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Dobiega końca kadencja (2011-
2015) jednostek pomocniczych 

samorządu mieszkańców w gminie 
Wiązowna.

W terminie od 10 marca do 25 
kwietnia br. odbędą się zebrania 
wyborcze w  poszczególnych jed-
nostkach pomocniczych gminy, 
podczas których zostaną wybrani 
Sołtysi i  Rady Sołeckie oraz Prze-
wodniczący Zarządów Osiedli i Za-
rządy Osiedli w 30 jednostkach.

Rola tych organów jest nie do 
przecenienia. Sołtysi i Przewodniczą-
cy Osiedli to nie tylko reprezentanci 
mieszkańców danej miejscowości. 
To przede wszystkim osoby, które są 
pośrednikami między mieszkańca-
mi a organami Gminy, wójtem oraz 
radą. To na tych osobach opierać się 
będzie m.in. realizacja zadań z fun-
duszu sołeckiego.

W  naszej gminie kandydaci 
zgłaszani są przez mieszkańców 
na zebraniach wiejskich i  osiedlo-
wych. Szczegółowe procedury wy-
borcze określone są w  statutach 
sołeckich w  rozdziale V „Tryb wy-
boru Sołtysa i  Rady Sołeckiej” lub 
statutach osiedlowych, rozdział 
III „Tryb wyboru Zarządu Osied-
la i  Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla” (http://bip.wiazowna.pl/
public/?id=90882).

Prawo do udziału w  wyborach 
mają wszyscy mieszkańcy posiada-
jący czynne i bierne prawo wyborcze 
do rad gmin, tj. wszystkie osoby, któ-
re wpisane są do rejestru wyborców 
gminy Wiązowna.

Deklaruję swój udział w zebra-
niach, gdyż chciałbym wspólnie 
z  Państwem poruszyć najważniej-
sze problemy sołectw i osiedli.

Zachęcam do udziału w  zebra-
niach wyborczych i  uczestnictwa 
w wyborze swoich przedstawicieli.

Wójt Gminy Wiązowna 
Janusz Budny

Wybory sołeckie 
i osiedloWe

Harmonogram zebrań WyborczycH

L.p. Sołectwo 
/Osiedle

Data 
zebrania

Dzień
tygodnia

Godzina
I/II termin* Miejsce zebrania

1 Bolesławów 17.04.2015 piątek 18.00/18.30 u Sołtysa Bolesławowa

2 Boryszew 09.04.2015 czwartek 18.00/18.30 Świetlica w Boryszewie

3 Czarnówka 11.04.2015 sobota 16.00/16.30 Szkoła Podstawowa w Gliniance

4 Duchnów 14.04.2015 wtorek 18.00/18.30 Świetlica w Duchnowie

5 Dziechciniec 26.03.2015 czwartek 18.00/18.30 Świetlica w Dziechcińcu

6 Emów 13.03.2015 piątek 18.00/18.30 Dom Weselny w Emowie

7 Glinianka I 14.03.2015 sobota 15.00/15.30 Szkoła Podstawowa w Gliniance

8 Glinianka II 25.04.2015 sobota 14.00/14.30 u Sołtysa w Gliniance II

9 Góraszka 13.04.2015 poniedziałek 18.00/18.30 Świetlica w Góraszce

10 Izabela 10.03.2015 wtorek 18.00/18.30 Świetlica w Izabeli

11 Kąck 24.04.2015 piątek 18.00/18.30 Świetlica w Kącku

12 Kopki 19.04.2015 niedziela 19.00/19/30 Ranczo Palermo w Kopkach

13 Kruszówiec 16.04.2015 czwartek 18.00/18.30 u Sołtysa Kruszówca

14 Lipowo 19.04.2015 niedziela 15.00/15.30 u Sołtysa Lipowa

15 Majdan 20.03.2015 piątek 18.00/18.30 Świetlica w Majdanie

16 Malcanów 23.04.2015 czwartek 18.00/18.30 Świetlica OSP w Malcanowie

17 Michałówek 21.03.2015 sobota 16.00/16.30 Świetlica w Izabeli

18 Osiedle Parkowe 28.03.2015 sobota 19.00/19.30 Przedszkole w Wiązownie

19 Pęclin 28.03.015 sobota 17.00/17.30 Przedszkole w Pęclinie

20 Poręby 19.04.2015 niedziela 17.00/17.30 Świetlica w Porębach

21 Radiówek 11.03.2015 środa 18.00/18.30 Świetlica w Radiówku

22 Rudka 27.03.2015 piątek 18.00/18.30  u Przewodniczącej Zarządu Rudki

23 Rzakta 25.04.2015 sobota 19.00/19.30 Świetlica w Rzakcie

24 Stefanówka 18.03.2015 środa 18.00/18.30 Świetlica w Stefanówce

25 Wiązowna Gminna 29.03.2015 niedziela 17.00/17.30 Szkoła w Wiązownie

26 Wiązowna 
Kościelna 29.03.2015 niedziela 19.00/19.30 GOK w Wiązownie

27 Wola Ducka 11.04.2015 sobota 18.00/18.30 Świetlica Kaprys

28 Wola Karczewska 25.04.2015 sobota 17.00/17.30 Dom Kultury w Woli Karczewskiej

29 Zakręt 12.04.2015 niedziela 16.00/16.30 Szkoła w Zakręcie

30 Żanęcin 07.04.2015 wtorek 18.00/18.30 Świetlica w Żanęcinie

*II termin w przypadku braku quorum
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Szanowni Czytelnicy!
Bardzo dziękujemy za wszystkie gratulacje, jakie otrzymali-

śmy po wydaniu styczniowego numeru, w którym zaprezentowa-
liśmy nie tylko nową szatę graficzną, ale i założenia programowe 
nowych „Powiązań”. Równie ważne są dla nas wszelkie uwagi kry-
tyczne dotyczące miesięcznika. Prosimy o ich przesyłanie na adres: 
powiazania@wiazowna.pl 

W kolejnym numerze „Powiązań” znajdą Państwo relacje z prac 
władz Gminy, informacje o prowadzonych działaniach, a także ogło-
szenia i zaproszenia na wydarzenia. Wspólnie z instytucjami kultury 
i placówkami oświatowymi chcemy bowiem udowodnić, jak błędne 
może być przypuszczenie, że „w kulturze nic się nie dzieje”. 

Na pokładzie witamy nowego skarbnika (właściwie: skarbnicz-
kę, choć nie wszyscy lubią żeńskie formy zawodów), a także wciąż 
przybywających współpracowników redakcji. Jak wszystkich po-
mieścić? – Na stronie www.wiazowna.pl, która wraz z gazetą 
zmienia się dla Państwa. Każdy sposób jest dobry, by dotrzeć z in-
formacją do odbiorców – a to nadrzędny cel samorządu gminnego 
w nowym wydaniu!

W im. Redakcji 
Anna Rosłaniec – Redaktor Naczelna 

Wydawca: 
Urząd Gminy Wiązowna

Adres redakcji:
UG Wiązowna, 
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 
e-mail: powiazania@wiazowna.pl

Wersja elektroniczna gazety: 
www.wiazowna.pl

Nakład: 2.000 egz.

Numer przygotowali: 
A.Rosłaniec – Redaktor Naczelna, 
M. Kąkol – Sekretarz Redakcji, 
M. Białek, S. Burbicki, A. Chwalczuk, E. Cieślak, D. Czermińska, 
A. Dobrowolski, E. Florczak, A. Gałkowska, T. Grzybowski, J. Iwańska, 
D. Kanabus – Prokop, W. Kieller, H. Kobza, M. Kopka, W. Miłkowski, 
M. Nejman, O. Nowak, L. Piotrowska, M. Poszwald – Gajewska, B. Prejs, 
U. Skolasińska, A. Wieczorek, M. Witan, P. Woźnica, K. Wroniewicz

Skład i druk: Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, www.greg-drukarnia.pl

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo 
redagowania nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów niewykorzystanych.

Oddano do druku: 23 lutego 2015. 
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Iwona MARCZYK – magister ekonomii, 
absolwentka studiów podyplomowych w zakresie 

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
a także samorządu terytorialnego i rozwoju. 

W UG Wiązowna pracuje od 2008 r., 
początkowo na stanowisku urzędniczym, 

a z dniem 01 stycznia br. na stanowisku 
naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. 

Jej motto to: Nie ma spraw „nie do załatwienia…”. 
Jeśli czegoś się nie da załatwić, to znaczy że trzeba 

jeszcze raz zgłębić temat, by znaleźć rozwiązanie. 

W poszukiwaniu nielegalnej wycinki drzew

z kulturą 
W naturze 
Głośno zrobiło się o ostatnich działaniach Wydziału Ochrony Środowiska. 

Urzędnicy doradzają, ostrzegają i pracują nad świadomością ekologiczną 

naszego społeczeństwa. Gdy w kraju bycie „eko” od lat jest modne, 

w naszej gminie wciąż wyrzuca się śmieci do koszy na przystankach 

autobusowych albo do rzek. A przecież nasze otoczenie jest najlepszą naszą 

reklamą – piękne lasy, dzikie rzeki, ostoje zwierząt... O wspólnym dobru, 

jakim jest środowisko, a także o sposobach jego ochrony z naczelnik wydziału 

– Iwoną MARCZYK rozmawia redaktor naczelna.
Możemy nazwać gminę „eko”?
Dzisiejsze problemy ochrony środowiska 

już od zarania dziejów towarzyszyły człowie-
kowi, z  tym, że kiedyś nie były przedmiotem 
aż takiego zainteresowania. Wraz z rozwojem 
cywilizacyjnym zdano sobie sprawę, że należy 
przeciwstawiać się niszczycielskiej sile człowie-
ka na naturę. Zasoby naturalne nie odnawiają 
się, a ludzi na świecie wciąż przybywa. U nas – 
mimo obowiązywania przepisów regulujących 
zagadnienia dotyczące ochrony środowiska – 
wciąż „eko” wydaje się kaprysem urzędników.

Wachlarz zadań, który został przekaza-
ny wydziałowi jest duży …

W  ochronie środowiska to właśnie gmina 
pełni kluczowe zadanie. Jest najbliżej bezpo-
średnich problemów środowiskowych. W  co-
dziennym działaniu zajmujemy się szeroko 
pojętą problematyką odpadów, kontrolą utrzy-
mania porządku i  czystości na terenie gmi-
ny, wycinką drzew, bezdomnością zwierząt, 
opieką nad zabytkami przyrody, utrzymaniem 
właściwych stosunków wodnych czy też spra-
wami związanymi z realizacją na terenie gminy 
przedsięwzięć mających wpływ na środowisko. 
Przedstawione powyżej zadania realizowane 
są poprzez wydawanie decyzji, zezwoleń, naka-
zów, zakazów czy też kontroli w  terenie, oczy-
wiście, w  zakresie przyznanych nam prawem 
kompetencji.
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EKOFERIE 2015 – Na sortowni w LEKARO

Spodziewała się Pani takich zmian po 
wyborach? Pracownicy nie narzekają na 
chwile wolne, a wójt jest dosyć wymagający 
jeśli chodzi o zarządzanie środowiskiem ...

Zaletą obecnego wójta jest jego otwartość 
na kontakt z mieszkańcami – nam to też ułatwia 
pracę. Osobiście znałam wcześniej pana Janusza 
BUDNEGO, pracowaliśmy razem w  UG Wiązow-
na zanim objął stanowisko w Zarządzie Powiatu 
Otwockiego. Spodziewałam się zatem, ja kie bę-
dą jego oczekiwania i  jakie zmiany w  organiza-
cji pracy urzędu będzie praktykował. Mnie to nie 
dziwi i  wręcz motywuje. Dodatkowo cieszę się, że 
wójt ma doświadczenie w pracy na rzecz ochrony 
środo wiska, to bardzo cenna i przydatna wiedza.

Ale to nie jest typowa praca zza biurka, 
prawda?

Właściwie każdego dnia mamy do czy-
nienia z  interwencją w  terenie. Trzeba pomóc 
rannemu w  wypadku zwierzęciu lub odłowić 
bezdomnego psa, namierzyć miejsce, gdzie 
nielegalnie podrzucono odpady, sprawdzić, 
czy zgłoszenie jest prawdziwe itp. Nasza praca 
nie kończy się o godz. 16.00. Ze strony pracow-
ników wymagam dużej determinacji, a  także 
wiedzy w tematyce szerszej niż wynika to jedy-
nie z przydzielonego zakresu obowiązków.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy gospodarki 
odpadami. Na czym polega problem?

