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Warta honorowa harcerzy / Fot. M. Kąkol.

Szczególnymi gośćmi uroczystości byli kombatanci 
z Okręgu Warszawa – Powiat Koło nr 4 „Fromczyn” Otwock.

... oraz najmłodsi przedstawiciele wiązowskich 
placówek oświatowych.

Mamy czym się chwalić i róbmy to! Lokalny biznes może być naszą wizytówką! 
Dlatego ogłoszono pierwszą edycję konkursu ZŁOTY WIĄZ. Nowa nagroda to 

wyróżnienie dla najlepszych wiązowskich przedsiębiorców, biznesmenów, osób, 
które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Chcemy promować ta-
lent, doświadczenie i przedsiębiorczość właścicieli wiązowskich firm. Zdajemy so-
bie sprawę z tego jak wielka ciąży na nich odpowiedzialność i jakim – codziennym 
wysiłkiem okupiony jest ich sukces. W ramach Forum Gospodarczego Gminy Wią-
zowna po raz pierwszy przyznane zostaną „Złote Wiązy” – aż w sześciu kategoriach!

21 czerwca (niedziela) 2015 r. godz. 18:00, Hotel Brant w Majdanie
Bezpłatne zaproszenia do odbioru od 8 czerwca 

w Urzędzie Gminy Wiązowna – Sekretariat Wójta (pok. 202).
Anna Rosłaniec

Wniosek do władz gminy o  nadanie 
nazwy „Skwer gen. Stefana Grota-

-Roweckiego” dla terenu przed Urzędem 
Gminy w  Wiązownie, złożyło Stowarzy-
szenie Seniorów "Bądźmy Razem". Przy-
pomnijmy, że prace przed urzędem gmi-
ny trwają od kilku tygodni, a wykonuje je 

firma Matisse Ogrody z Kącka. Na początku 
kwietnia zniknęło ogrodzenie z banerami 
reklamowymi, potem zaczęło przybywać 
alejek i  kwiatów (m.in. dzięki wsparciu 
firmy Orgodnictwo Wiśniewski Jacek JU-
NIOR z Góraszki). Kamień i tablice zostały 
przygotowane przez Zakład Kamieniarsko 

Skwer im. Grota-
Roweckiego otwarty

– Betoniarski GRANIT Krzysztof Moch z Ot-
wocka, a  w  ich transporcie i  ustawieniu 
pomogło wielu ludzi dobrej woli. 

To dopiero pierwszy etap prac, usta-
lonych tak, by zdążyć na obchody roczni-
cy. W  kolejnym etapie przybędzie roślin 
i miejsc spacerowych, małej architektury, 
w tym wystawy plenerowej poświęconej 
historii gminy. Ta pojawi się przed Dniami 
Gminy Wiązowna (19 – 21 czerwca br.). ◘

Małgorzata Kąkol

W piątek, 8 maja, przed Urzędem Gminy w Wiązownie odbyło się uroczyste otwarcie Skweru 
im. gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz odsłonięcie tablic upamiętniających generała dywizji 
WP i pierwszego dowódcę Armii Krajowej oraz żołnierzy z terenu gminy Wiązowna, poległych 
w walce z hitlerowskim okupantem.

ZŁOTE WIĄZY 2015
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Nowy serwis, nowe możliwości
Już wkrótce uruchomimy nowy serwis internetowy gmi-

ny. Nie stronę, a serwis! tuWiazowna.pl to więcej niż nowy, 
prosty sposób na szybki kontakt z urzędem i platforma wy-
miany myśli, opinii i pomysłów. 

Znajdą w  nim Państwo instrukcje, które krok po kroku 
przeprowadzą Państwa przez gąszcz urzędowych procedur. 
To proste narzędzie, które ma ułatwić życie. Zebraliśmy tam 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Będziemy tę 
listę sukcesywnie rozszerzali. Dołączyliśmy też dokumen-
ty, które mogą Państwo pobrać, wydrukować, wypełnić 
w  domu i  złożyć w  kancelarii urzędu. Zależy nam na tym, 
żeby załatwianie urzędowych spraw nie wymagało więcej 
czasu niż to konieczne. Wprowadziliśmy usługę URZĘDNIK 
ONLINE, dzięki której można skontaktować się z konkretnym 
urzędnikiem. W zakładce W TWOJEJ OKOLICY pojawiać się 
będą informacje dotyczące miejscowości wraz z kontaktem 
do sołtysa i radnego. To stamtąd dowiedzą się Państwo o in-
westycjach planowanych w okolicy lub o wydarzeniach kul-
turalnych. To internetowa tablica z informacjami bardzo lo-
kalnymi. 

Na adres  kontakt@tuwiazowna.pl  mogą nam Państwo 
przesyłać nie tylko swoje opinie dotyczące tuWiazowna.pl, 
ale także teksty, które w  miarę możliwości będziemy pub-
likowali w  naszym serwisie. tuWiazowna.pl jest dostępna 
także na telefonach komórkowych i  tabletach. Stąd łatwo 
trafią Państwo do gminnego portalu mapowego, do interne-
towego radia, które nadaje z ośrodka kultury, do Biuletynu 
Informacji Publicznej, gdzie znajdą się wszystkie oficjalne 
dokumenty urzędu. Zapraszamy!

Anna Rosłaniec
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O głOszenieGOK DLA RODZINY
Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wiązownie informuje, 
że przystąpił do programu 
Karta Dużej Rodziny. Dla 
posiadaczy KDR przewidu-
jemy zniżki na wydarzenia 
kulturalne w GOK i świetli-
cach wiejskich: 10 zł zniż-
ki na każde zajęcia oraz 
5 zł zniżki na wydarzenia 
biletowane.
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Agnieszka KijOWSKA – 44 lata, mężatka, troje 
dzieci. Uwielbia czytanie książek, nordic walking, 
scrabble i piosenkę poetycką. Z wykształcenia filozof, 
z  zamiłowania urzędnik o  20 letnim stażu pracy 
w administracji, w Urzędzie Gminy Wiązowna pracuje 
od prawie 10 lat.

W ubiegłym roku sporządzono w tut. USC: 6 aktów urodzeń (zdarzenia miały miejsca za granicą), 49 aktów 
małżeństw, 142 aktów zgonu, 1367 odpisow aktów stanu cywilnego takich dokumentów, 1590 dowodów 
osobistych i 364 zgłoszenia meldunkowe.

ŹRóDŁO 
SŁOWO KLucZ
Rok 2015 zaczął się dla urzędników od kilku ważnych reform. 

Najwięcej z nich dotyczy urzędów stanu cywilnego, 

w tym naszego - wiązowskiego. O nowych zasadach pracy 

oraz o niemal legendarnym już systemie „Źródło” 

(System Rejestrów Państwowych) z Agnieszką KIJOWSKĄ 

– Kierownikiem Ewidencji Ludności i USC, 

rozmawia redaktor naczelna – Anna ROSŁANIEC.

Źródło. Słowo klucz do źródła 
wielu problemów Urzędów Stanu 
Cywilnego w Polsce. Proszę przy-
bliżyć zasady jego działania.

ŹRÓDŁO to aplikacja służąca do 
przetwarzania danych gromadzo-
nych w Systemie Rejestrów Pań-
stwowych. SRP łączy rejestry: PE-
SEL, Dowodów Osobistych i Bazę 
Aktów Stanu Cywilnego. Wcześniej 
w każdej gminie pracowano na od-
rębnym systemie.

SRP nie działa tak, jak byśmy 
sobie tego życzyli. Informacje prze-
kazywane przez MSW mogą świad-
czyć o pełnym sukcesie, nie po-
kazują jednak problemów, które 
pojawiły się już na początku wdra-
żania programu.

System działa wolniej niż po-
przednie lokalne programy, występu-
ją trudności w połączeniu z bazą czy 
częste problemy techniczne. Czas ob-
sługi obywateli znacznie się wydłużył. 
Przykładowo przed wprowadzeniem 
SRP sporządzenie aktu zgonu trwało 
do 30 minut, teraz może potrwać na-
wet godzinę. Dlatego bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy wykazali cierpliwość 
i zrozumienie. Jestem optymistką i my-
ślę, że niedogodności te, chociaż bar-
dzo dotkliwe, mają charakter przej-
ściowy, a w miarę upływu czasu błędy 
występujące w aplikacji zostaną wyeli-
minowane.
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jedna z najstarszych wiązowskich ksiąg stanu cywilnego.

Rok 2015 wywołał w USC rewo-
lucję i przyniósł wiele zmian. Które 
z nich uważa Pani za najważniejsze 
i dlaczego?

Obecna, obowiązująca od 1 marca 
br. ustawa, to wielka rewolucja, przede 
wszystkich techniczna. Utworzono je-
den centralny rejestr stanu cywilnego 
dla wszystkich urzędów, odstąpiono od 
prowadzenia papierowych ksiąg stanu 
cywilnego, których bardzo mi żal. W na-
szym urzędzie mamy bardzo stare księ-
gi pisane ręcznie piórem, piękną pol-
szczyzną, niektóre nawet po rosyjsku, 
czasem zamiast podpisu widnieje od-
cisk palca. Na skutek zmian ksiąg w na-
szym urzędzie będzie ubywać, a kiedy 
minie okres ich przechowywania, będą 
dostępne jedynie w archiwach.

Bardzo ważną zmianą jest dostęp 
do rejestru PESEL w każdej gminie 
(dotychczas MSW miało tu wyłącz-
ność), co umożliwia dostęp do danych, 
jak i wprowadzania bezpośrednich 
zmian w czasie rzeczywistym. Świet-
nym rozwiązaniem i dużym ułatwie-
niem dla obywateli jest to, że o odpis 
aktu stanu cywilnego można wystąpić 
do każdego USC. Wiele spraw zostało 
„odmiejscowionych” od posiadanego 
adresu zameldowania i można je te-
raz załatwić w dowolnym. Należy jed-
nak pamiętać, że została utrzymana 
właściwość miejscowa w sprawie reje-
stracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, 
których dokonuje się tam, gdzie ono 
nastąpiło. No i także śluby w plenerze, 
o których chyba było najgłośniej.

Co trzeba zrobić, aby taki ślub 
wziąć? Są chętni do ślubów plene-
rowych?

Żeby zawrzeć tego typu ślub, zain-
teresowane osoby poza zwykłymi for-
malnościami muszą wystąpić z wnio-
skiem do kierownika USC i wskazać 
takie miejsce zawarcia związku mał-
żeńskiego, które zapewni zachowa-
nie jego uroczystej formy oraz bez-
pieczeństwo osób obecnych przy 
składaniu oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński. Ponadto trzeba 
uiścić opłatę dodatkową, w wysokości 
1000 zł. Jak do tej pory zainteresowa-
nie ślubami poza lokalem USC na na-
szym terenie jest niewielkie.

Czy w naszej gminie wiele jest 
małżeństw z długoletnim stażem?

W tym roku jubileusz "Złotych Go-
dów" obchodzą 22 pary. Jest on zwią-
zany z związany jest z przyznawa-
niem odznaczeń państwowych przez 
Prezydenta RP parom małżeńskim 
o wspólnym 50 letnim stażu. Pary te 

są wspaniałym wzorem do naślado-
wania dla młodego pokolenia. Patrzę 
na takie pary z podziwem i jestem ni-
mi zauroczona. Wyglądają pięknie, 
może nawet piękniej niż 50 lat temu. 
Ciągle słyszymy, iż zwiększa się licz-
ba rozwodów, że osoby niechętnie 
wstępują w związki małżeńskie i ży-
ją w związkach nieformalnych. Znaj-
duje to odzwierciedlenie i w naszej 
gminie. W ubiegłym roku rozwiodło 
się 39 mieszkańców, w 2013 r. – 25, 
w 2012 r. – 24.

Stan cywilny dotyczy konkretnej 
osoby, ma bezpośredni wpływ na jej 
życie i na życie najbliższych. Jest to 
bardziej problem społeczny.

Pani funkcja, poza wielką od-
powiedzialnością, jest ograniczo-
na przepisami prawa. Jakie wymo-
gi musi spełniać kierownik USC 
i dlaczego?

