ◘

Iwona Marczyk
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Zawodnicy GKTS Wiązowna

Tomasz Grzybowski GKTS Wiązowna

Dekoracja zwycięzców skoku wzwyż

Zawodnicy z  Wiązowny przystąpili do me-
czu w  najsilniejszym składzie: Mateusz 

NIEDZIELSKI, Mateusz STAWIKOWSKI, Kamil SI-
TEK i Tomek GRZYBOWSKI. Przed meczem nikt 
z naszych zawodników, ani z kibiców nie my-
ślał o zwycięstwie, gdyż zawodnicy z Nadarzy-
na przyjechali mocnym składem i tak napraw-
dę tylko jeden zawodnik był do ogrania. Sala, 
kibice, nasza determinacja i pełne zaskoczenie 
naszą dobrą grą sprawiło, że drużyna z Nada-
rzyna odpadła z rozgrywek, gdzie była muro-
wanym faworytem do gry w finale, a nawet wy-

Sportowy 
jubileusz 
 Już po raz 15. w Szkole Podstawowej 
w Gliniance odbyły się mistrzostwa w skoku 
wzwyż. Jak zawsze impreza cieszyła się 
olbrzymim zainteresowaniem uczniów 
i nauczycieli. W eliminacjach klasowych i finale 
wystartowało ponad 80 uczniów klas III-VI. 

Imprezę przygotowali i  przeprowadzili na-
uczyciele wychowania fizycznego: Krzysz-

tof ŚLUSARCZYK i Zenon KWIATKOWSKI. 
Dużą atrakcją była obecność olimpijki, trzy-
krotnej rekordzistki świata w biegu na 100 m 
przez płotki – Grażyny RABSZTYN. Zwycięz-
cy najmłodszych kategorii wiekowych z klas 
III i  IV medale otrzymali z rąk Mistrzyni. Na-
stępnie dzieci wysłuchały gawędy pani Gra-
żyny o początkach kariery, właśnie od szkol-
nych zawodów w  skoku wzwyż, o  startach 
w zawodach w swojej koronnej konkurencji 

Wyniki 
zaWodóW 
z podziałem 
na płeć i Wiek: 

klasy III
Hubert MANAJ (100 cm)
Tymon WRÓBLEWSKI (100cm)
Jakub ZIELIńSKI (95 cm)

klasy IV
Chłopcy
 Piotr ŚLIWIńSKI (105 cm)
Jakub KRAWCZYńSKI (105 cm)
Jakub HAJDACKI (100 cm)
Dziewczęta
Łucja GRODZICKA (115 cm)
Oliwia SZCZĘSNA (100 cm)
Emilia KOPER (95 cm)

klasy V
Chłopcy
Marcin WEREDA (135 cm)
Piotr CAŁA (115 cm)
Hubert SĘDEK (115 cm)
Dziewczęta
Zuzanna ZIELIńSKA (130 cm)
Julia JASTRZĘBSKA (115 cm)
Natalia SZOSTAK (115 cm)

klasy VI
Chłopcy
Jakub ŚLIWIńSKI (135 cm)
Bartek GRZELAK (130 cm)
Konrad SKORUPSKI (130 cm)
Dziewczęta
Zuzanna NOWAK (130 cm)
Aleksandra CHLABICZ (125 cm)
Amelia HAJDACKA (120 cm)

100m przez płotki, o  ciężkiej pracy na tre-
ningach, o  wzlotach i  „upadkach” sporto-
wych i rekordowych biegach, łzach szczęścia 
i  wzruszenia podczas dekoracji i  słuchania 
Mazurka Dąbrowskiego na stadionach świa-
ta. Były autografy i na pożegnanie obietnica 
ponownego spotkania w naszej szkole. 

Zmagania młodych lekkoatletów obser-
wował także Tomasz KOSTYRA, Zastępca Wój-
ta Gminy Wiązowna. Gmina wspiera finansowo 
działalność UKS Smoki – organizatora szkol-
nych imprez sportowych. Laureatów ze star-
szych klas na podium dekorowali wspólnie pan 
KOSTYRA i  dyrektor szkoły, Alicja WIECZOREK, 
a  wicedyrektor Teresa BĄK zadbała o  muzycz-
ną oprawę w postaci „hymnu” mistrzów Queen 
„We Are The Champions”.  ◘

Zenon Kwiatkowski

grania tych rozgrywek. Po meczu kibice oraz 
redaktor z Linii Otwockiej pytali, co się stało, że 
tak dobrze graliśmy i wygraliśmy. Odpowiedź 
mogła być tylko jedna, wraca „dobra atmosfe-
ra dla tenisa stołowego” po wygraniu wyborów 
przez Pana Janusza BUDNEGO. Jako zawodnicy 
i trenerzy mamy perspektywę spokoju i zajęcia 
się trenowaniem i  wygrywaniem. Liczymy na 
lepsze finansowanie tenisa stołowego oraz ca-
łego sportu w Gminie Wiązowna.  ◘

GKTS Wiązowna

Sensacyjnym wynikiem zakończył się 
mecz o półfinał Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim w tenisie stołowym 
– GKTS Wiązowna vs. GLKS Nadarzyn 4:0!!!! 
W roli gospodarza wystąpili zawodnicy 
z Wiązowny, gdyż występują w niższej klasie 
rozgrywek (2 liga), a Nadarzyn (1 liga).