Nowy system gospodarki odpadami nałożył 
na gminy obowiązki organizacji odbioru, trans-
portu i zagospodarowania odpadów komunal-
nych wyprodukowanych przez mieszkańców. 
Niestety, ustawodawca nie wskazał jednolitych 
rozwiązań, a  problem organizacji systemu po-
zostawił gminom. Mamy więc do czynienia z no-
wym systemem gospodarki odpadami, właś-
ciwie innym w każdym samorządzie. Tuż przed 

uruchomieniem systemu pracownicy odbierali 
dosłownie tysiące telefonów od mieszkańców. 
W  wyznaczonym terminie do 30.04.2013 r. ok. 
70 % właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
złożyło wymagane prawem deklaracje o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, a to oznacza, że społeczeństwo było 
właściwie poinformowane. Po tym terminie bra-
kujące deklaracje sukcesywnie spływały do UG 
w Wiązownie.

Najgorsze za nami?
Zgłoszenia od mieszkańców o  nieprawid-

łowościach w  odbiorze odpadów pojawiają 
się sporadycznie. Dzięki wypracowanemu sy-
stemowi ich rejestracji, gmina kontroluje wy-
konanie przez firmę zgłoszeń mieszkańców. 
W  razie uzasadnionych wątpliwości wysyłamy 
do wykonawcy stosowne monity i upomnienia. 
W jednym przypadku zmuszeni byliśmy zasto-
sować karę umowną.

NIK, który kontrolował realizację zada-
nia w ubiegłym roku, ocenił działania pozy-
tywnie.

Tak, ale wskazał też nieprawidłowości, któ-
re musimy rozwiązać. Przy następnym przetar-
gu dokładnie przeanalizujemy ilość odpadów 
powstających na terenie naszej gminy – przyj-
miemy po prostu mniejszy zapas. Uszczelnianie 
systemu poboru opłat jeszcze trwa, to złożony 
proces. W  konsekwencji dotrzemy do wszyst-
kich mieszkańców. Natomiast odnośnie do 
możliwości składania deklaracji drogą elektro-
niczną – obecnie trwają nad tym prace.

Wasza praca ma też przyjemnie aspek-
ty: możecie pomagać.

Wspieramy Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w  Celestynowie, promujemy ad-
opcje, organizujemy wydarzenia typu Dzień 

Ziemi czy Dzień Pszczół. W  wydziale pracu-
ją osoby, które z pasją wykonują swoje zada-
nia i  z  wielkim zaangażowaniem przystępu-
ją do wymyślania i  realizowania następnych 
projektów. Ostatnią naszą akcją były obcho-
dy Światowego Dnia Kota – zbieraliśmy dary 
dla kotów przebywających w celestynowskim 
schronisku.

Dzikie zwierzęta na drogach czy dziki 
w  terenie zabudowanym to coraz częstszy 
problem. Jakie są przyczyny? Do kogo zgła-
szać uwagi?

Przebywanie ich na terenach zabudowa-
nych świadczy o  tym, że zwierzęta zwiększy-
ły populację lub bez trudu znajdują pokarm. 
Dziki, jeże, lisy podjadają również karmę na-
szych czworonożnych pupili. Niekiedy miesz-
kańcy sami dokarmiają dzikie zwierzęta. 
A  później jest problem. Musimy pamiętać, 
żeby utrzymywać czystość i  porządek na te-
renie nieruchomości, nie wyrzucając odpa-
dów żywnościowych w  miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, gdyż mogą one przycią-
gać dziko żyjącą zwierzynę. Nie jesteśmy jed-
nak bezsilni w tej sytuacji. Informacje o poja-
wiających się dzikach na ulicach i  posesjach 
w  naszej gminie można zgłaszać pod numer 
tel. 22 789 01 20 wew. 216, 217, 218, a my skie-
rujemy sprawę do właściwego koła łowieckie-
go czy też starosty. Wypadki drogowe z udzia-
łem dzikich zwierząt mają miejsce głównie 
w  terenach zalesionych. Tam po prostu trze-
ba uważać, zdjąć nogę z gazu i rozglądać się, 
szczególnie po zmroku.

Czy według Pani Gmina ma szanse na re-
alizację hasła „wita natura” ? W jaki sposób?

„Wita natura, wita kultura” to hasło 
Gminy Wiązowna. Z  realizacją hasła w  czę-
ści „wita natura” nie ma żadnego problemu. 
Ona na terenie naszej gminy jest wszech-
obecna. Nie przypadkowo prawie 70% po-
wierzchni gminy objęte jest różnego rodzaju 
formami ochrony przyrody. Urzędnicy są od 
tego, by czuwać nad przestrzeganiem obo-
wiązków mieszkańców w  zakresie dbałości 
o  środowisko, edukować oraz informować 
o prowadzonych działaniach. Nasza praca 
nie przyniesie jednak skutku, jeśli społeczeń-
stwo samo nie będzie dążyć do ogranicza-
nia negatywnego wpływu na środowisko. 
Obserwujemy duży wzrost świadomości 
ekologicznej wśród naszych mieszkańców, 
przejawiają zainteresowanie dla prowadzo-
nych działań na rzecz ochrony środowiska. 
To cieszy. Niestety, są i tacy, którzy w aspek-
cie ochrony środowiska przejawiają całko-
wity brak wrażliwości. Odpady pobudow-
lane w lasach, błąkające się psy czy szambo 
w  rowach wieczorową porą – to wciąż wią-
zowska rzeczywistość. Jak więc widać, do 
zrealizowania drugiej części hasła gminy 
(„wita kultura”) w  aspekcie ochrony środo-
wiska – potrzeba jeszcze dużo pracy.  ◘
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Zmiana na stanowisku skarbnika gminy. Wraca Alicja MATUSZEWSKA, 
a do Powiatu Otwockiego przechodzi Wiesław MIŁKOWSKI (pierwszy od lewej)

Sesje rady cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, którzy doceniają sprawny przebieg obrad i merytoryczne dyskusje

Obrady prowadziła przewodnicząca Rena-
ta FALIŃSKA. Podczas sesji rozpatrzono 

i podjęto  uchwały w następujących sprawach:

•	 zmian w  uchwale Nr 14.III.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiązowna na lata 2015-
2029 z późn. zm.;

•	 zmian w  uchwale nr 15.III.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 
r.- uchwała budżetowa Gminy Wiązowna 
na 2015 rok z późn. zm.; 

•	 przeprowadzenia wyborów organów 
jednostek pomocniczych sołectw i osied-
li gminy Wiązowna; 

•	 ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego przysługującego członkowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gminie 
Wiązowna za udział w  działaniu ratow-
niczym lub szkoleniu pożarniczym orga-
nizowanym przez Państwową Straż Po-
żarną lub Gminę; 

•	 wymagań, jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o  uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności 
w  zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a  także grzebo-
wisk i  spalarni zwłok zwierzęcych i  ich 
części na terenie Gminy Wiązowna; 

•	 ustalenia zasad obciążenia nierucho-
mości, nie będących drogami publicz-
nymi, stanowiącymi własność Gminy 
Wiązowna; 

relacja z sesji
IV sesja Rady Gminy Wiązowna kadencji 2014 – 2018 odbyła się 03.02.2015 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wiązowna. W sesji wzięło udział 15 radnych, a także sołtysi, mieszkańcy i goście.

•	 przyjęcia zasad i  trybu postępowania 
przy udzielaniu dotacji spółkom wod-
nym działającym na terenie Gminy Wią-
zowna oraz sposobu ich rozliczania; 

•	 uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązow-
na w/s przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

•	 zmiany uchwały Nr 257/XXIX/08 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 
r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pn. „Mienia - etap I”; 

•	 planu zagospodarowania przestrzenne-
go pn. „Wiązowna Kościelna - Parafia”;

•	 powołania Komisji Rewizyjnej oraz okre-
ślenia składu ilościowego i osobowego;

•	 diet radnych Rady Gminy Wiązowna; 

•	 odwołania Skarbnika Gminy Wiązowna 
Pana Wiesława Miłkowskiego; 

•	 powołania Skarbnika Gminy Wiązowna 
Pani Alicji Matuszewskiej; 

•	 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Wiązowna przeprowadzenia kontroli 
gminnej jednostki organizacyjnej Gmi-
ny Wiązowna. Kontrola będzie przepro-
wadzona w  zakresie zasad funkcjono-
wania i przestrzegania przepisów prawa 
związanych z funkcjonowaniem Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie.
Wszystkie dokumenty dostępne są w Biu-

letynie Informacji Publicznej Gminy Wiązow-
na: www.bip.wiazowna.pl oraz w urzędzie, ul. 
Lubelska 59.

Na sesji radni wnioskowali do wójta 
o  podjęcie działań dotyczących m.in. dróg 
powiatowych i  gminnych (Marzena DACH, 
Stanisław BOGUCKI, Renata FALIŃSKA, An-
na LECH). Interpelacje w  sprawie przeka-
zania informacji m.in. w  zakresie likwida-
cji zakazu budowalnego w  ramach tzw. 
stumetrowej strefy od rz. Mieni dla Emo-
wa oraz bezpieczeństwa drogowego w  tej 
miejscowości złożył radny Rafał NEJMAN. 
Sołtys wsi Kąck, Sebastian SUJAK, zwrócił 
się z  wnioskiem o  interwencję w  sprawie 
poprawy stanu technicznego dróg w  Kąc-
ku. Przypomnijmy, że na wniosek wójta Ja-
nusza BUDNEGO trwają prace nad harmo-
nogramem zadań drogowych (inwestycje, 
remonty) z perspektywą na 4 lata, gdyż do-
tychczasowy sposób prowadzenia działań 
nie jest efektywny.

Przewodnicząca rady odczytała m.in. 
podziękowanie dla wójta i  radnych, które 
w  imieniu mieszkańców Woli Karczewskiej 
przekazał Roman NOWICKI za przyznanie 
dodatkowych środków na prace budowla-
ne w „Wiejskim Domu Kultury nad Świdrem” 
w  Woli Karczewskiej. W  trakcie sesji radny 
Stanisław BOGUCKI wręczył książkę wydaną 
z okazji 200.lecia Malcanowa.  ◘

Maria Witan
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W dniu 16.02.2015 r., na drugim posiedzeniu, 
członkowie Komisji Inwestycyjnej omówi-

li sprawy wodno – kanalizacyjne, w tym problem 
niedokończonego wodociągu w miejscowości 
Poręby. Poruszono również tematy związane 
z  inwestycjami w  oświacie: rozbudowę szkoły  
w  Malcanowie, planowaną rozbudowę ZSG 
w  Zakręcie, plany wygłuszenia hali sportowej  

Komisja Rewizyjna, na zlecenie rady, 
przystąpiła (09.02.2015 r.) do kontro-

li Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Wią-
zownie. Analizie poddano zarzuty za-
mieszczone w skardze skierowanej do rady 
gminy na dyrektora. Zespół pod przewod-
nictwem radnej Magdaleny KOCZOROW-

SKIEJ – SZLASSA rozpocznie kontrolę w pla-
cówce oświatowej. Propozycja rozpatrzenia 
skargi przez komisję zostanie przedstawio-
na podczas sesji rady, by organ stanowiący 
mógł stwierdzić zasadność lub bezzasad-
ność skargi. ◘

Maria Witan

W objeździe zorganizowanym 07.02.2015 r. 
uczestniczyło 14 radnych, wójt i jego za-

stępca, pracownicy UG i  jednostek, a  także 
radna Sejmiku WM – Jolanta KOCZOROWSKA. 
Objazd rozpoczęto od północnej części gmi-
ny. Każdy radny przedstawiał innym problemy 
w  jego okręgu wyborczym, wskazywał dro-
gi, które wymagają remontów, oświetlenia itp.  
W Zagórzu obejrzano oczyszczalnię, następnie 

przejechano do Majdanu do stacji uzdatniania 
wody. Kolejnym przystankiem na trasie objaz-
du był Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie, 
gdzie wójt omówił plany rozbudowy obiektu. 