Kierownikiem urzędu stanu cywil-
nego jest wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) albo powołana przez niego 
osoba, spełniająca wysokie wyma-
gania kwalifikacyjne. Kierownik USC, 
a także zastępca kierownika USC, 
musi posiadać tytuł mgr prawa lub 
administracji lub ukończyć inne stu-
dia magisterskie i podyplomowe stu-
dia administracyjne. Jest on nie tylko 
rejestratorem fundamentalnych zda-
rzeń z życia człowieka, ale dokonuje 

również szeregu istotnych czynności 
z zakresu prawa rodzinnego. Tworzo-
ny przez niego akt stanu cywilnego jest 
dokumentem źródłowym, stanowią-
cym podstawę wielu czynności i do-
kumentów urzędowych, przez co musi 
być sporządzany rzetelnie i w oparciu 
o szeroką wiedzę prawniczą. Ponadto 
fakt przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej oraz związany z tym zwiększo-
ny przepływ osób i dokumentów nakła-
dają na kierownika USC obowiązek 
znajomości nie tylko ustawodawstwa 
krajowego, ale również zapoznania się 
z regulacjami prawa międzynarodowe-
go, w tym w szczególności z konwen-
cjami Międzynarodowej Komisji Stanu 
Cywilnego.

Krótko mówiąc, kierownik USC 
musi doskonale poruszać się w za-
wiłych przepisach prawa polskiego 
i międzynarodowego, a wymogi do-
tyczące wykształcenia mają to „poru-
szanie się” ułatwić.

Poza wymogami ustawowymi bar-
dzo ważną i pożądaną cechą w USC 
jest dyskrecja. Czynności dokonywane 
przez kierownika bardzo często mają 
charakter delikatny, bardzo osobisty 
i nie mogą wyjść poza lokal USC, kie-
rownik nie może nadużywać zaufania 
osób, które powierzają mu swoje ta-
jemnice rodzinne. ◘

Rozmawiała Anna Rosłaniec
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Wręczenie podziękowań za udział w akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka”.

Bolesławów:

Budowa oświetlenia w ul. Młynarskiej 
– podpisano umowę z wykonawcą 
zadania, planowany termin 
realizacji do końca VIII 2015 r. 

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 
–  do końca V 2015 r. przewidywany 
odbiór kanalizacji sanitarnej.  

Przebudowa drogi gminnej 
nr 270820W – projekt

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy

Czarnówka:

Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2709W 
– pomoc finansowa 
dla Powiatu Otwockiego 
– została podpisana 
umowa z Powiatem. 

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lawendowej

Duchnów:

Budowa kanalizacji 
sanitarnej – projekt

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów)  
– do końca V 2015 r. przewidywany 
odbiór kanalizacji sanitarnej.  

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Dłuska

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Werbeny

Na wstępie wójt Janusz BUDNY i  na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowi-

ska Iwona MARCZYK wręczyli sołtysom 
i przewodniczącym zarządów osiedli po-
dziękowania za udział i pomoc w zorga-
nizowaniu i  koordynowaniu wspaniałej 
akcji „Czyste sołectwo – moja wizytów-
ka”, prowadzonej w  ramach obchodów 
Światowego Dnia Ziemi 2015.

Rada na wniosek wójta wprowadziła 
do porządku obrad projekt w/s zmiany 
uchwały Nr 3.IV.2015 Rady Gminy Wią-
zowna w/s przeprowadzenia wyborów 
organów jednostek pomocniczych so-
łectw i  osiedli gminy Wiązowna. Pod-
jęcie uchwały wynika z  konieczności 
przedłużenia terminu przeprowadzenia 
wyborów w sołectwie Boryszew do dnia 
25.06.2015 r., ponieważ pomimo dwu-
krotnego przeprowadzenia wyborów 
w sołectwie nie udało się wyłonić przed-
stawiciela sołectwa.

Po zmianach porządku rada rozpa-
trzyła i podjęła następujące uchwały:
1) zmian w  uchwale w/s  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wiązow-
na na lata 2015-2029 z późn. zm.;

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

3) zmiany uchwały w/s przystąpienia 
Gminy Wiązowna do Stowarzyszenia 
LGD „Natura i Kultura”;

4) powołania doraźnej Komisji do 
spraw opracowania statutów so-
łectw i osiedli / Komisja będzie pra-
cowała nad zmianą zapisów sta-
tutów jednostek pomocniczych. 
Konieczność zmiany statutów wy-
nika z faktu, że teksty statutów po-
chodzą z 2000 roku i wymagają ak-
tualizacji. W  skład komisji weszli 
radni: Anna LECH, Leszek SOBOTA, 
Aleksandra RUTKOWSKA, na prze-
wodniczącego komisji wybrano 
Leszka SOBOTĘ;

5) wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Wiązowna w 2015 roku;

6) nadania nazwy skwerowi poło-
żonemu we wsi Wiązowna / Na 
wniosek radnych wprowadził au-
topoprawkę w  nazwie własnej 
skweru „Skwer gen. Stefana Gro-
ta-Roweckiego” oraz z lokalizacji 
skwerów.

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Relacja z IX sesji Rady 
Gminy Wiązowna
W obradach IX Sesji Rady Gminy Wiązowna która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy, udział wzięło 14 radnych oraz wójt gminy Janusz  BUDNY z pracownikami, sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele prasy. Obrady sesji prowa-
dziła przewodnicząca rady Renata FALIńSKA.
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WYBORY SOŁECKIE 
W BORYSZEWIE

14 czerwca (niedziela) br. 
Świetlica w Boryszewie

I termin: 15.00
II termin (w przypadku 
braku quorum): 15.30

O głOszenie

Duchnów (c.d.):

Budowa zjazdu z drogi 721 
w ul. K. Dowjata

Budowa oświetlenia 
w ul. Księżycowej, II etap 
– podpisano umowę 
z wykonawcą zadania, 
planowany termin realizacji 
do końca VI 2015 r. 

Budowa oświetlenia w ul. Łabędziej 
i Nizinnej – podpisano umowę 
z wykonawcą zadania, planowany 
termin realizacji do końca VII 2015 r. 

Zakup kotła gazowego z montażem 
w budynku świetlicy i biblioteki

Dziechciniec:

Budowa oświetlenia 
w ul. Kamiennej Górki, I etap 
– wykonawca został wyłoniony, 
planowany termin realizacji 
zadania do końca IX 2015 r. 

Budowa oświetlenia 
w ul. Piaskowej, róg Ziołowej 
– trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy, planowany termin 
realizacji zadania do końca X 2015 r. 

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

7) określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wiązowna w 2015 
roku;

8) przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Wiązowna Koś-
cielna-Sportowa”;

9) zmiany uchwały w sprawie przy-
stąpienia do  sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pn. „Wiązowna 
– Centrum”.

10) zmiany uchwały w sprawie przepro-
wadzenia wyborów organów jedno-
stek pomocniczych sołectw i osiedli 
gminy Wiązowna.
Rada jednogłośnie, bez uwag zatwier-

dziła protokół z  sesji z  31 marca 2015 r. 
oraz protokół z sesji z 10 kwietnia 2014 r.

Wójt Janusz BUDNY przedstawił 
sprawozdanie ze swojej pracy oraz 
sprawozdanie z realizacji uchwał.

Interpelacje na piśmie złożyli:
1) Krzysztof KOŁAKOWSKI w  imieniu 

mieszkańców zwrócił się z  prośbą 
o  interwencję w/s postawienia lam-
py oświetleniowej w  Woli Duckiej 

przy trasie S-17 w  kierunku Lublina 
vis a vis Hotelu Relaks. Brak oświetle-
nia stwarza zagrożenie dla korzysta-
jących z komunikacji;

2) Anna LECH w  imieniu mieszkań-
ców zgłosiła problem niszczenia pól 
przez dziki w Dziechcińcu.
W  sprawach różnych Przewodni-

cząca Rady zwróciła się z  wnioskiem 
o  przekazanie podziękowań darczyń-
com za przekazane eksponaty do Re-
gionalnej Izby w  Gliniance. Radni po-
prosili  o oznaczenie eksponatów 
nazwiskami darczyńców. Radna Irena 
NOWAK zwróciła się z  pytaniem kiedy 
zostanie naprawiona droga do Porąb 
w  kierunku Teresława w  ramach gwa-
rancji. Z kolei Radna Bogumiła MAJEW-
SKA zgłosiła potrzebę ustawienia koszy 
na śmieci przy ul. Pęclińskiej w Wiązow-
nie na wysokości Osiedla Słoneczna 
oraz ustawienia tablic informacyjnych 
o nie pozostawianie śmieci przy cmen-
tarzu w Wiązownie.

Alicja CZEKAJEWSKA, sołtys wsi Maj-
dan zgłosiła problem dzikich wysypisk 
śmieci na terenie Majdanu przy ul. Przy-
leśnej i Dębów. ◘

Maria Witan 

We wsi Boryszew nie ma sołtysa. Powód? 
Brak chętnych do rządzenia. Teraz wieś, jako 
jedyna w gminie, nie ma gospodarza.

Dotychczasowa sołtys Boryszewa – Ag-
nieszka ŁĄTKA, decyzję o  niekandy-

dowaniu podjęła przed zebraniem wy-
borczym.

Na zebranie wyborcze przyszło za-
ledwie kilka osób. Frekwencja była tak 
niska, że mało brakowało, a wybory nie 
odbyłyby się wcale. Gdy zebrała się już 
odpowiednia liczba wyborców, prze-
szkodą nie do pokonania okazał się brak 
chętnych do objęcia funkcji sołtysa.

Podobnie zakończyło się kolejne 
spotkanie, na razie więc w  Boryszewie 
panuje bezkrólewie. Wójt Janusz BUD-
NY na sesji Rady Gminy przedstawił 
uchwałę dot. przeprowadzenia wybo-
rów w  sołectwie. Mieszkańcy Borysze-
wa będą mieli jeszcze jedną możliwość, 
by wybrać swego przedstawiciela. Jego 
brak rodzi szereg problemów. Przede 
wszystkim nie można płacić podatków 
na miejscu. Wcześniej opłaty zbierała 
sołtys. Lub zapłacić przelewem, co jest 
utrudnieniem przede wszystkim dla 
osób starszych i bez samochodu.

Nie ma chętnych na sołtysa
Jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie 

wybrany sołtys, przepadną pieniądze, któ-
re zostaną przyznane na fundusz sołecki.

Jedną z osób sprawujących władzę 
na poziomie lokalnym. Miejsce to jest naj-
niższe w hierarchii, co wcale nie świadczy 
o tym, że sołtys odgrywa najmniejszą rolę. 
Sołtys jest nie tyle najniżej usytuowanym 
organem władzy, co najbliżej obywateli, 
a to już zasługuje na uwagę. ◘

Małgorzata Kąkol
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Za budynek uważa się 
obiekt budowlany w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, 

który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.

Kiedy decyzje?
Zmiany te dotyczą klasyfikacji 

gruntów i  jednocześnie informują 
o  obiektach budowlanych znajdują-
cych się na gruntach, a  to ma wpływ 
zarówno na rodzaj podatku, jak i  je-
go wysokość. Przy nanoszeniu zmian 
stwierdzono liczne nieprawidłowo-
ści w  zakresie liczby 
i  powierzchni zgło-
szonych do opodat-
kowania budynków. 
Dlatego też, decy-
zje podatkowe mogą 
być wydane dopie-
ro dla zweryfikowa-
nych nieruchomości. 
Wprowadzenie zmian 
geodezyjnych do ewi-
dencji podatkowej to 
teraz priorytet – mó-
wi wójt Janusz BUD-
NY. Mieszkańcy wielu 
sołectw wciąż czekają na decyzje, które 
nie mogą być wydane bez sprawdzenia 
poprawności danych i  weryfikacji kont 
podatkowych. Zależy nam na tym, by 
prace nad ewidencją w  naszym urzę-
dzie przeprowadzić szybko i  sprawnie. 
Dlatego też, od kilku miesięcy urzęd-
nicy pracują po godzinach i w weeken-
dy. Dodatkowo w  celu przyspieszenia 
tych prac, w  maju, zostali zatrudnieni 
pracownicy na umowy zlecenia, którzy 
pod okiem urzędników wprowadzają 
dane do ewidencji podatkowej. Dołoży-
my wszelkich starań by ostatnie decy-
zje podatkowe pojawiły się w  III kwar-
tale br.

Na zapłacenie podatku na podsta-
wie decyzji dostarczonej po ustawo-
wym terminie (a tak jest w tym roku) 
– mamy 14 dni. Zapłacenie podatku 
w tym terminie nie skutkuje nalicze-
niem odsetek.

