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Pomysł Wieczoru Uwielbienia zro-
dził się w sercu muzyka, perkusisty 

Mirosława MICHALIKA. Być może na-
dal byłby tylko pomysłem gdyby nie 
spotkanie z  Leszkiem DOKOWICZEM, 
reżyserem i  realizatorem filmów do-
kumentalnych. Leszek odwiedził Gli-
niankę w sierpniu 2013 roku z projek-
cją jednego ze swoich filmów. Mirek 
przedstawił mu swój pomysł, a Leszek 

DOKOWICZ natychmiast zapalił do 
niego księdza proboszcza Krzysztofa 
KRZESIŃSKIEGO i  biskupa Marka SO-
LARCZYKA. Obaj kapłani pobłogosła-
wili temu dziełu.

P r z y g o t o w a n i a  d o  W i e c z o -
ru Uwielbienia trwały kilka miesię-
cy i  obejmowały różne dziedziny ży-
cia. Patronatem honorowym objęli 
go ksiądz arcybiskup Henryk HOZER, 

ksiądz dziekan Bogdan SANKOWSKI 
i  Wójt Gminy Wiązowna. Patronatem 
medialnym – tygodniki ,,Idziemy’’, „Li-
nia Otwocka’’ i ,,Tygodnik Regionalny” 
oraz „Powiązania”. W ubiegłym roku 
w wigilię Bożego Ciała ksiądz arcybi-
skup Henryk HOZER przewodniczył 
uroczystej Mszy Świętej w  kościele 
parafialnym w  Gliniance. Następnie 
odbyła się projekcja filmu ,,Ja Jestem’’ 
Leszka DOKOWICZA i  Macieja BODA-
SIŃSKIEGO, oraz spotkanie autorskie 
z reżyserem.

Organizację Wieczoru Uwielbienia 
umożliwiła pomoc rzeczowa i  finan-
sowa wielu firm i instytucji. Jako orga-
nizatorzy jesteśmy wszystkim ogrom-
nie wdzięczni.

Pier wsz y Wieczór Uwielbienia 
zgromadził około dwa tysiące osób 
w tym liczne rodziny z dziećmi. Spot-
kaniu towarzyszyła piękna pogoda. 
Przyniosło ono moc niezapomnia-
nych wrażeń duchowych i  artystycz-
nych. Już wkrótce po wydarzeniu 
do organizatorów zaczęły napływać 
prośby o  powtórzenie takiej imprezy 
w kolejnym roku. Rada duszpasterska 
wraz z księdzem proboszczem Krzysz-
tofem KRZESIŃSKIM podjęła decy-
zję o  organizacji kolejnego Wieczoru 
Uwielbienia i kontynuacji tego wyda-
rzenia w kolejnych latach na wzór te-
go typu imprez m.in. w Lublinie, Rze-
szowie, Włocławku.

W  tym roku Wieczór Uwielbienia 
został objęty patronatem księdza ar-
cybiskupa Henryka HOZERA, Wójta 
Gminy Wiązowna pana Janusza BUD-
NEGO, Starosty Powiatu Otwockie-
go pana Mirosława PSZONKI. Wieczór 
Uwielbienia rozpocznie się o godzinie 
17.30 i  potrwa mniej więcej do go-
dziny 21.00. Przygotowaliśmy wiele 
atrakcji dla dużych i  małych. Zaśpie-
wa dla nas znany dziecięcy zespół 
Arka Noego. Wspólnie z  dziećmi po-
malujemy buźki, wypuścimy do nie-
ba balony, skosztujemy regionalnych 
,,Sójek Glinieckich’’, będziemy podzi-
wiać popisy szczudlarzy i delektować 
się muzyczną ucztą duchową.

Wieczór Uwielbienia jest okazją do 
dobrego spędzenia czasu w rodzinnej 
atmosferze. Jest szansą na integrację 
z miejscową społecznością bez zagro-
żenia negatywnymi zachowaniami.

W  imieniu proboszcza Krzysz-
tofa KRZESIŃSKIEGO i  rady duszpa-
sterskiej serdecznie zapraszamy na 
to wydarzenie. Więcej informacji na: 
www.wieczoruwielbienia.pl ◘

Adrianna Przysowa

Wieczór Uwielbienia 
w Gliniance
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Drodzy Czytelnicy!
Tematem przewodnim kwietniowego numeru są inwestycje. 

Wraz z sezonem na grillowanie w Państwa ogródkach, porządkowa-
niem trawników i  klombów,   w  gminie ruszyły prace przy budowie 
kanalizacji, dróg, szkół itd. Przy tej okazji warto zapoznać się z  no-
wym cyklem porad, przygotowanych przez Wydział Urbanistyki. 
Zaczynamy od warunków zabudowy – z  tym w  naszej gminie było 
dotychczas ciężko, a teraz średni czas wydawania decyzji to zaledwie 
dwa i pół miesiąca! Można? Można! (Tylko trzeba chcieć) … Poza tym 
ciąg dalszy informowania o postępach prac w poszczególnych miej-
scowościach, nad którym czuwa nasz Wydział Inwestycji.

Zachęcam do lektury wywiadu z radną Aleksandrą Rutkowską, 
która opowiada o  łączeniu pracy społecznej z  zawodową i  realiza-
cji matczynych obowiązków. Z okazji Dnia Matki (26.05.) wszystkim 
mamom, mamusiom, matkom i  rodzicielkom życzę przede wszyst-
kim cierpliwości, a  potem pociechy ze swoich dzieci, wielu słów 
wdzięczności za trud, pracę i energie wkładane w ich wychowywa-
nie. A  mojej Mamie – ukochanej Dziuni składam życzenia specjal-
ne, bo to wyjątkowa kobieta … Życzę zdrowia i wielu powodów do 
dumy z dzieci, które lubią chodzić własnymi drogami … 

W ramach wprawek przed majówkami zapraszamy do stałego kąci-
ka „Będzie się działo”, bo w maju dziać się będzie wiele. Rozpoczynamy 
Gminnym Dniem Strażaka, a potem biegamy na Czwartkach lekkoat-
letycznych, otwieramy Skwer im. gen. Grota–Roweckiego, by pod-
sumować maj najpierw z motocyklistami z GTM, którzy po raz drugi 
w Wiązownie przygotowują akcję Moto – Serce, a potem podziękować 
rolnikom na Powiatowym Święcie Ludowym, które w tym roku odbę-
dzie się w pięknej Gliniance. Na pewno każdy z Państwa wybierze z bo-
gatej oferty wydarzeń coś dla siebie!

Zachęcam do kontaktu: powiazania@wiazowna.pl Chętnie od-
powiemy na wszystkie pytania!
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WIOSENNY WIERSZYK

Ranek pachnący wiosną,
Bazią wierzby, żonkilem,
Śpiewem ptaka,
Motylem przycupniętym na chwilę…

Zapachem skiby ziemi, nabrzmiałej nasionami,
Radosnymi żurawi i boćków powrotami…

Pierwszy deszcz, co z dyngusem
Pragnie stanąć w zawody,
Rzeki, które niedawno
W ryzach trzymały lody,

Pierwsze trawy i kwiaty,
Na ulicach tłum ludzi,

Pełne gniazdka i norki,
Właśnie życie się budzi…

Małgorzata Bieniek
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Aleksandra RUTKOWSKA – 41 lat, szczęśliwa żona 
oraz mama dorosłego już syna i małej córeczki. 
Twierdzi, że to rodzina daje jej energię i siłę do 
działania, a jej mottem życiowym jest „nie słowa, 
lecz czyny”.

Zakręcony Zakręt w gronie laureatów konkursu pn. Korowód Kolędowy (Powiatowy MDK w Otwocku, 10 stycznia 2015 r.).

Teraz 
zakręT
Pracuje w bankowości, do niedawna pełniła funkcję członkini Rady 

Sołeckiej Zakrętu. W wyborach samorządowych zdobyła niemal 

40% poparcie, czym zyskała mandat do Rady Gminy Wiązowna. 

Teraz sumiennie dzieli czas między pracę zawodową, rodzinę 

i działalność społeczną, jednocześnie przygotowując pracę naukową 

na warszawskim UKSW. O wszystkich tych pasjach Annie ROSŁANIEC 

– redaktor naczelnej opowiada Aleksandra RUTKOWSKA.
Jaka jest recepta na wszystkie 

role, w jakich Pani codziennie się 
spełnia? Na bycie dobrą matką, ko-
chającą żoną, świetną bizneswo-
man i pełną energii radną?

Wymienione przez Panią okre-
ślenia traktuję nie jako komplement, 
lecz zadanie do wypełnienia. Każdego 
dnia staram się być najlepszą w każ-
dej z tych funkcji, choć – oczywiście – 
nie zawsze mi się to udaje. Wymagam 
od siebie, nawet gdy inni ode mnie nie 
wymagają – zapewne znane są Pani 
te słowa i ich autor. Ja tylko wcielam tę 
myśl w życie konsekwentnie każdego 
dnia. I to przynosi efekty.

Które z zadań wymaga od Pani 
najwięcej poświęcenia?

Najwięcej siły i cierpliwości wy-
maga rodzina – to moje podstawowe 
zadanie. Ale też właśnie rodzina przy-
nosi najpiękniejsze owoce. Pozosta-
łe aktywności jej służą. Praca zawo-
dowa – bo przynosi środki finansowe 
niezbędne do jej utrzymania, praca 
społeczna – bo uwrażliwia moje dzieci 
na potrzeby innych, a praca naukowa 
– ponieważ wskazuje potrzebę rozwi-
jania intelektu, poszukiwania prawdy. 
A nic tak dobrze nie uczy, jak przykład 
– ten staram się dawać codziennie 
mojej córce i synowi.
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Aleksandra Rutkowska podczas obrad sesji Rady Gminy.

Za co kocha Pani Zakręt? Z du-
mą, którą obserwuję na spotka-
niach oficjalnych rady i komisji, 
reprezentuje Pani tę miejscowość 
i jej mieszkańców.

Zakręt jest dużym graczem w roz-
grywkach o środki budżetowe, doma-
gającym się realizacji Inwestycji. Je-
steśmy świadomi naszych praw przy 
poszanowaniu praw innych. Widzimy 
duży potencjał w wykorzystaniu środ-
ków unijnych na rozwój naszej wsi 
w obecnej perspektywie finansowej. 
I tego nie odpuścimy.

To jaki jest Zakręt na tle innych 
miejscowości?

Gmina Wiązowna jest środowi-
skiem, które pozwala nam się rozwi-
jać, a jednocześnie nie tłumi naszej 
podmiotowości. A nam się podoba 
nasza lokalność, wspólnota, którą od 
lat staramy się budować. Podjęliśmy 
wyzwanie integrowania rdzennych 
mieszkańców z napływowymi i już wi-
dać efekty. Mamy wiele planów, które 
konsekwentnie realizujemy. Chcemy 
zbudować miejsce do dalszej integra-
cji mieszkańców. Mam na myśli plac 
na rogu ulic Sosnowej i Świerkowej, 
podarowany gminie przez SKR, na-
zwany przez nas „Zakącikiem”. Za-
bezpieczyliśmy środki w funduszu 
sołeckim na zbudowanie w tym miej-
scu placu zabaw. Bierzemy udział 
w konkursie „Podwórko Nivea”. Chce-
my, by w tym miejscu powstała także 
świetlica sołecka. I choć brakuje nam 
podstawowej infrastruktury, takiej jak 
wodociąg czy kanalizacja, to mamy 
satysfakcję udziału w jej budowaniu, 
wpływu na jej kształt. Pochwalimy się 
tym kolejnym pokoleniom. I za to, że 
otoczona jestem ludźmi, którzy chcą 
działać, właśnie kocham Zakręt.

Aktywnie wspiera Pani wszelkie 
inicjatywy mieszkańców, nie tylko 
swoich wyborców. Spółki wodne, 
inwestycje drogowe, rozwój infra-
struktury oświatowej…

Zwykle rodzą się one z ogrom-
nej potrzeby i determinacji. Często 
mieszkańcy wkładają w te inicjaty-
wy nie tylko swoje serce, ale także 
– w miarę możliwości – pieniądze, 
pracę, nadzieje. Rozumiem takich 
zapaleńców. Sama taka jestem! Na-
pisać pismo do ministerstwa, statut, 
wniosek o grant, dotację, zgłosić te-
mat w konkursie to dla mnie żaden 
problem. Do podjęcia dobrych dzia-
łań nie zawsze potrzebna jest wyłącz-
nie „kasa”. Liczą się chęci, pomysły 
i energia do wspólnej pracy.