Następnie przejechano do Izabeli i  Mi-
chałówka przez Boryszew, Duchnów, Kąck 
do Wiązowny. Dziechciniec to kolejny przy-
stanek na trasie przejazdu, w którym odwie-
dzono świetlicę. Z  Dziechcińca przejecha-

cała gmina w jeden dzień
Tradycyjnie na początku kadencji radni wspólnie z wójtem odbywają objazd po gminie. 
Nowi samorządowcy poznają stan dróg, lokalizację budynków użyteczności publicznej 
i problemy poszczególnych miejscowości. Osoby, które w samorządzie są od lat, 
mogą sprawdzić stopień rozwoju obszarów, a także przyjrzeć się realizacji zadań, 
których plan ustalają co roku w budżecie Gminy.

Fiansowe abc część ii
Uchwałę budżetową rada przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego jej składu rady (kworum). W naszej gminie 
głosowanie jest imienne i odbywa się poprzez udzielenie przez radnego odpowiedzi na pytanie 
czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu”. 

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jed-
nak nie później niż do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego, podstawą gospodarki finanso-
wej jest projekt uchwały budżetowej przedsta-
wiony radzie w  terminie do 15 listopada ro-
ku poprzedniego. W  przypadku niepodjęcia 
uchwały budżetowej do 31 stycznia danego ro-
ku Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie 
do końca lutego roku budżetowego, ustala bu-
dżet jednostki samorządu terytorialnego w za-
kresie zadań własnych oraz zadań zleconych. 
Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Iz-
bę Obrachunkową podstawą gospodarki finan-
sowej jest przedłożony projekt uchwały. Rada  

nie może  jednak uchwalić budżetu, w którym 
planowane wydatki bieżące są wyższe niż pla-
nowane dochody bieżące powiększone o nad-
wyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środ-
ki, będące nadwyżką środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym gminy wynikających z roz-
liczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Proces tworzenia budżetu obejmuje wszel-
kie prace związane z przygotowaniem projek-
tu budżetu gminy. W Polsce za przygotowanie 
budżetu odpowiada zarząd gminy (wójt, bur-
mistrz, prezydent). Jest to wyłączna kompeten-
cja tego organu, co oznacza, że zarząd może, 
lecz nie musi uwzględniać propozycji miesz-

kańców. Inicjatywa w  sprawie sporządzenia 
projektu uchwały budżetowej, o  prowizorium 
budżetowym i  o zmianie uchwały budżetowej 
przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki sa-
morządu terytorialnego. 

W  momencie przekazania przez zarząd 
projektu budżetu radzie gminy, rozpoczy-
na ona prace nad uchwaleniem budżetu. Na 
posiedzeniach radni opiniują projekt budże-
tu, zgłaszają uwagi i wnioski o zmiany. Rada 
gminy nie może wprowadzić zmian w  bu-
dżecie zaproponowanym przez zarząd, które 
przyczyniłyby się do zwiększenia deficytu bu-
dżetowego lub zmniejszenia dochodów bu-
dżetowych. Gdy rada przeanalizuje projekt 
budżetu, dochodzi do jego uchwalenia. Rada 
ma na to termin do 31 grudnia. W szczegól-
nych przypadkach, termin może zostać prze-
dłużony do 31 stycznia. ◘

Wiesław Miłkowski

no do Pęclina, a  następnie koło "ogródków 
działkowych" przez drogę powiatową do 
Malcanowa. W  Malcanowie radni obejrzeli 
rozbudowę szkoły, w  której do września br. 
mają być prowadzone zajęcia dydaktyczne 
dla dzieci klas 1 – 3. Z Malcanowa radni prze-
jechali w kierunku Lipowa do stacji uzdatnia-
nia wody, następnie do Glinianki, a  potem 
do stacji uzdatniania wody w Rzakcie. Radni 
przyjechali także do „Lekaro” w Woli Duckiej, 
gdzie przedstawiciel firmy omówił system se-
gregacji śmieci oraz  system ich utylizacji. Na 
zakończenie udało się zobaczyć z bliska skła-
dowisko odpadów w Świerku. ◘

Paula Woźnica 

Przegląd 
inwestycji

w ZSG w Wiązownie. Zaakceptowano także po-
mysł stworzenia powtarzalnych planów na bu-
dowę świetlic wiejskich. Radni przychylili się też 
do propozycji wójta, by oświetlenie, realizowa-
ne ze środków sołeckich, dofinansować dodat-
kowo z budżetu Gminy i realizować inwestycje 
kompleksowo. ◘

Paula Woźnica

rewizja 
w szkole
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Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli 
kadencji 2011 - 2015

urbanistyka dla przedsiębiorców
W Wydziale Urbanistyki urzędu – zgodnie 
z obietnicą wójta, złożoną podczas 
styczniowego spotkania z przedsiębiorcami 
- został ustanowiony koordynator zajmujący 
się wnioskami przedsiębiorców, firm 
deweloperskich, strategicznych inwestorów, 
spółek oraz pełnomocników PGE Dystrybucja 
Sp. z o.o i PSG Sp. z o.o w sprawach ustalania 
warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 

Przedsiębiorco ! uważaj na oszustów!
Dostałeś informację o konieczności 
uiszczenia opłaty za rejestrację 
firmy w tzw. Centralnym Rejestrze 
Firm i Działalności Gospodarczych? 
Nie płać! Treść wezwania wprowadza 
w błąd i sugeruje konieczność 
wpłaty określonej kwoty 
– w przedziale od 72 zł do 248 zł 
na konto podmiotu, którego dane 
wynikają z załączonego 
przekazu pocztowego. 
To oszustwo!

Wielu przedsiębiorców nieświadomie 
dokonuje wpłat, ponieważ powoły-

wanie się w  treści pism na wpis do „Cen-
tralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich 
Podmiotów” stanowi silny czynnik motywa-
cyjny dla przedsiębiorców i  skłania ich do 
zapłaty żądanej kwoty. Jedynym rejestrem 
publicznym ewidencjonującym przedsię-
biorców – osoby fizyczne jest Centralna 
Ewidencja i  Informacja o  Działalności Go-
spodarczej, którą prowadzi Minister Gospo-
darki. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno 

w zakresie rozpoczęcia wykonywania dzia-
łalności, zmian we wpisach, jak i jej zaprze-
stania jest BEZPŁATNE.

Od 01.01.2015 r. rejestracja przedsiębior-
cy dla celów VAT jest bezpłatna. W  przypad-
ku, gdy takie potwierdzenie jest niezbędne, 
przedsiębiorca może wystąpić z  wnioskiem 
o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim 
przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę 
skarbową w wysokości 170 zł. Szczegółowe in-
formacje na stronie www.biznes.gov.pl ◘

Anna Gałkowska

Została nim inspektor Milena GOŁąB, która 
pomoże wnioskodawcom w zakresie wy-

pełnienia wniosków o  ustalenie warunków 
zabudowy i  lokalizacji inwestycji celu pub-
licznego, a także zweryfikuje składany wnio-
sek pod względem jego kompletności. 

Koordynator zobowiązany jest do bez-
zwłocznego prowadzenia spraw i  szybkiego 
reagowania w  sprawach trudnych, których 
rozstrzygnięcie jest uzależniane od innych or-

ganów opiniujących. Do zadań koordynatora 
należy również wsparcie inwestorów na etapie 
starań o  realizację zamierzenia inwestycyjne-
go, wskazując maksymalnie szeroko określenie 
możliwości inwestowania, mając na uwadze 
ustalenia wynikające z przepisów szczególnych 
oraz zachowując wymagania ochrony intere-
sów osób trzecich. Kontakt: tel. 22  789  01  20 
wew. 212, email: urbanistyka@wiazowna.pl ◘

Maciej Nejman

Zebrani brawami powitali nową skarb-
nik Alicję MATUSZEWSKą, która  będzie 

w tej kadencji dbała o finanse gminy. Usta-
lono harmonogram zebrań wyborczych, 
gdyż kończy się kadencja organów jedno-
stek pomocniczych gminy. Urzędnicy przed-
stawili m.in. sprawy podatkowe w  związku 
ze zmianami w ewidencji gruntów i budyn-
ków. W porównaniu z wysokością podatków 
w okolicznych gminach nasza gmina ma naj-
niższe lub równe stawki podatków.

Wójt Janusz BUDNY i  jego zastępca To-
masz KOSTYRA omówili zadania inwesty-
cyjne na 2015 r. i  działania, które mają być 
realizowane w  ramach Funduszu Sołeckie-
go. Zadań inwestycyjnych na 2015 rok za-
planowano aż 85, a  ich szczegółowy wykaz 

znajduje się w uchwale budżetowej. W nie-
których sołectwach środki przeznaczone na 
zadania zostały powiększone, tak aby zakoń-
czyć daną inwestycję w  bieżącym roku, co 
jest miłym zaskoczeniem dla zainteresowa-
nych sołectw. Jan WIERZBICKI (wyznaczony 
do obsługi funduszu soleckiego) zreferował 
zamierzenia w  ramach funduszu na 2015 
rok: To Państwo podjęli te decyzje, a  naszym 
zadaniem jest wykonanie zaplanowanych 
przedsięwzięć.

Sołtysi zgłaszali bardzo złą jakość dróg 
gruntowych. Sytuacja wynika z  wieloletnich 
zaniedbań, obecnie trzeba czekać na rozmro-
żenie gruntu i  sprzyjające warunki pogodo-
we, aby móc przystąpić do poprawy dróg. 
Nad poprawą dróg gminnych będzie czuwać 

Wydział Techniczny, a w sprawie dróg powia-
towych do skutku będą wysyłane monity do 
Zarządu Dróg Powiatowych. 

Na koniec narady zaapelowano do zgro-
madzonych o zgłaszanie do Wydziału Ochro-
ny Środowiska miejsc, gdzie zalegają śmieci. 
Sukcesywnie miejsca te będą oczyszczane 
w trosce o ochronę środowiska i zmianę wi-
zerunku gminy. Poruszona została także kwe-
stia konieczności przeprowadzenia kontroli 
wybierania szamb. ◘

Lidia Piotrowska

narada sołtysów 
i przewodniczących osiedli
Pierwsza narada koordynacyjna sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z nowym 
wójtem gminy odbyła się 09.02.2015 r. W naradzie wzięli również udział wszyscy radni, 
którzy przyglądali się obradom przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy. 
Można powiedzieć, że po raz pierwszy w gminie odbyło się zgromadzenie gminne 
(na wzór zgromadzenia narodowego).  
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Takie okazjonalne spotkania to lekcja szacunku i empatii

1%

Punkt psychologiczny 
informacyjno-konsultacyjny
Czynny w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00 (par-
ter) dla osób z problemem alkoholowym lub ich ro-
dzin, walczących z  uzależnieniem, doświadczają-
cych przemocy lub ją stosujących itp. 

integracyjny bal karnawałowy 

Harcerze 
zapraszają

Ustawa o działalności pożytku pub-
licznego i wolontariacie wprowadzi-

ła możliwość przekazywania 1% podatku 
dochodowego przez osoby fizyczne na 
rzecz wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego. Podatnicy do koń-
ca kwietnia mają czas na złożenie dekla-
racji podatkowych i samodzielne określe-
nie, na czyją konkretnie rzecz przekazana 
zostanie kwota pochodząca z jego zezna-
nia rocznego.

Przekazując 1% z  własnego PIT nie 
traci się ani złotówki – rozdysponowa-
na jest bowiem kwota, którą i  tak należy 

przekazać na rzecz Skarbu Państwa. De-
klaracja podatkowa zawiera dwa pola, 
których wypełnienie jest niezbędne, by 
przekazać 1% rocznego podatku. W  pola 
te wpisać należy numer KRS organizacji 
oraz przekazywaną kwotę, która nie mo-
że przekroczyć 1% obliczonego podatku 
dochodowego.

Wykaz organizacji pożytku publiczne-
go dostępny jest na stronie www.mpips.
gov.pl, a  działających na terenie gminy: 
www.wiazowna.pl > Organizacje poza-
rządowe. ◘

Urszula Skolasińska

Tematem przewodnim balu były subkultu-
ry. Każdy uczestnik zabawy reprezentował 

swoim strojem wybraną subkulturę. Wśród 
nich można było rozpoznać hipisów, hip-ho-
powców, punków, skinheadów, reggae, me-
talowców oraz dresiarzy. W ramach integracji 
osoby uczestniczące w  imprezie brały udział 
we wspólnych grach i zabawach.

