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Wybory sołeckie 
i osiedloWe

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

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



Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

Gmina Wiązowna przystąpiła do realizacji projektu pod 
nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wiązow-

na”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentary-
zacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2. Sam 
dokument, jak również działania w  nim zawarte pozwolą 
podnieść szansę samorządu, mieszkańców i  podmiotów 
działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze 
środków krajowych i europejskich na lata 2014 – 2020.

Ankieta, umieszczona na str. 17, pozwoli na zebranie 
danych do planu. Prosimy o  jej wypełnienie mieszkańców 
i  przedsiębiorców z  gminy. Gotową ankietę można wyciąć 
i  odesłać lub dostarczyć osobiście do 20.05. br. do Urzędu 
Gminy Wiązowna mailem na adres o.nowak@wiazowna.pl ◘

Olga Nowak
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Alter alterum docet
Piękną wiosnę mamy tego roku w  gminie Wiązowna. Oprócz 

kwiatów i  liści pojawiają się śmieci: butelki, opakowania po żyw-
ności, a nawet pieluchy. Nic, tylko oczy nimi cieszyć i próbować so-
bie wyobrazić, do czego mogły służyć w środku wiązowskich lasów! 
Z  tym pytaniem nasi urzędnicy zwracają się do właścicieli śmieci, 
których coraz łatwiej zidentyfikować. 

W  tym numerze rozmowa z  „drugim po wójcie” – jego zastęp-
cą, który kolejną kadencję pracuje na rzecz gminy Wiązowna (str. 4). 
O  gminnych inwestycjach, a  także problemach oświatowych opo-
wiada Tomasz Kostyra. Swoją postawą uczy spokoju i  myślenia per-
spektywicznego – bez tych dwóch w samorządzie łatwo coś zepsuć. 
Zapraszamy do wskazywania osób, z  którymi warto przeprowadzić 
i opublikować wywiad. Ta część gazety jest najchętniej czytana, a lu-
dzi wartych poznania i brania za przykład w naszej gminie na pewno 
nie brakuje.

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu gazety – dzię-
ki Państwa propozycjom tematów i  przesyłanym materiałom, 
„Powiązania” stają się atrakcyjne także poza naszą gminą. Dowodzą 
tego wiadomości, jakie otrzymujemy od czytelników w powiecie ot-
wockim i poza nim – dziękujemy za każde dobre słowo! 
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Tomasz KOSTYRA – 43 lata, absolwent studiów 
magisterskich oraz studium integracji europejskiej na 
SGGW, a  także studiów podpylomowych w  zakresie 
prawno – samorządowym w Instytucie Nauk Prawnych 
PAN. Przez wiele lat był doradcą Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi w  zakresie PROW, a  od 2011 roku 
sprawuje funkcję zastępcy wójta gminy Wiązowna.

Przygotowania do kolejnej inwestycji. Tu z wójtem Januszem BUDNYM i pracownikiem UG Dariuszem SZCZĘSNYM.

Praca to 
mój żyWioł
Kolejny rozmówca redaktor naczelnej posiada ogromne doświadczenie 

samorządowe, a także zarządcze i społeczne – był sołtysem, radnym, 

członkiem rady parafialnej. W opinii pracowników jest uprzejmym, 

ale wymagającym szefem. Swoim spokojem zaraża innych. 

Do tej roboty potrzebna jest cierpliwość – twierdzi. O nowych zadaniach 

opowiada Tomasz KOSTYRA – zastępca wójta gminy Wiązowna.

Jak ocenia Pan swoją pracę po kilku 
miesiącach od wyborów?

Na początku każda zmiana budzi 
obawy, ale moje bardzo szybko zostały 
rozwiane możliwością normalnej, syste-
matycznej i  kreatywnej pracy. Przybyło 
mi obowiązków, ale praca to mój żywioł. 
Reorganizacja urzędu spowodowała, że 
Referat Planowania Przestrzennego i Wy-
dział Inwestycji podlegają bezpośrednio 
mojemu nadzorowi – jestem ich kierow-
nikiem. Zadaniami inwestycyjnymi zaj-
mowałem się już w  poprzedniej kadencji 
– znam ten zespół i wiem, że na nich mo-
gę polegać. Planowanie przestrzenne to 
dobrze znana dziedzina, tak jak i  zagad-
nienia dotyczące pozyskiwania środków 
zewnętrznych, w  tym funduszy UE – zaj-
mowałem się nimi przed pracą w Wiazow-
nie. Wszystkie te sprawy w  najbliższej 
przyszłości będą mieć ogromne znaczenie 
dla gminy i  jej mieszkańców. Lokalizacja 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, 
planowane inwestycje drogowe, czyli bu-
dowa A2 i  południowej obwodnicy War-
szawy, przebudowa trasy S 17, w połącze-
niu z budową CH Góraszka oraz rozwojem 
przedsiębiorczości w  północnej części 
gminy, decydująco wpłyną na perspekty-
wy rozwoju gminy.
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Który z zakresu zadań, nadzorowa-
nych przez Pana, jest najtrudniejszy?

Najbardziej wymagającym obszarem 
moich obowiązków jest oświata. W  gminie 
Wiązowna, wbrew ogólnym tendencjom, 
przybywa dzieci. Niestety, przed kilkunastu 
laty nie przewidziano tak dynamicznego 
rozwoju, a  infrastruktura szkolna nie została 
przygotowana na przyjęcie dużej liczby dzie-
ci, jaką mamy w tej chwili. Dziś zmagamy się 
z problemami lokalowymi i koniecznością roz-
budowy istniejących placówek oświatowych. 
Obecnie rozbudowujemy szkołę podstawo-
wą w Malcanowie. Pozostaną do rozwiązania 
problemy związane z warunkami lokalowymi 
w szkołach w Zakręcie i Gliniance.

Otwarcie nowej szkoły planowane 
jest na wrzesień tego roku. To pewne?

Otwarcie szkoły 01.09. br. należy trakto-
wać jako fakt. Inwestycja jest dla nas prio-
rytetem, dlatego już w  pierwszych dniach 
obecnej kadencji dokonaliśmy szczegółowej 
analizy projektu szkoły i harmonogramu bu-
dowy, przygotowaliśmy niezbędne zmiany, 
dzięki czemu budynek będzie nie tylko funk-
cjonalny, ale przede wszystkim bezpieczny. 
W tym roku zgodnie z planem zostanie od-
dany do użytku zmodernizowany istniejący 
budynek (szkołę w  tym miejscu zamknięto 
w  1999 r.) wraz z  parkingiem. Konstrukcja 
stropów została wzmocniona, wymienione 
wszystkie instalacje, klasy będą wyposażo-
ne zgodnie z  obowiązującym standardem. 
Obecnie trwają prace wykończeniowe i roz-
poczęło się zagospodarowywanie terenu. 
Równolegle trwa rekrutacja uczniów klas 1 – 

3 z miejscowości z obwodu szkoły: Dziechci-
niec, Kąck, Kopki, Lipowo, Malcanów, Pęclin, 
Rudka, Żanęcin, a także dzieci chętnych z in-
nych miejscowości, których rodzice chcieliby, 
aby ich dzieci chodziły do Malcanowa, do 
nowej, dobrze wyposażonej placówki. Kolej-
nym etapem zadania będzie wybudowanie 
nowego skrzydła szkoły – prace już trwają, 
a termin ich zakończenia planowany jest na 
2016 rok, gdy szkoła ruszy w systemie 6-kla-
sowym. Następnie zostanie wybudowana 
pełnowymiarowa hala sportowa, której do 
tej pory w naszej gminie nie ma. Docelowo 
szkoła ma przyjąć 350 uczniów w czternastu 
oddziałach 0-6.

Oświata to blisko 50 % budżetu. 
W dodatku w tym roku dużą część środ-
ków będziemy musieli dołożyć …

Tak, gdyż ministerstwo zmniejszyło nam 
subwencję o  ponad 530 tys. zł. W  związku 
z tym będzie trzeba dołożyć jeszcze większe 
środki z  gminnego budżetu. Obecnie wy-
datki na oświatę, wraz z  inwestycjami i  re-
montami, to ponad 22 mln zł, a  subwen-
cja oświatowa, którą co roku otrzymujemy 
z budżetu Państwa, to tylko 11 mln. Szuka-
my i  pozyskujemy pieniądze z  zewnątrz, 
wprowadzamy zmiany wynikające z przepi-
sów prawa i oczekiwań rodziców.

Od poprzedniego numeru, co mie-
siąc informujemy czytelników „Powią-
zań” o  kolejnych etapach inwestycji 
gminnych. A jest ich blisko 100.

Pomysł wójta, by prezentować etapy 
inwestycji w prasie jest trafiony. W ten spo-
sób mieszkańcy – czytelnicy gazety bez 

potrzeby wyszukiwania informacji mo-
gą szybko zorientować się, jakie zadania 
gmina realizuje w tym roku w ich miejsco-
wości, za jakie pieniądze, na jakim etapie 
jest ich realizacja. Co do samych założeń 
budżetowych, to wójt postawił właśnie 
na inwestycje, istotnie zmieniając budżet 
przygotowany na koniec poprzedniej ka-
dencji. Zadań jest dużo, na rekordową 
kwotę ponad 14,3 mln zł, dlatego można 
powiedzieć, że budżet Gminy na rok 2015 
stoi pod znakiem inwestycji.

Dużo wśród nich zadań drogo-
wych …

Potężnym przedsięwzięciem o wartości 
1,2 mln są inwestycje i remonty na drogach 
powiatowych- udzielamy pomocy rzeczo-
wej i  finansowej Powiatowi Otwockiemu, 
na nakładki asfaltowe i  chodniki. Jeszcze 
w tym roku pod nadzorem wójta zostanie 
opracowany kompleksowy plan moderni-
zacji dróg w  gminie, aby przygotować się 
do pozyskania środków UE w  nowej per-
spektywie, a  także ruszyć z  kompleksowy-
mi pracami na drogach gminnych, które po 
wielu latach doraźnych remontów należy 
praktycznie od nowa zbudować. Podobnie 
jest z kanalizacją. Rozpoczynamy projekto-
wanie czterech dużych odcinków sieci ka-
nalizacyjnej w Duchnowie, Emowie, a prze-
de wszystkim w  Majdanie, gdzie celem 
jest przygotowanie projektów na przejście 
w  kierunku Zakrętu, Izabeli i  Michałówka 
jeszcze przed rozpoczęciem budowy auto-
strady A2.