Szczególnie na rzecz najmłod-
szych?

Osobiście bardzo lubię zarówno 
prywatnie, jak i społecznie, inwesto-
wać w dzieci. Uważam, że to najlepsza 
i najbardziej wdzięczna inwestycja. 
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
w Zakręcie wakacyjne zajęcia świet-
licowe. Podobne zajęcia odbyły się 
w kilku innych sołectwach na terenie 
naszej gminy. Oprócz zabaw, prelekcji, 
kilku wycieczek, powołaliśmy grupę te-
atralną „Zakręcony Zakręt”. Udało nam 
się zrealizować przedstawienie, stwo-
rzyć dekoracje, wystartować i zdobyć 
wyróżnienie w konkursie „Korowód 
Kolędowy”, zorganizowanym przez Lo-
kalną Grupę Działania „Natura i Kultu-
ra” oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Otwocku, przy udziale wy-
bitnych artystów i mediów lokalnych. 
Dzięki temu, prócz zorganizowania 
czasu dzieciom, które nie mogły wy-
jechać na odpoczynek, zapewniliśmy 
naszej miejscowości doskonałą pro-
mocję na powiatową skalę.

Jako przewodnicząca komisji 
budżetowej czuwa Pani nad realiza-
cją planów gminy i nad jej bezpie-
czeństwem finansowym. Jak ocenia 
Pani sytuację finansową gminy?

Budżet gminy oceniam jako sta-
bilny, mądrze zaplanowany. Trzeba 
ukończyć inwestycje rozpoczęte, re-
alizowane w ramach zawartych już 
umów. Nie warto płacić kar za ich ze-

rwanie, bo to nie ma sensu, także eko-
nomicznego. Szanujemy ciągłość wła-
dzy i dobre pomysły, które powstawały 
w ubiegłych latach, jednocześnie już 
teraz „zaszczepiając” kilka naszych 
działań. Budżet Gminy ma jeszcze 
jedną zaletę. Zapewne mieszkańcy już 
zauważyli, że gwarantuje elastyczne 
podejście do wciąż zgłaszanych po-
trzeb. Cały czas spływają do nas no-
we wnioski. Nad wszystkimi się po-
chylamy, w większości przecież są to 
sprawy ważne i wymagające realizacji. 
Oceniamy ich priorytet i w miarę poja-
wiania się wolnych środków, wspiera-
jąc wójta, staramy się je realizować.

Swoją działalność społeczną 
traktuje Pani jako obowiązek oby-
watelski. Najpierw rada sołecka, te-
raz rada gminy, co dalej?

Nie rozmyślam o tym, co będzie 
w przyszłości. Zwyczajnie nie mam na 
to czasu. Dla mnie liczy się tu i teraz, 
bieżące zadania. Teraz mieszkańcy 
Zakrętu powierzyli mi do wypełnienia 
misję radnej. I staram się tę misję wy-
pełniać najlepiej jak potrafię. Jesteśmy 
świeżo po wyborach nowych władz so-
łeckich. Nastąpiły zmiany. Przed nami 
cztery lata nowych wyzwań. Możemy 
ten czas albo zmarnować działając 
w pojedynkę, albo bardzo dobrze wy-
korzystać dzięki współpracy, na któ-
rej skorzystają mieszkańcy. Liczę na 
to drugie i tym się będę zajmowała 
w najbliższej przyszłości. ◘
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Bolesławów:

Budowa oświetlenia 
w ul. Młynarskiej

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów)

Przebudowa drogi gminnej 
nr 270820W – projekt

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy

Czarnówka:

Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2709W – pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lawendowej

Duchnów:

Budowa kanalizacji 
sanitarnej – projekt

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Dłuskiej

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Werbeny

Budowa zjazdu z drogi 
721 w ul. K. Dowjata

Budowa oświetlenia 
w ul. Księżycowej, II etap

Budowa oświetlenia 
w ul. Łabędziej i Nizinnej

Zakup kotła gazowego z montażem 
w budynku świetlicy i biblioteki

Stan zawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
Sprawozdanie 
z wyborów sołeckich 
i osiedlowych

W  wyniku przeprowadzonych wyborów 
w  poszczególnych sołectwach wybrano na-
stępujących Sołtysów i Rady Sołeckie oraz 
Zarządy Osiedli i ich Przewodniczących:

•	 Bolesławów – Sołtys Waldemar MONIAK.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Magdalena 

KAZIMIERCZYK, Członkowie – E. JAWORSKA, 
A. KUŚWIK.

•	 Boryszew – Sołtys i Rady Sołeckiej nie wybrano.
•	 Czarnówka – Sołtys Ryszard WRZEŚNIEWSKI.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Anna BĄK, 

Członkowie – P. KUDLAK, J. PAZDRYK, E. SZU-
BRYT, S. ZGÓDKA

•	 Duchnów – Sołtys Hanna Kowalczyk
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Michał ZE-

MŁO, Członkowie – S. BIAŁEK, J. KONOWRO-
CKI, A. ŁUNIEWSKA,  E. MAJSZCZYK, B. PA-
WŁOWSKA, H. WITAN.

•	 Dziechciniec – Sołtys Anna LECH.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Marzena BA-

RAN, Członkowie – M. GUMOWSKI, J. LECH, 
M. STAńCZAK, A. SZCZEGIELNIAK, A. WIęSIK, 
D. WITAN.

•	 Glinianka I – Sołtys Paweł ZAWADKA.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Elżbieta PA-

PIS, Członkowie – M. KSIĄŻEK, K. NOWAK, 
P. NOWAK, K. WOJCIECHOWSKI, A. ZAWADKA, 
M. ZAWADKA.

•	 Glinianka II – Sołtys Magdalena FRUBA.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Janusz RÓ-

ŻAńSKI, Członkowie – K. CACKO, D. GÓRA, 
Z. JACHNICKI, J. SWATEK.

•	 Góraszka – Sołtys Anna RAK.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Roman ZBO-

ROWSKI, Członkowie – G. BOGUCKA, A. GRA-
BIńSKA, E. KALINOWSKA, H. RADZIKOWSKA.

•	 Izabela – Sołtys Emilia DUDEK.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Danuta POD-

GÓRSKA, Członkowie – M. KACZYńSKI, R. ŁA-
BęDź, A. OLIWA, R. SIDOR.

•	 kąck – Sołtys Sebastian SUJAK.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Wioleta KA-

ŁOSKA, Członkowie – M. POSZWALD-GAJEW-
SKA, K. SOBOTA.

•	 kopki – Sołtys Marzena RYBKA.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Magdalena 

GNIADEK, Członkowie – L. JASZAK, A. KA-
SPRZAK, R. KUNECKI, M. RYBKA, B. TOMCZYK, 
P. ŻUKOWSKA – ŻARKO.

•	 kruszówiec – Sołtys Mieczysław PINDARA.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Paweł 

SOSZKA, Członkowie – C. KOMORZ YCKI, 
Z. KOMORZYCKA, J. PINDARA, H. SMOLIń-
SKA, R. SOKÓŁ.

•	 Lipowo – Sołtys Zbigniew MNICH
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Mał-

gorzata STRZ AŁKOWSKA, Członkowie – 
L. BĄK, E. CHMIELE WSKA MANA J, D. GA-
WROńSKA, P. LASIA, A. MNICH, M. Rę-
KAWEK.

•	 Majdan – Sołtys Alicja CZEKAJEWSKA.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Daniela SZY-

MAńSKA, Członkowie – M. DACH, M. DRZE-
WIECKA, A. KAMIńSKI, Z. MILEWSKI, T. PAZIO, 
A. PAWLAK.

W okresie od 10 marca do 25 kwietnia br. wybory przeprowadzono we wszystkich sołectwach Gminy Wiązowna.
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Mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań obecnym na zebraniach przedstawicielom gminy.

Dziechciniec:

Budowa oświetlenia 
w ul. Kamiennej Górki, I etap

Budowa oświetlenia 
w ul. Piaskowej, róg Ziołowej

Emów:

Budowa oświetlenia 
w ul. Sosnowej

Modernizacja drogi ul. Sosnowej

Budowa kanalizacji w Emowie

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i Gołębiej – projekt

Glinianka:

Budowa chodnika w ul. Wrzosowej, 
II etap – pomoc finansowa 
dla Powiatu Otwockiego

Wykonanie nakładki bitumicznej 
w ul. Łąkowej – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

Przebudowa drogi 
ul. Kościelnej – projekt

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

•	 Malcanów – Sołtys Stanisław BOGUCKI.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Sławo-

mir MARCYSIAK, Członkowie – M. BIAŁECKA, 
M. BOCHEńSKA, B. CACKO, E. PIWEK, G. SITEK, 
Z. SUJKOWSKI.

•	 Michałówek – Sołtys Dariusz RZESZOTARSKI.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Zbigniew 

JÓźWICKI, Członkowie – M. BRZEZIńSKI, 
A. KWIATKOWSKA.

•	 Pęclin – Sołtys Aneta WITAN.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Marcin 

WOJNOWSKI, Członkowie – S. FIEDOSEWICZ, 
E. WITAN.

•	 Poręby – Sołtys Bożena BREWCZYńSKA.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Jerzy 

DRÓŻDŻ, Członkowie – Z. BREWCZYńSKI, 
M. PRZYSOWA.

•	 rzakta – Sołtys Stanisław SMOLAK.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Elżbieta BO-

GUCKA, Członkowie – E. BOGUCKA, S. BREW-
CZYńSKI, M. ZAWADA, K. ZAWADZKI.

•	 Stefanówka – Sołtys Henryk SęDEK.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Andrzej 

PLISZKA, Członkowie – E. BALAS, R. CIOK, 
H. MANDZIAK, B. SOBCZUK.

•	 Wiązowna Gminna – Sołtys Marlena GAŁ-
KOWSKA–BYRSKA.

 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Zygmunt 
NIEWIADOMSKI, Członkowie –  M. KISIEL, 
T. MILEWSKI, B. PIWEK, J. POKRYWCZYńSKI.

•	 Wiązowna kościelna – Sołtys Paweł KONOPKA.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Stanisław 

ŁYSIK, Członkowie – K. DĄBROWSKA, J. JA-
RZĄBEK, L. KOŁAKOWSKA, P. MICHALSKI, 
L. ROSOLAK, K. TUCHOLSKI.

•	 Wola Ducka – Sołtys Sławomir KOBUS.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Paweł 

GRYZ, Członkowie – T. KĄKOL, B. KRAW-
CZYńSKA, A. MIKULSKA, H. PIOTRAK, S. SO-
KAL, U. ZDUńCZYK.

•	 Wola k arczewska  – Sołtys Waldemar 
RYBKA.

 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Marek MA-
JEK, Członkowie – P. BARAN, H. BOGUCKA, 
M. KSIĄŻEK, Z. WYPUSTEK.

•	 zakręt – Sołtys Jacek KARDAS.
 Przewodniczący Rady Sołeckiej – Andrzej ŚWI-

DER, Członkowie – M. BARCICKI, M. CEGLIń-
SKI, A. JAGLIńSKI, P. KUŚMIERCZUK, D. KU-
ŚMIERCZUK, H. ŁęGOWSKA.

•	 Żanęcin – Sołtys Beata PIETRZYKOWSKA.
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Ewa SZY-

MAńSKA, Członkowie – L. KARWOWSKA, 
P. KLOCH, W. NOWAK, M. ZEMBRZUSKI.

•	 Osiedle emów  – Przewodniczący Za-
rządu Osiedla Leszek ORŁOWSKI, Człon-
kowie – W. CACKO, M. JEDYNAK, B. KA-
ŁO W S K A , T.  P I ę KO Ś ,  K .  R E P C Z Y ń S K A , 
J.  STOJANOWSKI.