Jedną z  konkurencji było przypisywa-
nie piosenek do konkretnych subkultur. 
Te muzyczne zmagania ukazały nam, jak 
wielką wiedzę posiada nasza młodzież 
oraz to, jak świetnie potrafi współpraco-
wać z  osobami niepełnosprawnymi. Cała 
zabawa upłynęła w  miłej i  przyjacielskiej 
atmosferze. ◘

A.M.

Co roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” w Radiówku 
odbywa się Integracyjny Bal Karnawałowy. To okazja do zabawy i integracji. W tym roku 
(05.02.2015 r.) gośćmi WTZ byli uczniowie Gimnazjum nr 119 w Warszawie – Wesołej. 

Potrzebna 
pomoc?

W siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (Radiówek 25) 
działają punkty i grupy, prowadzone 
przez specjalistów, które mogą pomoc 
w trudnych sytuacjach życiowych, 
m.in. uzależnieniach. 
Zapraszamy do kontaktu, 
tel. 22 780 46 59.

Przekaż

Grupa Anonimowych 
Alkoholików „Za piecem” 
Spotykamy się w  każdy piątek o  godz. 18.00 
(II piętro, sala spotkań). Dzielimy się doświadcze-
niem, siłą i nadzieją, by rozwiązać wspólny prob-
lem i pomagać innym w wyzdrowieniu.

Grupa wsparcia 
dla osób uzależnionych 
Prowadzona przez Stowarzyszenie „Krokus – Wią-
zowna”. Spotkania odbywają się co drugą środę 
w godz. 18.00 - 20.00 (II piętro). 

Grupa wsparcia dla osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy 
Działa w ramach Klubu Integracji Społecznej. Co dwa 
tygodnie w  środy odbywają się spotkania, podczas 
których rozmawiamy o  własnych deficytach i  zaso-
bach w relacjach interpersonalnych, niezbędnych przy 
poszukiwaniu i  utrzymaniu pracy. Rozwijamy umie-
jętności, korygujemy postawy i zachowania, otwiera-
my się na innych ludzi i nowe doświadczenia. ◘

W  śWietlic y W Woli KarczeW-
sKie j działa druż yna harcer-
sKa zhP hufiec ot WocK. zbiór-
Ki dla dzieci PoWyże j 10 lat 
i młodzież y gimna z jalne j od-
by Wa ją się W  sobot y o godz. 
10.00.  szczegółoWych infor-
mac ji udziela gminny ośro-
d e K  K u lt u r y  W   W i ą z o W n i e , 
tel. 22 789 41 79.

GOK
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Mała Matylda czeka na pomoc. 
O tym, jak pomóc, można przeczytać na www.dkms.pl

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi 
– tę smutną informację przekazała przedstawicielka DKMS

szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w gliniance organizuje 
dzień dawcy szpiku kostnego, który odbędzie się 8 marca 2015 roku. 
celem akcji jest znalezienie dawcy dla dziewięcioletniej uczennicy szkoły 
– matyldy oraz innych osób oczekujących na przeszczep szpiku.

Przyjdź: 08.03.2015 r. godz. 10.00 – 16.00

Na spotkanie organizacyjne, które odbyło 
się 12.02.2015 r., przybyli przedstawicie-

le lokalnych grup, organizacji, radni gminy 
i powiatu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
szkół, przedstawiciel Fundacji DKMS – Baza 
Dawców Komórek Macierzystych i  człon-
kowie rodziny Matyldy oraz inni, którym 
nie jest obojętny los chorych. Po powitaniu 
i przedstawieniu celu spotkania przez dyrek-
tor SP Alicję WIECZOREK, głos zabrała ciocia 
Matyldy – Ewa CELIŃSKA, która w przejmu-
jący sposób przedstawiła historię choroby 
dziewczynki: W  kwietniu 2014 r. usłyszeliśmy 
diagnozę – ostra białaczka szpikowa. Matysia 
większość swojego życia spędziła w Kruszów-
cu, skąd pochodzi jej babcia. Jak każdemu 
dziecku dzieciństwo mijało jej beztrosko na 
zabawie. Matysia bardzo lubi zwierzęta. Nie-
stety, ten czas na razie minął. Leczenie trwało 

matylda szuka bliźniaka 
genetycznego

9 miesięcy. W ostatnim dniu stycznia okazało 
się, że choroba wróciła. Matysia nadal przeby-
wa z mamą w szpitalu. Tym razem, aby mogła 
wrócić do zdrowia, potrzebuje przeszczepie-
nia komórek macierzystych od dawcy niespo-
krewnionego.

Następnie przedstawicielka Fundacji 
DKMS – Katarzyna JABŁOŃSKA zaprezen-
towała ideę przeszczepiania komórek ma-

Od 3 lutego br. 26 uczniów z terenu 
gminy, uczęszczających do Zespołu 
Szkolno – Gimnazjalnego w Brzezinach, 
ma zapewniony transport autobusowy. 
Uczniowie są dowożeni do szkoły na 
pierwszą godzinę lekcyjną i zabierani 
w kursie powrotnym o godzinie 14.30. 
Dzięki rozmowom samorządowców 
problem dowozu został rozwiązany.

Wystarczyło porozmawiać

Firma MOBILIS w roku szkolnym 2014/2015 
dowozi dzieci do placówek oświatowych 

na terenie gminy Wiązowna, jak również gmi-
ny Halinów, na terenie której znajduje się Ze-
spół Szkolno -Gimnazjalny w Brzezinach. Dzię-
ki dialogowi, który podjęli przedstawiciele 
obydwu samorządów, po latach udało się za-
pewnić uczniom transport. Wydłużenie trasy 
nie spowodowało zmiany wypracowanego 

wcześniej rozkładu jazdy, natomiast przyczy-
niło się do podniesienia bezpieczeństwa 
w  drodze do i  ze szkoły naszych młodszych 
mieszkańców. Koszt dowozu wynosi 27,54 zł 
miesięcznie dla jednego ucznia, a więc tyle, ile 
wynosi koszt dowozu ucznia do innych placó-
wek na terenie gminy Wiązowna. Za realizację 
zadania odpowiada Oświata Gminna. ◘

Dorota Kanabus - Prokop

cierzystych dla osób oczekujących, którą 
krzewi DKMS. Prawdopodobieństwo znale-
zienia dawcy wynosi 1:25 000, a przy rzad-
kim kodzie genetycznym – nawet 1: kilku 
milionów. Informacje o akcji i organizowa-
nym w jej ramach wydarzeniu znajdą Pań-
stwo na stronie www.spglinianka.szkolna-
strona.pl, a także www.dkms.pl. ◘

Alicja Wieczorek
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Obustronna sympatia to zapowiedź częstych spotkań z pisarką

Wizyta pisarki w Pęclinie
W połowie lutego br. pęclińskie przedszkole gościło Iwonnę BUCZKOWSKą – autorkę wielu 
utworów adresowanych do dzieci, m.in. wierszy, piosenek, opowiadań, scenariuszy, a także 
bajek scenicznych i musicali. Laureatkę wielu konkursów literackich witano bardzo ciepło.

W spotkaniu z pisarką uczestniczyły dzie-
ci z  każdej grupy wiekowej w  przed-

szkolu. Wszystkich zebranych powitała dyrek-
tor Ewa KOŁODZIEJCZYK w scenerii Dobosza 
i  mysiej rodzinki, bohaterów jednego z  jej 
opowiadań. Iwonna BUCZKOWSKA na po-
czątku zadawała dzieciom pytania: kim jest 
autor? jak się pisze książki? Mali goście mogli 
posłuchać wierszy Buty, Kumpel Zdzisia w wy-
konaniu samej autorki. Jak się okazało, pani 
Iwonna ma jeszcze jeden talent – muzyczny. 
Pisarka zaśpiewała przedszkolakom piękną 
kołysankę. Autorka przeczytała również frag-
ment książki dla dzieci O  Doboszu, drewnia-
nym ludku, który mieszkał w  ogródku, który 
poprzez empatię i idące za nią dobre uczyn-
ki, zdobywa to, co w życiu najcenniejsze, czyli 
przyjaźń i zaufanie.

Przez cały czas trwania spotkania pa-
nowała bardzo miła i serdeczna atmosfera. 
Pani Iwonna wraz z  podziękowaniami od 
naszych przedszkolaków otrzymała laurkę 
oraz kwiaty. ◘

Wiesława Kieller

dziękujemy Pani k. cicHosz – 
mamie antosi z gr. Prosiaczki – 
za zorganizoWanie sPotkania 
z Poetką.

Wspólnie z TPD, Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie przygotował dla uczniów 
szkoły propozycje na aktywne ferie. Półkolonie odbyły się w pierwszym tygodniu 

zimowego wypoczynku, a zainteresowanie nimi przerosło oczekiwania organizatorów.
Wśród atrakcji były m.in. wyjazdy na lodowisko i basen, wizyta w Centrum Nauki Koper-

nik w Warszawie, kino. Zadbano o wyżywienie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim dobrą 
zabawę. Każdy dzień był inny, pełen niezapomnianych wrażeń. ◘

Krystyna Wroniewicz

aktywne ferie
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Feriada 2015
Dużym zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna Feriada zorganizowana przez GOK w Wiązownie. 
Można było skorzystać z zajęć prowadzonych przez instruktorów GOK w wiązowskim ośrodku i filii 
w Woli Karczewskiej. W zimowej akcji wzięło udział 101 uczestników.

Dzieci chętnie startowały w zabawach, kon-
kursach, grach świetlicowych i ruchowych 

prowadzonych przez opiekunów. Nawiązywa-
ły nowe znajomości i  przyjaźnie. Atrakcyjna 
oferta obejmowała kilka różnych propozycji. 
Zorganizowano m.in. spektakl, zajęcia ani-
macyjne i warsztaty rękodzieła. Dzieci odwie-
dziły też warszawskie kino i  celestynowskie 
Centrum Edukacji Leśnej, a na koniec zorgani-
zowano ognisko i pieczono kiełbaski.

W ostatnim dniu ferii odbyły się zajęcia war-
sztatowe „Rady na odpady” przygotowane i pro-
wadzone przez pracowników Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy, Joannę IWAŃSKą 
i Joannę SAWIŃSKą. Uczestnicy warsztatów po-
znali dwa pojęcia: segregacja i recykling. Dzieci 
zapoznały się z  zasadami segregacji odpadów, 
zrozumiały potrzebę segregacji i recyklingu od-
padów. Potem wybrały się na wycieczkę do sor-
towni firmy „Lekaro” w Woli Duckiej. ◘

Anna Chwalczuk

Bajkowe Poranki w teatrze
Raz w  miesiącu, w  niedzielę Wiązow-

ski Teatr Amatorski zaprasza dzieci i  ro-
dziców na spotkania z  bajką muzyczną. 
W  lutym teatr zaprezentował opowieść 
o  Krasnoludku Łapciusiu pt. „W  Karzełko-
wie”. W  trakcie poszukiwań zagubionej 
czapeczki krasnal wędruje po lesie, spoty-
kając różne zwierzęta.

Warsztaty plastyczne w świetlicach
Od lutego br. wznowione zostały war-

sztaty plastyczne w świetlicach w Dziechciń-
cu, Duchnowie, Majdanie i  Żanęcinie. War-
sztaty prowadzą Małgorzata i Grzegorz Kruk. 
W  ramach warsztatów prezentowane będą 
techniki malowania na różnych strukturach, 
decoupage, stworki i potworki. Zajęcia odby-
wają się w soboty. Koszt zajęć 15 zł/mies. 

ach, 
cóż to był za bal!

Przygotowania do balu były bardzo in-
tensywne. Dziewczynki chętnie wy-

konały kolorowe opaski i  ozdobiły je ce-
kinami, bibułą i kolorowym papierem. 
Uczestnicy balu przebrani w najróżniejsze 
stroje doskonale bawili się przy muzyce. 
W  przerwie na odpoczynek mieli okazję 
porozmawiać o książkach. Dzieci bezbłęd-
nie odpowiedziały na przygotowane baj-
kowe zagadki. Na koniec zabawy wspólnie 
przygotowano sałatkę z  przyniesionych 
wcześniej owoców.