Sensacja 
w Pucharze 
Polski 
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Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna 
pełni dyżur w siedzibie UG 

w poniedziałki w godz. 16.30 - 17.00 
w Biurze Rady II piętro, pok. 207.

Stały dyżur pod telefonem 501 104 853, e-mail: 
renata.falinska@wp.pl lub rada@wiazowna.pl. 

Zgodnie z podpisanymi umowami z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina 
Wiązowna otrzymała w 2014 r. dofinansowa-
nie w  formie pożyczki na wykonanie poniż-
szych zadań:

•	 „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w  Emowie poprzez budowę punktu 
przyjęcia ścieków dowożonych dofi-
nansowana przez Wojewódzki Fundusz 

W dniu 8.12.2014 r. została podpisana 
umowa pożyczki pomiędzy Gminą 
Wiązowna, a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie wykonania 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Wiązowna Gminna ul. Klonowa.

„Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna 
etap II i III w tym: Klonowa w Wiązownie 
(cz. 1 działka 298/1 i cz. II działki 205/13, 
205/19 dofinansowano przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 
w kwocie 55.000,00 zł”. Całkowity koszt 
netto zadania wynosi 103.790,00 zł, 
w tym koszt kwalifikowany netto 
wynosi 100.890,00 zł. 

W dniu 8.12.2014 r. została podpisana 
umowa pożyczki pomiędzy Gminą 
Wiązowna, a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie wykonania 
sieci wodociągowej w miejscowości 
Wiązowna Kościelna ul. Sadowa.

„Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia 
Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa 
sieci wodociągowej w miejscowości 
Wiązowna Kościelna ul. Sadowa wspólnie 
z inicjatywą lokalną mieszkańców 
dofinansowano przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie 
pożyczki, w kwocie 23.960,00 zł”
Całkowity koszt netto zadania wynosi 
43.960,00 zł, w tym koszt kwalifikowany 
netto wynosi 42.860,00. 

W dniu 8.12.2014 r. została podpisana 
umowa pożyczki pomiędzy Gminą 
Wiązowna, a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie 
wykonania sieci wodociągowej 
w miejscowości Zakręt.
„Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia 
Gminy Wiązowna w wodę w tym: 
budowa sieci wodociągowej w Zakręcie 
dofinansowano przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie 
pożyczki, w kwocie 71.200,00 zł”
Całkowity koszt netto zadania wynosi 
199.940,00 zł, w tym koszt kwalifikowany 
netto wynosi 195.240,00 zł. 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Wiązownie poszukuje 
pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY 
(umowa na zastępstwo). 
Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 22 780 46 59 wew. 27 
i 26 lub na stronie internetowej 
www.gops-wiazowna.pl
Oferta ważna do 20 lutego 
2015 r. do godz. 15.00

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, w formie pożyczki, 
w  kwocie 176.200,00 zł”

•	 „Kompleksowa kanalizacja Gminy 
Wiązowna etap II i  III w  tym: Klonowa 
w  Wiązownie (cz.  1 działka 298/1 i  cz. 
II działki 205/13, 205/19 dofinansowa-
no przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Warszawie, w  formie pożyczki, 
w kwocie 55.000,00 zł”

•	 „Kompleksowe zaopatrzenie Gminy 
Wiązowna w  wodę w  tym: sieć wo-
dociągowa na dz. nr ew. 388, 749, 
243/8 w  obrębie Wiązowna Kościel-
na, na dz. nr ew. 783/1, 980, 803, 804, 
1020, 996, 1035, 1063, 812/6 w  obrę-
bie Duchnów, na dz. nr ew. 560 obręb 
Kąck, Gmina Wiązowna dofinansowa-
no przez Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Warszawie, w  formie pożyczki, 
w kwocie 48.994,00 zł”

•	 „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrze-
nia Gminy Wiązowna w  wodę w  tym: 
budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Wiązowna Kościelna ul. Sadowa 
wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkań-
ców dofinansowano przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, w formie po-
życzki, w kwocie 23.960,00 zł”

•	 „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrze-
nia Gminy Wiązowna w  wodę w  tym: 
budowa sieci wodociągowej w  Zakręcie 
dofinansowano przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 
w kwocie 71.200,00 zł” ◘