•	 Osiedle Parkowe – Przewodniczący Zarzą-
du Osiedla Sławomir BOGUSZ, Członkowie 
– T. KALINIAK, S. KRAWCZYK, M. KUBLIK, 
P. TOŁOCZKO, B. ZIENTARA.

•	 Osiedle radiówek – Przewodnicząca Za-
rządu Osiedla Małgorzata PLEJZNEROWSKA, 
Członkowie – A. CZUBAROWICZ, K. GOYSKI, 
M. ŁUKOMSKA, K. ŻUŁAWNIK.

•	 Osiedle rudka – Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Ewa PAROL, Członkowie – M. MIEL-
CARZ, J. ROMAńSKI.

Wszystkim Sołtysom i  Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli oraz radom sołeckim wybra-
nym na nową kadencję życzymy jak najlepszej 
współpracy z  mieszkańcami wsi, samorzą-
dem gminy oraz zrealizowania zaplanowanych 
przedsięwzięć. Chętnie udostępnimy nasze ła-
my do prezentowania planów i  działań samo-
rządów sołeckich. ◘

Lidia Piotrowska
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Wydział Urbanistyki 
– decyzja o warunkach 
zabudowy (poradnik cz. 1)

Pierwszym krokiem do uzyskania ta-
kiej decyzji jest złożenie wniosku 

o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy.

Wniosek można pobrać ze stro-
ny Urzędu Gminy w  zakładce Urbani-
styka, lub uzyskać w  Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Gminy.

Wniosek o ustalenie warunków za-
budowy powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objęte-

go wnioskiem, przedstawionych 
na kopii mapy zasadniczej (w  ska-
li 1:500 lub 1:1000, a  w  stosunku 
do inwestycji liniowych również 
w  skali 1:2000) lub, w  przypadku 
jej braku, na kopii mapy katastral-
nej, przyjętych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i  kartogra-
ficznego. Obejmować musi teren, 
którego wniosek dotyczy, a  także 
obszar, na który ta inwestycja bę-
dzie oddziaływać.

2) charakterystykę inwestycji, obej-
mującą:

a) określenie zapotrzebowania na wo-
dę, energię oraz sposobu odprowa-
dzania lub oczyszczania ścieków, 
a  także innych potrzeb w  zakresie 
infrastruktury technicznej, a  w  ra-
zie potrzeby również sposobu unie-
szkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu 
zagospodarowania terenu oraz cha-
rakterystyki zabudowy i  zagospo-
darowania terenu, w  tym przezna-
czenia i  gabarytów projektowanych 
obiektów budowlanych oraz po-
wierzchni terenu podlegającej prze-
kształceniu, przedstawione w formie 
opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych pa-
rametrów technicznych inwesty-
cji oraz dane charakteryzujące jej 
wpływ na środowisko.
Merytoryczne rozpatrzenie wnio-

sku możliwe jest po złożeniu wniosku 
kompletnego pod względem formal-
no – prawnym.

Po weryfikacji wniosku, lub w  przy-
padku braków formalno prawnych i  po 
ich usunięciu zostaje wszczęte postępo-
wanie administracyjne w sprawie wyda-
nia decyzji o warunkach zabudowy.

Organ odpowiedzialny za wydanie 
decyzji powinien tego dokonać w ciągu 
65 dni od momentu wpływu wniosku. 
Do tego terminu nie wlicza się terminów 
niezbędnych do dokonania określonych 
czynności: okresów zawieszenia postę-
powania, wynikających z opóźnień stro-
ny lub z przyczyn niezależnych od orga-
nu wydającego decyzję (np. negatywne 
Postanowienie ,,uzgodnienie” projektu 
decyzji z GDDKiA na które, Inwestor zło-
żył zażalenie). Powyższą zasadę należy 
rozumieć w sposób rozszerzający. Organ 
nie może odpowiadać za tego typu prze-
kroczenia. Wszelkie przedłużenie termi-
nu rozpatrzenia sprawy, (sprawy spowo-
dowane np. koniecznością uzgadniania 
projektu decyzji przez inny organ lub 
zawiadomieniem stron postępowania) 
nie będą zatem tutaj wliczane. Przed wy-
daniem decyzji przewidziane są uzgod-
nienia z  różnymi organami administracji 
publicznej. Odmowa dokonania uzgod-

Glinianka (c.d.):

Budowa oświetlenia 
w ul. Łąkowej – projekt

Zagospodarowanie placu 
zabaw przy ul. Sosnowej

Szkoła Podstawowa 
– modernizacja i rozbudowa

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
systemu monitorowania

Góraszka:

Budowa sieci wodociągowej

Doposażenie świetlicy 
i zagospodarowanie terenu

Odwodnienie ul. Zielonej i Flory

Izabela:

Budowa świetlicy – projekt

Polepszenie infrastruktury 
placu zabaw

Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2701W (Majdan – Duchnów) 
– pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

Budowa sieci wodociągowej

Kąck:

Budowa oświetlenia Kolonia – Kąck

Kopki:

Budowa drogi ul. Trakt 
Napoleoński – projekt

Budowa oświetlenia w ul. Jeździeckiej 
od ul. Trakt Napoleoński

Kruszówiec:

Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2712W – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

Stan zawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Proces inwestycyjny związany z  każdym przedsięwzięciem budowlanym zaczyna się od 
uzyskania decyzji o  warunkach zabudowy lub od uzyskania wypisu z  Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. W MPZG z góry przewidziane jest przeznaczenie danego 
terenu, co przyspiesza znacznie proces inwestycyjny. W przypadku braku MPZP wymagana 
jest decyzja o warunkach zabudowy, a jej uzyskanie nie jest wcale takie łatwe. Napotykamy 
na szereg uzgodnień, które nie zawsze są korzystne dla rozstrzygnięcia sprawy. 
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Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
oraz budowa przyłączy: 
energetycznego i wodociągowego 
do działki nr. ew. 147

Budowa drogi 
ul. Wypoczynkowej – projekt

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej

Budowa sieci wodociągowej

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– centralna część miejscowości

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– wschodnia część miejscowości

Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2701W (Majdan – Duchnów) 
– pomoc rzeczowa  
dla Powiatu Otwockiego

Budowa oświetlenia w ul. Równej

Budowa oświetlenia drogi 
nr 270802W do Zagórza

Przebudowa oświetlenia 
w ul. Willowej

Zakup i ułożenie kostki brukowej 
wraz z obrzeżami wokół świetlicy

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

O GłOSzENIE

nienia uniemożliwia dalsze procedowa-
nia nad decyzją. Termin na zajęcie stano-
wiska w sprawie uzgodnienia przez organ 
wynosi 2 tygodnie, w  przypadku Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
21 dni, od dnia doręczenia wystąpienia 
o  uzgodnienie. ,,w  przypadku niezaję-
cia stanowiska przez organ uzgadniający 
w  terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 
wystąpienia o  uzgodnienie – uzgodnienie 
uważa się za dokonane”, a  w  przypadku 
RDOŚ –,, niewyrażenie stanowiska w termi-
nie 21 dni od otrzymania projektu decyzji, 
o której mowa w art. 51 ust. 1 przez Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
uznaje się za uzgodnienie decyzji”.

Organy które opiniują projekt decy-
zji o  warunkach zabudowy wymienione 
są w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 
199). Po dokonaniu niezbędnych uzgod-
nień wynikających z  w/w  ustawy oraz 
po zawiadomieniu kończącym postępo-
wanie wydawana jest decyzja admini-
stracyjna. Ustawodawca jednoznacznie 
określił termin 65 dni na wydanie decy-
zji, poprzedzonej procedurą uzgodnienia 
z  organami wynikających z  ustawy oraz 
po zawiadomieniu stron postępowania. 
Okres zwłoki organów opiniujących, lub 
okres dostarczenia stosownych dokumen-
tów np. stwierdzenia nabycia spadku lub 
zasiedzenia nieruchomości nie wlicza się 
do terminu wydania decyzji o warunkach 
zabudowy. Każda sprawa ma indywidual-
ny charakter i  rozpatrywana jest indywi-
dualne z rozstrzygnięciem korzystnym na 
rzecz Wnioskodawcy – Inwestora.

Wydanie decyzji o  warunkach za-
budowy jest możliwe jedynie w  przy-
padku łącznego spełniania warunków:
1. Co najmniej jedna działka sąsiednia 

dostępna z tej samej drogi publicznej, 
jest zabudowana w sposób pozwala-
jący na określenie wymagań doty-
czących nowej zabudowy w  zakre-
sie kontynuacji funkcji, parametrów, 
cech i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym gabarytów i formy archi-
tektonicznej obiektów budowlanych, 
linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu.

2. Teren ma dostęp do drogi pub-
licznej.

3. Istniejące lub projektowane uzbro-
jenie terenu, z uwzględnieniem ust. 
5, jest wystarczające dla zamierzenia 
budowlanego.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i  leśnych na cele nierolni-
cze i nieleśne albo objęty jest zgodą 
uzyskaną przy sporządzaniu miej-
scowych planów, które utraciły moc 
na podstawie art. 67 ustawy o której 
mowa w art. 88 ust.1.

5. Decyzja jest zgodna z  przepisami 
odrębnymi.
Jeżeli spełnimy wszystkie powyższe 

kryteria oraz nasza decyzja zostanie pozy-
tywnie uzgodniona z organami zewnętrz-
nymi możemy cieszyć się z uzyskania de-
cyzji o warunkach zabudowy. ◘

Maciej Nejman

Kolejna część w numerze majowym

Zapraszam na spotkanie informacyj-
ne dotyczące wykupów nierucho-

mości pod projektowane drogi: auto-
stradę A2 Majdan – Konik Stary i drogę 
ekspresową S17 Zakręt – Wola Ducka, 
które odbędzie się w  dniu 12 maja 
2015 r. o godzinie 16.00 w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkolno – Gimnazjal-
nego w Wiązownie, ul. Kościelna 20.

W  trakcie spotkania przedstawi-
cielka Wojewody Mazowieckiego, 
Małgorzata KAMIŃSKA – Kierownik 
Oddziału Nieruchomości Drogowych, 

Wydział Skarbu Państwa i  Nierucho-
mości Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie będzie udzielała odpowiedzi 
na pytania przekazane przez miesz-
kańców wcześniej do UG w  Wiązow-
nie oraz zgłaszane bezpośrednio 
przez obecnych na sali.

Osoby zainteresowane serdecz-
nie zapraszam do udziału. Szczegóło-
we informacje pod numerem telefonu 
22 7890120 w. 211 ◘

Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny

zAprOSzENIE 
na spotkanie informacyjne 
dotyczące wykupów nieruchomości 
pod projektowane drogi S17 i autostradę a2
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Malcanów:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
(Wiązowna – Glinianka) – projekt

Budowa drogi ul. Podleśnej – projekt

Budowa drogi ul. Żwirowej – projekt

Budowa siłowni plenerowej 
na działce nr ew. 211

Szkoła Podstawowa 
– modernizacja i rozbudowa

Wykonanie nakładki bitumicznej 
drogi powiatowej nr 2709W 
– pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

Osiedle parkowe:

Wymiana nakładki 
na drodze wewnętrznej 
do Przedszkola Gminnego

pęclin:

Modernizacja drogi dojazdowej 
nr 270834W do gruntów rolnych

Wykonanie nakładki bitumicznej 
drogi powiatowej nr 2708W 
– pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

Zagospodarowanie 
i wyposażenie placu zabaw

radiówek:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy

Zakup i montaż piłkochwytów 
na boisko

Stan zawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Obrady sesji trwały od godz. 16.00 
do godz. 19.00. Obrady prowadziła 

przewodnicząca rady Renata FALIŃSKA.  
Rada przeanalizowała i przyjęła uchwały 
w sprawie:
1) zmian w uchwale w/s Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Wiązowna 
na lata 2015 - 2029 z późn. zm.;

2) zmian w  uchwale budżetowej Gminy 
Wiązowna na 2015 rok z późn. zm.;

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go przez Gminę Wiązowna  w 2015 r.;

4) uchylenia uchwały w/s w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Wiązowna - etap VII;

5) zmian w uchwale w/s przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. 
„Wiązowna Kościelna – Gródek bis”; 

6) udzielenia pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej nr 2712W we wsi 
Kruszówiec;