Celem tego projektu było promowa-
nie biblioteki duchnowskiej, populary-
zacja czytelnictwa, pozyskanie nowych 
czytelników, integracja środowiska lokal-
nego oraz propagowanie aktywnego spę-
dzania wolnego czasu i  zdrowego odży-
wiania. ◘

Marzena Kopka

Polecamy kulturę …
Od tego numeru, co miesiąc w „Powiązaniach” pracownicy GOK polecać będą 
najciekawsze zajęcia, prowadzone w ramach ośrodka. Po szczegółowe informacje 
zapraszamy na stronę www.gok-wiazowna.pl

Batik coraz bardziej popularny
Na pokazowych warsztatach batiku 

(05.02.2015 r.) każdy mógł spróbować swo-
ich sił malowaniu woskiem. Tworzenie batiku 
składa się z  wielu etapów i  na początku nie 
widać efektu. Jednak po końcowym praso-
waniu uczestniczki wpadły w zachwyt, że oto 
własnoręcznie wykonały tak ciekawe i bogate 
w walory artystyczne prace. Batik jest techniką, 
w której dużą rolę gra przypadek, a czwartkowe 
warsztaty pokazały, jak piękne mogą być efekty 
jego działania i  w  jaki sposób można go twór-
czo wykorzystać – mówi Karolina SMOLIŃSKA 
– POSZWALD, p.o. dyrektora GOK. Zaprasza-
my na zajęcia z  batiku w  każdy poniedziałek 
o 18.30. Koszt zajęć 30 zł/mies. ◘

Dorota Czermińska

W ostatnim dniu stycznia br. wypożyczalnia 
w duchnowskiej filii Gminnej Bibliotece Publicznej 
zamieniła się w kolorową salę balową. Przybyli 
na bal karnawałowy goście byli zachwyceni 
niecodziennym obliczem tego miejsca.

Wspólne przygotowania do balu to równie dobra zabawa

Uczestnicy Feriady podczas wizyty w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie
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gminna biblioteka 
Publiczna poleca …

W comiesięcznym cyklu GBP 
poleca trzy historie kobiet 
– nie tylko dla kobiet! Te i inne książki 
można przeglądać i rezerwować 
on-line na stronie biblioteki: 
www.katalog.bp-wiazowna.pl. 

Melanie Benjamin „Żona lotnika: 
kobieta, która podbiła niebo”

Barwna opowieść o życiu Anne i Charlesa 
Lindberghów na tle złotego wieku lotnictwa 
i literatury w Ameryce. On był najsłynniejszym 
amerykańskim lotnikiem, który jako pierwszy 
samotnie przeleciał przez Atlantyk, ona była 
córką dyplomaty, pierwszą Amerykanką z  li-
cencją pilota szybowcowego, pisarką, kobietą 
niepokorną Niektórzy chcą ją pamiętać jako 
żonę przy bohaterskim mężu, a przecież mnó-
stwo osiągnęła. Wiele kobiet uważa ją za jedną 
z pierwszych pi sarek – feministek. Tu autorka 
przedstawia prawdziwą, fascynującą historię 
małżeństwa dwojga indywidualistów.

Wiązowski GOK za pośrednictwem 
LGD „Natura i  Kultura” złożył wnio-

sek o  pozyskanie pomocy z  EFRR na  rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie  
„Rozwijanie aktywności społeczności lokal-
nej poprzez zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – budowę placu zabaw 
we Wsi Wola Ducka.” W  ramach projektu 
uporządkowano teren przy świetlicy, zaku-
piono i zamontowano zestaw urządzeń re-
kreacyjnych typu huśtawki, drabinki, zjeż-
dżalnia dla dzieci młodszych i  starszych. 
Część prac związanych z uporządkowa-
niem terenu i przygotowaniem terenu pod 
plac zabaw wykonali mieszkańcy. 

Całkowity koszt projektu to 31 877,38 zł, 
z  czego wnioskowana kwota pomocy – 
21 900 zł. ◘

Dorota Czermińska

Katarzyna Archimowicz 
„Miłość w Burzanach”

Burzany są dla Grety prawdziwym 
azylem. Stąd pochodzi, to właśnie na 
urokliwym Polesiu chciałaby kiedyś za-
puścić korzenie. Podczas wizyty w  ro-
dzinnych stronach Greta dowiaduje się, 
że jej mąż podjął za jej plecami ważne 
życiowe decyzje. Wątpliwości przybierają 
na sile, kiedy w okolicy pojawia się intry-
gujący mężczyzna. Kim jest i  czy można 
mu ufać…? Czasem, w najmniej spodzie-
wanym momencie, spotykamy osobę, 
która odmienia nasze życie. W  niemal 
bajkowy sposób.

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

Charlotte Link 
„Nieproszony gość”

Po śmierci męża życie Rebecki Brandt 
straciło sens do tego stopnia, że postanawia 
się z  nim rozstać. Jednak niespodziewana 
wizyta starego przyjaciela w  towarzystwie 
dwojga przypadkowo spotkanych autosto-
powiczów, Ingi i Mariusa, zmusza Rebeccę do 
odłożenia starannie zaplanowanego samo-
bójstwa. Rebecca wypożycza im ukochaną 
łódź męża, by mogli swobodnie pożeglować 
po Morzu Śródziemnym. ◘

nowy plac zabaw w Woli duckiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Kontynuujemy obiecaną politykę otwartości! W tym numerze prezentujemy wykaz najważniejszych inwestycji, których realizacja została 
zaplanowana w roku bieżącym. W następnych numerach informować będziemy o postępach prac, by każdy z Państwa mógł się dowiedzieć, 
na jakim etapie jest interesujące go zadanie. Pełna, oficjalna informacja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, 
w uchwale budżetowej. Poniższe zestawienie ma charakter poglądowy – pracownicy wskazanych w nich jednostek organizacyjnych udzielą 
odpowiedzi na pytania dotyczące zadań inwestycyjnych naszej Gminy.

inWestycje 2015 W gminie

miejscoWość nazWa zadania inWestycyjnego całkoWita Wartość 
zadania (W zł)

stan 
zaaWansoWania realizator

Bolesławów Oświetlenie ul. Młynarskiej 20 000,00 F.P. WI

Boryszew

Budowa kanalizacji sanitarnej: Boryszew 
(Duchnów, Stefanówka, Wiązowna) 724 084,00 F.R. WI

Przebudowa drogi gminnej w Boryszewie - projekt 500,00 F.P. WI
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 9 381,26 K.Z. WT

Czarnówka Budowa chodnika przy drodze powiatowej - pomoc finansowa dla Powiatu 50 000,00 F.P. WT
Budowa sieci wodociągowej ul. Lawendowa (IL) 44 700,00 F.P. WI/ ZWIK

Duchnów 

Budowa kanalizacji - projekt 120 000,00 F.P. WI/ ZWIK
Budowa kanalizacji sanitarnej: Duchnów 
(Boryszew, Stefanówka, Wiązowna) 724 084,00 F.R. WI

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w ul. 
Kazimierza Dowjata (darowizna) 11 325,00 F.P. WT

Oświetlenie ul. Księżycowej, II etap 44 000,00 W.W. WI
Oświetlenie ul. Łabędziej i Nizinnej 10 800,00 W.W. WI
Zakup kotła gazowego  c.o. wraz z montażem 
w budynku świetlicy i biblioteki 5 200,00 Z.Z. WT

Dziechciniec Oświetlenie ul. Kamiennej Górki - I etap 30 000,00 F.P. WI
Oświetlenie ul. Piaskowej - róg ul. Ziołowej 15 000,00 F.P. WI

Emów Modernizacja ul. Sosnowej - I etap 100 500,00 F.P. WT/WI
Oświetlenie ul. Sosnowej 39 200,00 F.P. WI

Glinianka

Chodnik w ul. Wrzosowej – kontynuacja pomocy finansowej dla Powiatu 130 000,00 F.P. WT
Nakładka asfaltowa w ul. Łąkowej - pomoc rzeczowa dla Powiatu 100 000,00 F.P. WT
Oświetlenie ul. Łąkowej - projekt 40 000,00 F.P. WI
Przebudowa ul. Kościelnej - projekt 500,00 F.P. WI
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Sosnowej 10 000,00 F.P. WT

Góraszka 
Budowa sieci wodociągowej (IL) 52 500,00 F.P. WI/ ZWIK
Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu 10 952,89 F.P. WI
Odwodnienie  ul. Zielonej i Flory 50 252,00 F.P. OŚ

Izabela 

Budowa świetlicy - projekt 16 509,17 F.P. WI
Modernizacja drogi powiatowej: Majdan, Izabela, 
Michałówek, Duchnów - pomoc rzeczowa dla Powiatu 300 000,00 F.P. WT

Wykonanie sieci wodociagowej (IL) 137 800,00 F.P. WI/ ZWIK
Zagospodarowanie placu zabaw 8 846,91 F.P. WT

Kąck Oświetlenie uliczne Kolonia- Kąck 16 615,00 F.P. WI

Kopki Budowa drogi gminnej ul. Trakt Napoleoński - projekt 5 000,00 F.P. WI
Budowa oświetlenia ul. Jeździeckiej od ul. Trakt Napoleoński 10 000,00 W.W. WI

Lipowo Budowa altanki wraz z wyposażeniem  17 438,31 W.W. WI

Majdan

Budowa siłowni plenerowej 17 500,00 F.P. WI
Budowa sieci wodociągowej (IL) 150 841,00 P.N.B WI/ ZWIK
Kanalizacja - centralna część miejscowości 6 000,00 F.P. WI/ ZWIK
Kanalizacja - wschodnia część miejscowości 4 000,00 F.P. WI/ ZWIK
Modernizacja drogi powiatowej: Majdan, Izabela, 
Michałówek, Duchnów - pomoc rzeczowa dla Powiatu 300 000,00 F.P. WT

Oświetlenie ul. Równej (IL) 23 000,00 F.P. WI
Oświetlenie drogi do Zagórza 18 000,00 W.W. WI
Przebudowa oświetlenia w ul. Willowej (IL) 8 500,00 F.P. WI
Zakup i ułożenie krawężników i kostki brukowej na terenie świetlicy 5 200,00 F.P. WT

AktuAlności
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ReALizAtoRzy: F.P. – faza PrzygotoWaWcza / ProjeKtoWa

oś – Wydział ochrony środoWisKa F.r. – faza realizacji

Wi – Wydział inWestycji il – inicjatyWa loKalna

Wt – Wydział techniczny k.z. – Kontynuacja zadania

zWik – zaKład WodociągóW i Kanalizacji P.n.b. – PozWolenie na budoWę

W.W. – Wyłonienie WyKonaWcy

z.z. – zadanie zaKończone

Malcanów 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze 
powiatowej od Wiązowny do Glinianki - projekt 100 000,00 F.P. WI

Budowa ul. Podleśnej - projekt 6 000,00 F.P. WI
Budowa ul. Żwirowej - projekt 5 000,00 F.P. WI
Budowa siłowni plenerowej 15 000,00 W.W. WI
Modernizacja i rozbudowa szkoły 5 967 000,00 K.Z. WI
Nakładka asfaltowa na odcinku drogi powiatowej  
- pomoc rzeczowa dla Powiatu 250 000,00 F.P. WT

Osiedle Parkowe Wymiana nakładki na drodze wewnętrznej 47 000,00 F.P. WT

Pęclin
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 60 000,00 F.P. WI
Modernizacja drogi powiatowej  - pomoc rzeczowa dla Powiatu 100 000,00 F.P. WT
Zagospodarowanie placu zabaw 31 130,32 F.P. WT

Radiówek 
Budowa kanalizacji sanitarnej: Radiówek (Wiązowna, Żanęcin) 3 426 596,67 F.R. WI
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 9 191,99 K.Z. WT
Zakup i montaż piłkochwytów na boisku 4 300,00 Z.Z. GOPS

Rzakta Modernizacja drogi powiatowej - pomoc finansowa dla Powiatu 100 000,00 F.P. WT
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 45 000,00 F.P. WI/ ZWIK

Stefanówka
Budowa kanalizacji sanitarnej: Stefanówka 
(Boryszew, Duchnów, Wiązowna) 724 084,00 F.R. WI