ZWiK

PODZIĘKOWANIE
Wójtowi, Kierownictwu, Radzie Gminy  

oraz wszystkim Pracownikom 
Urzędu Gminy Wiązowna i Oświaty Gminnej, 

za pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.
Bożena Kąkol z rodziną

W dniu 8.12.2014 r. została podpisana 
umowa pożyczki pomiędzy Gminą Wiązowna, 
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie 
wykonania punktu przyjęcia 
ścieków dowożonych.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia 
ścieków dowożonych dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie pożyczki, w kwocie 176.200,00 zł”
Całkowity koszt netto zadania wynosi 
194.300,00 zł, w tym koszt kwalifikowany 
netto wynosi 181.100,00 zł. 
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kwalifikacja wojskowa

W  PLU realizowany jest całościowy pro-
gram leczenia osób uzależnionych i ich 

bliskich. To miejsce, gdzie otrzymasz fachową 
pomoc w następujących kwestiach:

Za rozwój własnych kompetencji jesteśmy 
odpowiedzialni my sami, ale nic nie stoi 

na przeszkodzie, byśmy korzystali z  pomo-
cy w  samokształceniu. Jedną z  form pomo-
cy są kursy oraz szkolenia współfinansowane 
z funduszy Unii Europejskiej.

Korzyści wynikające z   samokształcenia 
są oczywiste: umożliwiają podniesienie ja-
kości życia, zachęcają do dalszego rozwoju, 
integrują oraz wpływają na wzrost samooce-
ny. Gmina Wiązowna, wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, w  lipcu 2014 r. 
przystąpiła do naboru  wniosków w Lokalnej 
Grupie Działania „Natura i Kultura” w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju dla małych projektów”. Projek-

ty obejmowały kurs komputerowy (Zdrowy 
i  aktywny senior  w  Cyberprzestrzeni, dofi-
nansowanie na kwotę 7.119,16 zł., całkowity 
koszt projektu: 13.914,45 zł.) skierowany do 
osób w wieku 50 - 65 lat, oraz kurs języka an-
gielskiego (Edukacja i  integracja społeczna 
na rzecz rozwoju obszaru LGD poprzez kurs 
języka angielskiego w  Gminie Wiązowna, 
dofinansowanie na kwotę 23.159,93 zł., przy 
czym całkowita wartość projektu wynosiła 
29.149,11 zł.), adresowany do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Docelowo za-
kładano, iż kurs obejmować będzie grupę 15 
osób z  zakresu obsługi komputera oraz 50 
osób mających pogłębić swoją wiedzę z  za-
kresu języka angielskiego. Zainteresowanie 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji woj-
skowej po raz pierwszy przedstawia 

wójtowi dowód osobisty, a  w  uzasadnio-
nych przypadkach inny dokument pozwala-

jący na ustalenie tożsamości; w przypadku 
braku możliwości stawienia się w  terminie 
określonym w  wezwaniu – dokument po-
twierdzający przyczyny niestawienia się. 
Komisji lekarskiej należy przedstawić po-
siadaną dokumentację medyczną, w  tym 
wyniki badań specjalistycznych przepro-
wadzonych w  okresie 12 miesięcy przed 
dniem stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej. Ponadto na potrzeby ewidencji woj-
skowej osoba stawiająca się powinna mieć 
ze sobą fotografię o  wymiarach 3 x 4 cm, 
bez nakrycia głowy oraz dokument po-
twierdzający poziom wykształcenia lub po-
bieranie nauki.

Poradnia leczenia 
uzależnień i oddział 
dzienny leczenia 
uzależnień
Otwock, ul. Mickiewicza 8, 
tel. 22 778 12 33

Osoba, która stawała już do kwalifika-
cji wojskowej i  ubiega się o  zmianę kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojsko-
wej, przedstawia wójtowi dowód osobisty, 
a  w  przypadku braku możliwości stawienia 
się w terminie określonym w wezwaniu – do-
kument potwierdzający przyczyny niestawie-
nia się, natomiast komisji lekarskiej – posia-
daną dokumentację medyczną, w tym wyniki 
badań specjalistycznych przeprowadzonych 
w  okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
a Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – 
wojskowy dokument osobisty. ◘

Michał Białek

kursami  zaowocowało wydłużeniem terminu 
naboru deklaracji uczestnictwa w projektach, 
a w efekcie ukończeniem ich przez 30 senio-
rów i 70 mieszkańców. Samorząd gminy jest 
na etapie rozliczenia otrzymanych dotacji. 
Mieszkańców, który zakończyli kurs języko-
wy, zapraszamy do urzędu gminy po odbiór 
zaświadczeń stwierdzających fakt ukończe-
nia kursu. Pozostałych mieszkańców gminy, 
posiadających maksymalnie wykształcenie 
średnie, będących w wieku 25 - 64 lata, zapra-
szamy do uczestnictwa w  kursie kompute-
rowym organizowanym przez firmę Gamma 
z Warszawy. Szczegóły dostępne pod nume-
rem tel. 22 789 01 20 wew. 264 ◘

Olga Nowak

Rozwijajmy kompetencje

Informujemy, że termin przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców gminy 
Wiązowna został wyznaczony na 19 i 20 lutego 
2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Otwocku, ul. Komunardów 10, 
05-402 Otwock-Świder.