7) udzielenia pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Otwockiego w postaci wykona-
nego projektu chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2712W – ul. Doliny Świ-
dra w miejscowości Wola Karczewska;

8) zmiany uchwały w/s przyjęcia zasad 
i  trybu postępowania przy udzielaniu 
dotacji spółkom wodnym działającym 
na terenie Gminy Wiązowna oraz spo-
sobu ich rozliczania;

9) ustanowienia pomnika przyrody 
(jesion wyniosły na dz. nr ew. 664);

10) ustanowienia pomnika przyrody (lipa 
drobnolistna na dz. nr ew. 664);

11) ustanowienia pomnika przyrody 
(jesion wyniosły na dz. nr ew. 664);

12) ustanowienia pomnika przyrody (lipa 
drobnolistna na dz. nr ew. 664);

13) ustanowienia pomnika przyrody (dąb 
szypułkowy na dz. nr ew. 664);

14) ustanowienia pomnika przyrody 
(jesion wyniosły na dz. nr ew. 664);

15) zmiany uchwały w/s zmiany granic 
obwodu Szkoły Podstawowej z  Od-
działami Integracyjnymi im. Boha-

terskich Lotników Polskich w  Wią-
zownie, ul. Kościelna 20, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Wiązownie oraz zmiany uchwa-
ły w/s zmiany granic obwodu Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Witosa 
w Gliniance, ul. Napoleońska 1;

16) upoważnienia Wójta Gminy Wią-
zowna do zawarcia porozumienia 
międzygminnego z  Miastem Sto-
łecznym Warszawa, dotyczącego 
uruchomienia linii autobusowych 
uzupełniających Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie na tere-
nie Gminy Wiązowna;

17) ustalenia cen urzędowych za usłu-
gi przewozowe lokalnego transpor-
tu zbiorowego na liniach autobu-
sowych uzupełniających Zarządu 
Transportu Miejskiego w  Warszawie 
na terenie Gminy Wiązowna;

18) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiązownie;

19) wyrażenia zgody na przyjęcie przez 
Gminę Wiązowna darowizny nieru-
chomości stanowiących własność 
Wspólnoty Gruntowej wsi Duchnów, 
reprezentowanej przez Spółkę dla 
Zagospodarowania Wspólnoty Grun-
towej w Duchnowie;

20) wystąpienia Gminy Wiązowna z Ma-
zowieckiego Stowarzyszenia Gmin 
na rzecz Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego.
Po uchwaleniu wszystkich projektów 

wójt Janusz BUDNY przedstawił spra-
wozdanie ze swojej pracy za okres od 
24.02.2015 r. do 31.03.2015 r. oraz spra-
wozdanie z realizacji uchwał podjętych na 
sesjach 24 lutego oraz 03 marca 2015r. Do 
sprawozdań nie zgłoszono żadnych uwag.

W  wolnych wnioskach i  zapytaniach 
przewodnicząca odczytała koresponden-
cję, która wpłynęła do Rady a następnie po 
wyczerpaniu spraw zamknęła obrady.

Przewodnicząca przekazała serdeczne 
życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy i za-
prosiła wszystkich na poczęstunek. ◘

Maria Witan

relacja z Sesji 
31 marca 2015 roku
W obradach VII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59, udział wzięło 15 radnych oraz Wójt Gminy Janusz BUDNY, za-
stępca wójta Tomasz KOSTYRA, skarbnik gminy Alicja MATUSZEWSKA, sekretarz gminy Anna 
ROSŁANIEC, mecenas Arkadiusz GRZĄDKOWSKI, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, pra-
cownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy UG, mieszkańcy i przedstawiciele prasy.
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W  związku z  potrzebami komuni-
kacyjnymi mieszkańców gminy 

w  zakresie szybkiego i  regularnego 
połączenia z  Otwockiem i  Warszawą, 
a  także optymalizacją kosztów obec-
nie funkcjonującego systemu komuni-
kacyjnego zostaną uruchomione linie 
uzupełniające tzw. „L”, w oparciu o  ist-
niejące linie na terenie miasta Otwock 
L20 i L22.

Przejazdy na liniach autobusowych 
uzupełniających ZTM będą odbywać 
się na podstawie wszystkich rodzajów 
biletów ZTM w tym wspólnego, a tak-
że biletów jednorazowych i  miesięcz-
nych emitowanych przez Przewoźnika 
wyłonionego w drodze przetargu i sta-
nowiących jego przychód. Bilety te 
Przewoźnik będzie honorował dla pa-
sażerów, którzy nie będą posiadać bi-
letu ZTM w Warszawie. Wysokość cen 
tych biletów została ustalona przez Ra-
dę Gminy w drodze uchwały. Na tere-
nie Gminy Wiązowna lub przejazdach 
międzygminnych będą obowiązywały 
następujące bilety jednorazowe w ce-
nie: pełnopłatny 4,00 zł, jednorazowy 

ulgowy (50%) 2,00 zł, miesięczny peł-
nopłatny 80,00 zł, miesięczny ulgowy 
(50%) – 40,00 zł.

Podstawowym zadaniem linii 
uzupełniających jest dowóz pasa-
żerów do linii głównych (szkieleto-
wych). Są to linie autobusowe, SKM 
lub KM. W  przypadku linii L20 i  L22 
pasażerowie dowożeni będą do linii 
SKM i KM w Otwocku.

Koszty utrzymania linii, w  formie 
dopłaty, zostają rozłożone po 40% Gmi-
na Wiązowna i Otwock, 20% na Miasto 
Stołeczne.

Uruchomienie linii uzupełniają-
cych poprawi komunikację w  zakre-
sie dowozu mieszkańców do pracy 
i  młodzieży do szkół ponadgmina-
zjalnych w  Otwocku oraz umożliwi 
dojazd pracowników i studentów do 
Warszawy.

Pierwsze uruchomienie linii „L” na 
terenie Gminy Wiązowna planuje się 
od 1 lipca br. na trasie Rzakta –Świerk 
– Otwock i Wiązowna – Wólka Mlądzka 
– Otwock. ◘

Małgorzata Paduch

Zebrania wiejskie, jakie w okresie od 
10 marca do 25 kwietnia br. odby-

ły się we wszystkich sołectwach Gmi-
ny Wiązowna, których głównym celem 
były wybory sołtysów i  rad sołeckich 
na nową kadencję 2015-2018, zmobili-
zowały mieszkańców, gdyż frekwencja 
na nich była wyższa niż zwykle, ale nie 
na tyle, aby wszystkie zebrania odbyły 
się w pierwszym terminie. We wszyst-
kich spotkaniach – po raz pierwszy – 
brał udział Wójt Gminy Janusz BUDNY, 
zaś za obsługę zebrań odpowiadali 
pracownicy Urzędu.

W  skali  gminy na 9 160 osób 
uprawnionych do głosowania, w  wy-
borach wzięło udział 1 161 osób, tj. 
12,7%. Najwyższą frekwencję zano-
towano w  sołectwie Rudka (37,7%), 
najniższą w  Pęclinie (2,7%). Większa 
część zebrań z  uwagi na brak wyma-
ganej frekwencji odbyła się w drugich 
terminach.

Najdłużej (3h 6 min) trwało spotka-
nie w  Zakręcie, najkrócej zaś (60 min) 
w  Radiówku. Średni czas trwania ze-
brań to 2h 13 min. Wszystkie zebrania 
trwały łącznie 66h 27 min.

Na 30 sołtysów i  przewodniczą-
cych zarządów osiedli 22 pełni swo-
ją funkcję ponownie, natomiast w  7 
sołectwach wybrano nowych przed-
stawicieli. W  jednym sołectwie (Bory-
szew) mieszkańcy nie wybrali swojego 
przedstawiciela. Wśród sołtysów jest 
13 kobiet co stanowi 44,8% ogółu.

Na wszystkich zebraniach miesz-
kańcy mieli możliwość zadawania 
pytań obecnym na zebraniach przed-
stawicielom organów gminy. Wiele 
zgłoszonych pytań dotyczyło budo-
wy kanalizacji oraz poprawy stanu 
dróg gminnych. Równie często po-
wtarzały się zagadnienia dotyczą-
ce oświetlenia ulicznego, budowy 
chodników oraz kwestia zaśmieca-
nia wiązowskich lasów. Na pytania, 
zadane na zebraniach, odpowiedzi 
udzielał wójt i  pracownicy urzędu. 
Zagadnienia, które pozostały nieroz-
strzygnięte, trafiły do komórek me-
rytorycznych urzędu, a  informacje 
w  tej sprawie są kierowane do Soł-
tysów i Przewodniczących Zarządów 
Osiedli.

Małgorzata Kąkol

LEGENDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

rzakta:

Wykonanie nakładki asfaltowej 
drogi powiatowej nr 2711W 
– pomoc finansowa 
dla Powiatu Otwockiego

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 

Budowa oświetlenia 
w ul. Złotej – projekt

Wiązowna Gminna:

Budowa drogi ul. Polnej 
i Brzozowej – projekt

Przebudowa drogi 
ul. Ogrodowej – projekt

Modernizacja zastawki 
na kanale Boryszewskim

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej – projekt

Kanalizacja sanitarna 
w ul. Polnej – projekt

Stan zawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Wybory sołeckie za nami

Usprawnienia w komunikacji
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Czy to ważne która rocznica, jak trze-
ba i wypada pamiętać stale…
W któryś dzień, po 19 kwietnia 1943 r. 

poszedłem na Starówkę i dalej, a tu grupka 
gapiów 15m od gniazda CKM skierowane-
go na getto. Nagle obok mnie młodzieniec 
ciut starszy, wyciąga z za pazuchy pistolet 
„9” (znałem się na tym) i oddaje 5 strzałów 
bez specjalnego pośpiechu. Pada dwóch 
SS-manów stojących przy CKMie, i 3 grana-
towych policjantów. Jeden z  nich wrzesz-
czy „O Jezu! O Jezu! O Jezu!”. Uciekamy.

Na co dzień chodzimy na tajne kom-
plety gimnazjalne i  na zbiórki harcerskie. 
Od początku wojny byłem kolegą Lecha – 
Emfazego STEFAŃSKIEGO. Postać szczegól-
na. Mieszkał na ul. Ratuszowej w budynku 
strzeżonym przez żandarmerię. Na dachu 
flaga ze swastyką. Jego rodzice przed woj-
ną pracowali w  radiu, a  po wojnie w  tym 
budynku była pierwsza Telewizja Warszaw-
ska. W latach 50-tych Lech – Emfazy przy-
pomniał sobie o mnie i zaprosił do teatru 
„na Tarczyńskiej”, gdzie debiutował Miron 
Białoszewski. Dziękuję Ci Lechu.

A  potem, długo potem harcmistrz 
(były wiceminister MON, Dyrektor Mu-
zeum „Milusin”) Grzegorz NOWIK w swej 
księdze „Straż nad Wisłą” wspomniał 
o niektórych harcerzach. Napisał, że by-
łem jednym z tych, którzy w czasie oku-
pacji zdjęli flagę ze swastyką z budynku 
na Ratuszowej.

Wspominam taki kawałeczek z  ży-
cia, do którego można dołączyć inne 
kawałeczki… Marek EDELMAN, uczest-
nik powstania w  getcie warszawskim, 
był wielkim patriotą, ale nie był katoli-
kiem. Po mszy żałobnej wybitnego fi-
lozofa Leszka KOŁAKOWSKIEGO, mówił 
do najbliższych, żeby nie nawracać ate-
isty, który nie walczył z Bogiem bo uwa-
żał, że Go nie ma. No i jeszcze ten kawa-
łek z mojego Powstania, które opiewał 
Krzysztof Kamil BACZYŃSKI. Aleśmy się 
splątali i niech tak zostanie, bo to z czy-
stego lubienia. Jak powiedział Antoni 
SŁONIMSKI „jestem Polakiem, bo tak mi 
się podoba”. ◘

Czesław Fabiański

Wspomnę mój świat widziany ocza-
mi i duszą dziecka, sprzed 70-ciu la-

ty. Wówczas miałam niespełna 6. lat. Moje 
przeżycia ciągle pamiętam bardzo wyraź-
nie: strzały armatnie, których ogromny huk 
siał grozę. Cztery armaty ukryte zostały 
przez żołnierzy w pobliżu mojego rodzin-
nego domu. Głęboki rów strzelecki prze-
biegał przez pole znajdujące się niedaleko 
zabudowań mieszkalnych. Trzęsła się zie-
mia – pamiętam, że starsze ode mnie o 10. 
lat siostry trzymając mnie za ręce biegły do 
schronu „ziemianki”, biegły przez plantację 
krzewów malin, bo na końcu tej drogi znaj-
dowało się schronienie. Nie zważały na to, 
że krzewy były bardzo gęste i  kolące. By-
le zdążyć. Starsi ludzie, którzy wraz z nami 
byli w schronie modlili się, ja nie umiałam. 
Co się działo ze mną? Ze strachu na pewno 
trzęsłam się jak osika. Gdy byłam starszym 
dzieckiem prosiłam o  łaskę Bożą „nigdy 
więcej wojny”.