Oświetlenie ul. Złotej - projekt 8 000,00 F.P. WI

Wiązowna 
Gminna 

Budowa kanalizacji sanitarnej: Wiązowna (Radiówek, Żanęcin) 3 426 596,67 F.R. WI
Budowa kanalizacji sanitarnej: Wiązowna 
(Boryszew, Duchnów, Stefanówka) 724 084,00 F.R. WI

Budowa ul. Polnej i ul. Brzozowej - projekt  5 000,00 F.P. WI
Modernizacja zastawki na Kanale Boryszewskim 30 000,00 F.P. OŚ
Zagospodarowanie Parku Centrum Wiązowna - etap III 100 000,00 W.W. WI

Wiązowna 
Kościelna 

Budowa kanalizacji sanitarnej: Wiązowna (Radiówek, Żanęcin) 3 426 596,67 F.R. WI
Budowa kanalizacji sanitarnej: Wiązowna 
(Boryszew, Duchnów, Stefanówka) 724 084,00 F.R. WI

Budowa ul. Turystycznej - projekt 5 000,00 F.P. WI
Chodnik przy ul. Pęclińskiej (od ul. Kościelnej do ul. Sarniej) - etap III 100 000,00 W.W. WI
Budowa kanalizacji: ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni 100 000,00 F.R. WI/ ZWIK
Budowa kanalizacji ul. Sadowa (IL) 70 000,00 F.P. WI/ ZWIK
Oświetlenie ul. Spokojnej - projekt 10 000,00 F.P. WI

Wola Ducka Oświetlenie na ul. Górnej i ul. Wczasowej 15 000,00 F.P. WI

Wola Karczewska 

Chodnik przy ul. Doliny Świdra od skrzyżowania z 
drogą 2710W do końca asfaltu - projekt 17 532,17 F.P. WI

Modernizacja W.D.K „Nad Świdrem” - poddasze 50 000,00 F.P. WI
Oświetlenie ul. Ogrodów 17 200,00 F.P. WI

Zakręt

Budowa ul. Kościelnej - projekt 5 000,00 F.P. WI
Oświetlenie ul. Dobrej (IL) 5 900,00 F.P. WI
Oświetlenie ul. Sosnowej 33 000,00 F.P. WI
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego 25 000,00 F.P. OŚ/WI
Zagospodarowanie terenu podarowanego przez SKR 34 276,00 F.P. WI

Żanęcin Zagospodarowanie placu zabaw 11 000,00 F.P. WI

miejscoWość nazWa zadania inWestycyjnego całkoWita Wartość 
zadania (W zł)

stan 
zaaWansoWania realizator
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Bezmyślność, niewiedza czy brak znajomo-
ści podstaw dobrej promocji – tak w skró-

cie można ocenić to działanie. Wbijanie gwoź-
dzi, pinezek czy zszywek to barbarzyństwo. 
Przyklejanie taśmą może nie jest aż tak bardzo 
szkodliwe, ale równie nieestetyczne.

Ci, którzy myślą, że umieszczanie ogło-
szeń czy plakatów w miejscach do tego nie-
przeznaczonych jest bezkarne, są w  błę-
dzie. Przypominamy i  ostrzegamy zarazem, 
że umieszczanie plakatów, ogłoszeń, ulotek 
czy rysunków w  miejscach niedozwolonych 
jest wykroczeniem i  podlega karze. Zgodnie 
z kodeksem wykroczeń art. 63a Kto umieszcza 
w  miejscu publicznym do tego nie przeznaczo-
nym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis 
lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny 
w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym 
miejscem, podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny.

Plakaty wywieszać można tylko w  miej-
scach do tego przeznaczonych, np. na słu-
pach ogłoszeniowych za zgodą zarządza-
jącego tym miejscem. Z  kolei na terenach 
prywatnych plakaty można wywieszać tylko 
za zgodą właściciela. Rozwieszanie informa-
cji „gdzie popadnie” nie wpływa korzystnie na 
estetykę naszej gminy, dlatego nie pozwólmy 
jej w ten sposób zaśmiecać. ◘

Joanna Iwańska

W celu aktualizacji ewidencji zwracamy 
się z  uprzejmą prośbą do mieszkań-

ców gminy Wiązowna posiadających zbior-
niki bezodpływowe lub oczyszczalnie przy-
domowe o  wypełnienie druku zgłoszenia 
do ewidencji zbiorników bezodpływowych 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków 
i  niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu 
Gminy (do pokoju nr 10) lub przesłanie na 
e-mail:  odpady@wiazowna.pl. Druk do-
stępny jest na stronie internetowej wiazow-
na.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

W  lutym na terenie gminy Wiązowna 
rozpoczęły się kontrole nieruchomości wy-
posażonych w  zbiorniki bezodpływowe na 

drzewa to nie słupy 
 „Usługi remontowo-budowlane”, „Pożyczki” – m.in. takiej treści ogłoszenia znajdziemy 
na drzewach w naszej gminie. Na taki sposób pozyskania klientów decydują się nie tylko osoby 
prywatne, ale też przedsiębiorstwa. A przecież drzewa to nie słupy ogłoszeniowe!

kontrola
Zgodnie z prawem gminy mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości 
płynne (szamb) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Natomiast 
do obowiązków właścicieli nieruchomości 
należy udokumentowanie (umowa, opłaty) 
korzystania z usług firmy posiadającej 
stosowne zezwolenie w tym zakresie. 

Harmonogram przeprowadzenia kontroli 
nieruchomości posiadających zbiorniki 

bezodpływowe (szamba) 
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków 

na terenie Gminy Wiązowna

Lp. Miejscowość Dzień kontroli 
Godzina

1 Bolesławów 16-17.02.2015r. 8.00-16.00
2 Czarnówka 18-19.02.2015r. 8.00-16.00
3 Glinianka 23-27.02.2015r 8.00-16.00
4 Kopki 09-10.03.2015r 8.00-16.00
5 Kruszówiec 13.03.2015r. 8.00-16.00
6 Lipowo 16-18.03.2015r. 8.00-16.00
7 Poręby 20.03.2015r. 8.00-16.00
8 Rzakta 25-27.03.2015r. 8.00-16.00
9 Wola Ducka 07-10.04.2015r. 8.00-16.00

10 Wola Karczewska 13-17.04.2015r. 8.00-16.00
11 Duchnów 27-28.04.2015r. 8.00-16.00
12 Izabela 29-30.04.2015r. 8.00-16.00
13 Majdan 06-08.05.2015r. 8.00-16.00
14 Michałówek 11.05.2015r. 8.00-16.00
15 Zagórze 12.05.2015r. 8.00-16.00
16 Zakręt 18-21.05.2015r. 8.00-16.00
17 Dziechciniec 26-27.05.2015r. 8.00-16.00
18 Emów 01-03.06.2015r. 8.00-16.00
19 Rudka 12.06.2015r. 8.00-16.00
20 Kąck 16-17.06.2015r. 8.00-16.00
21 Malcanów 22-24.06.2015r. 8.00-16.00
22 Pęclin 29-30.2015r. 8.00-16.00
23 Żanęcin 06-07.2015r. 8.00-16.00
24 Boryszew 09-10.07.2015r. 8.00-16.00
25 Góraszka 15-17.07.2015r. 8.00-16.00
26 Stefanówka 20-21.07.2015r. 8.00-16.00
27 Wiązowna Gminna 22-24.07.2015r. 8.00-16.00
28 Wiązowna Kościelna 28-31.07.2015r. 8.00-16.00

nieczystości ciekłe oraz przydomowe oczysz-
czalnie ścieków. Kontrole prowadzone są przez 
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
posiadających upoważnienia do przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie przestrzegania i sto-
sowania przepisów ustawy o  utrzymaniu czy-
stości i porządku na terenie Gminy Wiązowna. 
Kontrole potrwają do dnia 31.07.2015 r. 

Podczas przeprowadzania kontroli po-
siadanych zbiorników bezodpływowych są 
sprawdzane umowy oraz rachunki potwier-
dzające wywóz nieczystości ciekłych przez 
przedsiębiorców uprawnionych do prowa-
dzenia działalności w  zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych z terenu gminy. W przypad-
ku otrzymania pisemnego wezwania należy 
w terminie 14 dni udokumentować w urzędzie 
potwierdzenie tych zobowiązań. Właściciele 
nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpi-
sanych umów na opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych,  powinni to uczynić niezwłocz-
nie. Wyniki kontroli zostaną przedstawione po 
jej zakończeniu. ◘

Joanna Iwańska

Drzewa to nie miejsca na ogloszenia. Wspolnie dbajmy o nasza przyrode
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idzie 
wiosna!

zajrzyj 
na Fb
„Ochrona środowiska w  Gminie Wiązowna” 
– to strona na wszystkich zainteresowanych 
ekologią w  naszej gminie, utworzona i  pro-
wadzona na popularnym portalu społecz-
nościowym Facebook. Za jej pośrednictwem 
można zgłaszać uwagi i  wnioski dotyczące 
ochrony środowiska i zarządzania nim w gmi-
nie. Tu publikowane są informacje o  działa-
niach w  zakresie ekologii, a  także o  konkur-
sach i zbiórkach. Polecam!

Anna Rosłaniec

zebrano 
azbest

Na początku grudnia 2014 r. zakończono 
realizację zadania „Odbiór i  transport 

do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nie-
ruchomości na terenie Gminy Wiązowna” 
zgodnie z umową Nr 0926/14/OZ/D z dnia 
10.12.2014 r. zawartą z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w  ramach Programu 
nr 2014-Oz-21 pt. "Usuwanie i  unieszkod-
liwianie azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego". 

W marcu, gdy przymrozki zelżą, a tempe-
ratura w ciągu doby nie spada poniżej 

0 stopni Celsjusza, należy zdjąć okrycia z ro-
ślin zabezpieczonych przed zimą. Najlepiej 
jest przystąpić do tego zajęcia w  dni po-
chmurne, aby nie narazić roślin na zbyt duże 
wahania temperatur.

Początek wiosny to również dobry czas na 
pozbycie się zwiędłych części bylin oraz przy-
cięcie krzewów, co sprawi, że zaczną rosnąć 
bujniej. Poza tym z  krzewów liściastych i  igla-
stych usuwamy gałęzie, na których widoczne 
są uszkodzenia spowodowane mrozem. Pod 
koniec marca nawozimy rośliny wcześnie roz-
poczynające wegetację. Możemy to zrobić po-
przez zastosowanie nawozów sztucznych lub 
rozłożenie warstwy kompostu na rabatach. 
Dodatkowo, aby zachować odpowiednio wy-
soką wilgotność gleby oraz by zapobiec inwa-
zji chwastów, dosypujemy ściółkę z  kory, tam 
gdzie podczas jesieni i zimy powstały jej ubytki.

Intensywnej pielęgnacji wymaga rów-
nież trawnik. Już na początku marca, jeże-
li nie ma śniegu, powierzchnie trawnika 
mocno grabimy, aby pozbyć się zeszło-
rocznych liści, obumarłych źdźbeł trawy 
oraz filcu. W  tym celu można przeprowa-
dzić aerację oraz wertykulację trawnika. 
Dzięki tym zabiegom darń szybciej zre-
generuje się po zimie. Dodatkowo pod 
koniec marca można pierwszy raz zasilić 
trawnik nawozem. Nie zapomnijmy rów-
nież o przeglądzie automatycznych syste-
mów nawadniania. Powinny być gotowe 
do pracy, gdy tylko ruszy okres wegetacyj-
ny roślin.

Wiosna nadchodzi, nie ma wymówek… 
Grabie, szpadle i sekatory w dłoń i do pracy, 
miłośnicy ogrodów! ◘

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

www.systemy-nawadniajace.com

Łączny koszt zadania wyniósł 35 767,57 zł 
z czego 30 402,00 zł, tj. 85% kosztu kwalifiko-
wanego brutto stanowiła dotacja WFOŚiGW 
w  Warszawie. Dzięki dotacji oraz środków 
własnych zabezpieczonych w budżecie gmi-
ny odebrano 89,751 Mg materiałów zawie-
rających azbest z  38 nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Wiązowna. ◘

Joanna Iwańska

Jak co roku podczas przedwiośnia 
prawie w każdym miłośniku przyrody 
radość wzbudzają dłuższe dni, 
widok powracających kluczy gęsi, 
radosne krzyki żurawi, które z chęcią 
powracają do naszej gminy i f lorę 
powolutku budzącą się do życia. 
Jest to czas, gdy prace w ogrodzie 
nie kojarzą się z obowiązkiem, 
a z przyjemnością i nadzieją 
na wspaniały efekt pracy 
już za parę tygodni.
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Tenis stołowy staje się jedną 
z wiodących dyscyplin sportowych w gminie. 