Zgłoś nieruchomość do urzędu
Właścicieli nieruchomości poło-

żonych w  gminie Wiązowna prosimy 
o  zgłaszanie aktualnych powierzchni 
użytkowych budynków znajdujących 
się na nieruchomościach – to pozwoli 
na wydanie decyzji podatkowych. Do 

opodatkowania należy zgłosić wszyst-
kie budynki: mieszkalne, gospodarcze, 
garaże wolnostojące, budynki rekrea-
cyjne lub letniskowe, komórki, budynki 
służące działalności rolniczej np. stodo-
ła, obora, wszelkiego rodzaju komórki, 
kurniki, szopy itp., podając powierzch-
nię użytkową każdego z  nich, mie-

rzoną po wewnętrz-
nej długości ścian na 
wszystkich kondygna-
cjach, z wyjątkiem po-
wierzchni klatek scho-
dowych oraz szybów 
dźwigowych; za kon-
dygnację uważa się 
również garaże pod-
ziemne, piwnice, sute-
reny i  poddasza użyt-
kowe. Powierzchnię 
pomieszczeń lub ich 
części oraz części kon-
dygnacji o  wysokości 

od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do po-
wierzchni użytkowej budynku w  50%, 
a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m, 
powierzchnię tę pomija się.

Formularz IN dostępny jest w  Biu-
rze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gmi-
ny Wiązowna oraz na stronie: www.bip.
wiazowna.pl. Wyjaśnień i pomocy przy 
wypełnieniu druku udzielają pracow-
nicy Referatu Podatków UG Wiązowna 
tel. 22 789 01 20 wew. 241, 242 i 244.

Dla rolników
Za gospodarstwo rolne, zgodnie 

z ustawą o podatku rolnym, uważa się 
obszar gruntów o powierzchni 1 ha fi-
zyczny lub 1 ha przeliczeniowy grun-
tów sklasyfikowanych w  ewidencji 
gruntów i budynków jako użytki rolne 
lub jako grunty zadrzewione i zakrze-
wione na użytkach rolnych, które są 
własnością lub stanowią współwłas-
ność danej osoby.

Zwolnione z  opodatkowania po-
datkiem od nieruchomości są budyn-
ki gospodarcze, położone na gruntach 
gospodarstw rolnych i służące wyłącz-
nie działalności rolniczej. Nie zmienia 
to faktu, że należy je zgłosić do opo-
datkowania.

Podatki z opóźnieniem
emów:

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– podpisano umowę z wykonawcą 
zadania, planowany termin 
realizacji do końca VI 2015 r. 

Modernizacja drogi ul. Sosnowej 
– do końca V 2015 r. zostanie ogłoszony 
przetarg na realizację zadania.  

Budowa kanalizacji w Emowie

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i Gołębia – 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

Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej 
– projekt – uzyskano warunki 
techniczne z PGE, planowany termin 
realizacji do końca XI 2015 r. 

Zagospodarowanie placu zabaw 
przy ul. Sosnowej – zamówiono 
materiały na ogrodzenie

Szkoła Podstawowa 
– modernizacja i rozbudowa

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
systemu monitorowania

góraszka:

Budowa sieci wodociągowej – projekt

Doposażenie świetlicy 
i zagospodarowanie terenu

Odwodnienie ul. Zielonej i Flory

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Starostwo Powiatowe w Otwocku przeprowadziło w ubiegłym roku aktualizację klasyfikacji 
gruntów oraz kartoteki budynków w całej naszej gminie. Zmian w ewidencji jest ponad 24 
tysiące! W konsekwencji, przed wydaniem decyzji podatkowej, urzędnicy muszą sprawdzić 
wszystkie pozycje podatkowe, a to trwa …
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Po zapoznaniu się z opinią Komisji kon-
kursowej powołanej Zarządzeniem 

Nr 41.53.2015 z dnia 02.04.2015 r., Wójt 
Gminy przyznał dotację w  łącznej kwo-
cie 69.978,00 złotych na wykonywanie 
w  2015 roku przez organizacje poza-
rządowe zadań publicznych w  zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i  re-
kreacji w gminie Wiązowna.

Szczegółowy podział dotacji przed-
stawiamy poniżej:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Smo-

ki”, zadanie pn.: „Przeprowadzenie 
6 „Czwartków” LA w  okresie od 
kwietnia do października 2015 r., 
w  tym Finału Regionalnego XXI 
Edycji „Ogólnopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych” w  Gliniance” 
– w kwocie 6.650,00 złotych.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz”, 
zadanie pn.: „Wspieranie działań 
zmierzających do rozwoju sportu na 
terenie gminy w zakresie szachów” – 
w kwocie 23.600,00 złotych.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz”, 
zadanie pn.: „Utworzenie i  roz-
wój sekcji piłki siatkowej w  gminie 
Wiązowna dla dzieci i młodzieży” – 
w kwocie 5.000,00 złotych.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Za-
kręt”, zadanie pn.: „Prowadzenie 
zajęć Kickboxingu z  elementami 
brazylijskiego Jiu Jitsu i ABC tenisa 
stołowego” – w  kwocie 19.728,00 
złotych.

5. Ludowo Uczniowski Klub Sporto-
wy „Rzakta”, zadanie pn.: „Wsparcie 
upowszechniania kultury fizycz-
nej dzieci, młodzieży oraz doro-
słych mieszkańców sołectwa Rzak-
ta w dziedzinie piłki nożnej i innych 
dyscyplin sportowych” – w  kwocie 
15.000,00 złotych.
Wójt Gminy Wiązowna zarządze-

niem nr 38.50.2015 z  dnia 01 kwiet-
nia  2015 roku  ogłosił również otwar-
ty konkurs ofert na realizację w  2015 
roku  zadania  publicznego  w  zakresie 
wsparcia organizacji imprezy straża-
ckiej. Na przedmiotowy konkurs wpły-
nęła jedna oferta od OSP Malcanów.

Po zapoznaniu się z  opinią Komisji 
konkursowej powołanej Zarządzeniem 
Nr 55.67.2015 z dnia 17.04.2015 r., Wójt 
Gminy przyznał dotację w łącznej kwo-
cie 20.000,00 złotych na wsparcie orga-
nizacji imprezy strażackiej. ◘

Michał Białek

izabela:

Budowa świetlicy – projekt 
– podpisano umowę z wykonawcą, 
trwają prace projektowe

Polepszenie infrastruktury placu 
zabaw – podpisano umowę 
z wykonawcą, trwają prace projektowe

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

Budowa sieci wodociągowej

Kąck:

Budowa oświetlenia Kolonia 
– Kąck – podpisano umowę 
z wykonawcą zadania, planowany 
termin realizacji do końca VI 2015 r. 

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

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

Stawki podatku od nieruchomości, 
rolnego i  leśnego obowiązujące na te-
renie Gminy Wiązowna w 2015 r.:

i. Podatek od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z  prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,73 zł 
od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 4,37 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w  tym, zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz bu-
dynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 19,12 zł za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym – 
8,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z  udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w  rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielają-
ce tych świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w  tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 2,95 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o  podat-
kach i opłatach lokalnych.

ii. Podatek rolny:
•	 od 1 ha przeliczeniowego gruntów 

gospodarstw rolnych – 137,50 zł,
•	 od 1 ha fizycznego gruntów rolnych 

– 275 zł.
iii. Podatek leśny:
od 1 ha lasów – 41,55 zł. ◘

Elżbieta Cieślak

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
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Zebranie informacyjne odbyło się przy ogromnym zainteresowaniu mieszkańców gminy.

Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
oraz budowa przyłączy: 
energetycznego i wodociągowego 
do działki nr. ew. 147 
– podpisano umowę z wykonawcą, 
termin odbioru altanki V 2015 r.

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 drogi 
nr 270802W do Zagórza 
– podpisano umowę z wykonawcą, 
planowany termin realizacji VII 2015 r.

Przebudowa oświetlenia 
w ul. Willowej

Zakup i ułożenia kostki brukowej 
wraz z obrzeżami wokół świetlicy

Malcanów:

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

Budowa drogi ul. Podleśnej – projekt

Budowa drogi ul. Żwirowej – projekt

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

Powodem zorganizowania spotka-
nia było rozpoczęcie procedury uzy-

skania decyzji ZRID (decyzja Wojewody 
o  zgodzie na realizację inwestycji dro-
gowych, zatwierdza przebieg drogi, po-
działy geodezyjne, określa nieruchomo-
ści do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, 
za które przysługują odszkodowania, od 
decyzji przysługuje stronom odwołanie, 
lecz Wojewoda może decyzji nadać rygor 
natychmiastowej wykonalności, mimo 
wniesionego odwołania) dla inwestycji 
Węzeł „Lubelska” na przecięciu drogi S17 
i  A2 w  Majdanie. Adresatami spotkania 
byli wszyscy właściciele nieruchomości 
położonych w  zasięgu projektowanych 
dróg, ponieważ procedury dotyczące in-
westycji drogowych, zasady wyceny war-
tości nieruchomości i  wypłaty odszko-
dowań dotyczą w  jednakowym stopniu 
wszystkich inwestycji drogowych plano-
wanych na terenie gminy.

Na spotkaniu obecni byli przedsta-
wiciele władz gminy z  wójtem Janu-
szem BUDNYM na czele, przedstawiciel 
Wojewody Mazowieckiego, Kierownik 
Oddziału Nieruchomości Drogowych 
w  Wydziale Skarbu Państwa i  Nieru-
chomości Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Małgorzata KAMIŃSKA, 
przedstawiciele inwestora Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad 
w Warszawie, w tym Kierownik Projektu 
Marcin SIEKLUCKI oraz kilkaset osób za-
interesowanych tematem.

W  chwili obecnej toczą się postępo-
wania w sprawie wydania ZRID-u dla Wę-
zła ,,Wiązowna I” w Góraszce, odcinka S17 
od Zakrętu do Węzła ,,Lubelska” i Węzła 
,,Lubelska” w  Majdanie. Przedstawiciel 
Inwestora poinformował, że dla tej ostat-
niej inwestycji spodziewany termin na 
wydanie decyzji ZRID to wrzesień br. Pro-
cedurę odszkodowawczą, jako odrębne 
postępowanie, rozpoczyna i  prowadzi, 
po wydaniu ZRID, Kierownik Oddziału 
Nieruchomości Drogowych w  Wydziale 
Skarbu Państwa i  Nieruchomości Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kierownik KAMIŃSKA zaapelowała 
do zebranych, aby we własnym interesie 
uaktualnili dane adresowe w  Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, ponieważ woje-
woda kierując korespondencję o postępo-
waniu do właścicieli, korzysta z  adresów 
w ewidencji gruntów. Ponadto należy ure-
gulować stan prawny nieruchomości.

Zaproszeni goście odpowiadali na 
pytania zebrane przez Referat Planowa-
nia Przestrzennego w  marcu i  przekaza-
ne do Urzędu Wojewódzkiego, oraz na 
pytania bezpośrednio zadawane pod-
czas spotkania.

Aby przybliżyć chronologię zdarzeń 
i  niezbędnych czynności związanych 
z przejęciem nieruchomości pod projekto-
wane drogi i procedurą odszkodowawczą 
z tym związaną, prezentujemy w punktach 
elementy związane z wyceną i odszkodo-
waniami, przewidziane w procedurze.

Spotkanie pod znakiem 
wykupu nieruchomości
W dniu 11 maja br. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Wiązownie odbyło się spotkanie in-
formacyjne dotyczące odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod projektowane drogi, 
planowane na terenie naszej gminy: Południową Obwodnicę Warszawy, autostradę A2 Majdan 
– Konik Stary z Węzłem ,,Lubelska” w Majdanie oraz drogę ekspresową S17 Zakręt – Wola Ducka.
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inwestorem i płatnikiem odszkodowań jest GDDKiA w Warszawie, www.gddkia.gov.pl

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

Malcanów (cd.):

Budowa siłowni plenerowej 
na działce nr ew. 211 – podpisano 
umowę z wykonawcą, planowany 
termin realizacji VI 2015 r.

Szkoła Podstawowa 
– modernizacja i rozbudowa

Wykonanie nakładki bitumicznej 
drogi powiatowej nr 2709W 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – V 2015 r. ogłoszono 
przetarg nieograniczony 
na realizację zadania

Osiedle Parkowe:

Wymiana nakładki na drodze 
wewnętrznej do Przedszkola Gminnego  

Pęclin: 

Modernizacja drogi dojazdowej 
nr 270834W do gruntów rolnych 
– po przyznaniu środków z U.M. 
zostanie ogłoszony przetarg 
na realizację zadania

Wykonanie nakładki bitumicznej 
drogi powiatowej nr 2708W 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – V 2015 r. ogłoszono 
przetarg nieograniczony 
na realizację zadania

Zagospodarowanie 
i wyposażenie placu zabaw

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

Wyceny i odszkodowania
Tryb postępowania:

1. Zawiadomienie właścicieli o  wszczę-
ciu postępowania.

2. Wybór rzeczoznawców w  drodze 
przetargu.

3. Rzeczoznawca zawiadamia o  wizji 
w terenie (jeśli nieruchomość jest nie-
zabudowana i nieogrodzona – właści-
ciel nie musi być obecny).