Walcząc z zależeniem nie jesteśmy zdani tylko 
na siebie. Wsparcie dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych zapewnia Poradnia 
Leczenia Uzależnień i Oddział Dzienny Leczenia 
Uzależnień, prowadzona przy Powiatowym 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Mieszkańcy gminy 
Wiązowna również mogą skorzystać z oferty, 
przygotowanej przez specjalistów PZU.

•	 jeśli zastanawiasz się czy masz problem 
z piciem, używkami, hazardem,

•	 wiesz, że jesteś uzależniony/-a, ale bory-
kasz się z utrzymywaniem abstynencji,

•	 potrzebujesz wsparcia w życiu na trzeźwo, 

•	 ktoś z Twoich bliskich pije/zażywa narkoty-
ki i zastanawiasz się co robić,

•	 wychowałeś/wychowałaś się w rodzinie 
z problemem nadużywania alkoholu bądź 
innych substancji i masz poczucie, że ma to 
wpływ na Twoje dorosłe życie.

W PLU realizowane są następujące programy 
terapeutyczne:

•	 podstawowy terapii dla osób uzależ-
nionych w  trybie dziennym: zapla-
nowany na 8 tygodni (tj. 40 dni ro-
boczych), zajęcia w  dni robocze – do 
godz. 14.00. Pacjentom podejmującym 
tą formę leczenia przysługuje zwolnie-
nie lekarskie.

•	 podstawowy i  pogłębiony terapii dla 
osób uzależnionych w  trybie ambula-
toryjnym: podzielony na dwa etapy, tj. 
podstawowy i kontynuację (tzw. pogłę-

biony). Etap podstawowy trwa 5 - 6 mie-
sięcy, kontynuacja – ok. 12 miesięcy. 

•	 podstawowy i  pogłębiony terapii dla 
osób współuzależnionych w trybie am-
bulatoryjnym: również dwuetapowy 
– to pomoc w  formie grupowej i  kon-
taktu indywidualnego. 

•	 dla osób wychowanych w  rodzinach 
z problemem alkoholowym/dysfunk-
cyjnych (tzw. syndrom DDA/DDD): 
obejmuje pomoc w  formie grupowej 
(12 miesięcy) i indywidualnej (ok. 2 lat)

•	 grupa psychoedukacyjna dla osób do-
świadczających przemocy w  rodzinie: ma 
charakter otwarty, zajęcia 1 raz w tygodniu.
Dokładny czas i zasady kierowania na po-

szczególne zajęcia są przedmiotem umowy 
między pacjentem, a  prowadzącym terapię 
specjalistą. Zajęcia grupowe ambulatoryjne od-
bywają się w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy od poniedziałku do piąt-
ku. Rejestracja osobiście lub telefonicz-
nie (do godz. 15.00). ◘

Blanka Prejs
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Baker kline Christina „Sieroce pociągi” 
To pasjonująca historia o przyjaźni, poszu-

kiwaniu bliskości i swojego miejsca w świecie. 
Molly Ayer zostaje przyłapana na kradzieży 
książki z biblioteki. Staje przed wyborem: kil-
ka miesięcy w poprawczaku lub praca społecz-
na – uporządkowanie strychu leciwej wdowy. 
Dziewczyna wybiera drugą opcję i  trafia do 
domu Vivian Daly. Nie spodziewa się tego, co 
przyniesie jej los… Na początku XX wieku, ty-
siące samotnych dzieci wywożono „sierocymi 
pociągami” z  głodującego Nowego Jorku na 
farmy Środkowego Zachodu USA. Vivian była 
jednym z  nich. Kobieta próbowała wymazać 
z pamięci trudne lata, jednak kufry na strychu 
przechowały świadectwa jej przeszłości. Wizy-
ty Molly przywołują wspomnienia wielu….

katarzyna Bonda „pochłaniacz”  
Po siedmiu latach pracy w Instytucie Psy-

chologii Śledczej w Huddersfield, na Wybrze-
że powraca Sasza Załuska. Do profilerki zgła-
sza się Paweł „Buli” Bławicki, właściciel klubu 
muzycznego w Sopocie. Podejrzewa, że jego 
wspólnik – były piosenkarz i  autor przeboju 
"Dziewczyna z  północy" – chce go zabić. Za-
łuska ma mu dostarczyć na to dowody. Profi-
lerka niechętnie angażuje się w sprawę. Kiedy 
jednak dochodzi do strzelaniny, Załuska zmu-
szona jest podjąć wyzwanie. Szybko okazuje 
się, że zabójstwo w klubie łączy się ze zdarze-
niami z  1993 roku, a  zamordowany wiedział, 
kto jest winien śmierci rodzeństwa. Jednym 
z kluczy do rozwiązania zagadki może okazać 
się piosenka sprzed lat. 