Dziękuję za rozmowę. ◘

KTO SIĘ ZAMELDUJE, TEN DECYDUJE
Z  budżetu Gminy Wiązowna wy-

odrębniliśmy tzw. FUNDUSZ SOŁE-
CKI. Każde z  26 sołectw i  4 osied-
li co roku otrzymuje pulę środków, 
którymi dysponować mogą wyłącz-
nie mieszkańcy. O  tym, na co prze-
znaczyć pieniądze, decydują miesz-
kańcy. Droga? Plac zabaw? Kosze na 
śmieci? – Ty o tym zdecydujesz.

Płać świadomie
Samorządy co roku promują akcję „Płać 
podatki tu, gdzie mieszkasz”. Dlaczego? 
Bo w Twoim interesie jest być mieszkań-
cem miejscowości, w której wybudowa-
łeś dom, i gminy, w której uczą się Twoje 
dzieci! Gmina Wiązowna – zamiast pro-
mować wyłącznie hasło – zaczęła pro-
mować ideę współodpowiedzialności za 
samorząd.

rzecz biedniejszych. Wciąż zbyt ma-
ło osób melduje się w  gminie (a  od 
ich liczby zależy średni dochód), więc 
„janosikowe” liczone jest na naszą 
niekorzyść. Pomyśl, że za ok. 600 tys. 
zł, które w  2015 roku odprowadzi-
my w ramach „janosikowego”, można 
zbudować 1 km kanalizacji! 

ZAMELDUJ SIĘ W GMINIE
B y  z a m e l d owa ć  s i ę  w   gm i -

nie Wiązowna wystarczy wypełnić 
i  podpisać formularz meldunkowy. 
Formularz może także sporządzić 
pracownik urzędu. Bez uprzednie-
go wymeldowania. Bez odbioru 
budynku (w  przypadku meldunku 
w  nowym obiekcie). Jeden podpis 
wystarczy, by wraz z Tobą do Twojej 
miejscowości „przyszły” Twoje Po-
datki! Jeden podpis, a  gmina może 
zmieniać się na lepsze! ◘

Janusz Budny

KTO SIĘ ZAMELDUJE, 
TEN DROGI BUDUJE

Za 1 mln zł można zbudować 1 km 
drogi, za dodatkowe 380 tys. zł – chod-
nik przy tej drodze. 37,67% Twojego po-
datku co roku wpływa do budżetu gmi-
ny, w której mieszkasz, jeśli jesteś w niej 
zameldowany. W 2015 roku z PIT do bu-
dżetu wpłynie 15 mln zł, z CIT – tylko 800 
tys. zł. Dzięki Twoim pieniądzom (i Two-
ich sąsiadów, znajomych, okolicznych 
firm) możemy budować drogi i chodni-
ki, oświetlać je, a potem remontować. Im 
więcej podatników, tym więcej podat-
ków. A im więcej podatków – tym więcej 
dróg, szkół czy wodociągów! Tu, w miej-
scu zamieszkania, obok Twojego domu.

KTO SIĘ ZAMELDUJE, 
JANOSIKA NIE PROMUJE

Meldunek wpływa też na wysokość 
„janosikowego”, czyli obowiązkowej 
wpłaty bogatszych samorządów na 
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Dziękując sołtysom i przewodniczącym rad osiedli podkreślono znaczenie tych osób dla rozwoju gminy.

Bolesławów:

Oświetlenie ul. Młynarskiej 

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów)

Projekt przebudowy drogi 
gminnej od drogi powiatowej 
do drogi wojewódzkiej 

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy 

Czarnówka:

Budowa chodnika 
przy drodze powiatowej 

Budowa sieci wodociągowej 
(ul. Lawendowa)

Duchnów:

Projekt budowy kanalizacji 
w kierunku Brzezin 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów)

Budowa zjazdu z drogi 
w ul. K. Dowjata 

Oświetlenie ul. Księżycowej 

Oświetlenie ul. Łabędziej i Nizinnej 

Zakup kotła gazowego z montażem 
w budynki świetlicy i biblioteki 

Dziechciniec:

Oświetlenie ul. Kamiennej Górki 

Oświetlenie ul. Piaskowej / Ziołowej 

emów:

Oświetlenie ul. Sosnowej

Modernizacja ul. Sosnowej

Składamy wyrazy uznania za trud 
i  wysiłek, włożony w  wykonywa-

nie swojej pracy w  mijającej kadencji 
2011 – 2015 na rzecz sołectw i osiedli – ty-
mi słowami dziękowali przewodniczą-
ca rady Renata FALIŃSKA i  wójt gminy 
Janusz BUDNY, wręczając okolicznoś-
ciowe dyplomy i  upominki sołtysom 
i  przewodniczącym zarządów osied-
li. Dzięki Państwa pełnemu zaangażo-
waniu, we współpracy z  radami sołecki-
mi i  osiedlowymi, udało się zrealizować 
wiele zadań ważnych dla mieszkańców, 
a  tym samym dla całej gminy. Potrafili 
Państwo wzmocnić aktywność lokalnej 
społeczności i  motywować ją do współ-
działania, za co serdecznie dziękujemy. 
Życzymy dalszych sukcesów w życiu oso-
bistym i zawodowym – dodali.

Na sesji podjęto uchwały w sprawach:
•	 zmian w  uchwale Nr 14.III.2014 

Rady Gminy Wiązowna z  dnia 22 
grudnia 2014 r. w/s Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wią-
zowna na lata 2015-2029 z  późn. 
zm. wraz z autopoprawką;

•	 zmian w uchwale Nr 15.III.2014 Ra-
dy Gminy Wiązowna z dnia 22.XII. 
2014 r. uchwała budżetowa Gminy 
Wiązowna 2015 rok z  późn. zm.; 
wraz z autopoprawką;

•	 udzielenia pomocy finansowej 
w  formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Otwockiego na moder-
nizacje dróg powiatowych zlo-
kalizowanych na terenie Gminy 
Wiązowna;

•	 udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego na moderni-
zacje dróg powiatowych zlokali-
zowanych na terenie Gminy Wią-
zowna;

•	 wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumień z Gminami: Józefów, Koł-
biel, Otwock, Sulejówek, Halinów 
i  Wesoła w  przedmiocie przyjęcia 
do realizacji zadania publiczne-
go, jakim jest objęcie mieszkań-
ców tych Gmin opieką i  usługami 
świadczonymi przez Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Radiów-
ku wraz z autopoprawkę;

• 	 uchwalenia statutu Gminne -
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiązownie;

•	 zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 
Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
29.X.2014 r. w/s nadania nazw ulic 
w miejscowości Kąck;

•	 nadania nazwy ulicy będącej dro-
gą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Izabela.

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Pożegnanie sołtysów
Podczas 5. sesji Rady Gminy Wiązowna (24.02.) 14 radnych oraz wójt gminy pożegnali sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli, którym kadencja dobiegła końca. W porządku obrad zna-
lazło się także 20 uchwał – wszystkie, po uprzednim wyjaśnieniu, przyjęto do realizacji.
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glinianka:

Chodnik w ul. Wrzosowej II etap

Nakładka asfaltowa w ul. Łąkowej 

Oświetlenie ul. Łąkowej 

Przebudowa ul. Kościelnej 

Zagospodarowanie placu 
zabaw przy ul. Sosnowej

góraszka:

Budowa sieci wodociągowej 
z inicjatywy mieszkańców 

Doposażenie świetlicy 
i zagospodarowanie terenu

Odwodnienie ul. Zielonej i Flory

izabela:

Projekt – budowa świetlicy

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan - Duchnów) – zadanie 
realizowane we współpracy 
z samorządem powiatowym 

Wykonanie sieci wodociągowej 
z inicjatywy lokalnej mieszkańców 

Zagospodarowanie placu zabaw

Kąck:

Oświetlenie Kolonia – Kąck 

•	 wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty na terenie Gminy Wią-
zowna;

•	 ustalenia terminu, częstotliwości 
i  trybu uiszczenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi;

•	 powołania Komisji Inwentaryza-
cyjnej Mienia Komunalnego;

•	 ustalenia zwrotu kosztów podró-
ży służbowych dla radnych Rady 
Gminy Wiązowna;

•	 utworzenia Zespołu Szkolno -
-Przedszkolnego w Malcanowie 
z autopoprawkę;

•	 zmiany granic obwodów w Szkole 
Podstawowej z  Oddziałami Inte-
gracyjnymi im.  Bohaterskich Lot-
ników Polskich w  Wiązownie, ul. 
Kościelna 20, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie;

•	 zmiany granic obwodów w  Szko-
le Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Gliniance, ul. Napoleoń-
ska 1;

•	 określenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Wią-
zowna, określenia liczby punktów 
za każde z  tych kryteriów i  doku-
mentów niezbędnych do ich po-
twierdzenia wraz z autopoprawkę;

•	 zmiany uchwały nr 33/VII/11 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 28.II.2011  r. 
w  sprawie opłat za pobyt dziecka 
w przedszkolu publicznym dla które-
go organem prowadzącym jest Gmi-
na Wiązowna oraz zmiany uchwały Nr 
12/XXI/2012 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 29.II.2012 r. w/s opłat za pobyt 
dziecka w  przedszkolu publicznym 
dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Wiązowna;

•	 ustalenia Regulaminu Pomocy 
Zdrowotnej dla nauczycieli za-
trudnionych w  szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Wiązowna;

•	 przyjęcia planów pracy stałych ko-
misji i harmonogramu pracy Rady 
Gminy Wiązowna na rok 2015.
Uchwałę w/s rozpatrzenia skargi 

uznając skargę za bezzasadną (skarga na 
Dyrektora Zespołu-Szkolno Gimnazjal-
nego w Wiązownie w kwestii organizacji 
pracy świetlicy w przewie świątecznej).