4. Zawiadomienie właścicieli o wykona-
nej wycenie; należy się z nią zapoznać, 
można wnieść uwagi – rzeczoznawca 
dokonuje analizy i ewentualnie kory-
guje wycenę.

5. Wojewoda wydaje decyzję o odszko-
dowaniu, od której można wnieść od-
wołanie.
Ogólne zasady i informacje:

1. Wycenie podlega nieruchomość we-
dług stanu w dacie wydania ZRID.

2. Przy sporządzaniu wyceny rzeczo-
znawca bierze pod uwagę:

– średnie ceny porównywalnych nierucho-
mości z aktów notarialnych z ostatnich 
2 lat, – przeznaczenie nieruchomości 
w dokumentach planistycznych,

– inne indywidualne uwarunkowania da-
nej nieruchomości, a sposób wyceny 
określają ściśle przepisy prawa.

3. Korzystne jest wykonanie dokumenta-
cji własnej dotyczącej działki, zebranie 
pozwoleń, dokumentów o powierzch-
ni i kubaturze obiektu, projektów bu-
dowlanych, dokumentacji fotogra-
ficznej obiektów trwale związanych 
z gruntem i wszystkich elementów za-
gospodarowania działki, w tym istnie-
jących nasadzeń, jako materiału do-
wodowego dla rzeczoznawcy.

4. W  przypadku terenów zadrzewio-
nych, naliczenie odszkodowania za 
drzewa rosnące na terenie nierucho-
mości powoduje konieczność ich 
pozostawienia.

5. W  przypadku sadów wycenie pod-
lega osobno grunt, osobno drzewa 
owocowe.

6. Do właściciela należy rozwiązanie 
umów z dostawcami mediów: zakła-
dem energetycznym, gazownią, za-
kładem wodociągów.

7. Właściciel może ustanowić najbliż-
szego członka rodziny (rodzice, 
dzieci, współmałżonek) jako pełno-
mocnika w  postępowaniu bez po-
twierdzania tego aktem notarialnym, 
ale zwykłym pismem i bezpłatnie. Je-
żeli pełnomocnikiem jest inna osoba, 
niezbędne jest ustanowienie pełno-
mocnika aktem notarialnym.

8. Inwestorem i  płatnikiem odszkodo-
wań jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie.

9. Odszkodowanie jest wypłacane jed-
norazowo na podane konto i nie pod-
lega opodatkowaniu.

10. Istnieje możliwość wypłacenia zalicz-
ki do wysokości 70% ustalonej kwoty.

11. GDDKiA posiada środki na opłace-
nie wynajęcia lokali mieszkalnych 
dla osób opuszczających swoje do-
my na czas bezpośrednio po ich 
opuszczeniu.

12. Czas od decyzji ZRID do otrzymania 
pieniędzy na konto wynosi około 
6 miesięcy.

13. Za wydanie całej nieruchomości 
w terminie 30 dni od daty wydania 
ZRID przysługuje dodatkowe 5% 
ustalonej kwoty.

14. Przejęcie nieruchomości następuje 
protokołem zdawczo-odbiorczym.

15. Wydanie nieruchomości nie wiąże 
się z koniecznością natychmiastowe-
go jej opuszczenia. Termin ustala się 
odrębnie w  drodze porozumienia, 
biorąc pod uwagę faktyczne wejście 
w teren przez wykonawcę robót. ◘

Jolanta Lipska
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Skutki wydania decyzji 
o warunkach zabudowy

Względem tego samego terenu 
można wydać kilka decyzji o  warun-
kach zabudowy. W celu złożenia wnio-
sku o wydanie decyzji nie trzeba wyka-
zywać ani deklarować prawa własności 
do nieruchomości, ani też żadnego in-
nego prawa. Zagadnienie związane 
z  prawem zabudowy nieruchomości 
rozstrzygnie się w  postępowaniu do-
tyczącym wydania decyzji o pozwole-
niu na budowę. Ustawodawca dopuś-
cił następujące warianty:
1. Ta sama osoba może złożyć róż-

ne (odmienne)wnioski o  ustale-
nie warunków zabudowy i  każdy 
z  nich musi zostać przez organ 
rozpatrzony.

2. Różne osoby mogą złożyć:
a) Różne wnioski o warunki zabudowy;
b) Takie same wnioski o ustalenie wa-

runków zabudowy.
Powyższe potwierdza, że decyzja 

o  WZ może zostać wydana w  odnie-
sieniu do tego samego terenu nie-
ograniczonej liczbie wnioskodawców. 
Odpis decyzji powinien być wówczas 
doręczony do wiadomości pozosta-
łym wnioskodawcom oraz właścicielo-
wi i użytkownikowi wieczystemu nie-
ruchomości. Uzyskanie decyzji przez 
jednego wnioskodawcę nie wstrzy-
muje możliwości wnioskowania przez 
inne podmioty o ustalenie warunków 
zabudowy danego terenu. Co więcej, 
wnioskodawca, który już uzyskał wa-
runki zabudowy, może po raz kolejny 

złożyć wniosek na ten sam obszar, ale 
tylko pod warunkiem, że przedmio-
tem wniosku jest inny przedmiot in-
westycji.

Powyższe rozwiązanie wskazuje na 
fakt, że adresat decyzji nie musi posia-
dać prawa do nieruchomości. Prawo to 
badane jest przy ubieganiu się o  po-
zwolenie na budowę.

Decyzja o  warunkach zabudowy 
stwierdza dopuszczalność, z  punktu 
widzenia przepisów prawa, określone-
go rodzaju zamierzenia inwestycyj-
nego wobec wskazanego terenu, nie 
przesądza natomiast możliwości re-
alizacji inwestycji. Powyższa uwaga 
jest konsekwencją zasady, że decyzja 
o warunkach zabudowy nie rodzi praw 
do terenu oraz nie narusza prawa włas-
ności i uprawnień osób trzecich.

Ustalenie warunków zabudowy, 
jako określenie dopuszczalnych za-
mierzeń inwestycyjnych, może intere-
sować każdego, nawet potencjalnego 
inwestora. Samo wydanie decyzji nie 
stanowi żadnej zmiany w  sferze praw 
rzeczowych. Ustawodawca podkreślił, 
że wnioskodawca, który nie uzyskał 
prawa do terenu, nie przysługuje rosz-
czenie o zwrot nakładów poniesionych 
w  związku z  wydaniem decyzji o  wa-
runkach zabudowy. Podmiot zaintere-
sowany inwestycją, angażując się w fa-
zę wstępną procesu inwestycyjnego, 
bierze na siebie ekonomiczne ryzyko 
niedokończenia tego procesu.

Należy również wskazać na insty-
tucję przeniesienia decyzji o  warun-
kach zabudowy. Organ, który wydał 
omawianą decyzję, jest zobowiązany 
za zgodą jej adresata, do przeniesie-
nia jej na rzecz innego podmiotu, je-
żeli ten przyjmuje wszystkie zawarte 
w niej warunki. Stronami tego postę-
powania są jedynie podmioty, między 
którymi ma być dokonane przenie-
sienie decyzji. Należy przyjąć, że nie 
ma możliwości przeniesienia decy-
zji o  warunkach zabudowy w  części, 
ponieważ ustawodawca użył zwrotu 
,,wszystkie”. ◘

Maciej Nejman

Radiówek: 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy

Zakup i montaż piłkochwytów 
na boisko

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 – podpisano umowę 
z wykonawcą, planowany termin 
wykonania projektu VIII 2015 r.

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
Wydział urbanistyki 
– decyzja o warunkach 
zabudowy (poradnik cz. 2)
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Drogi w Zakręcie ul. Kościelna, ul. Dobra, ul. Miła, ul. Słoneczna, ul. Świerkowa 
zostaną naprawione przy użyciu destruktu asfaltowego. ◘

Bogusław Markowski

Po ponad dwóch miesiącach od złożenia 
wniosku, Wydział Urbanistyki wydał 300 
w  tym roku decyzję o  warunkach zabudo-
wy. Dla porównania, w  ciągu ubiegłego 
roku wydano 439 decyzji ustalających WZ, 
zaś 300. decyzja dotarła do mieszkańca 
5 sierpnia 2014 r.

Skąd takie przyspieszenie? Pan Ja-
cek WIŚNIEWSKI, właściciel firmy 

z  branży ogrodniczej mającej swoją 
siedzibę w  Góraszce złożył wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy 20 lu-
tego. 13 maja pracownik Wydziału po-
informował o  szczęśliwym zakończe-
niu sprawy, a  15 maja przedsiębiorca 
z Góraszki odebrał decyzję o numerze 
300. Jak tłumaczy naczelnik urbanisty-
ki Maciej NEJMAN, obecne terminy nie 
są czymś szczególnym: Po objęciu sta-
nowiska poddałem reorganizacji spo-
sób działania wydziału a co za tym idzie, 
metody pracy podległych mi pracowni-
ków. Ustanowiliśmy pewne standardy 
dotyczące prowadzenia spraw i  obsługi 

interesantów. Tych standardów chcemy 
i będziemy dotrzymywać.

Co się zmieniło? Przede wszystkim 
stosunek urzędników – podkreśla pan 
Jacek. Ale też i przepływ informacji na li-
nii urząd – przedsiębiorca. Od 30 lat pro-
wadzę na terenie gminy firmę rodzinną, 
stale inwestuję i  rozwijam działalność 
płacąc przy tym niemałe podatki, któ-
re trafiają do kieszeni gminy. Wiem jed-
nak, dzięki pracownikom Referatu Po-
datków dlaczego ich wysokość jest taka 
a  nie inna. Poza tym jestem mile zasko-
czony sprawnością działania urzędu. Dla 
nas prowadzących działalność, skrócenie 
czasu oczekiwania na wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy z 2 lat do ponad 
dwóch miesięcy stanowi kolosalną różni-
cę. Jest to szalony postęp.

Wszystkich zainteresowanych in-
formacjami dotyczącymi procedur 
ustalania warunków zabudowy odsy-
łamy do kwietniowego wydania gaze-
ty "Powiązania". ◘

Małgorzata Kąkol

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

Wiązowna gminna (cd.):

Przebudowa rowu przy kopcu 
w Centrum Wiązowny

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– wykonanie izolacji akustycznej 
sali gimnastycznej – planowana 
realizacja zadania w okresie 
wakacyjnym, obecnie trwa zbieranie 
ofert na realizację zadania

Zagospodarowanie Parku 
Centrum Wiązowna III etap 
– Po wykonaniu zjazdu z drogi 
721 powstanie ogrodzenie 
w ramach funduszu sołeckiego

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 

Konserwacja dróg 
Gminy Wiązowna

Jest 300-tna decyzja 
o warunkach zabudowy!

Bolesławów – Rzakta, ul. Bażantów, 270840W dł. 200 mb, szer. 5 mb
Żanęcin – Duchnów, 270828W dł. 200 mb, szer. 4 mb
Kopki ul. Trakt Napoleoński, ul. Ułańska, 270832W dł. 300 mb, szer. 5 mb
Kopki, ul. Nad Świdrem, 270831W dł. 200 mb, szer. 4 mb
Lipowo, ul. Wypoczynkowa wewnętrzna dł. 200 mb, szer. 4 mb
Lipowo, ul. Młodzieżowa wewnętrzna dł. 200 mb, szer. 4 mb
Duchnów, ul. Dłuska, 270824W dł. 200 mb, szer. 4 mb
Zakręt, ulica wewnętrzna położona na wschód od ZSG w Zakręcie dł. 200 mb, szer. 4 mb
Wiązowna, ul. Klonowa, 270819W dł. 100 mb, szer. 4 mb
Duchnów, ul. Spacerowa, 270823W dł. 300 mb, szer. 4 mb
Kąck, ul. Łąkowa wewnętrzna dł. 200 mb, szer. 4 mb
Malcanów, ul. Podleśna, 270830W dł. 200 mb, szer. 5 mb
Zakręt, ul. Słoneczna wewnętrzna dł. 100 mb, szer. 4 mb
Rzakta, ul. Popławska, 270839W dł. 200 mb, szer. 4 mb
Emów, ul. Sosnowa, 270812W dł. 200 mb, szer. 5 mb
Góraszka, ul. Kaczeńców wewnętrzna dz. 21 dł. 200 mb, szer. 4 mb

Postępowanie na konserwację dróg 
gminnych w trybie przetargu nieogra-

niczonego zostało rozstrzygnięte w  dniu 
22 kwietnia 2015 r. Wybrano ofertę najko-
rzystniejszą w kryteriach oceny ofert, zło-
żoną przez firmę F.H.U. „BRUK – BUD” Piotr 

Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-
430 Celestynów. Umowa z wykonawcą zo-
stała podpisana w maju 2015 r. do dnia 30 
listopada 2015 r. W ramach umowy zosta-
ną utwardzone kruszywem betonowym 
następujące drogi:

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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Wiązowna 
Kościelna (cd.):

Budowa chodnika  
przy ul. Pęclińskiej – III etap

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej 
– projekt – uzyskano warunki 
techniczne z PGE, trwa oczekiwanie 
na decyzje celu publicznego, po jej 
uzyskaniu zostanie uruchomiona 
procedura wyłonienia projektanta

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia w ul. Górnej 
i Wczasowej – podpisano umowę 
z wykonawcą, planowany termin 
wykonania zadania VIII 2015 r.