BIBlIotEka PuBlIczNa 
GMINy WIązoWNa

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna
tel./fax 22 789 01 46
e-mail: bibliotekaw@wp.pl 
www.bp-wiazowna.pl

Filia w Gliniance: 
ul. Napoleońska 46, 05-408 Glinianka
Filia w Duchnowie: 
ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wiązownie poleca...
Co miesiąc w „Powiązaniach” prezentować będziemy najciekawsze nowości wydawnicze, 
które zakupiła GBP w Wiązownie. Książki wybierają i opisują eksperci w tej dziedzinie – bibliotekarze.

marcin mastalerz „miasto 44”  
Opowieść o  młodych, pełnych życia 

i  namiętności warszawiakach. Żyją tak, jak-
by każdy ich dzień miał się okazać tym ostat-
nim. Przed wojną snują plany na przyszłość. 
Podczas wojny działają w  konspiracji. Dla 
nich to nie tylko patriotyczny obowiązek, 
lecz także młodzieńcza przygoda, okazja do 
zabłyśnięcia przed rówieśnikami, zaimpono-
wania dziewczynom. Na podziemnych szko-
leniach romansują, popisują się, wygłupiają. 
Nie wiedzą jeszcze, że nadchodzące lato bę-
dzie dla nich prawdziwym egzaminem życia. 
Nie wiedzą też, że historia ma wobec nich 
własne plany... Połączeni przyjaźnią boha-
terowie tworzą jeden z  najodważniejszych 
powstańczych oddziałów. Stają się świadka-
mi poświęcenia i bohaterstwa, ale także ok-
rucieństwa, zdrady, wreszcie zbrodni. Uczą 
się miłości i  poznają, czym jest nienawiść. 
Otrzymują od historii krwawą i brutalną lek-
cję dojrzewania. ◘

Teresa Naperty

Do końca lutego br. dowody osobiste, 
ewidencja ludności i  rejestracja stanu 

cywilnego odbywać się będzie na dotych-
czasowych zasadach. Termin wejścia w  ży-
cie nowego centralnego Systemu Rejestrów 
Państwowych, czyli innowacyjnego systemu 
łączącego i umożliwiającego wzajemny prze-
pływ danych pomiędzy rejestrem dowodów 

osobistych, rejestrem PESEL i rejestrem stanu 
cywilnego, został przesunięty o 2 miesiące. 

Dowody osobiste według nowego wzo-
ru będą wydawane od 1 marca. Od tej daty 
wniosek o  wydanie dowodu osobistego bę-
dzie można złożyć w  dowolnej gminie, nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania. Będzie także 
możliwość elektronicznego przesłania wnio-

od marca nowe dowody osobiste sku. Nowy dowód osobisty nie będzie zawie-
rał podpisu, a  także danych o adresie, kolorze 
oczu, wzroście. Fotografia będzie taka sama, 
jak w paszportach. Dowód będzie ważny 10 lat 
(5 lat w przypadku dzieci poniżej 5. roku życia). 

Nie ma powszechnego obowiązku wy-
miany dowodów osobistych na dowody wg 
nowego wzoru, tzn. że aktualne dowody oso-
biste zachowują swoją ważność do czasu 
upływu daty ważności zamieszczonej na do-
wodzie osobistym. 

Nowy System Rejestrów Państwowych 
umożliwia złożenie wniosku o wydanie odpi-
su aktu stanu cywilnego w dowolnej gminie, 
jednakże z uwagi na budowanie bazy aktów 
stanu cywilnego, wydłuży się czas oczekiwa-
nia na te dokumenty. Zgodnie z  obowiązu-
jącymi przepisami, obowiązek meldunkowy 
ma być zniesiony od 1 stycznia 2016 r., jed-
nakże trwają prace legislacyjne, których ce-
lem jest pozostawienie obowiązku meldun-
kowego w dotychczasowej formie. ◘

Agnieszka Kijowska
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REdakc ja kWaRtalNIka kultuRa WSI oGŁaSza otWaRt y koNkuRS lItERackI 
Pod haSŁEM „WIEŚ, W któRE j żyję”. cElEM koNkuRSu jESt ukazaNIE caŁokSztaŁtu 
PRzEMIaN zachodząc ych Na PolSkIE j WSI W MINIoNyM 25-lEcIu. 

Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany. 
Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna. Przesyłane prace winne być podpisane godłem, 
a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znaleźć się dane autora: 
imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej 
(na płycie CD bądź na nasz adres poczty elektronicznej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Centralna Biblioteka Rolnicza, 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa lub redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

kaRta dużEj RodzINy

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe prze-
pisy dotyczące Karty Dużej Rodziny. Rea-

lizacja programu przez Gminę jest zadaniem 
zleconym z zakresu administracji rządowej fi-
nansowanym z budżetu państwa.