Na prośbę wójta BUDNEGO ra-
da pozytywnie zaopiniowała wniosek 
o  pozbawienie charakteru ochronne-
go lasów w  obrębie geodezyjnym Gó-
raszka. Interpelacje złożyli L. SOBOTA, 
A.RUTKOWSKA, B. MAJEWSKA, R. NEJ-
MAN oraz I. NOWAK. Mieszkańcy ul. 
Różyce w Woli Duckiej zwrócili się o in-
terwencję w/s poprawy stanu technicz-
nego drogi, a  władze gminy obiecały 
zająć się problemem, z  którym od lat 
borykają się mieszkańcy ul. Rożyce. ◘

Maria Witan

Na wniosek wójta gminy zwołano nad-
zwyczajną sesję Rady Gminy Wiązow-

na. Zgodnie z  wnioskiem „konieczność 
zwołania sesji w  trybie pilnym wynikała 
z potrzeby uchylenia uchwały nr 31.V.2015 
Rady Gminy Wiązowna z dn. 24.02.2015 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do przedszkoli i  oddziałów przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Wiązowna, okre-
ślenia liczby punktów za każde z  tych 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia oraz podjęcia nowej 
uchwały w powyższej sprawie”. 

W  sesji udział wzięło 12 radnych. 
Po omówieniu projektów uchwał, rada 
podjęła:
•	 uchwałę nr 36.VI.2015 w/s uchyle-

nia uchwały nr 31.V.2015 Rady Gmi-
ny Wiązowna z dn. 24 lutego 2015 r. 
w  sprawie określenia kryteriów re-
krutacji do przedszkoli i  oddziałów 

przedszkolnych w  szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 
gminę Wiązowna, określenia liczby 
punktów za każde z  tych kryteriów 
i  dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia (jednogłośnie 11 gło-
sami „za”, przy obecności 11/15),

•	 uchwałę 37.VI.2015 w/s określe-
nia kryteriów rekrutacji do przed-
szkoli i  oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Wiązowna, 
określenia liczby punktów za każ-
de z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 
(jednogłośnie 12 głosami „za”, przy 
obecności 12/15).
W  wolnych wnioskach radni Rafał 

NEJMAN i Aleksandra RUTKOWSKA zło-
żyli interpelacje, których realizacją zaj-
mą się urzędnicy. ◘

Maria Witan

nadzwyczajnie o rekrutacji

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone
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zmiany 
w dowodach

Od 01.03.2015 r. obowiązuje nowy 
wzór dowodu osobistego. Nie ma 

informacji o  adresie zameldowania, 
o  kolorze oczu i  wzroście, brak tak-
że podpisu posiadacza. Przy zmianie 
adresu zameldowania – o  ile zmiana 
nastąpiła po 01.03. – nie trzeba wymie-
niać dowodu.

Fotografia, która jest wykorzysty-
wana w  dowodzie osobistym jest taka 
sama jak ta, która obowiązuje w  pasz-
portach. Zdjęcie dołączone do wniosku 
powinno być aktualne. Dowód można 
wyrobić w  dowolnym urzędzie gminy, 
niezależnie od meldunku. Wniosek skła-
da się osobiście, podobnie osobiście 
odbiera się dowód osobisty. W  przy-
padku osób niepełnoletnich wniosek 

składa jeden z rodziców, ale wymagana 
jest także obecność osoby niepełnolet-
niej, o ile ukończyła 5 lat.

Nowością jest wniosek o  wydanie 
dowodu osobistego w  postaci elek-
tronicznej, który będzie można złożyć 
w  dowolnej gminie. Należy opatrzyć 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Tu również wymagany jest oso-
bisty odbiór dowodu.

Nowy dowód osobisty jest ważny 
10 lat, w przypadku osób do 5 roku ży-
cia dowód jest ważny 5 lat. Nie ma już 
dowodów bezterminowych. ◘

Agnieszka Kijowska

•	 Zarządzeniem nr 23.35.2015 
27.02.2015 r. podał do publicz-
nej wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do 
sprzedaży;

•	 Zarządzeniem nr 29.41.2015 
z 13.03.2015 r. wyznaczył miejsca 
na bezpłatne umieszczenie urzę-
dowych obwieszczeń i  plakatów 
wyborczych komitetów wybor-
czych w  związku z  ogłoszonymi 
wyborami prezydenckimi;

•	 Zarządzeniem nr 31.43.2015 
z 17.03.2015 r. powołał Gminną 
Komisję Rozwiązywania Prob-

lemów Alkoholowych w  Wią-
zownie w nowym składzie;

•	 Zarządzeniami nr 28.40.2015, 
32.44.2015 oraz 33.45.2015 
ogłosił konkursy na dyrektorów: 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w  Malcanowie, Gimnazjum 
z  Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II w  Gliniance 
oraz Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Gliniance.
Z  dokumentami można zapo-

znać się w  Urzędzie Gminy Wią-
zowna lub na bip.wiazowna.pl ◘

Anna Rosłaniec

Wójt gminy Wiązowna 
informuje:

Kopki:

Projekt – budowa drogi 
ul. Trakt Napoleoński 

Oświetlenie ul. Jeździeckiej 
od ul. Trakt Napoleoński 

Lipowo:

Budowa altanki 
wraz z wyposażeniem  

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej 

Budowa sieci wodociągowej 

Kanalizacja – centralna 
część miejscowości 

Kanalizacja – wschodnia 
część miejscowości 

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – Duchnów) 

Oświetlenie ul. Równej

Oświetlenie drogi do Zagórza

Przebudowa oświetlenia ul. Willowej

Zakup i ułożenie kostki brukowej 
wraz z obrzeżami wokół świetlicy 

Malcanów:

Projekt – budowa ciągu pieszo – 
rowerowego (Wiązowna – Glinianka) 

Projekt – budowa ul. Podleśnej

Projekt – budowa ul. Żwirowej

Budowa siłowni plenerowej

Modernizacja i rozbudowa szkoły 

Nakładka asfaltowa 
na odcinku drogi powiatowej 

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

O głOszenie
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Wybory sołtysa

Jakkolwiek funkcja sołtysa zna-
na jest w  Polsce od XII wieku, to 

zmienia się ona adekwatnie do cza-
sów, w  których żyjemy. Być sołtysem 
nie zawsze oznaczało w  naszej histo-
rii to samo. W  średniowieczu sołtys 
był przedstawicielem pana feudalne-
go, dobrze opłacanym zarządcą. Dzi-
siejszy sołtys, wybierany przez spo-
łeczność sołecką, jest osobą zaufania 
społecznego, osobą opiekującą się 
„swoim sołectwem”. Powinien więc 
pełnić trzy podstawowe funkcje: ad-
ministratora (pilnującego przestrze-
gania prawa), organizatora (zebrań 
i  wydarzeń, które wzmacniają poczu-
cie wspólnoty mieszkańców) i  łącz-
nika (między mieszkańcami, wójtem 
i radą).

Dlatego też od osoby decydującej 
się na podjęcie takiej pracy, oprócz 

tych funkcji, należy oczekiwać m.in. 
aktywnego uczestnictwa w sesjach Ra-
dy Gminy, podejmowania współpracy 
z lokalnymi organizacjami, umiejętno-
ści słuchania i  rozmawiania z  ludźmi. 
Sołtys winien być inicjatorem nowych 
pomysłów dotyczących rozwoju sołe-
ctwa i  gminy i  nie być obojętnym na 
wizerunek sołectwa i  gminy, w  której 
żyje i mieszka.

Sołtysowanie to praca społeczna 
dla tych, którzy naprawdę chcą coś dla 
swojego sołectwa zrobić i  będą mieli 
na to czas. Oczekuję również, że na ze-
braniu wyborczym, kandydaci na sołty-
sa przedstawią dotychczasowe swoje 
osiągnięcia, jak również przedstawią wi-
zję sołtysowania oraz swój program na 
najbliższe cztery lata. To zadecyduje, na 
kogo oddam głos. ◘

Ryszard Szczęsny

Osiedle Parkowe:

Wymiana nakładki na drodze 
dojazdowej do przedszkola

Pęclin: 

Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych

Modernizacja drogi 
powiatowej do Kącka 

Zagospodarowanie 
placu zabaw

Radiówek: 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna - Radiówek)

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy

Zakup i montaż 
piłkochwytów na boisko 

Rzakta: 

Modernizacja drogi powiatowej 
– położenie nakładki asfaltowej 

Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody – wymiana 
złoża i projekt studni 

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

Kiedy zaczęły ukazywać się pierwsze ogłoszenia o wyborach sołtysów w naszej gminie, 
na następną czteroletnią kadencję, zacząłem się zastanawiać, kto to jest sołtys i jaką rolę 
spełnia w naszej społeczności? Przecież zanim zagłosuję na danego kandydata, powinie-
nem wiedzieć, czego będę mógł od niego oczekiwać?

moim zdaniem...