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia w ul. Ogrodów 
– podpisano umowę z wykonawcą, 
planowany termin wykonania 
zadania VI 2015 r.

Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” 
– modernizacja poddasza

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

zakręt:

Rozbudowa oświetlenie w ul. Dobrej 
– trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy, planowany termin 
wykonania zadania X 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– Uzyskano warunki techniczne z PGE, 
trwa oczekiwanie na decyzje celu 
publicznego, po czym zostanie 
uruchomiona procedura 
wyłonienia Wykonawcy. 

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna Stowarzyszenie Seniorów "Bądźmy Razem" 
i  Kombatanci z  Gminy Wiązowna składają 

serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy przyczynili się do uczczenia 
70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 
a w szczególności:
•	 Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi BUD-

NEMU za wielkie zaangażowanie przy reali-
zacji idei uhonorowania pamięci żołnierzy, 
którzy polegli w  walkach, a  nie posiadają 
swoich mogił. Za wyrażenie zgody, aby ten 
pomnik – głaz stanął na skwerze przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy, za wielką pomoc fi-
nansową i moralną oraz za nadanie nazwy 
i umieszczenie nazwisk dowódcy Armii Kra-
jowej i poległych żołnierzy Wojska Polskie-
go i Armii Krajowej;

•	 Pani Annie Rosłaniec sekretarzowi Gminy 
za przygotowanie logistyczne wydarzenia 
i wsparcie grupy inicjatywnej;

•	 Radzie Gminy Wiązowna za akceptację idei 
i projektu pomnika;

•	 Firmie kamieniarskiej pana Krzysztofa Mo-
cha z  Otwocka, który bez chwili wahania 
podjął decyzję o przyłączeniu się do projektu;

•	 Pani Matyldzie Poszwald-Gajewskiej za 
aranżację terenu zieleni;

•	 Wydziałowi Technicznemu Urzędu Gmi-
ny za wykonanie tak wielkiej pracy w tak 
krótkim czasie;

•	 Panu Jackowi Popowskiemu i  jego rodzinie 
za piękny głaz;

•	 Firmie transportowej pana Ireneusza Pru-
dzyńskiego za przeniesienie głazu;

•	 Firmie ogrodniczej pana Wiśniewskiego 
z Majdanu za przepiękne sadzonki;

•	 Pani Małgorzacie Żak z  Duchnowa oraz fir-
mie P.H.U. Jankier z  Dziechcińca za znaczną 
pomoc finansową;

•	 Oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
przyczynili się do powstania pięknego miej-
sca w  centrum Wiązowny – za to wspólne 
dzieło Szczęść Boże, za dalszy etap budowy 
pomnika, który jako społeczeństwo będzie-
my realizować w późniejszym czasie.
Prosimy o  symboliczne wsparcie wpła-

tami na konto:
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 

11 1090 1753 0000 0001 2992 2277 ◘
Barbara Bocian

•	 Szanownej Pani Renacie FALIńSKIEJ – prze-
wodniczącej Rady Gminy Wiązowna,

•	 Januszowi BUDNEMU – Wójtowi Gminy 
Wiązowna,

•	 Radnym Gminy Wiązowna,
•	 oraz wszystkim, którzy pomagali i przyczyni-

li się do budowy tak pięknego obelisku w tak 
pięknym miejscu.

•	 Dziękuję szczególnie Pani Barbarze BOCIAN, 
która to z  uporem doprowadziła do końca 
nasz wspólny pomysł, Panu Waldemarowi 
MONIAKOWI, prezesowi Stowarzyszenia Se-
niorów „Bądźmy Razem” wraz z  Seniorami, 
którzy tak chętnie włączyli się do wspierania 
projektu, nawet finansowo.

•	 Dziękujemy za urządzenie pięknej uroczysto-
ści 8 maja 2015 roku, w dniu rocznicy zakoń-
czenia II Wojny Światowej,

•	 Księdzu Proboszczowi parafii św. Wojciecha 
w  Wiązownie za poświęcenie tablic, Pa-
ni Dyrektor Zespołu Szkół w Wiązownie za 
prowadzenie całej uroczystości.
Ja przeżyłem Wojnę i  widziałem jak mat-

ki żegnały swoich odchodzących synów ze łzami 
w  oczach, a  potem przez długi okres wyglądały 
czy nie wracają, a  oni już nigdy nie wrócili. Ta-
ki los spotkał m.in. porucznika SZYPERSKIEGO 
w  1939 roku – był na wojnie, w  czasie okupacji 
pracował w Urzędzie Gminy i szkolił oddziały sa-

perów w  Armii Krajowej w Wiązownie i  Karcze-
wie. Po wyzwoleniu wstąpił do Ludowego Wojska 
Polskiego, poszedł na front i już nigdy nie wrócił. 
Nikt mu nawet nie zapalił świeczki.

Porucznik MAZOWIECKI był nauczycielem 
w Malcanowie, potem poszedł na wojnę we wrześ-
niu 1939 roku, był również organizatorem IV Kom-
panii AK w Wiązownie, najdłużej w całym rejonie 
(1939-1944). Razem z por. SZYPERSKIM zgłosił się 
do Ludowego Wojska Polskiego i tam w okolicach 
Chełmu zginął. Grobu nie odnaleziono.

Szeregowi PIWEK i  KOS zginęli w  wojnie 
'39, grobów nie odnaleziono. Podchorąży AKA-
JEWICZ, jeden z  bohaterów, dowódca dywersji 
("Fromczyn", bez niego nie odbyłaby się żadna 
akcja zbrojna w rejonie otwockim. Zginął w wal-
ce 1944 na ulicach Otwocka.

KONOWROCKI Jan – zginął w walce 2 sierpnia 
w Powstaniu Warszawskim '44 roku.

Pozostałych dziewięciu młodych chłopaków 
również poszło na wojnę. W 1945 roku zginęli pod Ko-
łobrzegiem, nad Odrą i Nysą. Tam gdzieś spoczywają.

Przez długi okres razem z Kombatantami upomi-
naliśmy się o miejsce upamiętniające ich czyny i to się 
spełniło, za co jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy. ◘

porucznik Czesław Mieczysław Konowrocki
V-ce prezes Ś.Z.Ż.A.K „Fromczyn”, koło nr 4, Otwock

odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Podziękowanie

Podziękowanie
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 Seniorzy w Wilnie przed domem, w ktorym w latach 
1823-1824 więziony był Adam Mickiewicz.

zakręt (c.d.):

Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II 
i Pięknej – uzyskano warunki 
techniczne z PGE, trwa oczekiwanie 
na decyzje celu publicznego, po jej 
uzyskaniu zostanie uruchomiona 
procedura wyłonienia wykonawcy. 

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” 
– Wydział Techniczny dokona 
rozbiórki budynku gospodarczego 
znajdującego się na terenie działki

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw

zadania ogólnogminne:

Zakup maszyn i urządzeń 
do zapewnienia utrzymania 
dróg gminnych

Modernizacja infrastruktury 
oświatowej Gminy Wiązowna przy 
wykorzystaniu energii odnawialnej

stan zawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

Olga Nowak

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

20 kwietnia 2015 roku grupa senio-
rów z Gminy Wiązowna (z 17 miej-

scowości) wyruszyła na trzydniową 
wycieczkę do Wilna, podczas której 

W  Gminie Wiązowna został powoła-
ny Uchwałą Nr 18.VIII.2011 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 30 marca 2011 r. Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to zespół 
osób zainteresowanych pomocą 

danej rodzinie. W  jego skład wcho-
dzą przedstawiciele różnych służb 
i  instytucji deklarujący zaangażowa-
nie w  skuteczne rozwiązywanie prob-
lemów społecznych tj. demoralizacja, 
przemoc domowa, zaniedbanie.

Celem powołania zespołu jest szyb-
sze i  skuteczniejsze podejmowanie 
działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska 
przemocy w rodzinie, a także planowa-
nie i  realizacja działań pomocowych 
w oparciu o diagnozę potrzeb.

Zadaniem pomagających jest współ-
praca dająca wzajemne wsparcie w podej-
mowanych działaniach, dobre diagnozo-
wanie problemów rodziny widzianej jako 
system, możliwość efektywnego określania 
działań przez poszczególnych członków ze-

społu, oddziaływanie na politykę lokalną 
w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podstawowym celem działania zespo-
łów interdyscyplinarnych jest koordynacja 
działań w  celu skutecznego rozwiązywa-
nia problemów określonych rodzin. Ko-
ordynacja ta łączy w  sobie konieczność 
przepływu informacji między instytucja-
mi mogącymi zapewnić pomoc, wypraco-
wanie modelu pomocy dostosowanej do 
problemów danej rodziny oraz najbardziej 
efektywne, realne udzielanie pomocy.

W ramach zespołu działają grupy ro-
bocze na rzecz środowisk powoływane 
przez przewodniczącego lub z-cę prze-
wodniczącego zespołu. W  większości 
przypadków skład Grupy tworzy psy-
cholog, przedstawiciel Policji, pracownik 
socjalny, pedagog szkolny, lekarz, pie-
lęgniarka. Członkowie zespołu jak i grup 
zobowiązani są do zachowania tajemni-
cy służbowej.

Wszystkie działania podejmowa-
ne przez zespół Interdyscyplinarny jak 
i  grupę roboczą objęte są tajemnicą 
służbową! ◘

Katarzyna Krzywoszyńska

Aktywny i sprawny fizycznie senior 
– wędrówka szlakami polskości…

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Wiązowna

realizowała projekt „Aktywny i spraw-
ny fizycznie senior – wędrówka szla-
kami polskości” współfinansowany 
przez Gminę Wiązowna.

W czasie wyjazdu seniorzy uczestni-
czyli w zajęciach sportowo – rekreacyj-
nych (adekwatnych do wieku i stopnia 
sprawności uczestników) prowadzo-
nych na postojach, w miejscu zakwate-
rowania i w czasie wędrówki po Wilnie 
i okolicach.

Między uczestnikami panowała 
wspaniała atmosfera, troszczyliśmy się 
nawzajem o  siebie. Bycie razem doda-
wało nam siły, pomagało pokonywać 
różne słabości, które w wieku senioral-
nym pojawiają się dosyć często.

Nasz trzydniowy integracyjno – akty-
wizująco – poznawczy wyjazd mogliśmy 
zaplanować i  zrealizować dzięki dotacji 
Gminy Wiązowna. ◘

Waldemar Moniak
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już niedługo w gminie zaświecą nowe lampy LED.

Trwa budowa oświetlenia ulicznego w  23 
lokalizacjach. Montowane są nowe, bardziej 
energooszczędne oprawy i  źródła świat-
ła w  technologii LED o  wyższej sprawno-
ści i  trwałości użytkowej (100 tys. godzin 
świecenia), które w  dodatku będą ograni-
czały koszty eksploatacji w  granicach 15%. 
Zadanie finansowane jest ze środków włas-
nych gminy oraz z  funduszu sołeckiego po-
szczególnych miejscowości lub w  ramach 
inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Oświetlenie uliczne wykonywane jest 
na łącznym odcinku przebiegu ok. 6 

km dróg gminnych i powiatowych. Całe 
zadanie podzielone zostało na trzy etapy:
1. Inwestycje dla ośmiu lokalizacji 

w  miejscowościach: Duchnów – 
ul. Księżycowa i ul. Nizinna, Emów 

– ul. Sosnowa, Kopki – ul. Jeździe-
cka, Wola Karczewska – ul. Ogro-
dów, Majdan – ul. Zagórzańska, 
Kąck – Kolonia i Żanęcin – ul. Spo-
kojna: podpisane zostały umo-
wy z  wykonawcami na instalację 
oświetlenia – budowę nowych linii 
napowietrznych oraz przebudowy 
istniejących linii napowietrznych; 
od czerwca br. zostanie zamonto-
wanych 57 nowych punktów świet-
lnych w technologii LED.