Dzięki karcie osoby z  rodzin wielodziet-
nych otrzymują m.in. zniżki oraz dodatkowe 
uprawnienia. Jej posiadacze mają możliwość 
korzystania z  katalogu oferty kulturalnej, re-
kreacyjnej czy transportowej na terenie całe-
go kraju. Wraz ze zmianami w systemie praw-

nym, od 8 stycznia br. sprawy dotyczące Karty 
Dużej Rodziny prowadzi Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej z siedzibą w Radiówku. ◘

Anna Rosłaniec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie
adres: Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel. 22 780 46 59, 22 610 45 53, faks 
22 780 46 59, 22 610 45 53
e-mail: gops@wa.home.pl
Więcej informacji na stronie rodzina.gov.pl

Właścicielu nieruchomości! zgłoś zmiany...

W związku z zakończeniem postępowa-
nia w sprawie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków w Gminie Wiązowna, 
apelujemy do właścicieli nieruchomości 
położonych w Gminie Wiązowna, aby zgła-
szali się z aktualnymi informacjami o nieru-
chomościach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 3 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna

Zgodnie z  art. 11 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy 
Wiązowna zawiadamia o podjęciu w dniu 26.06.2012 r. uchwa-
ły Rady Gminy Wiązowna nr 60.XXVI.2012 zmienionej uchwałą 
nr 126.LXI.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gm. Wiązowna za-
twierdzonego Uchwałą Nr 85.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 26.10. 2011 r. 

Uchwała 126.LXI.2014 zmieniona uchwałą nr 126.
LXI.2014 obejmuje usunięcie planowanego przebiegu dro-
gi głównej (wojewódzkiej) oznaczonej w  studium symbolem 
KDG na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 (węzeł 
,,Wiązowna I”) w Wiązownie Gminnej do planowanej autostra-
dy A2 w obrębie Michałówek.

Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikiem gra-
ficznym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Wiązowna – http://bip.wiazowna.pl/public/?id=115063 
i http://bip.wiazowna.pl/public/?id=139909

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do 
w/w zmiany studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, 
ul.Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w terminie do 21 dni 
od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i  adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i  art. 40 ustawy z  dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
informuję o  podjęciu w  dniu 26.06.2012 r. uchwały Ra-
dy Gminy Wiązowna nr 60.XXVI.2012 zmienionej uchwałą 
nr 126.LXI.2014 z  dnia 29.10.2014 r. w  sprawie przystą-
pienia do sporządzania zmiany nr 3 Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Wiązowna zatwierdzonego Uchwałą Nr 85.XVI.2011 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 26.10.2011 r.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z  niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy, 05-462 Wiązow-
na, ul. Lubelska 59, pok. 107 oraz złożyć wnioski, które zgodnie 
z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protoko-
łu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres 
e-mail: urzad@wiazowna.pl, z  podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której wniosek dotyczy – w nieprzekraczalnym ter-
minie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, 
w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na jego adres.

Zgodnie z art. 41 w/w Ustawy uwagi lub wnioski złożone 
po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Wiązowna. ◘

Każda zmiana w  ewidencji gruntów 
i budynków ma wpływ na prawidłowość na-
liczenia podatku i  jego wysokość. Wnioski 
zawierające informację o nieruchomości po 
modernizacji ewidencji, będą podstawą do 
naliczenia podatków (tj. formularza IN- in-
formacja w  sprawie podatku od nierucho-

mości, podatku rolnego i podatku leśnego). 
Formularz IN dostępny jest w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna oraz 
na stronie: www.bip.wiazowna.pl

Wyjaśnień i pomocy przy wypełnieniu dru-
ku udzielają pracownicy Referatu Podatków 
i  Opłat UG Wiązowna pod numerem telefonu 
22 789 01 20 wew. 241, 242 oraz w  Urzędzie 
Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. ◘

Elżbieta Cieślak
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Artyści Orkiestry INSO Filharmoni Lwowskiej

Wójt Janusz BUDNY z  małżonką, prze-
wodnicząca rady Renata FALIŃSKA 

i  sekretarz Gminy Anna ROSŁANIEC zostali 
zaproszeni na koncert noworoczny Orkie-
stry INSO Filharmoni Lwowskiej, który odbył 
się w „Wehikule Czasu” w  Grand Chotowa. 
Arie operowe wykonywali soliści – Natalia 
KUGHAR (sopran - mezzosopran) i Oskar JA-
SIŃSKI (tenor), a piękne wykonania popular-
nych utworów muzyki klasycznej uatrakcyj-
nił duet baletowy. Ponad 800 osób (w  tym 
delegacje z  Gminy Wiązowna i  sąsiedniej 
Gminy Karczew) podziwiało talent muzy-
ków, solistów i  tancerzy. Podczas Koncertu 

kontynuujemy partnerstwo
Na zaproszenie wójta Gminy Czarnej, Józefa CHUDEGO, delegacja z Gminy Wiązowna 
pod koniec stycznia br. odwiedziła gminę partnerską, by wspólnie ustalić 
kierunki współpracy między samorządami.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 7 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna  

Zgodnie z  art. 11 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy 
Wiązowna zawiadamia o podjęciu w dniu 12 listopada 2014 r. 
uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 152.LXII.2014r. w  sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany nr 7 Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Wią-
zowna zatwierdzonego Uchwałą Nr 85.XVI.2011 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 26.10. 2011 r. 