Lista na www.wiazowna.pl
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Za udział w zajęciach i wiedzę ekologiczną przedszkolaki otrzymały dyplomy i upominki.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania uczestnikom 1. edycji sportowych mistrzostw 
gminy. W  wydarzeniach wezmą udział reprezentacje wszystkich szkół z  terenu gminy. 
Nad organizacją czuwają Oświata Gminna i koordynator ds. sportu. Wstęp wolny, na za-
kończenie poczęstunek!

sportowe mistrzostwa gminy 

25.04. ZSG w Zakręcie
•	 Piłka koszykowa (szkoły podstawo-

we) i piłka nożna (gimnazja)
09.05. Szkoła Podstawowa i  Gimna-
zjum w Gliniance 9 maja 2015r.
•	 Lekkoatletyka: (szkoły podstawowe 

i gimnazja)
30.05. ZSG w Zakręcie
•	 Piłka nożna (szkoły podstawowe) 

i piłka koszykowa (gimnazja)

13.06. ZSG w Wiązownie
•	 Tenis stołowy, szachy, przełaje (szko-

ły podstawowe i gimnazja)
Wszystkie zawody rozgrywane będą 

w soboty od godz. 10.00. Dla najlepszych 
zawodników i drużyn ufundowano pucha-
ry i medale, a dla najwybitniejszych spor-
towców z terenu gminy – nagrody rzeczo-
we na zakończenie cyklu mistrzostw. ◘

Tomasz Grzybowski

Do gminnego etapu zakwalifikowa-
li się: Igor GNIADEK - kl. IIIa, Amelka 

DUDA - kl. Ib i Helenka BOGUCKA - kl. Ia, 
Ewelina SAWICKA - kl. IVb, Zuzanna KO-
PIK - kl. VIa i  Karolina ZALEWSKA - kl. IVa. 
Amelia dzięki recytacji wiersza Danuty 
Wawiłow pt. „A  jak będę dorosła” zajęła 
II miejsce. Wiersz pt. „Na straganie” Ja-
na Brzechwy w  wykonaniu Helenki zo-

sukces recytatorów
Laureaci szkolnych etapów konkursu recy-
tatorskiego „Warszawska Syrenka” repre-
zentowali Szkołę Podstawową w  Gliniance 
podczas eliminacji gminnych (18.03.2015). 
Amelia DUDA, Helena BOGUCKA i  Ewelina 
SAWICKA stanęły na podium!

stał oceniony wysoko, bo na  III miejsce. 
W kategorii klas IV- VI Ewelina recytacją 
wierszy Jana Brzechwy pt. „Kłamczucha” 
oraz „Samochwała” zdobyła III miejsce. 
Gratulujemy! ◘

Teresa Bąk

Podziękowania dla nauczycieli, któ-
rzy przygotowywali uczniów do kon-
kursu, a  także dla Barbary BIENIEK za 
opiekę nad uczestnikami konkursu 
oraz rodziców: Alicji BOGUCKIEJ i Aga-
cie KAMIEŃSKIEJ – DUDA za pomoc 
w zorganizowaniu transportu.

Zajęcia ekologiczne w  pęclińskim 
przedszkolu „Pod Stumilowym Lesie” 

organizowano w grupie „Puchatki”, a po-
prowadził je tata Julka STRZAŁKOWSKIE-
GO z grupy „Króliczki”. 10.03. dzieci uczyły 
się o ekologii, a na zakończenie spotkania 

otrzymały dyplomy i upominki od firmy 
Henkel (materiały edukacyjne). Przed-
szkolaki serdecznie dziękują prowadzą-
cemu za ciekawe zajęcia uzupełniające 
wiadomości z zakresu ekologii. ◘

Hanna Szymańska

ekologicznie w stumilowym lesie

stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 
– dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Oświetlenie ul. Złotej

Wiązowna gminna: 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 
– dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 
– dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt – budowa 
ul. Polnej i Brzozowej 

Modernizacja zastawki 
na kanale Boryszewskim 

Zagospodarowanie Parku 
Centrum Wiązowna III etap

Wiązowna Kościelna:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 
– dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 
– dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt – budowa ul. Turystycznej 

Chodnik przy ul. Pęclińskiej – III etap 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Lubelskiej 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sadowej 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sadowej – inicjatywa 
lokalna mieszkańców 

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
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Zebranym czas umilał wiązowski Mienia River Gospel Choir.

Mienia River Gospel Choir przygo-
tował program słowno-muzyczny 

o  miłości. Piosenki z  repertuaru gospel 
oraz znane przeboje polskie i zagranicz-
ne, poprzedzone były dowcipnymi ko-
mentarzami i anegdotami. Po koncercie, 
panowie z  zespołu, rozdali wszystkim 
paniom kolorowe tulipany.

Na sali mężczyźni byli w zdecydowa-
nej mniejszości. Wójt, jako reprezentant tej 
mniejszości, zabawiał publiczność sympa-
tycznymi dowcipami o kobietach. 

Katarzyna KOSTRZYŃSKA, z  firmy 
DAX COSMETICS, przekazała paniom in-
teresujące informacje o  stosowaniu na-
turalnych kosmetyków. Namawiała, aby 
zwracać uwagę na skład kosmetyków. 
Omówiła system oznaczeń i  nazw na 
opakowaniach kosmetyków. Uświado-
miła, że drogie kosmetyki nie muszą być 
wcale „eko”. Firma DAX COSMETICS poda-
rowała  każdej pani upominek w  postaci 
kosmetyków  tejże marki. 

Z  inicjatywy Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Wiązow-
na, każdy kto przyniósł zużyte baterie 
otrzymał w  zamian eko-torbę wielo-
krotnego użytku z herbem naszej gmi-
ny. Akcja pod tytułem „Zamień zużytą 
baterię na torbę ekologiczną” okazała 
się sukcesem. 

Podczas wieczoru panie mogły 
uczestniczyć w  warsztatach rękodzie-
ła, które prowadziła instruktor GOK 
Grażyna MILCZARCZYK lub zakupić już 
gotowe wyroby naszych lokalnych rę-
kodzielniczek: Pauliny PRUS i  Justyny 
NOWODWORSKIEJ. 

Finałem Eko-Dnia Kobiet był wycze-
kiwany szafing, czyli bezgotówkowa wy-
miana ubrań oraz wspólny poczęstunek. 
Rozmowom i  uśmiechom przy cieście 
i kawie nie było końca. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nie raz spotkamy się w tak mi-
łym gronie. ◘

KPS/JI/DC

dzień 
kobiet 
w Wiązownie

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

Wola Ducka:

Oświetlenie ul. Górnej 
i Wczasowej  

Wola Karczewska:

Oświetlenie ul. Ogrodów 

Modernizacja Wiejskiego 
Domu Kultury „Nad Świdrem” 
– adaptacja poddasza

Chodnik przy ul. Doliny Świdra

zakręt:

Oświetlenie ul. Dobrej 

Oświetlenie ul. Sosnowej

Projekt – budowa ul. Kościelnej 

Rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego 
– budynek szatni 

Zagospodarowanie terenu 
podarowanego przez SKR, 
w tym budowa placu zabaw

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw 

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

8 marca Gminny Ośrodek Kultury wraz z  Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
w Wiązownie zorganizował Eko-Dzień Kobiet. Zapewniliśmy naszym paniom strawę dla ducha, ser-
ca i ciała. Pragnęliśmy, aby ten wieczór był czasem wolnym od zmartwień i codziennych obowiązków. 
Można było zaobserwować uśmiechy na twarzach naszych gości, a to dla nas najważniejsze. – powie-
działa p.o. dyrektora Karolina POSZWALD-SMOLIŃSKA.
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gminna biblioteka 
Publiczna poleca …

Jacek Lusiński „Carte blanche” 
Inspirowana prawdziwymi wyda-

rzeniami, poruszająca i  optymistycz-
na historia nauczyciela z  liceum, któ-
ry – aby zachować ukochaną pracę 
i  przygotować uczniów do matury – 
ukrywa przed światem, że stopniowo 
traci wzrok. 

Jedynym powiernikiem tajemni-
cy nauczyciela zostaje jego najlepszy 
przyjaciel Wiktor. Kacper, zmagając się 
z  nową sytuacją i  nowymi wyzwania-
mi, nawiązuje bliską przyjaźń z  kole-
żanką z  pracy i  próbuje pomóc zbun-
towanej uczennicy, która ukrywa swój 
własny sekret.

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

Dominik Kozar „Likwidator 44” 
Powieść kryminalna, której akcja roz-

grywa się w  okupowanej Warszawie, na 
kilka dni przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego. Motyw zbrodni połączy 
kilku obcych sobie mężczyzn, działających 
w jednym celu, który jest dla nich ważniej-
szy niż tocząca się w tle wojna. Autor nie 
przytłacza czytelnika wielością detali to-
pograficznych, koncentrując się raczej na 
oddaniu klimatu zagrożenia w  mieście 
stojącym u progu zapisania najtragiczniej-
szej karty w swojej historii.  ◘

Hanna Kobza
guillaume Musso „Jutro” 

Mistrzowsko napisana powieść, która 
już od pierwszych stron wciąga czytelnika 
w intrygującą akcję rozgrywającą się w at-
mosferze tajemnicy i  zawiłej gry. Emma 
mieszka w Nowym Jorku. Ma 32 lata i ciągle 
szuka mężczyzny swojego życia. Matthew 
pochodzi z Bostonu, po śmierci ukochanej 
żony samotnie wychowuje czteroletnią có-
reczkę. Zbieg okoliczności, komputer ku-
piony na wyprzedaży, pozostawione zdjęcia 
i e-mail sprawiają, że tych dwoje nawiązuje 
kontakt. Czy można trafić na siebie w innej 
czasoprzestrzeni i  zmienić przeszłość? „Ju-
tro” intryguje, trzyma w  napięciu, wzrusza 
i prowadzi tam, gdzie wiele jest możliwe...

Warszawska syrenka
18 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego 38 Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Do konkursu przystąpiło 42 uczestników z 11 gminnych placówek oświatowych. 

Uczestników powitała dyr. GOK Ka-
rolina POSZWALD-SMOLIŃSKA. 

Konkurs prowadziła instruktor GOK 
Anna CHWALCZUK. Przewodniczący 

jury Wojciech MACHNICKI w podsu-
mowaniu wyraził zachwyt nad przy-
gotowaniem uczestników i poziomem 
tegorocznych prezentacji, podkreśla-
jąc dobre przygotowanie recytato-
rów we wszystkich kategoriach wie-
kowych oraz udzielił kilku cennych 
wskazówek młodym recytatorom.