2. Osiem lokalizacji inwestycji oświetle-
nia ulicznego, w tym siedem w kon-
wencji „zaprojektuj i wybuduj” i jedna 
lokalizacja wykonanie projektu bu-
dowlanego: oświetlenie uliczne zo-
stanie wykonane w miejscowościach: 
Bolesławów – ul. Młynarska, Dziechci-
niec – ul. Kamiennej Górki, ul. Piasko-
wa i ul. Ziołowa, Majdan – ul. Willowa, 
Wola Ducka – ul. Wczasowa i ul. Gór-
na, Zakręt – ul. Dobra , ul. Cisowa i ul. 
Lawendowa oraz Stefanówka – ul. 
Złota; po przeprowadzeniu postępo-
wań o  zamówienia wybrani zostali 
wykonawcy zadania i  zostały podpi-
sane już umowy z terminem wykona-
nia inwestycji (do końca września br); 

Rozstrzygnięto konkurs ekologicz-
ny „Z  Ekologią na Ty” w  ramach re-

alizacji zadania „Edukacja ekologiczna 
w Gminie Wiązowna”

Konkurs dofinasowany został przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej w  War-
szawie, w  formie dotacji w  kwocie 
12.000,00 zł. Dotacja wraz z  środkami 
budżetowymi pozwoli na nagrodze-
nie wszystkich laureatów konkursu, na 
których czekają dyplomy i ciekawe na-
grody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy i  gratulujemy zwycięzcom. Cie-
szy nas tak wysoka świadomość eko-
logiczna, jesteśmy pełni podziwu 
wobec pomysłowości i  kreatywno-
ści młodego pokolenia naszej Gminy 
Wiązowna. ◘

Joanna Kociszewska

Oświetlamy gminę

„Z ekologią na Ty”

w  tym etapie zostanie zamontowa-
nych kolejnych 44 nowych punktów 
świetlnych w technologii LED.

3. Oświetlenie uliczne w kolejnych sześ-
ciu lokalizacjach w miejscowościach: 
Glinianka – ul. Łąkowa, Zakręt – ul. 
Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Pięk-
na, Majdan – ul. Turkusowa i Wiązow-
na Kościelna – ul. Spokojna, ul. Pro-
jektowana; trwają prace związane 
z  przygotowaniem tych inwestycji, 
zostaną przeprowadzone procedury 
związane z  wyborem wykonawców 
na wykonanie projektów, uzyskanie 
pozwoleń na budowę i  wykonaw-
stwo zaplanowanych przedsięwzięć; 
w tym etapie planuje się do zamon-
towania kolejnych 64 nowych punk-
tów świetlnych w technologii LED.
Na bieżąco wpływają nowe wnioski 

w ramach tzw. inicjatyw lokalnych na re-
alizację oświetlenia ulicznego i w miarę 
możliwości finansowych Gminy są rea-
lizowane. W  związku z  inwestycją dot. 
budowy Szkoły Podstawowej w Malca-
nowie, w celu poprawy bezpieczeństwa 
w okolicy szkoły zamontowane zostaną 
3 nowe punkty świetlne. W sumie więc 
w 2015 r. zostanie zamontowanych ok. 
170 nowych punktów świetlnych, co 
poprawi w  znacznym stopniu bezpie-
czeństwo ruchu pieszych, rowerzystów 
i kierowców samochodów. ◘

Jan Wierzbicki

Konkurs na stworzenie rzeźby z odpadów wtórnych,
kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym
I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Kangurek”
II miejsce – Gminne Przedszkole im. 
Misia Uszatka w Wiązownie
III miejsce – Językowo-Sportowe 
Przedszkole Niepubliczne „Karolek”
Konkurs na stworzenie rzeźby z odpadów wtórnych,
kategoria wiekowa: dzieci w wieku 
szkolnym – klasy „0”
I miejsce – Gminne Przedszkole "Pod 
Stumilowym Lasem" w Pęclinie
II miejsce – Gminne Przedszkole w Zakręcie
III miejsce – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka 
w Wiązownie
Konkurs na stworzenie rzeźby z odpadów wtórnych,
kategoria wiekowa: dzieci w wieku szkolnym – klasy I-III
I miejsce – klasa IId z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie
II miejsce – klasa Ic ze Szkoły Podstawowej w Gliniance

III miejsce – klasa Ib z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Zakręcie
Konkurs na stworzenie projektu komiksu 
na temat prawidłowej gospodarki 
odpadami w Gminie Wiązowna
Kategoria wiekowa: w wieku szkolnym – klasy IV-VI
I miejsce – uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Zakręcie (praca zbiorowa)
II miejsce – klasa IVa ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
III miejsce – klasa Vb z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie
Konkurs na stworzenie projektu komiksu 
na temat prawidłowej gospodarki 
odpadami w Gminie Wiązowna
Kategoria wiekowa: w wieku gimnazjalnym
I miejsce – uczniowie z Gimnazjum w Gliniance
II miejsce – uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Zakręcie
III miejsce – uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie

W poszczególnych kategoriach konkursowych przyznano następujące miejsca:

AktuAlności
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Stacja Uzdatniania Wody w Majdanie.

Urządzenia wodociągowe w  Gmi-
nie Wiązowna składają się ze stacji 

uzdatniania wody, sieci wodociągo-
wych i przyłączy.

Obsługą tych urządzeń i  dostar-
czaniem wody od lipca 2007 r. zajmu-
je się Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w  Wiązownie. Aktualnie ZWiK eksplo-
atuje trzy Stacje Uzdatniania Wody 
w  Majdanie, Lipowym i  Rzakcie, które 
mają za zadanie wydobycie wody ze 
złóż podziemnych, oczyszczanie jej tak, 
aby nadawała się do spożycia oraz tło-
czenie jej do sieci wodociągowej pod 
odpowiednim ciśnieniem.

W  roku 2014 zakład dostarczył od-
biorcom 673.860 m3 wody uzdatnionej 
(to jest ok. 58 m3 na jednego zameldo-
wanego mieszkańca).

ZWiK eksploatuje również 181,8 km 
sieci wodociągowej, czyli tę część insta-
lacji wodnych, które służą do zaopatry-
wania ogółu mieszkańców i są własnoś-
cią Gminy. W  skład instalacji wodnych 
wchodzą również przyłącza, których 
w Gminie Wiązowna jest 4513, a które są 
własnością odbiorców wody.

Mimo tak dużej ilości sieci, ze wzglę-
du na ciągły rozwój Gminy zapotrze-
bowanie na nowe sieci jest duże. Wielu 
mieszkańców rozumiejąc, że możliwości 
Gminy w  zakresie inwestycji są ograni-
czone, wykorzystuje przepisy, które po-
zwalają realizować sieci wodociągowe 
współfinansowane przez Gminę i miesz-
kańców w ramach Inicjatywy Lokalnej.

W  zakresie sieci wodociągowych 
ZWiK w  Wiązownie realizuje 11 zadań 

Budowa wodociągów 
w gminie Wiązowna

z  czego 8  w  ramach inicjatywy lokalnej. 
W roku 2015 zostanie zaprojektowanych 
i wybudowanych 3.710 mb sieci na kwo-
tę 502.461,00 zł z czego wszystkie w ra-
mach inicjatywy lokalnej. Oprócz tego 
realizowane są 3 projekty sieci o  łącznej 
dł. 4.826,5 mb w miejscowościach Zakręt, 
Emów i  Duchnów, z  czego jeden z  nich 
o dł. 1.480 mb w Duchnowie, ul. Dłuska 
w ramach inicjatywy lokalnej.

Największą inwestycją zaplano-
waną na lata 2015-2017 na kwotę ok. 
3 000.000,00 zł jest modernizacja Sta-
cji Uzdatniania Wody w Rzakcie. Reali-
zacja zadania obejmuje zaprojektowa-
nie i  wybudowanie nowego obiektu 
SUW z pełnym wyposażeniem techno-
logicznym, nowej studni głębinowej 
oraz dodatkowego zbiornika wody 
uzdatnionej.

Inwestycja ta ma za zadanie znacz-
nie poprawić jakość wody uzdatnionej 
w  południowej części Gminy i  zwięk-
szyć jej wydajność do 1.400 m3 na do-
bę (obecnie maksymalna wydajność to 
450 m3 na dobę). ◘

Janusz Chaber
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Czaro
Około 5-letnia średnia sunia. Uro-

cza, o  pięknym, grafitowym umasz-
czeniu, spokojna, delikatna, cicha. Po-
słuszna na spacerach. Łatwo i chętnie 
nawiązuje kontakt.

Riana
Starsza, średnia sunia. Większość swo-

jego psiego życia spędziła na łańcuchu. 
Z  głodu często burczało jej w  brzuchu. 
Mimo tego uwielbia ludzi, jest niezwykle 
radosna i żywiołowa. Kocha spacery, wo-
dę i wspaniale aportuje.

szorstki
Nieduży, ok. 3-letni psiak. Jest we-

soły i  bardzo kontaktowy. Z  radością 
wychodzi na spacery, na których jest 
bardzo grzeczny. Uwielbia się przytu-
lać. Wciąż nie może doczekać się swoje-
go własnego 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

Dofinansowanie na azbest

Uchwałą Zarządu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-

wiska i  Gospodarki Wodnej w  War-
szawie,  w  dniu 8 kwietnia 2015 
roku  przyznano Gminie Wiązowna 
dofinansowanie w  formie dotacji 
w  wysokości do 7778,00 zł na zada-
nie Odbiór  i  transport do miejsc unie-
szkodliwiania azbestu z  nieruchomo-
ści na terenie Gminy Wiązowna.

Gmina Wiązowna złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie w  ramach Programu 
nr 2015-OZ-12 pt.: Usuwanie i  unie-
szkodliwianie azbestu na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego o  dofinan-
sowanie. Wniosek na zadanie Odbiór 
i  transport do miejsc unieszkodliwia-
nia azbestu z nieruchomości na terenie 
Gminy Wiązowna dotyczył pozyskania 
środków finansowych na odbiór i uty-
lizację azbestu – ok. 34,584 ton z  20 
nieruchomości,  których właściciele 

złożyli informacje o wyrobach zawie-
rających azbest i zgłosili chęć uczest-
nictwa na zasadach narzuconych 
przez WFOŚiGW.

Koszt zadania obliczono na kwotę 
9150,93 zł. WFOŚiGW przyznał Gminie 
Wiązowna dotację w  kwocie 7778,00 
zł w  tym dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie, w  wysokości 3294,00 
zł  (co stanowi do 36% kosztu kwa-
lifikowanego zadania) i  ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej w  wy-
sokości 4484,00 zł (co stanowi do 49% 
kosztu kwalifikowanego zadania), co 
łącznie stanowi do 85% kosztu kwali-
fikowanego zadania. ◘

Joanna Iwańska
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Oko w oko z dzikim zwierzem!

Co robić w  przypadku spotkania 
ze zwierzęciem łownym, które znala-
zło się poza terenem jego naturalne-
go bytowania?

W takiej sytuacji najlepiej zachować 
spokój, nie dotykać zwierzęcia i pozwo-
lić mu się oddalić – dzikie zwierzęta na 
ogół boją się obecności ludzi. W  przy-
padku, gdy spotkamy zwierzęta wol-
no żyjące na terenie zurbanizowanym, 
których zachowanie ewidentnie stwa-
rza zagrożenie dla człowieka należy po-
wiadomić o tym Urząd Gminy Wiązow-
na pod nr tel. 22 789 01 20 wew. 217 lub 
605 874 227 lub Policję.

Natrafiłem w lesie na młode zwie-
rzę, które wygląda na porzucone 
przez matkę. Co robić?

Praktycznie wszystkie zgłoszone wy-
padki znalezienia „porzuconego" mło-
dego zwierzęcia to fałszywy alarm. Nie 
należy zbytnio zbliżać się do takich zwie-
rząt, dotykać ich i pod żadnym pozorem 
zabierać ich z  lasu. Pozostawianie mło-
dych zwierząt samych, np. zajęcy, saren 
czy dzików, to nie brak dbałości o  po-
tomstwo ze strony rodziców, ale wręcz 
przeciwnie – objaw troski o  ich byt. To 
wypracowana przez zwierzęta strategia 
przetrwania: młode zwierzę nie wydzie-
la intensywnego zapachu, więc nie wy-

czują go drapieżniki, mało się porusza 
i  ma maskujące ubarwienie, co zapew-
nia mu ochronę. Ciągła obecność doro-
słych zwierząt w pobliżu zagraża młodym 
i ściąga uwagę drapieżników. Matka dys-
kretnie obserwuje młode, a zbliża się do 
nich tylko na czas karmienia. Zabierając 
z lasu małą sarnę na oczach jej matki wy-
rządzamy jej wielką krzywdę. Takie „ura-
towane" zwierzę w zasadzie nie ma szans 
na wychowanie wśród ludzi i powrót do 
naturalnego środowiska.

Natrafiłem na ranne zwierzę, 
co robić?