Uchwała nr 152.LXII.2014 r. dotyczy zmiany części terenów 
w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej oznaczonych w Studium symbo-
lem 24.07.MU, 24.06a.MU, 23.02.MU i 23.04.MU z funkcji mieszka-
niowo-usługowej na przemysłowo-usługową. Zmiana dotyczy wy-
łącznie terenów dotychczas zajętych pod działalność gospodarczą.

Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikiem gra-
ficznym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Wiązowna http://bip.wiazowna.pl/public/?id=140191

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do w/w zmia-
ny studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul.Lubelska 59, 
05-462 Wiązowna, w terminie do 21 dni od daty publikacji ni-
niejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o podjęciu 
w dniu 12 listopada 2014 r. uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 
152.LXII.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wiązowna zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 85.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26.10.2011 r.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z  niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy, 05-462 Wiązow-
na, ul. Lubelska 59, pok. 107 oraz złożyć wnioski, które zgodnie 
z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protoko-
łu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres 
e-mail: urzad@wiazowna.pl, z  podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której wniosek dotyczy – w nieprzekraczalnym ter-
minie do 21 dni od daty  publikacji niniejszego obwieszcze-
nia, w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na jego adres.

Zgodnie z art. 41 w/w Ustawy uwagi lub wnioski  złożone 
po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Wiązowna. ◘

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna 
p. n. „Wiązowna Kościelna - Parafia” 

Zgodnie z  art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 
r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym Wójt 
Gminy Wiązowna zawiadamia o  podjęciu w  dniu 3.02.2015 
r. uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr  10.IV.2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wiązowna p. n. „Wiązow-
na Kościelna - Parafia”, obejmującego teren działek ewiden-
cyjnych oznaczonych obecnie numerami: 112, 113/3, 114/1 
i 115 w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna. 

Wyżej wymieniona uchwała  wraz z załącznikiem gra-
ficznym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Wiązowna - http://bip.wiazowna.pl/public/?id=143042

Zgodnie z  art. 17 pkt 1 ustawy osoby zainteresowane 
mogą składać wnioski do w/w planu. Wnioski należy skła-

dać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul.Lubelska 59, 05-
462 Wiązowna, w  terminie do 21 dni od daty publikacji 
niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i  art. 40 ustawy z  dnia 3 
października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowi-
sku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie śro-
dowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko Wójt 
Gminy Wiązowna zawiadamia o  podjęciu w  dniu 3.02.2015 
r. uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 10.IV.2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wiązowna p. n. „Wiązow-
na Kościelna - Parafia”, obejmującego teren działek ewiden-
cyjnych oznaczonych obecnie numerami: 112, 113/3, 114/1 
i 115 w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna. 

Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikiem gra-
ficznym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Wiązowna - http://bip.wiazowna.pl/public/?id=143042

Zainteresowani mogą zapoznać się z  niezbędną doku-
mentacją sprawy w  siedzibie Urzędu Gminy, 05-462 Wią-
zowna, ul. Lubelska 59, pok. 107 oraz złożyć wnioski, które 
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach od-
działywania na środowisko można składać w  formie pisem-
nej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem 
elektronicznym na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl, z  po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek do-
tyczy – w  nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty  
publikacji niniejszego obwieszczenia, w  Urzędzie Gminy 
Wiązowna lub na jego adres.

Zgodnie z art. 41 w/w Ustawy uwagi lub wnioski  złożone 
po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Wiązowna. ◘

zbierano datki na Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta, które prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz ubogich, chorych 
i bezdomnych w Dębicy.

Władze Gminy Czarnej wezmą udział 
w  jubileuszowym 35. Półmaratonie Wią-
zowskim, który chcą wesprzeć finansowo. 
Samorządowcy z  Wiązowny chcą czerpać 
także z  dokonań Gminy Czarna w  zakresie 
inwestycji, a tych z każdym rokiem przyby-
wa. Jak zapowiadają, wiele pomysłów pod-
karpackich władz wartych jest przeniesie-
nia tu, do naszej gminy.  ◘
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ogłoszenie
1 marca 2015 r. /niedziela/ 
w związku z organizacją 
35. Półmaratonu 
Wiązowskiego nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu i komunikacji. 