Jury w składzie: Wojciech MACH-
NICKI, Andrzej SZYMAŃSKI i Hanna 
KOBZA przyznało nagrody i wyróż-
nienia:

Kategoria: klasy 0 – III przed-
szkola i szkoły podstawowe
•	 Nagroda I – Julita KULCZYŃSKA
•	 Nagroda II – Amelia DUDA

•	 Nagroda III – Helena BOGUCKA 
•	 Wyróżnienie – Julianna ŚCIBOR
•	 Wyróżnienie – Kamil TAŃSKI

Kategoria: klasy IV –VI 
szkoła podstawowa
•	 Nagroda I – Nadia MURAWA
•	 Nagroda II – Marta CHOLEWA
•	 Nagroda III – Ewelina SAWICKA
•	 Wyróżnienie – Paulina ŁOMŻA

Kategoria: klasy I-III gminazjum
•	 Nagroda I – Kinga MUŚNICKA
•	 Nagroda II – Natalia CIĄĆKA
•	 Nagroda III – Kinga KANIEWSKA 
•	 Wyróżnienie – Aleksandra 

RAWSKA ◘
Anna Chwalczuk i Dorota Czermińska

Pamiątkowe zdjęcie: Nagradzający i nagrodzeni.
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galeria 
gok

Ekspozycja składała się z  ponad 50-
ciu prac wykonanych różnymi tech-

nikami: pastelami, akwarelami i  farba-
mi olejnymi. Ich jakość stanowi dowód, 
że warto rozwijać drzemiące w  sobie 
zdolności, niezależnie od wieku. Pra-
cownia rysunku i  malarstwa w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury działa już trze-
ci rok, a  sobotni wernisaż jest drugim 
z  kolei. Zajęcia odbywają się w  każdy 
czwartek od 18:30 do 20:30.

Sobotni wernisaż zainaugurował 
powstanie Galerii GOK – raz w miesią-
cu będziemy prezentować dorobek 
okolicznych artystów. 

W Galerii GOK swoje prace zapre-
zentują: 28 marca pani Julia JARZĄ-
BEK z Emowa, a 12 kwietnia pani Gra-
żyna BANY ze Starej Miłosny. ◘

Karolina Poszwald-Smolińska

Ekspozycja prac uczestniczek sekcji malarstwa i rysunku 
działającej przy GOK.

Inauguracja cyklu comiesięcznych koncertów w ramach SCENY MUZYCZNEJ GOK.

Z  okazji pierwszego takiego wieczo-
ru wystąpiły aż dwa zespoły. Jako 

pierwszy zagrał SOUND OF TOUCH – 
zespół art-rockowy, charakteryzujący 
się melodyjnością i  raczej delikatnym 
brzmieniem, choć niepozbawionym 
funkowego feelingu. Był to pierwszy 
występ kapeli, jednak trema nie zjad-
ła wykonawców – pomimo kilku „przy-
gód” na scenie (np. pęknięta struna 
u gitarzysty). 

Chwytliwość melodii i ogólna pomy-
słowość kompozytorska Sound of Touch 
przyczyniły się do udanego występu ze-
społu. Kolejną kapelą występującą na 
wiązowskiej scenie był punkrockowy 
UNDERGRUNT. Zespół istnieje już od kil-
kunastu lat, co było bez wątpienia wi-
dać podczas koncertu. Duże, agresywne 

scena muzyczna gok

brzmienie zespołu być może przerosło 
możliwości akustyczne skromnej sali na-
szego domu kultury, jednak energia chło-
paków, a także niewymuszone, zabawne 
zapowiedzi lidera Undergruntu sprawiły, 
że występ jako całość przyjemnie się od-
bierało. Pierwszemu zespołowi „dostała 
się” pęknięta struna, natomiast drugiemu 
złamała się pałka perkusyjna – ale czym 
byłby rock'n'roll bez takich wypadków?

Po sobotnim koncercie można rzec 
– pierwsze koty za płoty. Występ był na-
prawdę udany, dzięki niemu widzimy, że 
organizowanie Sceny Muzycznej w  na-
szym ośrodku jak najbardziej ma sens. 
Zapraszamy na kolejne spotkanie – już 
11 kwietnia, wystąpi S.M.A.K. BAND! Nie 
przegapcie tego!

MB

W  sobotę 21 lutego odbył się w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Wiązownie wernisaż 
prac uczestniczek sekcji malarstwa i  ry-
sunku działającej przy GOK, a prowadzonej 
przez instruktor Joannę Czubak. 

W  sobotę 14 marca br. GOK zainaugurował cykl comiesięcznych koncertów w  ramach SCENY 
MUZYCZNEJ GOK. W wybraną sobotę każdego miesiąca występować będą na scenie w GOK zdolni 
artyści z Wiązowny i okolic. 
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Grażyna BANY – malarstwo, ceramika i biżuteria. Więcej na grazynabany.blospot.com.

12
kwietnia

18
kwietnia

25
kwietnia

2
kwietnia

11
kwietnia

29
kwietnia

30
kwietnia

26
kwietniabędzie się 

działo … 

kwiecień 
2015

godz. 10.00 – „Bajeczna księ-
ga”. Spektakl w  wykonaniu teatru 
„Urwis” z Krakowa. GBP Filia Duch-
nów, ul. Wspólna 157.

godz. 18.00 – Scena Muzycz-
na GOK. Koncert zespołu S.M.A.K. 
Band. Zespół powstał w  2011 r. 
inspirując się brzmieniem bluesa, 
soul'u, rocka lat 60-tych i 70-tych. 
Przewijające się na koncertach co-
very to skarbnica wiedzy o  histo-
rii muzyki różnych gatunków mu-
zycznych, a zespół stara się każdy 
zapożyczony utwór grać po swo-
jemu zostawiając to, co jest dla 
kompozycji najbardziej charak-
terystyczne. GOK w  Wiązownie, 
ul. Kościelna 41.

godz. 12.45 – Bajkowy Po-
ranek dla dzieci. Bajkę muzyczną 
z serii Bajki-Grajki "Czerwony Kap-
turek" J. Brzechwy, przeczytają 
i zaśpiewają aktorzy Wiązowskiego 
Teatru Amatorskiego. GOK.

"Czyste sołectwo – moja wizy-
tówka". Akcja organizowana w ra-
mach kwietniowych obchodów 
Światowego Dnia Ziemi. Zapra-
szamy do zgłaszania grup osób, 
które są zainteresowanie wspól-
nym sprzątaniem gminy. Zgłosze-
nia przyjmują sołtysi / przewodni-
czący zarządów osiedli i  Wydział 
Ochrony Środowiska UG, 22 789 
01 20 wew. 216 lub 218. Jak co ro-
ku przekażemy upominki!

godz. 12.00 – Dzień Ziemi 
– podsumowanie gminnej akcji 
sprzątania. W  programie: kon-
certy, konkursy z  nagrodami, gry 
i  zabawy dla najmłodszych, grill. 
Wstęp wolny. Organizator: Wydział 
Ochrony Środowiska UG Wiązowna. 
ZSG w Zakręcie, ul. Szkolna 11.

godz. 17.00 – Wernisaż ma-
larstwa i  ceramiki Grażyny Ba-
ny. Artystka zajmuje się malar-
stwem olejnym i ceramiką. Wraz 
z  Wieńczysławem Pyrzanowskim 
maluje murale oraz samodziel-
nie prowadzi firmę prowadzącą 
Zajęcia Artystyczne w  szkołach 
i przedszkolu. GOK.

godz. 9.00 – VIII Powiatowy 
Konkurs Piosenki Polskiej. Ce-
lem konkursu jest popularyzacja 
rodzimej twórczości artystycz-
nej, a  mogą w  nim brać udział 
jedynie mieszkańcy powiatu 
otwockiego w  pięciu katego-
riach wiekowych. Regulamin na 
www.gok-wiazowna.pl. GOK.

godz. 14.00 – Czwartki Lek-
koatletyczne. SP w Gliniance, 
Napoleońska 1.
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Medale w kształcie liścia wiązu – symbolu gminy – otrzymuje każdy zawodnik.

Bieg Krasnoludków to najsłodsza część PW.Do biegu ruszyła cała Polska. Wraz z nią Białoruś, Niemcy i Ukraina.

Na podium stawali najlepsi, często rekordziści kraju

W wydarzeniu wzięło udział 1929 za-
wodników i  zawodniczek: 1043 

w  półmaratonie, 315 w  Wiązowskiej 
5-tce, 371 w biegach młodzieżowych oraz 
200 w  Biegu Krasnoludków. Najmłod-
szą uczestniczką imprezy, była niespełna 
2-miesięczn Amelia ZWOLIŃSKA, najstar-
szym zaś 77 latek – Bogdan Jan KRUPA. 
Słynny wiązowski „wmordęwind” nie 
utrudniał biegu, stąd też cała seria do-
brych rezultatów i walka o podium prak-
tycznie do samej mety. W trakcie imprezy 
odbyły się także doroczne Mistrzostwa 

Polski Służby Celnej (3. edycja), oraz – po 
raz pierwszy w  historii biegu – Mistrzo-
stwa Polski Dziennikarzy.

Jak co roku, prawdziwym hitem był 
Bieg Krasnoludków rozgrywany na dy-
stansie 160 m. Oprawę biegu przygoto-
wali wolontariusze pod opieką Krystyny 
MOTYKI z  Centrum Wolontariatu w  Ra-
diówku, wspierani przez członków Sto-
warzyszenia "Bądźmy Razem".

Pełne wyniki dostępne na: www.ma-
ratonypolskie.pl ◘

Małgorzata Kąkol

jubileusz z rekordami
W niedzielę, 1.03. odbyła się 35. edycja Półmaratonu Wiązowskiego. Wystartowało 40 % 
zawodników więcej niż przed rokiem, zaliczyliśmy też absolutny rekord frekwencji wśród 
kobiet, a o wydarzeniu wciąż informują media i blogerzy w całym kraju!
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zasłużyli na podziękowania

Przybyłych powitali wójt Janusz BUDNY, 
dyrektor tegorocznej edycji Półmaratonu 

Wiązowskiego Anna ROSŁANIEC oraz Prezes 
KS ADVIT Marta MRÓZ-CACKO – współorgani-
zator imprezy. Podziękowali za pomoc w przy-
gotowaniu wydarzenia otrzymali sponsorzy 
i darczyńcy,  honorowi i medialni patroni wy-
darzenia, służby mundurowe, placówki oświa-
towe, stowarzyszenia, wolontariusze i in. Wię-
cej informacji na wiazowna.pl ◘

Małgorzata Kąkol

W   p o ł o w i e  m a r c a  b r.  w   R e s t a u r a c j i 
M A ZOWSZE  w   W ią zow ni e  o d by ł a  s i ę 
Gala Podsumowująca XXXV Półmaraton 
Wiązowski.  To tradyc yjne w ydarzenie, 
organizowane dla wszystkich zaangażo-
wanych w organizację imprezy biegowej. 
Ich liczba z roku na rok rośnie.