Gdy przeszedł front, spustoszenia długo 
zabliźniały się. Jednak tych obrazów i wspo-
mnień nie da się zapomnieć. W  miejscu 
gdzie znajdował się schron wisi dziś drewnia-
na kapliczka przypominająca, że tamte wy-
darzenia miały tu miejsce. Że nam dzieciom 
tamtych lat odebrał dzieciństwo okrutny wo-
jenny czas. Dzisiaj jesteśmy seniorami, to co 

nam odebrano możemy czerpać z  radości 
dzieciństwa naszych wnuków. Lata naszego 
dzieciństwa zostały bezpowrotnie stracone.

Nieliczni już kombatanci i  seniorzy, 
świadkowie tamtych tragicznych dni, zobo-
wiązani są do przekazania naszego świade-
ctwa następnym pokoleniom. Utrwalić pa-
mięć o tych , których historia zapomniała. Są 
to synowie, wujowie, bliscy krewni pocho-
dzący z terenu naszej Gminy, młodzi dzielni. 
Ich prochy spoczywają tam gdzie dosięgła 
ich śmiertelna kula, od Lublina po Drezno. 
Na tym szlaku pozostali.

Kombatanci z naszej gminy, nieliczni już, 
w porozumieniu z seniorami ze Stowarzysze-
nia „Bądźmy Razem”, przy akceptacji i wspar-
ciu władz Gminy, podjęli zobowiązanie upa-
miętnienia 70. rocznicy zakończenia działań 
wojennych. Utrwalenie pamięci żołnierzy 
którzy nie mają miejsca spoczynku w naszej 
Gminie, oddanie Im hołdu za poświęcenie ży-
cia dla naszej Wolności: Ich nazwiska na tabli-
cy, w pięknej oprawie i otoczeniu, przed Urzę-
dem Gminy będą świadectwem szacunku 
i pamięci dla Bohaterów. Od Was: kombatan-
tów, seniorów, mieszkańców, dla młodego 
pokolenia zostawimy pamięć naszej historii. 
A nasi mieszkańcy i goście będą wiedzieć, że 
nasza Gmina była i jest patriotyczna. ◘

Barbara Bocian

Ilu zostało…

Wspomnienie z kart historii

Wiązowna Gminna (c.d.):

Przebudowa rowu przy kopcu 
w Centrum Wiązowny

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– wykonanie izolacji akustycznej 
sali gimnastycznej

Zagospodarowanie Parku 
Centrum Wiązowna III etap

Zagospodarowanie ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej 
w Centrum Wiązowny – etap IV

Wiązowna Kościelna:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sadowej

Budowa drogi 
ul. Turystycznej – projekt

Modernizacja drogi ul. Sadowej

Budowa chodnika 
przy ul. Pęclińskiej III etap

Budowa oświetlenia 
w ul. Spokojnej – projekt

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia 
w ul. Górnej i Wczasowej

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia w ul. Ogrodów

Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” 
– modernizacja poddasza

Chodnik przy ul. Doliny Świdra 
– projekt, pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

Stan zawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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SkLePy
rok piwo wino wódka razem

2011 4.258.557,64 398.793,02 3.311.548,33 7.968.898,99
2012  4.477.960,26  488.125,56 3.331.771,06  8.297.856,88
2013  4.845.130,34 588.968,04 3.814.408,35 9.248.506,73
2014 3.664.720,98 524.872,21 6.176.501,90 10.366.095,09

GaSTrOnOMIa
rok piwo wino wódka razem

2011 317.146,59 70.212,95 126.564,53 513.824,07
2012 366.857,69 49.621,00 169.026,40 585.505,09 
2013 379.695,66 226.346,12 295.355,87 901.397,65
2014 436.475,03 201.063,38 270.358,86 907.897,27

rok Kwota sprzedaży
2011 8.482.723,06
2012 8.883.361,97
2013 10.149.904,38
2014 11.273.992,36

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy Wią-
zowna wzrasta, mimo że w każdym roku 
zamykanych jest od 2 do 4 punktów sprze-
daży. Rosną też problemy alkoholowe 
mieszkańców, choć alkohol jest tylko jed-
nym z popularnych uzależnień.

Na terenie naszej gminy działa 37 
s k l e p ów  s p oż y wc zo - p r ze my -

słowych, w  tym 5 na stacjach paliw 
oraz 20 punktów gastronomicznych 
(barów restauracji, zajazdów itp). Na 
podstawie oświadczeń o  wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych 

składanych co roku przez właścicieli 
sklepów, barów i restauracji, dokona-
no analizy spożycia napojów alkoho-
lowych na terenie Gminy Wiązowna. 
Przedstawione poniżej wykresy obra-
zują stały wzrost sprzedaży alkoholu 
w latach 2011-2014.

Jak na te informacje zareaguje nowa 
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, powołana w marcu 
br. zarządzeniem wójta? W skład komisji 
weszli: Agata ŁĘGOWSKA (przewodniczą-
ca), Adrianna PRZYSOWA (z-ca przewod-
niczącej), Anna GAŁKOWSKA (sekretarz), 
Anna KULPA - FRYT, Elżbieta KROGUL, 
Krzysztof SEKULSKI, Radosław TOMA-
SZEWSKI, członkowie.

Liczę na odświeżenie spojrzenia na 
narastający problem alkoholizmu wśród 
naszych mieszkańców, na uzależnionych 
i współuzależnionych, na całe rodziny, któ-
re bardzo często nie radzą sobie z  proble-
mem, a  do których do tej pory nie dotar-

liśmy – powiedział wójt Janusz BUDNY, 
którego zadaniem jest powołanie komi-
sji. – Nowi członkowie to nowe spojrzenie 
na trudne, a  zarazem delikatne kwestie, 
na prawdziwie dramatyczne przeżycia 
ludzkie. Ci, którzy już pracowali w  komi-
sji, będą się dzielić zdobytą wiedzą i  do-
świadczeniem. Wierzę, że dzięki wspólne-
mu działaniu wszyscy osiągną cele, jakimi 
powinny być edukacja, profilaktyka i  sku-
teczne nakłanianie do terapii. Pierwsze 
spotkanie komisji przewidziane jest na 
przełom miesiąca – informacje o  jego 
przebiegu pojawią się na stronie wiazow-
na.pl i w kolejnym numerze gazety. ◘

Anna Gałkowska i Anna Rosłaniec Olga Nowak

nowa komisja 
– większe problemy

Stan zawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

zakręt:

Rozbudowa oświetlenie w ul. Dobrej

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia 
w ul. Jana Pawła II i Pięknej

Budowa oświetlenia 
w ul. Cisowej i Lawendowej

Budowa drogi ul. Kościelnej – projekt

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– rozbudowa

Zagospodarowanie działki 
nr ew. 138/4 – Ośrodek 
Integracji „Zakącik” 

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw

zadania 
ogólnogminne:

Zakup maszyn i urządzeń 
do zapewnienia utrzymania 
dróg gminnych

Modernizacja infrastruktury 
oświatowej Gminy Wiązowna 
przy wykorzystaniu 
energii odnawialnej

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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O GłOSzENIE

Występ zespołu przyciągnął miłośnikow bluesowo-fankowych brzmień.

Scena Muzyczna GOk

Wznawiamy zajęcia 
fotograficzne

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
zaprasza na zajęcia fotograficzne. Za-

jęcia będą odbywać się w środy w dwóch 
grupach: dla dzieci w godz. 18.00-19.30 
oraz młodzieży i dorosłych w godz. 19.30-
21.00). Koszt zajęć 30 zł miesięcznie.

Zajęcia dla młodzieży i  dorosłych 
będą dotyczyć rozmaitych tematów, od 
budowy aparatu fotograficznego, przez 
historię fotografii, aż do współczesnej 
fotografii tworzonej za pomocą telefonu 
i  aplikacji mobilnych. W  tej przygodzie 

z  fotografią wykorzystamy: prezentacje 
multimedialne, warsztaty portretowe 
ze światłem zastanym, konstruowanie 
prostego aparatu z puszki aluminiowej, 
poznawanie podstawowych zasad op-
tyki, wyjście z  aparatem na ulice Wią-
zowny i  spontaniczne fotografowanie 
z  późniejszym omówieniem, wspólne 
poznawanie prac znanych fotografów, 
prezentację programów graficznych do 
obróbki, fotografowanie na kliszy.

Kółko foto dla dzieci będzie odby-
wało się na podobieństwo zajęć zor-
ganizowanych dla poprzedniej grupy 
i dodatkowo będą będzie nastawione 
na kreatywną zabawę fotografią.

Warsztaty prowadzić będzie pan 
Jan BORKOWICZ – absolwent war-
szawskiej ASP na wydziale grafiki 
i studiów graficznych na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Białostockiej, 
a  przede wszystkim pasjonat foto-
grafii. Obecnie pracuje jako fotograf 
i  fotolaborant w  salonie fotograficz-
nym w Warszawie. ◘

Karolina Poszwald-Smolińska

W  dniu 11 kwietnia w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie od-

była się już druga odsłona imprezy Scena 
Muzyczna GOK. Bohaterem sobotniego, 
wiosennego wieczoru był S.M.A.K. Band 
w składzie: Katarzyna BUDZIŃSKA – wo-
kal, flet, Marta RYBKA – klawisze, Marcin 
HERUBIN – bas, Jakub SĘDEK - perkusja. 
S.M.A.K. Band istnieje od 2011 r. Grupa 
specjalizuje się w coverach. Zespół z cał-
kowitym luzem prowadził nas przez prze-
różne gatunki muzyczne – od bluesa, po-
przez funk, aż do bossa novy. Wszystko 
w występie kwartetu było na „tak” – ryt-
miczne klawisze, zgrana sekcja bas & per-
kusja, a także przyjemny dla ucha, ciepły 
wokal. Po koncercie odbył się słodki po-
częstunek dla wszystkich gości. 