GKTS nie narzeka na brak zainteresowania

Gdy pracowałem w  samorządzie powiato-
wym, wspólnie ze szkolnym środowiskiem 

sportowym planowałem działania na rzecz spor-
tu najmłodszych. Teraz zamierzam rozwijać sport 
szkolny w  gminie – mówił wójt podczas po-
siedzenia Gminnej Rady Sportu (17.02.2015), 
w  której zasiada m.in. Tomasz GRZYBOWSKI. 
Ten nauczyciel wychowania fizycznego i miesz-
kaniec Wiązowny, od 10 lat prowadzi GKTS Wią-
zowna – jeden z  niewielu klubów w  regionie, 
który może poszczycić się sukcesami na arenie 
krajowej. Wychowankowie Grzybowskiego gra-

gminny koordynator sportu
Tomasz GRZYBOWSKI  (1973 r.) od początku lutego br. pełni funkcję gminnego koordynatora 
sportu w szkołach gminy.  Na zmiany w sporcie nalega wójt Janusz BUDNY, który zapowiada 
rewolucję w tej sferze.

ją w  Kadrze Mazowsza, a  także w  Kadrze Pol-
ski. Przed nim kolejne zadanie: więcej sportu 
w gminnych szkołach!

Wspólnie z wójtem, GRS oraz środowiskiem 
sportowym chcemy zwiększenia liczby dzieci 
i młodzieży zaangażowanych w sport i rekrea-
cję ruchową poprzez regularne zajęcia w szko-
le, zajęcia pozalekcyjne oraz uczestnictwo 
w różnego rodzaju turniejach, meczach i zawo-
dach sportowych – komentuje koordynator. 
Musimy stworzyć warunki, by móc rywalizować 
ze sportowcami w  powiecie i  województwie, 

Dla najmłodszych przygotowano ćwi-
czenia z  prawidłowym trzymaniem ra-

kietki, pracę na nogach oraz prawidłowe 
odbicia proste itp. Codzienny trening koń-

W pierwszym meczu Mateusz NIEDZIEL-
SKI w  piątym secie po kancie stołu 

przegrał na przewagi 11:13, w  drugim me-
czu Kamil SITEK przegrał z  Janem OLKIEM 
1:3. Trzeci pojedynek Tomasz GRZYBOWSKI 
przy wspaniałym dopingu miejscowych ki-
biców wygrał 3:1. Kolejny mecz deblistów 
był bardzo wyrównany, ale zakończył się 
przegranej GKTS 1:3. W  ostatniej rundzie 
M. NIEWIEDZIELSKI uległ zawodnikowi ze 
„Spójni” 1:3 i cały mecz zakończył się wygra-
ną warszawskiego klubu.

Zawodnikom kibicowali sympatycy te-
nisa, mieszkańcy, wójt Janusz BUDNY, rad-
ne gminy Marzena DACH i Mariola KUBLIK, 
a  także dyrektor ZSG w  Wiązownie Kata-
rzyna LACKA. Kapitan drużyny przeciw-
nej, Przemysław SAŁACIŃSKI przyznał po 
meczu, że drużyna z Wiązowny ma poten-
cjał na pierwszą  ligę, a  jeśli tak twierdzi 
czołowy zawodnik pierwszej ligi i  jeden 
z  faworytów w  Mistrzostwach Mazowsza 
Seniorów w  tym sezonie, już dziś należy 
wspierać GKTS.

Ferie z tenisem 
W pierwszym tygodniu ferii GKTS Wiązowna 
zorganizował dla wszystkich chętnych treningi 
i turnieje tenisa stołowego. Zajęcia odbywały 
się od godziny 10.00 do 14.00 od poniedziałku 
do soboty. Pod okiem specjalistów podopieczni 
uczyli się lub doskonalili odbicia.

Finał nie dla 
naszych
Mecz finałowy Pucharu Polski na 
Mazowszu (12.02.2015 r.)w tenisie 
stołowym pomiędzy GKTS Wiązowna 
i KS „Spójnia” Warszawa zakończył 
się wynikiem 1:4. Pomimo wysokiej 
przegranej z faworytem meczu, zawodnicy 
z Wiązowny nie muszą się wstydzić swojej 
postawy, a wynik 2 meczy przegranych 
przez zawodników GKTS-u mógł być inny. 

Podziękowania dla firmy styldruK 
za ufundowanie koszulek na ten mecz, 

artura Kublika za nagrody dla zawodników 
oraz wszystkich, którzy przyczynili się do 

zorganizowania meczu na wysokim poziomie. 

Marcin GÓRECKI, Czarek BAJER, Kuba PO-
ROWSKI, Kamil ROGOZIŃSKI oraz dziewczy-
ny Magda SOBOTA, Ola GOŁąB, Eliza WITAN, 
Karolina CHOJNOWSKA, Daria CHOJNOW-
SKA, Wiktoria BAJER oraz najmłodsi Maciek 
SKWARA i  Piotr WąSOWSKI. Zwieńczeniem 
treningów w ferie był turniej Grand Prix Wią-
zowny, w  którym oprócz dzieci i  młodzieży 
wystąpili dorośli tenisiści z naszej gminy. ◘

Trenerzy GKTS Wiązowna

a  sportu trzeba uczyć „od dziecka”. Nowy ko-
ordynator zapowiada organizację mistrzostw 
gminnych, a  od września br. – udział szkół 
w mistrzostwach Powiatu i wyżej. ◘

Anna Rosłaniec

Udział w Finale Pucharu Polski na Mazow-
szu jest bardzo dużym sukcesem dla naszej dru-
żyny i  całej Gminy – komentował po meczu 
T. GRZYBOWSKI. – O  naszej przegranej decy-
dują, niestety, także inne czynniki, m.in. bu-
dżet klubu, warunki treningowe czy wsparcie 
samorządu. Na nasze nieszczęście 4 lata temu 
przerwano budowanie profesjonalnego klubu 
tenisa stołowego. Liczę, że nowe władze gminy 
powrócą do tematu … ◘

GKTS

zapraszamy na naukę i treningi tenisa 
stołowego we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 17.00 – 20.00. zajęcia są bezpłatne, 
współfinansowane przez gminę Wiązowna.

Tomasz GRZYbOWSKI odznaczony brązową odznaką 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego (2011)

czono grami kontrolnymi i na punkty. W te-
ście odbić najlepiej poradził sobie Bartek 
KUBLIK, który odbijał F i B piłeczkę po prze-
kątnej 187 razy! Najlepsi z klas 1-3 to Piotr 
WąSOWSKI (88 razy) i Maciek SKWARA (39). 
Najlepsi z  klas 4-6 okazali się Bartek KUB-
LIK (187), Mateusz ŻELAZO (136). Najlepsi 
z  gimnazjum to Piotr GORZKOWSKI (110) 
i Kamil ROGOZIŃSKI (21). Najlepsze dziew-
częta to Ola GOŁąB (114) i Karolina CHOJ-
NOWSKA (55).

Na wyróżnienie w  turnieju wewnętrz-
nym zasłużyli: Adrian WOŹNIAK, Szymon 
DąBROWSKI, Mateusz ŻELAZO, Kuba SZU-
LIK, Jakub KĘPIŃSKI, Szczepan KRYPIAK, 
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Szachowi podopieczni klubu: Sandra 
PADUCH, Michał GIEPARDA oraz Ty-

mon WRÓBLEWSKI reprezentowali Szkołę 
Podstawową w  Gliniance. Codziennie ra-
no na stoku zjeżdżali na nartach, po po-
łudniu chodzili na wycieczki. Zwiedzili 
Gubałówkę, Dolinę Kościeliską, skocznię 
narciarską, a  także wiele innych cieka-
wych miejsc w okolicy. Wieczorem, wspól-
nie z innymi szachistami, rozgrywali kolej-
ne partie gry. ◘

UKS MDK

szachowe ferie zimowe 
w zakopanem
Między 17 a 24.01.2015 r. odbyły się zimowe ferie na sportowo w Zakopanem. Organizatorem 
wyjazdu był UKS MDK Otwock. Pod okiem prezesa klubu Andrzeja DOBROWOLSKIEGO 
oraz instruktorów i opiekunów młodzi szachiści zdobywali kolejne umiejętności.

Michał Gieparda z SP w Gliniance zdobył upragnioną piatą kategorię szachową

Urokliwe miasto wywarło na najmłodszych ogromne wrażenie
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bezpiecznie na wsi 
– zwierzaki to nie pluszaki!

Konkurs organizowany jest przez KRUS we 
współpracy z dyrekcjami szkół podstawo-

wych, zainteresowanymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego i  udziałem lokalnych 
mediów. Celem jest promowanie pozytyw-
nych zachowań związanych z pracą i zabawą 
w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami kon-

Odpady zostaną odebrane bezpłatnie 
sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu 
(na co najmniej 2 dni przed terminem od-
bioru) do Wydziału Ochrony Środowiska 
urzędu, tel. 22 789 01 20 wew. 216 lub 218, 
e-mail: odpady@wiazowna.pl (adres po-
sesji i dane kontaktowe). Odpady z nieru-
chomości niezgłoszonych nie zostaną ode-
brane.

Odpady należy wystawić przed po-
sesję do godz. 6.00 rano w  dniu wywo-

zu wg harmonogramu: 24.03. – Bole-
sławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, 
K ruszówiec,  L ipowo,  Poręby,  Rzakta , 
Wola Ducka, Wola Karczewska; 26.03. – 
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, 
Zagórze, Zakręt; 27.03. – Dziechciniec, 
Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malca-
nów, Pęclin, Żanęcin; 28.03. – Boryszew, 
Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os. 
Parkowe. ◘

Joanna Iwańska

Każda zmiana w  ewidencji gruntów 
i  budynków ma wpływ na prawidło-

wość naliczenia podatku i  jego wysokość. 
Wnioski zawierające informację o  nie-
ruchomości po modernizacji ewidencji, 
będą podstawą do naliczenia podatków 
(tj. formularza IN – informacja w  sprawie 
podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i podatku leśnego). Formularz IN do-

Oto nasze cele:

•	 zdobycie wiedzy, czym jest przemoc 
i  jak można się przed nią skutecznie 
bronić,

•	 rozpoznanie mechanizmów blokujących 
zatrzymanie przemocy w rodzinie,

•	 zmiana stereotypowego myślenia na te-
mat przemocy,

•	 poznanie własnych praw i  uczenie się 
ich egzekwowania,

•	 przekonanie się, że osoba doświadcza-
jąca przemocy jest pod prawną ochroną 
i  sprawca musi być postawiony w  stan 
oskarżenia,

•	 zdobycie wiedzy, jakie skutki w  psychi-
ce i zachowaniu dziecka może wywołać 
doświadczanie przez niego przemocy,

•	 uzyskanie przestrzeni do wzajemnego 
dzielenia się informacjami, doświad-
czeniami i  przeżyciami, które mogą 

okazać się pomocne w procesie wycho-
dzenia z przemocy,

•	 zdobycie wiedzy, w  jaki sposób aktyw-
nie przeciwdziałać przemocy w  ce-
lu ochrony siebie i  najbliższych, którzy 
również jej doświadczają,

•	 stopniowe odzyskiwanie poczucia kon-
troli i  możliwości decydowania o  swo-
im życiu,

•	 zawiązywanie nowych relacji, które 
mogą stanowić wsparcie emocjonalne 
w przeżywaniu trudnych sytuacji i wy-
darzeń

Grupa ma charakter otwarty, spotka-
nia odbywają się raz w tygodniu przez 3 go-
dziny. Przewidziany czas trwania grupy to 
6 miesięcy. Zapisy od pon. do pt. w  godz. 
08.00 – 15.00, tel. 22 778 12 33. ◘

Blanka Prejs

Przemoc 
w rodzinie
PCZ Sp. z o.o. zaprasza 
do grupy psychoedukacyjnej 
dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie. 
Grupa jest rodzajem oparcia, 
które może okazać się pomocne, 
aby nazwać i uporządkować 
swoje doświadczenia, 
by podejmować konstruktywne 
decyzje chroniące 
przed przemocą siebie 
i to, co każdy z uczestników 
uzna za najcenniejsze 
w swoim życiu.