Pomocy można szukać u  leśników, 
choć najlepiej powiadomić o tym urząd 
gminy. To gmina ma bowiem zgodnie 
z  ustawą o  ochronie zwierząt obowią-
zek opieki nad wszystkimi zwierzętami: 
bezdomnymi i  dzikimi – zapewnienia 
im ewentualnego schronienia czy opie-
ki wetery naryjnej.

Natrafiłem na martwe zwierzę 
przy drodze, co robić?

Jeśli znajdziesz padłe zwierzę, nie-
zależnie od tego czy jest to zwierzę do-
mowe czy dzikie, nie przechodź obok 
niego obojętnie. Śmierć zwierzęcia mo-
że być skut kiem choroby zakaźnej. Tru-
chła nie wolno dotykać ani tym bardziej 
zabierać. Koniecznie trzeba powiado-

Teren gminy Wiązowna szczyci się bogactwem przyrodniczym, zarówno w aspekcie fauny 
jak i  flory. Wraz z  rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenie naszej gminy zmniej-
szają się obszary gruntów, na terenie których w  sposób naturalny mogą obcować dzi-
kie zwierzęta. Coraz częściej dochodzi więc do sytuacji, gdy mamy okazję spotkać dzikie 
zwierzę na swej drodze. Obecność zwierząt wolno żyjących poza naturalnym terenem ich 
bytowania jest źródłem nie tylko medialnych doniesień o mniej lub bardziej sensacyjnym 
zabarwieniu, ale daje asumpt do postawienia pytania o organy odpowiedzialne za inter-
wencję w takim przypadku, jak i o właściwy sposób postępowania. 

mić urząd gminy, a  następnie nadleś-
nictwo; ewentualnie policję, jeśli jest 
już wieczór. Usunięcie i utylizacja mar-
twych zwierząt jest obowiązkiem gmi-
ny. Nadleśnictwo należy powiadomić 
dlatego, bo ubytek zwierzyny w  ob-
wodzie powinien zostać uwzględniony 
w  planach łowieckich. Leśnicy spraw-
dzą także przyczynę śmierci zwierzęcia 
i – w razie po trzeby – zawiadomią inne 
służby, np. inspekcję weterynaryjną.

Dzikie zwierzęta zniszczyły moje 
uprawy rolne. Gdzie szukać pomocy?

Problem niszczenia upraw rolnych 
przez zwierzęta łowne zgłaszany jest 
w  okresie wiosennym wielokrotnie. 
Niszcze nie upraw przez dziki, sarny, ło-
sie należy bezwzględnie zgłaszać do 
koła łowieck iego działającego na da-
nym obszarze. W przypadku powstania 
szkód, przedstawiciele dzier żawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego dokonu-
ją oględzin i ostatecznego szacowania, 
a  tak że ustalania wysokości odszkodo-
wania. Przedstawiciele kół łowieckich 
powinni także udzie lić merytorycznego 
wsparcia – jak na przyszłość szkodom 
takim zapobiegać. Kontakt do przed-
stawiciela koła łowieckiego najlepiej 
uzyskać w  urzędzie gminy. Informacje 
o  obwo dach łowieckich sprawdzisz w 
Urzędzie Gminy Wiązowna.

Czy wolno dokarmiać dzikie zwie-
rzęta?

Dzikie zwierzęta w  poszukiwaniu 
pożywienia zapuszczają się pod zabudo-
wania. Niestety, to ludzie często prowo-
kują takie zachowania. Resztki pożywie-
nia w  niedomkniętych śmietni kach czy 
wyrzucone za ogrodzenie – to łakomy 
kąsek np. dla dzików. Podawane przez 
nas pokarmy wcale nie są zdrowe dla 
zwierząt, przeciwnie – szkodzą i  mogą 
przyczynić się do występowania chorób. 
Dzikich zwierząt nie należy dokarmiać, 
bo zatracają naturalne odruchy poszuki-
wania pokarmu, a jak nam się już znudzi 
ich dokarmianie – po prostu zdechną.

Pozwólmy zwierzętom na ich „dzikie” 
życie. Szanujmy otaczającą nas przyrodę.

Przypominamy również, iż orga-
nami ochrony przyrody zajmującymi 
się sprawami dzikich zwierząt oprócz 
wójta gminy są m.in. starosta, wojewo-
da, regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska, marszałek województwa, dy-
rektor parku narodowego. ◘

Paulina Żurawska, Iwona Marczyk
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Mali artyści podczas występu.

Produkt ten jest znany od wie-
lu lat w  Lasach Państwowych, 

ale dopiero od niedawna Wytwór-
nia Grzybni i  Biopreparatów z  Kąc-
ka zaczęła sprzedawać go klientom 
detalicznym. Pg-POSZWALD Eko to 
grzybnia saprofityczna, która po jej 
aplikacji na pień ściętego drzewa 
rozkłada go, a efekt widoczny jest już 
czasem po pół roku, a  maksymalnie 
po 3 latach. Pień murszeje i  nie ma 
po nim śladu, a dodatkowym atutem 
Pg-POSZWALD Eko jest to, iż nie jest 
groźna dla innych żyjących roślin, 
zwierząt, czy ludzi, gdyż jest to pro-
dukt w pełni naturalny. 

Samo zaaplikowanie produktu jest 
bardzo łatwe, należy jednak pamiętać 
o  utrzymywaniu wilgoci pnia poprzez 
przykrycie go stertą liści lub trawy, 
gdyż grzybnia jako żywy organizm do 
życia potrzebuje wody. 

Jedno opakowanie grzybni wystarcza 
na 5 pni o średnicy 30 cm.

Wytwórnia Grzybni i  Bioprepa-
ratów chętnie odpowie na wszel-
k i e  Pa ń s t w a  p y t a n i a  z w i ą z a n e 
z  rozkładem pni przez grzybnię Pg-
-POSZWALD Eko pod numerem tele-
fonu 22 789 90 15 lub mailowo: biu-
ro@pgposzwald.pl ◘

mgr inż. Matylda Poszwald-Gajewska

Jak pozbyć się pnia 
po ściętym drzewie?

Instrukcja stosowania grzybni 
Pg-POSZWALD Eko

Wielu z nas zastanawia się, jak pozbyć się pnia po ściętym drzewie. Często zdarza się, że karpa 
znajduje się w trudno dostępnym miejscu, co uniemożliwia mechaniczne karczowanie lub nie 
chcemy dewastować ogródka w  danym miejscu. Jest na to świetne i  całkowicie ekologiczne 
rozwiązanie – grzybnia do rozkładu pni drzew – Pg-POSZWALD Eko. 

Zanim wielcy tego świata wymyślą 
plan ratowania Ziemi, nasze przed-

szkolaki uczą się, jak żyć ekologicznie. 
Przez cały tydzień zastanawiały się jak 
chronić nasz wspólny dom – Ziemię, jak 
pomóc naszej planecie, aby ten wspólny 
dom stał się czysty, zdrowy i piękny.

23 kwietnia dzieci z grup „Maleństwa” 
i „Puchatki” zaprosiły wszystkich przedszko-
laków, Panią Dyrektor, Nauczycieli oraz Ro-
dziców na wspaniały spektakl „Królestwo 
Śmieciuszkowe”- o upartej Królewnie, która 

chciała żyć na śmietniku wśród brudu. Tego 
dnia wszyscy przyszli do przedszkola ubra-
ni na niebiesko. Pani Dyrektor Ewa KOŁO-
DZIEJCZYK serdecznie powitała wszystkich 
gości, a także powiedziała kilka słów o tym, 
jak w przedszkolu prowadzimy różne akcje 
ekologiczne: zbieramy makulaturę, puszki, 
korki, baterie, włączamy się w akcje sprzą-
tania świata oraz jak ważne jest, aby dbać 
o nasze środowisko. Następnie poznaliśmy 
Królewnę Śmieciuszkę, która na śmietniku 
obok swojego pięknego zamku urządzała 

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest uroczyście wyjątkowe święto 
– Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę 
pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie.

sobie tańce z brudasami. Rodzina królew-
ska próbowała namówić Królewnę do po-
wrotu, lecz nic to nie dało. Nawet myszki 
i ptaki opowiadały, jak to jest żle żyć pośród 
śmieci. Wtedy Królewna zrozumiała, że nie 
można tak dalej żyć. Na pomoc przybyły jej 
Ekoludki, które pomogły odpowiednio po-
segregować całe śmietnisko, aż nie pozo-
stało po nim śladu.

Na wielkie oklaski zasługują tańce 
wykonane przez występujących – taniec 
dworski, taniec ptaków, tańce myszek 
i  ekoludków, które były ogromnym atu-
tem całego przedstawienia. Artyści otrzy-
mali duże brawa, więc wszystkim widzom 
przedstawienie bardzo się podobało.

Po zakończeniu spektaklu zosta-
ły wręczone nagrody i  dyplomy za roz-
strzygnięcie wewnątrzprzedszkolnego 
konkursu plastycznego na „Najpiękniej-
szą ozdobę Wielkanocną”. Wszystkim 
zwycięzcom gratulujemy!!

Serdeczne podziękowania należą się 
pani A. NIEDZIELSKIEJ, mamie Karoliny 
i wujkowi za doszycie brakujących stro-
jów myszek oraz pani C. PROCHOWSKIEJ 
za udostępnienie sukien balowych dla 
dam dworu.

Dzieci mogły wystąpić w  pięknych 
strojach zakupionych ze sprzedaży stroi-
ków świątecznych. ◘

Mariola Jęczmieniowska

„Królestwo Śmieciuszkowe”
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Królowa dyscyplin sportowych – lekkoatletyka – dostarczyła wielu emocji, tak zawodnikom, jak i kibicom.

Organizatorami zawodów byli: Gmi-
na Wiązowna, Szkoła Podstawowa 

im. Wincentego Witosa i  Gimnazjum 
z  Oddziałami Dwujęzycznym im. Jana 
Pawła II w Gliniance.

Wydarzeniom sportowym towa-
rzyszyły chwile zadumy i  wspomnie-
nie o  zmarłej uczennicy Matyldzie 
ADAMCZYK ze Szkoły Podstawowej 
w  Gliniance, dlatego organizatorzy 
zdecydowali, że impreza przebiegnie 
bez muzyki. Dyrektor Alicja WIECZO-
REK poprosiła uczestników o  uczcze-
nie minutą ciszy i poświęcenie zawo-
dów pamięci Matyldy.

Przy gorącym dopingu rodzi-
ców, licznie zgromadzonych kole-
gów oraz organizatorów, około 80 
uczniów ze szkół Gminy Wiązowna 
wystartowało w  trójboju i  czwór-
boju lekkoatletycznym. Królowa 
dyscyplin sportowych jak zawsze 
dostarczyła wielu emocji. Na mini 

stadionie rozegrano bieg na 60m, 
600m,1000m, rzut piłeczką palanto-
wą, skok wzwyż, skok w dal.

Sponsorami poczęstunku były fir-
my SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-
-Mięsne Karczew oraz Polskie Pieczy-
wo Regionalne – Paweł RADZIKOWSKI 
Malcanów, którym składamy serdeczne 
podziękowania. Dziękujemy również 
Robertowi SIPORSKIEMU, Tomaszo-
wi GOŁĘBIEWSKIEMU i  Łukaszowi PU-
CHALSKIEMU za profesjonalną obsłu-
gę stanowiska gastronomicznego dla 
sportowców i kibiców.

Rywalizacja sportowa przebiega-
ła w miłej, sportowej atmosferze, pod 
czujnym okiem organizatorów i  na-
uczycieli, a  zawodnikom kibicowali 
i  wręczali medale m.in. Wójt Gminy 
Wiązowna – Janusz BUDNY; Kierow-
nik Oświaty Gminnej – Dorota KANA-
BUS-PROKOP oraz dyrektorzy obydwu 
placówek. ◘

Sobota lekkoatletyczna 
w Gliniance
9 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance miały miejsce ko-
lejne zmagania sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Pierwszych 
Gminnych Mistrzostw Sportowych. Tematem przewodnim była lekkoatletyka, z której sły-
nie Szkoła Podstawowa w Gliniance – organizator Czwartków Lekkoatletycznych w regio-
nie od wielu lat.