Sobotni występ S.M.A.K. Bandu naro-
bił nam wszystkim smaku na dalsze kon-
certy. Następny wieczór z utalentowany-
mi artystami już 9 maja! Zapraszamy! ◘

Malwina Borkowicz
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Gminna Biblioteka 
Publiczna poleca …

Silva D. „Angielska dziewczyna”
Madeline Hart to wschodząca gwiaz-

da partii rządzącej Wielką Brytanią, piękna 
i  inteligentna, w  dążeniu do sukcesu na-
pędzana wspomnieniem ubogiego dzie-
ciństwa. I ona ma jednak swój brudny se-
kret: jest kochanką brytyjskiego premiera, 
Jonathana Lancastera. W niejasnych oko-
licznościach informacja o  tym dociera to 
nieodpowiednich ludzi. Madeline zosta-
je uprowadzona. Porywacze chcą spra-
wić, by brytyjski premier drogo zapłacił za 
swój grzech. Obawiając się skandalu mo-
gącego przekreślić jego karierę, Lancaster 
postanawia nie angażować policji i  rzecz 
rozwiązać nieoficjalnie. To ryzykowne za-
granie, zarówno dla samego premiera, jak 
i dla agenta, którego zadaniem będzie od-
nalezienie uprowadzonej kobiety. Gabriel 
Allon, biegły zabójca, konserwator sztuki 
i szpieg w jednej osobie, nieraz mierzył się 
z  niebezpiecznymi zadaniami i  politycz-
nymi intrygami. Teraz podejmie walkę 
z  nieubłaganie uciekającym czasem, by 
za wszelką cenę dostarczyć Madeline całą 
i zdrową z powrotem do kraju. Wypełnia-
jąc  zadanie…… ◘

Hanna Kobza

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: tel. 22 789 97 90 
ul. Napoleońska 46, 05-408 Glinianka
Filia w Duchnowie: tel. 22 780 44 44 
ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów

Sparks N. 
„Trzy tygodnie z moim bratem”

Pewnego dnia słynny autor roman-
tycznych bestsellerów, Nicholas Sparks, 
otrzymuje pocztą prospekt wycieczki do-
okoła świata. Wraz ze swoim bratem Mica-
hem wyrusza w podróż, która zawsze była 
jego marzeniem. Wspólnie zwiedzają rui-
ny Majów w Gwatemali, Inków w Peru, ka-
mienne giganty na Wyspie Wielkanocnej, 
wyspy Cooka w  Polinezji, świątynie Ang-
kor Wat w  Kambodży, Tadż Mahal w  In-
diach i wiele innych miejsc, Jednocześnie 
odbywają sentymentalną podróż w prze-
szłość. Z  łezką i  humorem wspominają 
dzieciństwo i młodość, sukcesy i niepowo-
dzenia, rodziców i własne rodzinym swo-
je różne drogi życiowe. Zacieśniają więzy 
braterskie. Wspólna podróż staje się dla 
nich wielką afirmacją życia. 

Kroger T. 
„Syberia. Moje miejsce na ziemi” 

kiedy rozpoczyna się I  wojna świato-
wa, Theodor Kröger, Niemiec mieszkający 
w Petersburgu, słyszy wyrok, którego oba-
wiają się wszyscy przeciwnicy Rosji: zesła-
nie. W  ten sposób trafia do Nikitino, wsi 
w głębi groźnej Syberii, gdzie lato jest krót-
kie i  upalne, a  zima mroźna i  śmiertelnie 
niebezpieczna. Dzięki funduszom otrzyma-
nym od ojca udaje mu się uzyskać ograni-
czoną swobodę ruchów i rozpoczyna swo-
ją walkę o przetrwanie i powrót do domu. 
Okazuje się jednak, że Syberia ma mu do 
zaoferowania znacznie więcej, niż ktokol-
wiek mógłby przypuszczać: cel, pracę, przy-
jaźń, a nawet miłość. Jednym słowem – ży-
cie. Historia zesłańca, będąca opowieścią 
o poszukiwaniu szczęścia i sensu życia tam, 
gdzie pozornie nie sposób ich odnaleźć.

W dniu 21 marca Stowarzyszenie „Wię-
zy” i Oddział PTTK-Praga oraz Gmin-

ny Ośrodek Kultury w  Wiązownie zorga-
nizowały powitanie wiosny. Wydarzenie 
rozpoczął Zlot Turystów. Celem Zlotu była 
prezentacja terenu gminy Wiązowna, jako 
obszaru interesującego pod względem tu-
rystycznym i krajoznawczym, a także pro-
mocja aktywnego wypoczynku w różnych 
grupach wiekowych. Uczestnicy mieli do 
wyboru przejście czterema trasami. Łącz-
nie do Wiązowny doszło 56 osób, w  tym 
ponad 20 dzieci. 

Na placu za budynkiem OSP/GOK 
odbyło się wspólne ognisko. Przy og-

Powitanie Wiosny nisku rozstrzygnięto konkurs na  ekolo-
giczną Marzannę, które później utopio-
no w Mieni z okrzykami: ”uciekaj zimo!” 
oraz przeprowadzono konkurs krajo-
znawczy ze znajomości Wiązowny i oko-
lic. Nagrody – gadżety reklamujące gmi-
nę Wiązowna – ufundował Urząd Gminy 
w  Wiązownie. Druhna Agnieszka RAK 
wraz z  zuchami organizowała zabawy 
ruchowe dla dzieci. 

Wspólna zabawa trwała dalej w  sali 
widowiskowej GOK, na koncercie zespo-
łu Strefa Ciszy, przy dźwiękach muzyki ir-
landzkiej i  szantach. Wszyscy wracali do 
domów w  przekonaniu, że zima już na 
pewno nie wróci. ◘

Alicja Dybkowska (Więzy) / 
Karolina Poszwald-Smolińska (GOK)
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Zajęcia prowadzone będą w przyjaznych, świetnie wyposażonych salach.

Mamy przyjemność ogłosić, że 
placówka oświatowa Kangurek 

z  siedzibą w Wiązownie przy ul. Bory-
szewskiej 19, pod nadzorem Urzędu 
Gminy Wiązowna oraz Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty rozpoczyna już od 
września 2015r. roczne przygotowa-
nie przedszkolne – tzw. ZERÓWKI dla 
zamieszkałych w  naszej gminie dzieci 
5 letnich. Po zajęciach programowych 
zapewniamy dzieciom opiekę w świet-
licy, aż do godziny 19.00.

Realizowany w  Kangurku program 
jest taki sam jak ma to miejsce w zerów-
kach samorządowych oraz dodatkowo 
realizowany będzie szereg bezpłatnych 
zajęć dodatkowych (języki obce, psy-

cholog, logopeda, zajęcia sportowe, 
muzyczne, plastyczne i  wiele innych 
ciekawych propozycji tylko w  Kangur-
ku: tenis ziemny, siatkówka.)

Rozpoczynamy nabór do grup ze-
rówkowych oraz zajęć świetlicowych 
w  dwóch bardzo atrakcyjnych pa-
kietach. Szczegóły na naszej stronie 
www.opieka-kangurek.pl.

Dodatkowo przypominamy o  pro-
wadzonym (wraz z  Gminą Wiązowna) 
w Kangurku programie „dwujęzyczności 
dla dzieci”, które w Kangurku prowadzo-
ny jest bez dodatkowych opłat dla na-
szych podopiecznych. Zapraszamy do 
Kangurka. ◘

Przedszkole Niepubliczne Kangurek

zerówka w kangurku 
już od września 2015 
za 200 zł/m-c!!!

W  Szkole Podstawowej w  Gli-
niance naukę rozpocznie 70 

uczniów, a  roczne przygotowanie 
przedszkolne – 33 dzieci. W  wią-
zowskiej szkole do klasy pierwszej 
zostało zgłoszonych 92 uczniów, 
a  14 rozpocznie roczne przygo-
towanie przedszkolne w  grupie 
,,0”. W  szkole w  Zakręcie do kla-
sy pierwszej zostało zgłoszonych 
34 uczniów z  obwodu szkoły oraz 
7 uczniów spoza obwodu. W  no-
wo powołanej Szkole Podstawo-
wej w  Malcanowie edukację roz-
pocznie 47 pierwszoklasistów. Na 
razie tylko rodzice 2 dzieci zade-
klarowało chęć odbywania roczne-
go przygotowania przedszkolnego 
w grupie ,,0”.

Miejsc nie zagwarantujemy 
dzieciom 2,5 letnim, urodzonym 
w  2013 r. Ubiegało się o  nie tylko 
14 maluchów. Jak informują dyrek-
torzy placówek, duża liczba dzieci 
6-letnich została skierowana przez 
rodziców na badania w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, w celu 
ustalenia dojrzałości szkolnej. Z do-
świadczenia wiemy, że nie wszyst-
kie dzieci otrzymają decyzję o  od-
roczeniu rozpoczęcia nauki w klasie 
pierwszej, tak wic w  ich miejsce 
przedszkola będą mogły przyjąć 
dzieci najmłodsze. ◘

Dorota Kanabus – Prokop 

Wyniki 
rekrutacji

Wyniki pracy komisji rekrutacyjnych 
powołanych w  przedszkolach są bar-
dzo optymistyczne. Do przedszko-
li zostały przyjęte wszystkie dzieci 
4-letnie oraz ubiegające się o miejsce 
3-letnie. Organizacja pracy w  przed-
szkolach pozostaje na poziomie roku 
2014/2015, natomiast adaptacja po-
mieszczeń pozwoliła wygospodaro-
wać dodatkowo 50 miejsc.
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Tak będzie wyglądała szkoła po ukończeniu pełnych prac remontowo-budowlanych.

Trwają intensywne prace nad realizacją projektu sieci kanalizacyjnej.

Obecnie w  Malcanowie trwają pra-
ce wykończeniowe wewnątrz bu-

dynku po dawnej szkole. Położone są 
już wszystkie gładzie tynkowe na ścia-
nach, zakończono budowę instalacji, 
obecnie wykonywane są nawierzchnie 
podłóg. To, co jest najbardziej widocz-
ne dla obserwujących postęp prac, to 
działania na zewnątrz budynku. Wsta-
wione zostały nowe okna, a  na ocie-
plonych ścianach wykonywana jest 
nowa elewacja. Trwają prace brukar-

skie wokół budynku, gdzie powstają 
ścieżki oraz podjazd dla samochodów 
i  autobusów. Przygotowane są rów-
nież moduły zbiornika na nieczystości 
płynne, który wkrótce zostanie zain-
stalowany.

Przełom kwietnia i  maja to szczyt 
prac budowlanych związanych z  za-
kończeniem I  etapu budowy szkoły 
– mówi Dariusz SZCZĘSNY, Naczel-
nik Wydziału Inwestycji Urzędu Gmi-
ny Wiązowna. Wszystko idzie zgodnie 

z planem, a nawet nieco wyprzedzamy 
harmonogram prac. Jesteśmy spokojni 
co do terminu otwarcia w dniu 1 wrześ-
nia – dodaje. Trwają już prace związa-
ne z budową nowego skrzydła szkoły 
realizowanego jako II etap, które bę-
dzie otwarte za kolejny rok. Tutaj po-
stęp prac jest również prawidłowy. Na 
rozpoczęcie budowy czeka jeszcze 
hala, która realizowana będzie jako 
etap III. ◘

Olga Nowak

Z  końcem lipca br., ma zakończyć się 
budowa kanalizacji sanitarnej w miej-

scowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radió-
wek. Inwestycja będzie kosztowała lokal-
ny samorząd około 3,5 miliona złotych, 
ale aż 1,6 miliona udało się pozyskać ze 
środków PROW 2007 – 2014.

Prace nad realizacją projektu zosta-
ły podzielone na dwie części: zadanie 
główne obejmujące budowę 3300 m 
sieci kanalizacyjnej zostanie ukończo-
ne w maju br., oraz zadanie uzupełnia-
jące polegające na wybudowaniu 7. 
odcinków sieci bocznej o  łącznej dłu-
gości 1052 m. 

To kolejna inwestycja związana 
z budową kanalizacji w gminie. Obec-
nie oczekujemy na przyłączenie trzech 
przepompowi ścieków do sieci elek-
troenergetycznej, powstałych w  ra-
mach projektu "Podniesienie jakości 

życia mieszkańców gminy Wiązowna 
w  miejscowościach: Wiązowna, Ste-
fanówka, Boryszew i  Duchnów – po-
przez budowę kanalizacji sanitarnej". 
Po wykonaniu prób nastąpi odbiór 
sieci od wykonawcy, a  potem przeka-
zanie w  użytkowanie do nadzoru bu-
dowlanego i  w  ostateczności do eks-
ploatacji przez ZWiK.

W  drugiej połowie roku mieszkań-
cy otrzymają możliwość przyłączenia 

do wybudowanej sieci.  Koszt budowy 
kanalizacji w miejscowościach Wiązow-
na, Stefanówka, Boryszew i  Duchnów 
to 3,8 miliona złotych. Przedsięwzięcie 
nie będzie jednak stanowić dużego ob-
ciążenia dla lokalnego budżetu, ponie-
waż Gmina zdobyła 2,2 miliona złotych 
w ramach PROW 2007 – 2014 działanie 
321 "Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej". ◘

Dariusz Szczęsny

na finiszu

Trwa 
budowa 
kanalizacji

Niebawem koniec roku szkolnego, a wraz 
z  nim zaplanowane zakończenie prac 
budowlanych w  ramach pier wszego 
etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w  Malcanowie. Prace przebiegają zgod-
nie z  ustalonym harmonogramem i  tylko 
zbiór klęsk żywiołowych mógłby spowo-
dować inne rozwiązanie, niż otwarcie 
wyremontowanego obiektu starej szkoły 
z dniem 1 września 2015 r. 

powiązania kwiecień 2015  17

AktuAlności

 17

inwestycje



Bartek Mazowiecki – jeden z najstarszych i największych dębów szypułkowych na Mazowszu.