Patroni honorowi:
•	 Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam 

STRUZIK;

•	 Wojewoda Mazowiecki – Jacek KOZŁOWSKI;

•	 Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej 
KRAŚNICKI;

•	 Minister Sportu i Turystyki – Andrzej BIERNAT.

Patroni Medialni:
•	 Telewizja Polsat News;

•	 Rzeczpospolita;

•	 Tygodnik Regionalny;

•	 Linia Otwocka;

•	 Portal internetowy: www.maratonypolskie.pl;

•	 Portal internetowy: www.testyoutdorowe.pl.

Sponsorzy Generalni:
•	 ORLEN UPSTREAM – spółka, która zajmuje się m.in. po-

szukiwaniem i  rozpoznaniem złóż węglowodorów, pro-
wadzeniem wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego;

•	 PKO Bank Polski – największy bank w Polsce i jedna z naj-
większych instytucji finansowych w regionie;

•	 FIDELTRONIK INIGO Sp. z o.o. – specjalizujący się w syste-
mach zasilania awaryjnego i elektrowniach wiatrowych;

•	 NIVETTE – utytułowany, wielokrotnie nagradzany dealer 
samochodowy;

•	 PREFAGBUD – firma zajmująca się produkcją stropów 
Teriva i wibroprasowanych betonowych bloczków fun-
damentowych;

•	 MARWEL Agencja Nieruchomości – pośrednictwo w wy-
najmie i kupnie/sprzedaży nieruchomości, działek gruntu 
oraz w  wynajmie i  kupnie/sprzedaży biur, powierzchni 
handlowych i magazynowych;

•	 SuperDROB – duże i  nowoczesne przedsiębiorstwo 
branży drobiarsko – mięsnej; firma znajduje się 
w pierwszej dziesiątce największych zakładów bran-
ży drobiarskiej na rynku krajowym;

•	 Hotel WIKTORIA – oferujący nie tylko odpoczynek w mi-
łym otoczeniu, ale całą gamę imprez plenerowych;

•	 Restauracja MAZOWSZE – jako jedyna z  nielicznych xa 
swoje oryginalne, smaczne, a przede wszystkim regional-
ne dania została włączona do Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego;

•	 DAKOMA – prowadzi działalność w  zakresie produkcji, 
dystrybucji i doradztwa technicznego profesjonalnej che-
mii do obuwia i mebli;

•	 DOZBUD Dewelopment – firma deweloperska, działająca 
na rynku budowlanym blisko 22 lata. 

Sponsorzy Główni:
•	 GRYCAN Lodziarnie Firmowe – producent lodów Grycan, 

tworzonych z  doświadczeniem i  zachowaniem receptur 
„lodów od pokoleń”;

•	 WHEELER – dystrybutor rowerów marki Wheeler oraz ak-
cesoriów rowerowych Acor i Polisport;

•	 KOTWICA – produkcja wyrobów mięsno-garmażeryjnych;

•	 LEKARO – firma specjalizującasię w wywozie nieczystości 
płynnych i stałych;

•	 AUCHAN Polska – polskie hipermarkety francuskiego 
koncernu Auchan;

•	 CROSS Jeanswear Co. – firma zajmująca się sprzedażą 
wyrobów jeansowych marki cross jeans;

•	 HERNCISZFILM – firma specjalizująca się w  realizacji 
nagrań filmów reklamowych, dokumentalnych i  re-
porterskich;

•	 Hotel i Restauracja RELAX – dysponujące komfortowymi 
pokojami i  apartamentami hotelowymi, salami konfe-
rencyjnymi oraz salą restauracyjną;

•	 Marcato Sp. z  o.o. – producent opakowań spożywczych 
z tworzyw sztucznych.

Sponsorzy Wspierający:
•	 BRUK-BUD – firma specjalizuje się w robotach drogowo-

-brukarskich;

•	 IMPOL – hurtownia dodatków krawieckich, pasmanterii;

•	 Fabryka kabli „MADEX” – dostawca kabli z branży teleko-
munikacyjnej i teleinformatycznej;

•	 RANK Progress S.A. – firma inwestycyjno-deweloperska, 
lider w realizacji powierzchni handlowych;

•	 Ochrona JUWENTUS – czołowa pozycja wśród liderów 
agencji ochrony w Polsce;

•	 Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna – forum zrze-
sza firmy z terenu gminy Wiązowna;

•	 POLSKAMP – zakład przetwórstwa mięsa drobiowego 
i gotowych produktów mięsnych;

•	 WETZEL – firma tworząca standardy w  zakresie druku 
i tłoczenia;

•	 GARMIN – światowy lider nawigacji satelitarnej i  tech-
nologii GPS;

•	 MALINOWSKI TRUCKS – firma zajmująca się transportem 
ciężarowym;

•	 MATMON – firma zajmująca się produkcją dzianin futer-
kowych, założona w 1985 roku;

•	 Zakład Remontowo-Budowlany Adam KUSTRA – firma 
działająca w branży budowlanej;

•	 ESSENCE Cleance – producent soków wyciskanych z wy-
selekcjonowanych warzyw i owoców najwyższej jakości.

Darczyńcy:
•	 Zakłady Piekarskie „Oskroba Sp. z o.o.” – firma produku-

jąca kilkadziesiąt ton pieczywa dziennie, wykorzystując 
najnowsze technologie stosowane w piekarnictwie oraz 
własne udoskonalone receptury;

•	 Huta Szkła Gospodarczego – specjalizująca się w produk-
cji artykułów ze szkła sodowego, których produkcja opiera 
się wyłącznie na tradycyjnej technologii ręcznego formo-
wania szkła;

•	 Bractwo Strzelców Kurkowych LECHITY – Komendant 
Marek MAJEK;

•	 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Marka Lirene – 
marka ceniona przez Polki i kojarzona z kwintesencją do-
brego smaku i stylu;

•	 MEGAL – producent atestowanych okien antywłamanio-
wych, kuloodpornych oraz pancernych;

•	 TEXLAND – jeden z największych bezpośrednich importe-
rów odzieży używanej w Polsce;

•	 Chantal – producent profesjonalnych kosmetyków do ko-
loryzacji i pielęgnacji włosów;

•	 Mobilis Group – największa w Polsce firma transportowa 
z  ponad 25-letnią tradycją w  przewozach pasażerskich 
w Polsce i za granicą; 

•	 Bank Spółdzielczy w  Otwocku – instytucja finansowa, 
przyjazna w rozwiązywaniu problemów finansowych;

•	 WC SERWIS – mobilne systemy sanitarne;

•	 Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku – pub-
liczna szkoła, kształcąca specjalistów masażu sportowe-
go, kosmetologów, terapeutów, opiekunów i asystentów 
w zakresie rehabilitacji i usług medycznych;

•	 Klub Sportowy Zakręt – idealne miejsce dla wszystkich 
pasjonatów sportu; tenis, squash, zajęcia fitnes to tylko 
niektóre z proponowanych przez klub aktywności;

•	 Zarząd Transportu Miejskiego – przedmiotem działania 
jest organizacja transportu zbiorowego aglomeracji war-
szawskiej;

•	 Piekarnia w Wiązownie Paweł RADZIKOWSKI – producent 
pieczywa tradycyjnego;

•	 ELZET Instalatorstwo Elektryczne Janusz AJDACKI – firma 
działająca w branży elektrycznej;

•	 Piekarnia „NATURA” – producent chleba, świeżych wyro-
bów piekarniczych oraz ciast i ciasteczek;

•	 Cukiernia w  Wiązownie Sylwester REDEK – producent 
ciast i ciastek;

•	 Stacja Paliw Płynnych w Emowie Stanisław PEŁKA;

•	 Wyrób i Sprzedaż Pączków Anna i Dariusz KOŁAKOWSCY;

•	 IDEE KAFFEE Zdrowa Energia – nowoczesny coffee shop 
na kółkach, serwujący gratis pobudzającą kawę;

•	 P.H.U. Jankier Mechanika Pojazdowa – Katarzyna GAŃKO;

•	 Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew IZDEBSKI;

•	 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Wiązownie – spółdzielnia produkcyjno-handlo-
wo-usługowa;

•	 Biuro Rachunkowe Joanna CEGIELSKA – usługi ra-
chunkowe. ◘
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W roli Pani Wody wystąpiła Ewelina KOWALSKA – pracownik UG Wiązowna.

Śmieszka to średnia, ok. 5-letnia su-
nia. Zawsze radosna i uśmiechnięta (stąd 
imię). Z  niecierpliwością wyczekuje so-
botnich spacerów i choć chwili spędzo-
nej z  człowiekiem. Uwielbia pieszczoty. 
Dobrze dogaduje się z innymi psiakami. 
Wciąż marzy o swoim domu.

czekają na dom
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie zaprasza do adopcji swoich podopiecznych. 
Kontakt tel. 22 789 70 61 lub za pośrednictwem poczty email: adopcje@celestynow.toz.pl

Hej,  B a ko  to  właśnie  ja ,  ten 
z uśmiechniętą mordką. Nie jestem już 
szczeniaczkiem, ale mam radosny tem-
perament. Z tęsknotą czekam na sobot-
nie spacery. Bardzo dobrze dogaduję 
się z moją towarzyszką z boksu. Jestem 
po prostu świetny i kocham ludzi!

nana jest dużą, ok. 5-letnią przemi-
łą sunią. W  schronisku od dawna cze-
ka na swój dom. Wyjątkowo spokojna 
i  przyjazna. Łasa na pieszczoty. Właś-
nie została sama w  boksie, ponieważ 
jej przyjaciel został adoptowany. Nana 
tęskni... Może więc znajdzie wreszcie ro-
dzinę, która ją pokocha? ◘

Agnieszka Woszczyk

Dzieci wraz z opiekunami wyruszy-
ły w tym dniu w niebieskim koro-

wodzie na ulice Wiązowny, skandując 
hasła dotyczące oszczędzania wody. 
Po dotarciu do urzędu gminy spot-
kały się z wójtem Januszem BUDNYM 
i  pracownikami. Na miejscu czeka-
ła na nich niespodzianka, Pani Wody. 
Następnym etapem wydarzenia by-
ło zwiedzanie oczyszczalni ścieków 
w Emowie, gdzie wraz z przewodnika-
mi dzieci miały możliwość sprawdzić, 
jak działa ten obiekt i  dowiedzieć się 
m.in. jak przebiega proces oczyszcza-
nia ścieków. 