Od godz. 09.00 do 15.15 ruch na ul. Koś-
cielnej w Wiązownie na odcinku od re-

stauracji „Mazowsze” do ul. Nadrzecznej 
będzie zamknięty. Dojazd do Kościoła pw. 
Św.  Wojciecha w  Wiązownie będzie możli-
wy od ul. Sportowej, ul. Duchnowskiej i ul. 
Kąckiej. Półmaraton odbędzie się na trasie: 

Start: ul. Kościelna przy Zespole Szkolno-
-Gimnazjalny w Wiązownie, następnie ulicami 
Pęclińską i  Projektowaną do Żanęcina, a  po-
tem przez Dziechciniec, Malcanów, Lipowo do 
centrum Glinianki i z powrotem tą samą trasą 
do mety przy szkole w Wiązownie. 

Podczas trwania półmaratonu za-
mknięte będą dojazdy do trasy biegu na 
całej długości. Ruch odbywać się w sposób 
wahadłowy. Na skrzyżowaniach dróg pub-
licznych ustawione będą posterunki policji, 
na bocznych drogach dojazdowych patrole 
ochotniczych straży pożarnych i żandarme-
rii wojskowej.

W godzinach trwania biegu autobusy linii 
720 kursować będą w następujący sposób:

1. Skrócenie trasy: kurs autobusowy w oby-
dwie strony na trasie Wiązowna – Rzakta 
(wyjazd z  Wiązowny – godz. 12.22, wy-
jazd z  Rzakty – godz. 12.59) zaczyna się 
i kończy na pętli autobusowej w Wiązow-
nie. Autobus nie pojedzie do Rzakty! 

2. Objazd przez miejscowości: Wiązow-
na – Radiówek – Żanęcin – Rzak-

ta w  obie strony na trasie Wiązowna 
– Rzakta (wyjazd z Wiązowny – godz. 
9.42 i  14.52, wyjazd z  Rzakty – godz. 
10.22 i 15.29) odbywać się będą przez 
Radiówek.
Prosimy o zachowanie szczególnej 

ostrożności wobec zawodników i zastosowa-
nie się do poleceń służb porządkowych. Za 
utrudnienia przepraszamy! ◘

Organizatorzy PW



Urząd Gminy Wiązowna od 01.02.2015 r. jest czynny: 
poniedziałki w godz. 08.00 – 18.00 (od 16.00 dyżury pracowników), wtorki – piątki w godz. 08.00 – 16.00

GMINa

urząd Gminy Wiązowna: 22 789 01 20
Numery wewnętrzne:
Wydział Ochrony Środowiska: 216 - 218
Wydział Techniczny: 250 - 254
Wydział Urbanistyki: 212 - 213, 215
Referat Planowania Przestrzennego: 211, 220
Referat Podatków: 241 - 245
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu: 665 594 577
Gminny Ośrodek Kultury: 22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 22 780 46 59

Biblioteki:
Duchnów: 22 780 44 44
Glinianka: 22 789 97 90
Wiązowna: 22 789 01 46

Apteka Wiązowna: 22 789 07 63
Apteka Glinianka: 22 610 37 80

ośrodki zdrowia:
Glinianka: 22 789 97 22
Wiązowna: 22 789 01 15

Lecznica weterynaryjna Wiązowna: 22 789 01 23
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych, 
dzikich itp.: 605 874 227, 605 043 117

Bank Spółdzielczy w Wiązownie: 22 789 01 66

Posterunek Policji w Wiązownie 22 789 01 77
Dyżur całodobowy w Józefowie 22 780 11 28
Dzielnicowi Gminy Wiązowna 
600 997 501, 600 997 488
Komenda Policji w Otwocku: 22 779 40 91

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 22 789 01 33
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK): 
Piotr Szulik: 603 680 112 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, 
Stefanówka, Izabela, Michałówek, Duchnów, 
Wiązowna, Radiówek, Żanęcin)
Mieczysław Dyzio: 603 680 134 
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, 
Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck)
Zbigniew Przybysz: 603 680 113 (Rzakta, 
Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, 
Bolesławów, Poręby, Wola Karczewska)

Awarie kanalizacji (po godz. 19:00):
Dariusz Sknadaj: 603 645 736 

(Wiązowna Kościelna, Radiówek)
Zbigniew Ciach: 603 645 743 (Radiówek)
Oczyszczalnia Ścieków w Emowie: 22 795 11 02

PoWIat

Starostwo Powiatowe w otwocku: 
22 778 13 00
Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku: 22 778 23 01
ZUS w Otwocku: 22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku: 22 778 26 00
Przychodnia Specjalistyczna 
w Otwocku: 22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku:  
22 779 20 91

telefony alarmowe:
Numer ratunkowy: 112
Policja: 997
Pogotowie ratunkowe: 999
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998

Ważne telefony