Ochrona pomników przyrody uznawa-
na jest za jedną z pierwszych świado-

mie wprowadzonych form ochrony przy-
rody. W  polskiej literaturze określeniem 
pomnika przyrody posłużył się Adam Mi-
ckiewicz w poemacie „Pan Tadeusz” przy 
opisie sędziwych i wiekowych drzew:

„Drzewa moje ojczyste! Jeśli 
niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przy-
jaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? Czy 
dotąd żyjecie?
Wy, koło których pełzałem jak 
dziecię;
Czy żyje wielki Baublis, w któ-
rego ogromie
Wiekami wydrążonym, jakby 
w dobrym Domie,
Dwunastu ludzi mogło wie-
czerzać za stołem? (.. .)
Pomniki nasze! I le co rok was 
pożera
Kupiecka lub rządowa, mo-
skiewska siekiera!
Nie zostawia przytułku ni leś-
nym śpiewakom,
Ni wieszczom, którym cień 
wasz tak miły, jak ptakom”(…)
Wszak lipa czarnoleska, na 
głos Jana czuła,
Tyle rymów natchnęła! Wszak 
ów dąb gaduła
Kozackiemu wieszczowi tyle 
cudów śpiewa.”

Pomnikami przyrody w  rozumieniu 
przepisów o  ochronie przyrody aktu-
alnie obowiązujących w  naszym kraju 
„są pojedyncze twory przyrody ożywio-
nej i  nieożywionej lub ich skupienia 
o  szczególnej wartości przyrodniczej, 

W  gminie Wiązowna znajduje się 31 po-
mników przyrody (w  tym 1 aleja, 4 grupy 
drzew, 26 pojedynczych drzew). Z  drzew 
pomników przyrody w  gminie Wiązowna 
najliczniejszą grupę stanowią: dęby szy-
pułkowe, lipy drobnolistne, jesiony wynio-
słe ale spotykamy również wiązy, graby, 
klony i topole. Tak znaczna ilość pomników 
na terenie naszej gminy świadczy o  boga-
ctwie środowiska naturalnego. 

POMnIkI PrzyrODy 
BOGaCTWeM naSzej GMIny!

naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się in-
dywidualnymi cechami, wyróżniającymi 
je wśród innych tworów, okazałych roz-
miarów drzewa, krzewy gatunków ro-
dzimych lub obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzuto-
we oraz jaskinie”.

Obecnie ustanowienie pomnika 
przyrody następuje w  formie uchwały 

rady gminy, określającej nazwę dane-
go pomnika, jego położenie, sprawują-
cego nadzór, szczególne cele ochrony, 
w  razie potrzeby ustalenia dotyczące 
jego czynnej ochrony oraz zakazy właś-
ciwe dla tego obiektu, obszaru lub je-
go części. Kryterium uznania drzewa 
za pomnik przyrody jest jego obwód 
mierzony na wysokości 130 cm od po-
wierzchni ziemi, ale również zwraca 
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Plan szczepień w II kwartale 2015 r.

11 kwietnia
•  Boryszew, godz. 9.00 (Świetlica)
•  Duchnów, godz. 11.00 (Świetlica)
•  Kąck, godz. 13.00 (Świetlica)
18 kwietnia
•  Kruszówiec, godz. 9.00 (Sołtys)
•  Czarnówka, godz. 10.00 (Sołtys)
•  Bolesławów, godz. 11.00 (Sołtys)
•  Lipowo, godz. 12.00 (Sołtys)
•  Kopki, godz. 13.00 (Sołtys)
25 kwietnia
•  Wola Ducka, godz. 9.00 (Świetlica)
•  Wola Karczewska, godz. 10.30 (Świetlica)
•  Rzakta, godz. 12.00 (Świetlica)
9 maja
•  Poręby, godz. 9.00 (Świetlica)
•  Glinianka II, godz. 10.00 (Sołtys)
•  Glinianka I, godz. 11.00 (przy straży)
16 maja
•  Wiązowna Kościelna, godz. 14.00 (Sołtys)
•  Radiówek, godz. 17.00 (Świetlica)
23 maja
•  Góraszka, godz. 14.00 (Świetlica)
•  Emów, godz. 16.00 (Sołtys)

Info. pOLI-VET
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna

tel. 22 789-01-23, tel. kom. 604-472-994

Adela
średnia, ok. 6-letnia sunia, o pięknej nie-

co dłuższej sierści maści trikolor. Jest oazą 
spokoju i łagodności. Pełna uroku, wdzięku 
i delikatności. Wciąż nie do końca ufa czło-
wiekowi. Jeszcze nie wierzy, że są też do-
brzy ludzie, którzy mogliby ją pokochać. 

Aza
Około 2 letnia sunia. Ta mała, drob-

niutka psina bardzo tęskni za człowie-
kiem. Doskonale pamięta dotyk ludzkiej 
ręki. Jest delikatna i łagodna – zupełnie 
nie pasuje do schroniskowego boksu. 
Czeka na prawdziwy, kochający dom...

Kumpel
Ma ok. 6 lat. Jest dużym, silnym 

psem. Przepełniony pozytywną ener-
gią. Bardzo kontaktowy i  łasy na piesz-
czoty. Potrzebuje dynamicznych space-
rów. Wymaga opiekuna cechującego się 
zdecydowaniem i konsekwencją. ◘

się uwagę na  ich indywidualną formę, 
gatunek, występowanie na  danym te-
renie, osobliwy pokrój pnia lub koro-
ny, związek z  wydarzeniem historycz-
nym lub wybitną postacią naszej kultury 
w skali kraju i regionu

Pomniki przyrody oznaczane są zie-
lonymi tabliczkami, których wzór okre-
śla rozporządzenie Ministra Środowiska. 
Poza tym na wniosek właściwego teryto-
rialnie Konserwatora Przyrody zarządca 
drogi publicznej może umieścić przy niej 
znak E-11 „drogowskaz do zabytku przy-
rody". Znak może zawierać symbol drze-
wa dla pomników ożywionych i groty lub 
skały dla pomników nieożywionych oraz 
informuje o odległości i kierunku w jakim 
znajduje się pomnik przyrody.

W  stosunku do pomnika przyrody, 
stanowiska  dokumentacyjnego, użytku 
ekologicznego lub zespołu  przyrodni-
czo-krajobrazowego mogą być wprowa-
dzone m.in. następujące zakazy:
•	 niszczenia, uszkadzania lub prze-

kształcania obiektu lub obszaru;·
•	 uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
•	 zmiany sposobu użytkowania ziemi;
•	 umieszczania tablic reklamowych;
•	 strefa ochronna drzew w promieniu 

15 metrów od zewnętrznej krawędzi 
pnia drzewa

„Widok sędziwych drzew posiada 
w  sobie coś wielkiego i  wzniosłego, 
dlatego też naruszenie tych pomników 
przyrody (…) jest surowo karane.”

Alexander von Humboldt: Podróże po 
Ameryce podzwrotnikowej (1799-1804)

Pomniki przyrody mają nie tylko 
duże znaczenie dla nauki ale wpływają 
również na walory estetyczne naszego 
krajobrazu zwiększając jego różno-
rodność i  atrakcyjność. Dlatego na-
szym wspólnym celem powinno być 
dbanie o  bogactwo środowiska natu-
ralnego naszej gminy. Gmina Wiązow-
na stale pozyskuje środki na zabiegi 
pielęgnacyjne i  prace konserwator-
skie zabytkowych drzew. W ubiegłych 
latach przy współudziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie przeprowadzono prace 
pielęgnacyjne a  pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska w  ramach czyn-
nej ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego umieścili tabliczki z  oznako-
waniem "POMNIK PRZYRODY". W  tym 
roku pozyskaliśmy środki w wysokości 
45  000,00 zł. na pielęgnację cennych 
drzew. Szanujmy Pomniki Przyrody- 
świadków naszej historii! ◘

Paulina Żurawska

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
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Wiosenne równanie dróg ruszyło pełną parą.

Wydział Techniczny Urzędu Gminy rozpoczął re-
alizację umowy dotyczącej równania dróg gmin-
nych po zimie. Prace będą polegały na równaniu 
z profilowaniem gminnych dróg gruntowych 
oraz ich doziarnianie kruszywem dolomitowym.

Segregacja śmieci jest prosta i  wyma-
ga jedynie wyrobienia nawyku oraz 

sprytnego zaplanowania przestrzeni na 
porządkowanie odpadów. Znamy zasa-
dy i kolory worków na odpady. Ale ciągle 
pojawiają się pytania dotyczące prawid-
łowej segregacji. Czy kubeczki po jogur-
cie trzeba myć przed wyrzuceniem? 

Przedstawiciel firmy „Lekaro” z  którym 
rozmawialiśmy twierdzi, że firma nie wy-
maga od mieszkańców mycia szklanych 
butelek, słoików oraz plastikowych i  me-
talowych opakowań przed wrzuceniem 
do odpowiedniego worka na odpady. Jest 
jednak warunek. Wyrzucane opakowania 

nie muszą być czyste, ale muszą być puste. 
Należy je koniecznie opróżnić. Opakowania 
muszą być puste, gdyż ich zawartość (żyw-
ność, napoje, chemia gospodarcza) utrud-
nia proces odzyskiwania surowców. Papie-
rowe etykiety mogą pozostać na słoikach, 
butelkach szklanych i plastikowych, a  tak-
że opakowaniach plastikowych. Również 
urzędnicy są dalecy od nakazywania swo-
im mieszkańcom mycia odpadów. Mycie 
zużytych opakowań przez mieszkańców, 
a  nie wyspecjalizowane firmy, w  końco-
wym rozrachunku nie jest przyjazne środo-
wisku. To nieekologiczne – przyznają. ◘

Joanna Iwańska

Prace rozpoczęły się od równania gruntów, 
ze względu na ich stan techniczny. Drogi 

są zniszczone po zimie, a to znacznie utrudnia 
życie mieszkańcom naszej gminy. W  pierw-
szej kolejności rozpoczęto roboty na terenie 
sołectw Kopki, Malcanów, Glinianka, Czar-
nówka, Rzakta, Poręby, Wola Ducka, Bolesła-
wów, Wola Karczewska oraz Lipowo.

Oprócz równania, wykonywane są 
wzmocnienia dróg i uzupełnienia ubytków 
a także utwardzane są miejsca trudno prze-
jezdne. Wzmocnienia i  uzupełnienia wy-
konywane są poprzez nasypywanie gruzu 
lub sporadycznie tłucznia oraz wyrówny-
wane i  walcowanie. Pracownicy Wydziału 
Technicznego wspierają również sołtysów 
w nadzorowaniu prowadzonych prac i służy 
radą w wyborze miejsc i sposobu naprawy 
dróg. Jesteśmy przekonani, że taka forma 
równania dróg przyniesie w krótkim czasie 
znaczną poprawę ich stanu. Liczymy, że rów-
nież natura i pogoda będą po naszej stronie, 
gdyż zakończenie robót uzależnione jest od 
warunków pogodowych. Dodatkowo za-
bezpieczona w  umowie kwota pozwoli na 
wykonanie robót dwu lub trzykrotnie. ◘

Bogusław Markowski

Czy kubek po jogurcie trzeba 
myć przed wyrzuceniem?

równanie dróg rozpoczęte
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złote Wiązy 
dla najlepszych

Serdecznie zapraszamy przedsiębior-
ców i  przedsiębiorstwa do udzia-

łu w  plebiscycie „Złote Wiązy”. Po raz 
pierwszy w  historii gminy przyznane 
zostaną nagrody osobom fizycznym 
i prawnym, szczególnie wyróżniającym 
się w swojej działalności gospodarczej 
w gminie Wiązowna oraz przyczyniają-
cym się do rozwoju i  promocji gminy. 
Uroczystość wręczenia nagród przygo-
towywana jest w  ramach obchodów 
Dni Gminy Wiązowna w czerwcu br.