ŚWiatoWy 
dzień Wody
W dniu 20 marca dzieci z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Wiązownie brały udział 
w  wydarzeniu, jakim był Dzień Wody 
zorganizowany przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Wiązowna 
oraz Zakład Wodociągów i  Kanalizacji 
w  Wiązownie przy współpracy z  Oświatą 
Gminną, która zorganizowała transport 
dzieci na oczyszczalnię ścieków oraz 
ufundowała nagrody. 

Po powrocie do szkoły pracownicy 
WOŚ zaprezentowali swój program. Dzie-
ci dowiedziały się, dlaczego należy oszczę-
dzać wodę, dbać o jej czystość oraz jakie 
są sposoby oszczędzania wody. Brały rów-
nież udział w „wodnych” doświadczeniach, 
sprawdziły m.in. dlaczego jedne przed-
mioty toną w  wodzie, a  inne utrzymują 
się na powierzchni. Uczestniczyły w kon-
kursie gdzie mogły wykazać się zdobytą 

wiedzą na temat wody. Na zakończenie 
wszyscy otrzymali dyplom „Wiązowskie-
go miłośnika kropli wody”. Święto Wody 
było wspaniałym, radosnym dniem, który 
obfitował w atrakcje i wydarzenia. Ideą ob-
chodzenia tego dnia było uświadomienie 
dzieciom konieczności racjonalnego ko-
rzystania z  wody oraz kształtowanie po-
staw proekologicznych. ◘

Joanna Iwańska
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W  z wiązku ze znowelizowaną ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która weszła w życie z dniem 1 lute-
go br., gminy mają obowiązek dostosować 
przepisy do nowych zasad. Budząca kon-
trowersje kolejna zmiana ustawy „śmie-
ciowej” ma wpływ także na gminną 
gospodarkę odpadami.

Według urzędników Ministerstwa 
Środowiska, 01.02. wszystkie 

uchwały w  zakresie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi straciła ważność. Stąd ko-
nieczność podjęcia przez rady gminy 
nowych uchwał (patrz str. 6). Usta-
wodawca określił m.in. maksymalne 
stawki opłaty, których rada gminy nie 
może przekroczyć w uchwale, a także 
możliwości wyliczania opłat i  ich eg-
zekucji. Szczegóły zmian podane zo-
stały w tabeli obok.

Zmiany dotyczyć będą także sa-
morządów wojewódzkich, które do 
czerwca 2016 r. będą musiały uaktual-
nić plany gospodarowania odpadami 
na swoim terenie. Jak podała Komisja 
Europejska, będzie możliwość finan-
sowania projektów związanych z  se-
lektywną zbiórką odpadów, np. bu-
dowę dużych punktów selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (tzw. 
PSZOK-ów) czy rozwój systemów 
zbiórki. ◘

Iwona Marczyk

NOWELIZACJA USTAWY
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  

o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87)

Zmiany 
na terenie 

Gminy Wiązowna

Wprowadza maksymalne stawki 
za gospodarowanie odpadami: 

25 zł od osoby za od biór odpa dów se lektywnie 
zbieranych, a w przypadku od padów zbie ranych 

w sposób nieselektywny – dwukrotność tej kwoty.

Ustalone stawki 11 zł ( zbiórka selektywna) 
i 27 zł (zbiórka nieselektywna) mieszczą się 

w grani cach ustalonych ustawą 
i pozostają bez zmian.

Uchyla przepis stanowiący 
pod stawę wprowa dzenia 

zwolnień przedmioto wych 
oraz ustana wiania dopłat. 

Mieszkańcy, którym przysługiwała 
stawka 9 zł za odbiór odpadów 

(rodziny wielodzietne i osoby samotne 
po ukończeniu 75 roku życia) 

od teraz będą wnosić opłaty 
za odbiór odpadów odpo wiednio  

w kwocie 11 zł lub 27 zł.

Wprowadza wyłączenie mieszkańców z obowiąz ku  
kładania nowych deklaracji przez właścicieli  

nieru chomości w przypadku, gdy zmianie 
ulegnie wysokość stawki opłaty.

W przypadku zmiany stawki opłaty 
na terenie gminy, mieszkańcy otrzymają 

o tym fakcie za wiadomienia. W pozo stałych 
przypadkach obo wiązek dokonywa nia 
korekt przez mieszkańców pozostaje. 

Wprowadza regulację ponoszenia opłat za 
gospodar owanie odpadami dla przedsiębiorców, 

którzy w miejscu swojego zamieszkania 
prowadzą jedy nie biu rową obsługę 

prowadzonej przez siebie działalności.

Właściciel danej nieruchomości 
uiszcza opłatę wy łącznie z tytułu 

zamieszkiwania i nie ma  
ko nieczności zawierania dodatkowych 

umów na wywóz odpadów.

Wprowadza kompleksową regulację 
ponoszenia opłat od nieruchomości 

wykorzystywanych sezo nowo.

Rada Gminy będzie musiała uchwalić 
zryczałto waną stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpa dami 
komunalnymi za rok – od domu 
letnisko wego lub nieruchomości 

wykorzystywanej 
w ce lach wypo czynkowych. 

Wprowadza możliwość zwolnienia uchwałą 
Rady Gminy w całości lub w części z wnoszenia 
„opłaty śmieciowej”, gospodars twa domowe, 

w których dochód nie przekracza 
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 
ust. 1 lub 2 usta wy o pomo cy społecznej.

Obecnie trwa analiza zasadności 
uregulowania tego typu przypadków 

w formie kompleksowej 
tj. poprzez wprowadzenie 

stosownej uchwały.

zmiany 
w „śmieciowej”
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W marcu br. zakończyło się wiercenie 
otworu poszukiwawczego w  Kąc-

ku. Po zakończeniu prac demobilizacyj-
nych, które potrwać mogą kilka tygodni, 
plac w  Kącku będzie uporządkowany 
i dozorowany, aż do uzyskania przez fir-
mę wyników analiz pobranych próbek 
skał (co trwa zwykle od 6 do 8 miesię-
cy). W tym czasie ze zbiorników zlokali-
zowanych na terenie placu systematycz-
nie wywożona będzie woda opadowa, 
spływająca z  opaski melioracyjnej i  po-

wierzchni placu, co zapobiegać ma prze-
lewaniu się zbiorników. Zgodnie z poro-
zumieniem uzgodnionym przez firmę 
ORLEN Upstream z  władzami Powiatu 
Otwockiego oraz przedstawicielami  Za-
rządu Dróg Powiatowych w  Otwocku 
odcinek drogi Kąck – Duchnów zosta-
nie wyremontowany na koszt inwesto-
ra. Planowany termin zakończenia mo-
dernizacji użytkowanego przez ORLEN 
Upstream fragmentu drogi powiatowej 
to 30 września 2015 roku. 

Prace wiertnicze i  pomiarowe 
w  otwo rze Pęclin-OU1, w  okresie od 
29 grudnia 2014 r. poddane zostały 4 
kontrolom uprawnionych instytucji tj.: 
Wyższego Urzędu Górniczego, Okrę-
gowego Urzędu Górniczego w  War-
szawie oraz Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska. Wszystkie 
kontrole zakończyły się pozytywnie, 
bez uwag skierowanych do Spółki i jej 
podwykonawców. ◘

Redakcja

Prace na wiertni przerwane

lej wodę zawodowo!
Nawadnianie ogrodów staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Przestaje być dobrem 
luksusowym, a staje się potrzebne ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Prawidłowo 
zaprojektowany system nawadniania będzie nie tylko elementem podnoszącym wartość dział-
ki, ale także skutecznie obniży rachunki za wodę wykorzystywaną do podlewania ogrodu. 

Redukcja zużycia wody
Poprzez odpowiednie dawkowanie 

wody (zależne od rodzajów nasadzeń), 
obniżamy ilość zużywanej do podlewania 
ogrodu wody do niezbędnego minimum. 
Do podlewania ogrodów można również 
wykorzystać wodę deszczową, co pozwoli 
na diametralne ograniczenie wykorzysta-
nia wody pitnej do celów gospodarczych.

Wygoda użytkownika
Bezobsługowy system pozwala za-

pomnieć o  obowiązku podlewania ro-
ślin. Wyposażony w sterownik  zasilany 
z gniazdka lub na baterię, system pod-
lewać będzie rośliny i  trawnik pod na-
szą nieobecność (nawet przy braku prą-
du), a przy silnych ulewach wyłączy się 
dzięki czujnikowi deszczu. 

Redukcja kosztów
O ile zbudowanie systemu nawad-

niania w  ogrodzie może być dosyć 
kosztowną inwestycją, to samo jego 
utrzymanie nie wymaga dużych na-

my-nawadniajace.com. Koszty zwią-
zane z  eksploatacją systemu nawad-
niającego to przede wszystkim koszty 
zużytej wody (nasze rachunki za wodę 
zmniejszą się o  ok. 30% - 50% wzglę-
dem podlewania ręcznego).

Podlewanie ręczne nigdy nie jest tak 
efektywne jak automatyczne. Pora pod-
lewania też ma zasadnicze znaczenie. 
Najlepiej podlewać ogród poza okresa-
mi najsilniejszego nasłonecznienia, czy-
li wczesnym rankiem i późnym wieczo-
rem. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony systemy-nawadniajace.com. Od-
powiemy na wszelkie pytania, dora-
dzimy, jak zaprojektować i  zbudować 
system własnymi siłami lub za pośredni-
ctwem naszej firmy. ◘

Matylda Poszwald - Gajewska

kładów finansowych. Koszt systemu 
nawadniającego zależny jest przede 
wszystkim od: wielkości podlewane-
go terenu, ilości i  rodzaju nasadzeń, 
możliwości technicznych źródła wo-
dy. Istotne jest również to, z  jakich 
produktów zostanie on zbudowany. 
Na naszym rynku dostępna jest co-
raz większa oferta akcesoriów do sy-
stemów nawadniających, które nabyć 
można w  naszym sklepie sklep.syste-
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jesteś białą 
plamą?

zapraszamy 
na staż 

Ponad 1 mld euro ze środków unijnych zostanie prze-
znaczone na wsparcie rozwoju szerokopasmowych 

sieci NGA. Jeśli jeszcze nie masz Internetu, zgłoś się – 
może wkrótce będziesz mógł korzystać z tego finanso-
wanego z UE!

Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji ogłosi-
ło konsultacje społeczne mające na celu weryfikację 
obszarów białych plam. To miejsca, w których nie ma 
i najprawdopodobniej w ciągu 3 lat nie powstanie in-
frastruktura NGA na zasadach rynkowych. Do 15 maja 
należy zgłaszać te budynki, w których nie ma możli-
wości świadczenia dostępu do internetu o prędkości co 
najmniej 30 Mb/s. W ramach konsultacji weryfikujemy 
listę obszarów białych NGA oraz zbieramy trzyletnie 
plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych – informują urzędnicy MAiC. Więcej informacji na 
mac.gov.pl/konsultacje. ◘

Anna Rosłaniec

Cztery miejsca czekają dla osób z terenu gminy Wią-
zowna, które chciałby odbyć płatny staż w Urzędzie 

Gminy Wiązowna. Rekrutacja trwa do 15.04. lub do 
wyczerpania wolnych miejsc (osoby wybierane są na 
podstawie zgłoszeń).

W związku z ograniczaniem liczby etatowych pra-
cowników w gminnej administracji i zwiększaniem licz-
by zadań urzedu, podjęliśmy współpracę z Powiatowym 
Urzędem Pracy, z którym przygotowaliśmy ofertę staży 
dla mieszkańców gminy. Dla gminy to bezpłatna forma 
pozyskania pracowników, a dla bezrobotnych – możli-
wość pracy i  nabycia doświadczenia zawodowego za 
wynagrodzeniem. Staż potrwa 6 miesięcy, a  odbywać 
go będą mogły osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 
Szczegółowe informacje tel. 22 779 37 14. ◘

Agnieszka Karwowska

Zwycięstwo w konkursie zależy wyłącz-
nie od głosów oddanych na zgłoszo-

ną lokalizację. Głosować mogą wszyscy: 
mieszkańcy Zakrętu i  okolic, gdyż plac 
zabaw przygotowany zostanie przede 
wszystkim dla ich dzieci, ale nie tylko. 
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu na 
wygranej mogą zyskać pozostałe miej-
scowości – gmina, która buduje place 
zabaw ze swoich środków, zamiast bu-
dować w  Zakręcie, będzie mogła prze-
znaczyć środki na inne zadania, w  innej 

miejscowości. Można stwierdzić, że wy-
grywa każdy mieszkaniec gminy!

Internetowe głosowanie na zwycię-
skie lokalizacje trwać będzie do końca 
maja br. Nad akcją promocyjną czuwa 
Radna Gminy Wiązowna z okręgu Zakręt 
– Aleksandra RUTKOWSKA, która prowa-
dzi promocję kampanii na portalu spo-
łecznościowym Facebook .

Tegoroczna akcja przewiduje wybudo-
wanie 40 Rodzinnych Miejsc Zabaw gdzie 
rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spę-
dzać aktywnie czas. Czy wygramy jedno 
z  tych miejsc dla naszej gminy? W  ostat-
nich latach zostały przez spółkę ufundo-
wane place zabaw, jak również wsparte 
zostały szkółki piłkarskie.  W  gminie Wią-
zowna jeszcze nie było takiej Inwestycji. 
Nivea Polska pielęgnuje nie tylko skórę, ale 
również dba o bezpieczeństwo i wartości 
rodzinne. Doceńmy to i wspólnie wygraj-
my darmowe miejsce dla dzieci! ◘

Olga Nowak

Plac zabaw w zasięgu
Gmina Wiązowna ze  swoją propozycją placu 
zabaw w  Zakręcie  bierze udział w  konkursie 
w ramach akcji „Podwórko Nivea”. To szansa 
na darmowy plac zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Wystarczy, że od 01.04. 
do 31.05.br., codziennie oddasz jeden głos za 
pośrednictwem strony nivea.pl/podworko.
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04.03.2015 r. 
ze smutkiem pożegnaliśmy 

naszą drogą Koleżankę 
śp. Krystynę ReJeR

ŚP. Krystyna z MAJEWSKICH REJER uro-
dziła się 14 kwietnia 1942 r. w Praż-

mowie na Mazowszu. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej uczęszczała do 
Liceum Pedagogicznego w  Otwocku, 
gdzie otrzymała przygotowanie do pra-
cy w  zawodzie nauczycielskim. Swoją 
pracę rozpoczęła 16.08. 1961 r. w Szko-
le Podstawowej w  Pęcinie. W  trakcie 
swojej drogi zawodowej ukończyła Za-
oczne Studium Nauczycielskie w  War-
szawie o  kierunku: nauczanie począt-
kowe (1975-1977), następnie studium 
przedmiotowo-metodyczne (1977-80). 
W 1982 r. uzyskała kwalifikacje równo-
ważne wyższym studiom zawodowym 
w zakresie nauczania w kl. I-III.

Po zlikwidowaniu pęc lińskiej szko-
ły, była kierownikiem Punktu Filialnego, 
podległego Zbiorczej Szkole Gminnej 
w Wiązownie (22 VIII 1977 – 31 VIII 1984). 
Po reaktywowaniu Szkoły Podstawowej 
w Pęcinie w 1.09.1984 r. została jej dyrek-
torem. Funkcję tę pełniła do końca sierp-
nia 1991 r., do przejścia na emeryturę.

Za swoją pracę pedagogiczną zosta-
ła nagrodzona w 1976 r. przez Kuratora 
Oświaty i Wychowania w Warszawie.

ŚP. Krystyna REJER od początku swej 
pracy zawodowej z  pełnym zaangażo-
waniem, życzliwością i otwartością wto-

piła się w  środowisko pęclińskie. Pełna 
prostoty, łatwości bezpośrednich kon-
taktów z mieszkańcami wsi, stała się jed-
ną z  nich. Nie tylko praca w  szkole, ale 
niesienie pomocy drugim, życzliwość dla 
każdego, była symbolem pełnego hu-
manizmu. Miała również osobiste obo-
wiązki rodzinne: prowadzenie domu, 
wychowywanie własnych dzieci. Jej op-
tymizm, pogoda ducha, bezpośredniość 
stwarzała aurę ciepła i  dobroci. Progi 
szkoły pęclińskiej były zawsze gościnne 
dla wszystkich. To w nich witała przyby-
łych radosnym uśmiechem i żartem. Nie 
można nie wspomnieć, że była również 
oddana całym sercem pracy harcerskiej. 
Zawsze można było liczyć na Jej wspar-
cie przy organizacji różnorodnych im-
prez, uroczystości, spotkań. Nie było dla 
Niej nigdy wymówką brak czasu, czy za-
interesowania. W  czasie wakacji jechała 
z najmłodszym synem, by pomóc w pro-
wadzeniu obozu harcerskiego.

Bez żadnego patosu można powie-
dzieć o  śp. Krystynie REJER, że była „Si-
łaczką” na miarę naszych czasów.

Spoczywaj w  pokoju Krysiu! W  na-
szej serdecznej pamięci będziesz zawsze 
taką, jaką byłaś. ◘

Władysław Kropiewnicki

zapytaj prawnika
Od kwietnia br. mieszkańcy gminy Wiązowna będą mogli korzystać z  bezpłatnych porad 
prawnych w zakresie m.in. prawa cywilnego i rodzinnego. To pomysł wójta gminy, do które-
go wiele osób zgłasza się z problemami prawnymi.

Co czwartek mecenasi warszawskiej 
kancelarii adwokackiej Mecenasa 

Marcina KWAS będą udzielać pomocy 
w  zakresie np. spraw rodzinnych, pra-
wa pracy, prawa spadkowego i  spraw 
cywilnych. Z  bezpłatnej porady praw-
nej skorzystać mogą osoby zamiesz-
kałe na terenie gminy, które zgłoszą 
potrzebę skorzystania z bezpłatnej po-
rady prawnej.

Nasi mieszkańcy często nie radzą 
sobie z  zawiłościami prawa. Niewiedza, 
niestety, często kosztuje, stąd moja pro-

pozycja uruchomienia bezpłatnych po-
rad prawnych – komentuje wójt Janusz 
BUDNY.

Porady prawne udzielane będą 
w  budynku urzędu w  godz. 8 – 12. Re-
zerwację daty i  godziny spotkania pro-
wadzi Sekretariat Wójta, tel. 22  789 01 
20 wew. 201. Zainteresowani taką formą 
pomocy powinni udostępnić mecenaso-
wi dokumenty potrzebne do właściwej 
oceny problemu i  udzielenia komplek-
sowej porady prawnej. ◘

Anna Rosłaniec

kasa na kulturę
Do 17.04.2015 r. organizacje po-

zarządowe i  samorządowe in-
stytucje kultury mogą ubiegać się 
o  środki w  ramach programu Kultu-
ra – Interwencje. Pula środków to 5 
mln zł, a  można je przeznaczyć m.in. 
na szkolenia, warsztaty, publikacje 
i kampanie edukacyjne.

Celem programu, realizowane-
go przez Narodowe Centrum Kultury, 
jest tworzenie warunków dla wzmac-
niania tożsamości i  uczestnictwa 
w kulturze na poziomie regionalnym, 
lokalnym i  krajowym poprzez finan-
sowe wsparcie realizacji projektów 
upowszechniających dorobek kultu-
ry i  zwiększających obecność kultu-
ry w  życiu społecznym. Maksymalna 
kwota wnioskowanego dofinansowa-
nia wynosi 150 lub 250 tys. zł. Wnioski 
należy składać przez system EBOI, do-
stępny na nck.pl. ◘

Anna Rosłaniec
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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 41, 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