Właścicielu! zgłoś zmiany!
W związku z zakończeniem 
postępowania w sprawie modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków 
w Gminie Wiązowna, apelujemy 
do właścicieli nieruchomości 
położonych w Gminie Wiązowna, 
aby zgłaszali się z aktualnymi 
informacjami 
o nieruchomościach.

stępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Gminy Wiązowna oraz na stronie: 
www.bip.wiazowna.pl

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

Elżbieta Cieślak

zbiórka 
odpadów
Zapraszamy do zapisywania się 
na odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z terenu 
gminy Wiązowna.

kursu mogą być uczniowie szkół podstawo-
wych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wieko-
wych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie do-
konuje szkoła do dnia 10 marca br. do właś-
ciwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS. 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pra-
cy plastycznej w  formacie A-3, w  dowolnej 
technice, o  tematyce związanej z  zapobiega-
niem wypadkom z udziałem zwierząt gospo-
darskich. Na laureatów obu etapów konkursu 
czekają nagrody rzeczowe. ◘

KRUS
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Informujemy, że wojewoda mazowiecki, re-
prezentowany przez kierownika Oddzia-

łu Nieruchomości Drogowych w  Wydziale 
Skarbu Państwa Mazowieckiego Urzedu Wo-
jewódzkiego, Małgorzatę KAMIŃSKą, wy-
raża wolę zorganizowania spotkania infor-

Wykupy 
nieruchomości 
pod drogi

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
który uczestniczył w  działaniu ratow-

niczym lub szkoleniu organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gmi-

ekwiwalent 
dla strażaków
Na lutowej sesji Rady Gminy Wiązowna podjęto 
uchwałę dotyczącą wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych za udział w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach. Obowiązek wypłaty 
ekwiwalentu wynika z ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej.

karta dużej 
rodziny
Od stycznia 2015 r. zadania wynikające 
z wydania Kartę Dużej Rodziny realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiązownie, Radiówek 25. 
Karta oferuje system zniżek  
oraz dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej 
czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom 
z  przynajmniej trójką dzieci, niezależnie 

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłat-
nie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mo-

gą korzystać z  karty dożywotnio, dzieci – do 
18 roku życia lub do ukończenia nauki, mak-
symalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legity-
mujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

nę, otrzymuje z  budżetu Gminy ekwiwa-
lent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu nie 
może przekraczać za każdą godzinę udzia-
łu w  działaniach ratowniczych i  w  szkole-
niu 1/175 przeciętnego wynagrodzenia 
ogłoszonego przez Prezesa GUS. W naszej 
gminie wynosic będzie odpowiednio 14 
i 11 zł / godz. 

Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest 
w  okresach kwartalnych po uprzednim 
złożeniu wniosku przez każdą z jednostek 
OSP. ◘

Michał Białek

macyjnego z  mieszkańcami naszej Gminy, 
którego celem byłoby OMÓWIENIE ZASAD 
I  WYJAŚNIENIE SPORNYCH KWESTII DO-
TYCZĄCYCH WYKUPÓW NIERUCHOMO-
ŚCI POD BUDOWĘ AUTOSTRADY I  DRÓG 
EKSPRESOWYCH. Ustalono wspólnie tryb 
działania.

Prosimy o przekazywanie do 10 marca 
br. bezpośrednio lub za pośrednictwem rad-
nych czy sołtysów, na adres mailowy: plano-
wanie@wiazowna.pl, na adres urzędu gmi-
ny, konkretnych zapytań, wątpliwości czy 
uwag dotyczących przyszłych wykupów. Li-
sta pytań zostanie przekazana do Oddziału 

Nieruchomości Drogowych MUW. Przedsta-
wiciele wojewody zapoznają się z  pytania-
mi i przygotują odpowiedzi, które następnie 
przedstawią na spotkaniu z mieszkańcami.

Taka formuła nie oznacza braku możli-
wosci zadawania dodatkowych pytań pod-
czas samego spotkania – umożliwi jednak 
sprawne i merytoryczne prowadzenie dysku-
sji. Informacja o terminie spotkania zostanie 
podana na stronie www.wiazowna.pl oraz 
przekazana radnym i  sołtysom. Zakładamy 
wstępnie, że spotkanie odbędzie się na prze-
łomie marca i kwietnia br. ◘

Sławomir Burbicki

znacznym stopniu niepełnosprawności, po 
osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia 
otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia.

Dzięki karcie osoby z  rodzin wielo-
dzietnych mogą korzystać m.in. z  ustawo-
wych  zniżek  na przejazdy kolejowe – ro-
dzice lub małżonkowie rodziców 37% na 
bilety jednorazowe oraz 49% na miesięcz-
ne; zniżek w opłatach paszportowych – 75% 
w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i mał-
żonków rodziców oraz darmowych  wstę-
pów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywat-
ni. Przystępując do programu zyskują prawo 
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy 
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.rodzina.gov.pl ◘

Elżbieta Florczak

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
rozpoczyna nowy projekt pn. „Radio 

Wiązowna”. Osoby zainteresowane współ-
pracą, m.in. prowadzeniem audycji ra-
diowej, mogą zgłaszać się do GOK w celu 
ustalenia zasad i szczegółów współpracy.

radio Wiązowna
Koordynatorem projektu lokalnego radia in-

ternetowego jest Artur NIEDZIÓŁKA, instruktor 
GOK. Radio będzie miejscem wymiany informacji 
o życiu gminy, prezentacji ciekawych osób (i  ich 
osobowości), a przede wszystkim sposobem ko-
munikacji międzyludzkiej. Podobne rozgłośnie ra-

diowe działają w całej Polsce, a moda na lokalne 
rozgłośnie internetowe rozwija się intensywnie 
na świecie. To, czy uda się zbudować redakcję i jak 
przedstawiać się będzie program rozgłośni, zależy 
od Państwa! Zapraszamy do współpracy! ◘

KS
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14
marca

godz. 20.00 – Koncert teatru 
muzycznego „od czapy” z  okazji na-
rodowego dnia Pamięci żołnierzy 
Wyklętych. sala widowiskowa PmdK 
w otwocku, ul. Poniatowskiego 10.

godz. 18.00 – „mój dzikus" - spek-
takl z  okazji dnia Kobiet. monodram 
w  wykonaniu aktorki justyny sień-
czyłło o nawykach, upodobaniach 
i  słabościach swojego mężczyzny oraz 
o perypetiach i nieporozumieniach wy-
nikających z  odwiecznej „walki płci”. 
Wstęp za zaproszeniem. sala widowi-
skowa PmdK.

godz. 17.30 – eko-dzień Kobiet 
w  goK. W  programie: „Prosto z  serca” - 
koncert muzyczny w wykonaniu mienia 
river gospel choir, prezentacja kosme-
tyków daX cosmetics, warsztaty “cu-
da z niczego” – dowiemy się, co można 
zrobić z niepotrzebnymi t-shirtami, „sza-
fing” – bezgotówkowa wymiana ubrań 
(przynosimy niepotrzebne ubrania, za-
bieramy te, które się nam podobają). 
upominki dla świętujących tego dnia ko-
biet! goK w Wiązownie, ul. Kościelna 41.

13.03. – „Warsztaty Wielkanocne” 
połączone z  wystawą pokonkursową 
„ale jajo”. Wernisaż wystawy „histo-
ria jaja wielkanocnego”. Podczas war-
sztatów przedstawione zostaną różne 
techniki zdobienia jaj. uczestnicy bę-
dą mogli wypróbować niektóre z nich 
pod okiem instruktorów. PmdK.

NA wydARzeNiA zApRAszAją:

Gminny ośrodek Kultury
ul. Kościelna 41, 05-462 wiązowna
tel. 22 780 41 79
email: gok@gok-wiazowna.pl
www.gok-wiazowna.pl

powiatowy MdK w otwocku
ul. poniatowskiego 10, 05-400 otwock
tel. 22 779 33 57
email: mdk@pmdk-otwock.pl
www.pmdk-otwock.pl

będzie się 
działo … 

marzec 
2015

godz. 18.00 – scena muzyczna 
goK. Koncert zespołów „sound od 
touch” oraz „undergrunt”. goK.

godz. 12.45 – bajkowy Poranek 
dla dzieci – „świniopas" wg h. ch. 
andersena. bajka muzyczna w wyko-
naniu Wiązowskiego teatru amator-
skiego. goK.

godz. 9.00 – etap gminny 38. Kon-
kursu recytatorskiego „Warszawska 
syrenka”. goK.

godz. 16.00 – Przywitanie Wios-
ny. zapraszamy całe rodziny na topie-
nie marzanny i wspólne ognisko. goK.

godz. 17.00 – Koncert charyta-
tywny "nauczyciele dzieciom” na rzecz 
wychowanków specjalnego ośrodka 
szkolno-Wychowawczego w  otwocku. 
sala widowiskowa PmdK.

godz. 18.00 – Koncert zespołu „strefa 
ciszy” z okazji dnia św. Patryka. zachęcamy 
do włożenia zielonych strojów lub elemen-
tów związanych z koniczyną. goK. ◘
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teLeFoNy ALARMowe

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

GMiNA wiązowNA

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna  22 789 01 20
 urzad@wiazowna.pl
- www.wiazowna.pl
• telefon dyżurny ws. aktów zgonu  665 594 577
• telefon dyżurny zarządzania kryzysowego i oc  603 703 660

Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna  22 789 01 46
 bibliotekaw@wp.pl
- www.bp-wiazowna.pl
• Filia Duchnów, ul. Wspólna 157  22 780 44 44
• Filia Glinianka, ul. Napoleońska 46  22 789 97 90

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 20, 05-462 Wiązowna  22 780 41 79
 gok@gok-wiazowna.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Radiówek 25 05-462 Wiązowna  22 780 46 59
 gops@wa.home.pl
- www.gops-wiazowna.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  22 789 01 33
 biuro@zwik-wiazowna.pl
- www.zwik-wiazowna.pl

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 otwoCKi

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13, 05-400 Otwock  22 778 13 00
 kancelaria@powiat-otwocki.pl
- www.powiat-otwocki.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 22 718 16 40

Wydział Komunikacji i Transportu
 22 778 1 333  22 778 1 300 wew. 1 (rejestracja pojazdów)
 22 778 1 348  22 778 1 300 wew. 2 (prawa jazdy) 

Urząd Skarbowy w Otwocku
ul. Matejki 4, 05-400 Otwock  22 778 23 01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Otwocku
ul. Poniatowskiego 17, 05-400 Otwock  22 719 45 60

zdRowie

Apteka Wiązowna  22 789 07 63
Apteka Glinianka  22 610 37 80
Apteka całodobowa w Otwocku  22 779 20 91
Ośrodek Zdrowia w Gliniance  22 789 97 22
Ośrodek Zdrowia w Wiązownie  22 789 01 15
Szpital Powiatowy w Otwocku  22 778 26 00
Przychodnia Specjalistyczna w Otwocku  22 778 26 60
Lecznica weterynaryjna Wiązowna  22 789 01 23
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych, dzikich itp. 
 605 874 227  605 043 117

iNNe

Bank Spółdzielczy w Wiązownie 
ul. Lubelska 47 05-462 Wiązowna  22 789 01 66
- www.bs-otwock.pl

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7A, 05-400 Otwock  22 779 40 91
 kppotwock@policja.waw.pl
- www.kppotwock.policja.waw.pl
• Posterunek Policji w Wiązownie 
ul. Kościelna 9, 05-462 Wiązowna  22 789 01 77
• Dzielnicowi Gminy Wiązowna 
 600 997 501  600 997 488
• Dyżur całodobowy w Józefowie 
 22 780 11 28

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
ul.Mieszka I 13/15 05-402 Otwock  22 7181620
 otwock@mazowsze.straz.pl
- www.kppsotwock.pl

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

wAŻNe teLeFoNy