Nagrody zostaną przyznane w  6 
kategoriach: Mała Firma roku, Praco-
dawca roku, Innowacyjna Firma ro-
ku, Debiut roku, Bizneswoman roku 
oraz Filantrop roku. Udział w konkur-
sie jest bezpłatny, a  zgłoszeń mogą 
dokonywać zarówno przedsiębiorcy 
i firmy, jak i organizacje społeczne oraz 
mieszkańcy, na rzecz których działają. 
Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu: 22 789 01 20 wew. 205, 
email: edg@wiazowna.pl. Na zgłosze-
nia czekamy do 31 maja br. ◘

Anna Rosłaniec

„złote Gody”

Kierownik USC w  Wiązownie przyjmu-
je zgłoszenia o  przyznanie medali dla 

par małżeńskich zameldowanych w gmi-
nie Wiązowna, obchodzących w 2015 ro-
ku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go. Małżonkowie, którzy Jubileusz Złotych 
Godów mają już za sobą, a nie zostali do-
tychczas uhonorowani medalem „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, mogą rów-
nież wystąpić o nadanie odznaczenia.

Medal „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”, który nadaje Prezydent RP stanowi 
wyróżnienie dla małżonków, którzy prze-
żyli razem przynajmniej 50 lat, jest wyra-
zem uznania za wytrwanie w zobowiąza-
niu, które małżonkowie podjęli przed laty.

W  związku z  powyższym uprzejmie 
prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Sta-
nu Cywilnego – pok. 006 celem dopełnie-
nia formalności w terminie do 31 maja br. 
Uroczystość wręczenia medali odbędzie 
się jesienią br. (dokładna data zostanie 
podana na zaproszeniach).

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 22 789 01 20 
wewn. 236. ◘

Agnieszka Kijowska

Dni Gminy Wiązowna
21 czerwca odbędą się Dni Gminy Wiązowna 
– zapraszamy lokalnych twórców i artystów 
do  zgłaszania  się  na  stoiska  promocyjne 
i  handlowe.  Zgłoszenia  przyjmuje  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w Wiązownie  tel.  22-780-
41-79 lub gok@gok-wiazowna.pl ◘

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, 
nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzie-
li się z innymi” – Jan Paweł II – Dziękujemy 
wszystkim ludziom za wsparcie i pomoc 
w odbudowaniu dachu po pożarze. ◘

Rodzina Szczuckich

zespoły muzyczne
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zapra-
sza do współpracy lokalne zespoły muzyczne 
(interesują  nas  wszystkie  gatunki  muzycz-
ne),  które  chciałyby  zaprezentować  miesz-
kańcom swój dorobek artystyczny, w ramach 
różnych wydarzeń kulturalnych organizowa-
nych  przez GOK.  Kontakt:  tel.  22-780-41-79 
lub gok@gok-wiazowna.pl ◘

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
w miejscowościach: Wiązowna 
kościelna, ul. Projektowana, 

ul. Spokojna, ul. Malwy.

Wszystkich  zainteresowanych  podpisaniem 
umowy  na  wykonanie  przyłącza  kanalizacyj-
nego  przez  ZWiK  w  Wiązownie  (mieszkańców 
i  właścicieli  działek  z  miejscowości  Wiązowna 
Kościelna,  ul.  Projektowana,  ul.  Spokojna,  ul. 
Malwy) prosimy o kontakt z Zakładem Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 
2 (pon. 8-18, wt. – pt. 8-16, tel. (22) 789-01-33) 
w celu złożenia stosownego oświadczenia. ◘

Naszej Koleżance 
Edycie Brońka i Jej Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci MAMY

składają 
Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna 

i Pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna

Naszemu Koledze 
Grzegorzowi Sado i Jego Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci MAMY

składają 
Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna 

i Pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna
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Pierwsi interesanci już skorzystali z bezpłatnych porad prawnych.

Niejednokrotnie zdarza się nam zetknąć 
z  zagadnieniem prawnym, które trud-

no jest rozeznać bez specjalistycznej wie-
dzy. Zanim podpisze się umowę, sporzą-
dzi testament czy udzieli pełnomocnictwa 
– warto jest poznać stronę prawną tych 
czynności. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, Wójt Gminy Wią-
zowna uruchomił punkt bezpłatnych po-
rad prawnych.

Porad w zakresie m.in. prawa cywilnego, 
rodzinnego czy spadkowego udziela mece-
nas Marcin Kwas, pełniący dyżur w Urzędzie 
Gminy Wiązowna w każdy czwartek w godz. 
8.00 – 12.00 (II piętro, pokój 201). Pod nume-
rem telefonu 22 789 01 20 wew. 201 należy 
wcześniej umówić godzinę spotkania. 

Zapraszamy Państwa do korzystania 
z DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH. ◘

Małgorzata Kąkol

Zapraszamy Państwa do wzięcia udzia-
łu w  konkursie na najpiękniejszy ogród 
w   g mi ni e  W ią zow na.  Po my s ł o dawc ą 
oraz organizatorem konkursu jest Firma 
MATISSE Matylda Poszwald-Gajewska we 
współpracy z Wójtem Gminy Wiązowna.

Konkurs ma na celu promocję pomy-
słowości oraz nowatorskich rozwią-

zań dekoracyjnych stosowanych przez 
mieszkańców Gminy Wiązowna w swoich 
ogrodach, mających pozytywny wpływ na 
podniesienie wyglądu i  estetyki miejsco-
wości, dbałość o własną posesję i ogród.

W  konkursie mogą brać udział wszy-
scy właściciele ogrodów zlokalizowanych 

na terenie Gminy Wiązowna. Warunkiem 
udziału w konkursie jest wypełnienie i do-
starczenie zgłoszenia do dnia 15/08/2015 r. 
Zgłoszenie dostępne jest na stronie Urzędu 
Gminy oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Do deklaracji należy dołączyć do 
5 zdjęć ogrodu w  formie papierowej, 
w  formacie nie większym niż A4 lub 
przesłać w  formie .jpg na adres e-mail: 
konkurs@matisseogrody.pl.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną po-
wiadomieni w formie elektronicznej, lub 
pisemnej. Na zwycięzców czekają cenne 
nagrody oraz artykuł o ogrodzie w dziale 
ogrodniczym „Powiązań”. ◘

Matylda Poszwald-Gajewska

Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych 
„TUW”  jako  Partner  Karty  Dużej  Rodzi-
ny  przygotowało  szereg  zniżek w  ubezpie-
czeniach  komunikacyjnych  i  majątkowych. 
Wzajemność ubezpieczeniowa, która w swo-
im  założeniu  nie  jest  nastawiona  na  zysk, 
lecz  na  zaspokojenie  potrzeb  osób  ubez-
pieczonych, wpisuje się w pełni w program 
pomocy  rodzinom  wielodzietnym.  Towa-
rzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych"TUW" 
oferuje 15% zniżki na ubezpieczenia komu-
nikacyjne oraz 30% zniżki na ubezpieczania 
majątkowe i rolne. ◘

Elżbieta Florczak

zgłoś swój problem

najpiękniejszy ogród w Gminie! karta Dużej 
rodziny
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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 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 w Wiązownie 
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  22 789 01 33
 biuro@zwik-wiazowna.pl
- www.zwik-wiazowna.pl

Awarie wodociągowe (po godzinach pracy biura ZWiK w Wiązownie):
• Mistrz Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej  603 680 112
• Konserwator  603 680 134 
(Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kąck, Kopki, Lipowo) 
• Konserwator  603 680 113 (Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, 
Czarnówka, Bolesławów, Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka) 
• Konserwator  607 300 442 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, Izabela, Michałówek, 
Duchnów, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Radiówek, Rudka i Żanęcin)

Awarie kanalizacji (po godzinach pracy biura ZWiK w Wiązownie):
• Mistrz Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnej  603 645 736 
• Konserwatorzy  601 841 890,  603 645 743,  605 030 396

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



godz. 12.00 – Gminny Dzień 
Strażaka.
W  programie  m.in.:  wystawa 
samochodów  i  sprzętu  straża-
ckiego,  pokaz  tresury  psów  po-
licyjnych, atrakcje strażackie dla 
dzieci i nie tylko.

Czwartki  Lekkoatletyczne  w  SP 
w  Gliniance.  Cykliczne  wydarze-
nie dla młodzieży szkolnej

godz. 10.00  –  Uroczyste  ot-
warcie  skweru  im.  gen.  Stefana 
Grota – Roweckiego.
Odsłonięcie  miejsca  pamięci  po-
święconego kombatantom i żołnie-
rzom Wojska Polskiego  i Armii Kra-
jowej z terenu Gminy Wiązowna.

godz. 18.00  –  Scena Muzycz-
na GOK.
Koncert  zespołu  The  Plantators 
w  składzie:  Magdalena  SOBKO-
WICZ  –  wokal,  gitara,  autorka 
muzyki i tekstów oraz Mikołaj PIE-
CHOCKI – gitara, aranżacje  i gita-
rowe wariacje.

Będzie się 
działo … 

maj 
2015

godz. 10.00 – Moto-Serce na 
Dzień Matki. 
Grupa Turystyczno-Motocyklowa przy 
współpracy  z  Instytutem Krwiodaw-
stwa  Saska  Kępa  i  Gminnym  Ośrod-
kiem Kultury w Wiązownie zaprasza 
na MOTO-PIKNIK  imprezę plenerową 
związaną ze zbiórką krwi. W progra-
mie liczne atrakcje: wystawa motocy-
kli i samochodów, pokaz ratownictwa 
drogowego  i  medycznego,  pokaz 
tańca  sekcji  tanecznych  GOK,  bajka 
w  wykonaniu  Wiązowskiego  Teatru 
Amatorskiego oraz koncerty muzycz-
ne zespołów: Sex-Bomba, Bang Bang, 
Anonim, Pędzące żółwie. Impreza od-
będzie  się  na  placu  za  budynkiem 
OSP/GOK Wiązowna. 

„Powiatowe  Święto  Ludowe”  w  Gli-
niance  organizowane  przy  udziale 
m.in.  GOK  i  Parafii  św.  Wawrzyńca 
w Gliniance dla podkreślenia znacze-
nia wsi i rolnictwa we współczesnym 
świecie.  Wydarzenie  związane  jest 
z obchodami Zesłania Ducha Święte-
go,  tzw.  Zielone  Świątki,  mającymi 
swoje  źródła  jeszcze w obrzędowości 
prasłowiańskiej. W  ramach wydarze-
nia  przewidziano  część  artystyczną 
z  udziałem  lokalnych  artystów  ludo-
wych oraz piknik.

2
maja

7/14/21/28
maja

8
maja

godz. 19.00-23.00 – Noc 
Muzeów.
Zapraszamy  do  Izby  Regionalnej 
w Gliniance (ul. Napoleońska 36) na 
spotkanie  ze  sztuką  ludową. Będzie 
można  obejrzeć  Izbę  i  eksponaty 
zgromadzone  przez  mieszkańców 
Glinianki, posłuchać przyśpiewek lu-
dowych w wykonaniu Koła Gospodyń 
Wiejskich, zjeść wiejski chleb ze smal-
cem, a także pod okiem doświadczo-
nej Gospodyni, własnoręcznie wyko-
nać wycinankę lub papierowy kwiat.

Warszawskie 
Targi Książki
Wiązowski Teatr Amatorski zaprasza 
na  swoje  spektakle  podczas  War-
szawskich Targów Książki na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie:
16 maja 15.30 – KRÓL BÓL 
16 maja 16.45 – KRÓLEWNA 
ŚNIEŻKA i 7 KRASNOLUDKÓW 
17 maja 14.00 – W KARZEŁKOWIE

godz. 18.00 –  Galeria GOK.
Wernisaż  malarstwa  Aleksandry 
WISZNIEWSKIEJ „Kocia  Odyseja  2”. 
Na wystawie zobaczymy kocie por-
trety, historyjki, wielkoformatowe 
rysunki – słowem kawałek kociego 
życia w obrazkach.

23
maja

24
maja

31
maja

16/17
maja

9
maja