KATEGORIA 
– SZKOŁY PODSTAWOWE

TRóJBóJ LEKKOATLETYCZNY

dziewczęta:
•	 I miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Gliniance
•	 II miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Wiązowna
chłopcy:
•	 I miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Wiązowna
•	 II miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Gliniance
•	 III miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Zakręt

CZWóRBóJ LEKKOATLETYCZNY

dziewczęta:
•	 I miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Gliniance
•	 II miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Wiązowna
•	 III miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Zakręt
chłopcy:
•	 I miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Gliniance
•	 II miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Zakręt
•	 III miejsce – Zespół Szkolno 

– Gimnazjalny Wiązowna

KATEGORIA 
– GIMNAZJA

Klasyfikacja drużynowa 
wśród chłopców
1. Gimnazjum w Gliniance
2. Zespół Szkolno – Gimnazjalny 

w Wiązownie

Klasyfikacja drużynowa 
wśród dziewcząt
1. Gimnazjum w Gliniance
2. Zespół Szkolno – Gimnazjalny 

w Wiązownie

Małgorzata Tkaczyk, Beata Wiśniewska

NA PODIuM STANęLI:
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Gminna Biblioteka 
Publiczna poleca …

Morten storm: „Agent storm  
we wnętrzu Al-Kaidy i CiA”

Morten Storm były przestępca i  is-
lamski radykał, jako podwójny agent, 
brał udział w spektakularnych i najnie-
bezpieczniejszych akcjach wywiadow-
czych. Dzięki niemu duńskie, brytyjskie 
i amerykańskie służby specjalne prowa-
dziły operacje, których celem była m.in. 
likwidacja jednego z  najniebezpiecz-
niejszych terrorystów na świecie. Storm 
był zbuntowanym przestępcą, człon-
kiem duńskiego gangu motocyklowe-
go. Żył na krawędzi, popadał w  kon-
flikty z  prawem, brakowało mu celu 
w  życiu. Po wyjściu z  więzienia spot-
kał muzułmańskich duchownych i  dał 
się uwieść ideologii radykalnego isla-
mu. Jako nawrócony biały muzułmanin 
wtopił się w  środowisko ekstremistów, 
nawiązał kontakty z  niebezpiecznymi 
terrorystami i... ◘

Teresa Naperty

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
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Andrzej Brzeziecki: „Tadeusz Mazo-
wiecki. Biografia naszego premiera”

Nie ominęło go żadne z kluczowych 
wydarzeń naszej najnowszej historii. Był 
świadkiem upadku II RP, tragedii II woj-
ny światowej i  narodzin nowego ładu 
w  powojennej Polsce. Całe życie zwią-
zany z  polityką, zachował twarz i  pozo-
stał wierny wyznawanym zasadom tak 
w sejmie PRL, jak i po zmianach ustrojo-
wych w wolnym, demokratycznym kraju. 
O tę wolność zresztą walczył. Był kluczo-
wą postacią Solidarności i  jednym z naj-
ważniejszych współpracowników Lecha 
Wałęsy. Jesienią 1990 roku stanął jednak 
naprzeciw niego, walcząc o prezydentu-
rę. Przegrał. Wielka polityka nadal jednak 
potrzebowała Tadeusza Mazowieckiego. 
Gdy o wielu innych politykach...

Marie Jalowicz simon: 
„Żyłam w ukryciu”

Historia niemieckiej Żydówki ocalałej 
z  Holocaustu. Berlin 1942: aresztowanie 
przez gestapo wydawało się nieuchron-
ne. Młodziutkej Marie Jałowicz jednak 
udało się przeżyć – w ukryciu. Ponad 50 
lat później Marie Jalowicz Simon po raz 
pierwszy opowiedziała swoją historię. 
Opisuje wszystko, co składało się na rze-
czywistość nazistowskiego Berlina. Ona 
sama, żeby przeżyć, potrzebowała fałszy-
wych dokumentów, bezpiecznych kry-
jówek oraz ludzi, którzy byli w stanie jej 
pomóc. Na próżno próbowała wyemi-
grować z  Niemiec poprzez pozorowane 
małżeństwo z pewnym Chińczykiem czy 
przez Bułgarię uciec do Palestyny. W mię-
dzyczasie znalazła schronienie w…

Scena Muzyczna Nie trzeba wcale fatygować się do War-
szawy lub innych większych miast, 

aby poznać świetne zespoły i  ciekawą 
muzykę. Trudno o  lepszy na to dowód 
niż koncert THE PLANTATORS, który 
odbył się 9 maja. Zespół tworzą Magda 
SOBKOWICZ i Mikołaj PIECHOCKI – obo-
je wokaliści, oboje gitarzyści. Na począt-
ku występu duet uraczył nas kilkoma co-
verami, m.in. Florence And The Machine. 
Od pierwszych taktów publiczność ogar-
nęła błogość i ciepło akustycznych inter-
pretacji piosenek. Pomiędzy cudze – zna-
ne, a  także niszowe – utwory Plantators 
wpletli własne kompozycje, piękne i do-
pracowane w szczegółach. Magda i Miko-
łaj grają razem od dwóch lat, a spory już 
staż słychać we wspólnym zgraniu – pod 
względem zarówno instrumentalnym, 
jak i wokalnym. Oboje dysponują ujmują-
cymi, „przytulnymi” głosami, które w po-

łączeniu z  energiczną grą na gitarach 
otworzyły słuchaczom daleki świat, prze-
pełniony „tętentem końskich kopyt, nie-
pokojącymi odgłosami wielkich kanio-
nów czy plemiennymi zaśpiewami” (cyt. 
z oficjalnej strony zespołu)... Występ miał 
wyjątkowy charakter również dlatego, że 
The Plantators pierwszy swój koncert da-
li w tym samym miejscu, w GOK. Koncert 
był transmitowany na żywo w interneto-
wym Radiu Wiązowna.

Cieszymy się, że możemy pochwalić 
się tak bogatą i  ambitną ofertą muzycz-
ną na naszym terenie. Zatem na następ-
ny koncert zaproście rodzinę, znajomych 
i  przekonajcie się, że będzie to wieczór 
pełen ciekawych wrażeń. 13 czerwca już 
ostatni w tym sezonie koncert SCENY MU-
ZYCZNEJ GOK. Tego dnia zagra dla Was ze-
spół TABAC. Gorąco zapraszamy! ◘

Malwina Borkowicz
Magda Sobkowicz i Mikołaj Piechocki – oboje wokaliści, 
oboje gitarzyści.
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OD 1 cZERWcA – NOWE NuMERY TELEfONóW W uRZęDZIE

Od 1 czerwca będą Państwo mogli 
połączyć się z konkretnym urzędnikiem, 
bez konieczności dzwonienie na centralę. 
Będzie szybciej i sprawniej.  
Jeśli będą mieli Państwo kłopoty z dodzwonieniem się, 
prosimy o kontakt mailowy. 

Biuro Obsługi Mieszkańców USC  22 512 58 06
Biuro Obsługi Mieszkańców  22 512 58 07
Biuro Obsługi Mieszkańców – Urbanistyka  22 512 58 08
Biuro Obsługi Mieszkańców – Podatki  22 512 58 09

Sekretariat  22 512 58 01

WYDZIAŁ TEcHNIcZNY

Markowski Bogusław  22 512 58 50
Sado Grzegorz  22 512 58 51
Książek Monika  22 512 58 52
Sierpińska Danuta  22 512 58 53
Okliński Jerzy  22 512 58 54

WYDZIAŁ OcHRONY ŚRODOWISKA 

Marczyk Iwona  22 512 58 20
Kociszewska Joanna  22 512 58 21
Piskorek Maria  22 512 58 26
Kostrzyński Witold  22 512 58 22
Bartnicki Łukasz  22 512 58 23
Iwańska Joanna  22 512 58 24
Sawińska Anna  22 512 58 25

WYDZIAŁ uRBANISTYKI

Nejman Maciej  22 512 58 10
Jackowska Karolina  22 512 58 11
Gołąb Milena  22 512 58 12
Lech Anastazja  22 512 58 13
Piotrowska Ewa  22 512 58 14
Białobrzeska Alicja  22 512 58 08

WYDZIAŁ ADMINISTRAcYJNO-ORGANIZAcYJNY

Piotrowska Lidia  22 512 58 30

Referat Ewidencji Ludności i USC
Kijowska Agnieszka  22 512 58 36

Referat Administracji
Karwowska Agnieszka  22 512 58 34
Marczyk Inga  22 512 58 39
Witan Maria  22 512 58 33
Gałkowska Anna  22 512 58 05
Brońka Edyta  22 512 58 07

Referat Organizacji
Paduch Małgorzata  22 512 58 31
Kąkol Małgorzata  22 512 58 32
Plejznerowski Sławomir  22 512 58 37
Białek Michał  22 512 58 38

WYDZIAŁ fINANSOWY

Leleń Aneta  22 512 58 40

Referat Budżetu 
Kociszewska Janina  22 512 58 49
Kowalska Agnieszka  22 512 58 45
Stan Monika  22 512 58 46
Turska Beata  22 512 58 47
Antosiewicz Mariola  22 512 58 48

Referat Podatków
Cieślak Elżbieta  22 512 58 41
Witan Zofia  22 512 58 42
Kwiatkowska Mariola  22 512 58 43
Okrzeja-Goździk Anna  22 512 58 09

REfERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Burbicki Sławomir  22 512 58 16
Lipska Jolanta  22 512 58 17

WYDZIAŁ INWESTYcJI 

Szczęsny Dariusz  22 512 58 60
Wierzbicki Jan  22 512 58 61
Dąbrowski Tadeusz  22 512 58 62
Nowak Olga  22 512 58 64
Nasiłowska Adriana  22 512 58 64
Kowalska Ewelina  22 512 58 64

OŚWIATA GMINNA

Kanabus-Prokop Dorota  22 512 58 70
Czajka Edyta  22 512 58 72
Piwek Elżbieta  22 512 58 73
Łysik Barbara  22 512 58 74
Bożena Bogusz  22 512 58 75
Sulich Aleksandra  22 512 58 76
Saniewska Marzena  22 512 58 76
Bobrowska Marzena  22 512 58 77 

TeLeFOnY ALARMOWe

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

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

Bezpośredni numer do Wydziału Technicznego:  22 789 06 95

WAŻne TeLeFOnY



godz. 17.00-19.00 – 25-le-
cie Samorządu. Uroczysta sesja Rady 
Gminy Wiązowna.
Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” 
w Woli Karczewskiej.

godz. 14.00-24.00 – Dni 
Gminy Wiązowna.
Zapraszamy na plac za budynkiem 
OSP/GOK przy ul. Kościelnej 41 
w Wiązownie na imprezę plenero-
wą Dni Gminy Wiązowna. W  pro-
gramie występy i  koncerty: sekcja 
tańca nowoczesnego RYTM, lau-
reaci VIII Powiatowego Konkur-
su Piosenki Polskiej, Mienia River 
Choir, Stare Fuzzy, S.M.A.K. Band, 
Holic, Freeky Boy’s, Extazy, Fana-
beria, wystawa zdjęć p. Ryszarda 
Szczęsnego oraz atrakcje towarzy-
szące: plac zabaw dla dzieci, sto-
iska z rękodziełem, gastronomia. 

godz. 18.00 – Forum Przedsię-
biorczości Gminy Wiązowna.
Hotel Brant w Majdanie.
Zaproszenia dla przedsiębiorców 
z gminy Wiązowna do odbioru od 
8 czerwca w sekretariacie Wójta. 

Galeria GOK – batik.
Na wystawie zaprezentujemy dzieła 
powstałe w pracowni batiku działa-
jącej przy GOK, pod kierunkiem in-
struktor Joanny CZUBAK.

godz. 15.00-20.00 – Dzień 
Dziecka w GOK.
Zapraszamy wszystkie dzieci z  gmi-
ny Wiązowna na obchody ich święta. 
W programie: plac zabaw z atrakcja-
mi dla mniejszych i większych dzieci, 
zabawy prowadzone przez animato-
rów, bańki mydlane, zwierzątka ba-
lonowe, wata cukrowa. 

godz. 17.30 – Wieczór Uwiel-
bienia w Gliniance.
Serdecznie zapraszamy do Glinian-
ki. Będzie to okazja do dobrego 
spędzania czasu w przyjaznej atmo-
sferze i  przy dobrej muzyce. Goście 
będą mogli zapoznać się z miejsco-
wą kulturą i  kuchnią /Sójki Glinie-
ckie/. Koncert uwielbienia z  udzia-
łem Zespołu Arka Noego, aktorów 
i zaproszonych gości.

Będzie się 
działo … 

czerwiec 
2015

1
czerwca

4
czerwca

godz. 14.00-18.00 – Pchli 
Targ.
Już dziś warto zapisać się w GOK na 
listę sprzedawców, by w  czerwcową 
sobotę na zorganizowanym przez 
siebie stoisku wystawić niepotrzeb-
ne już książki, ozdoby, czy zabaw-
ki. Miejsce na imprezę wybraliśmy 
przyjazne dla najmłodszych – plac 
zabaw obok GOK-u  przy Kościel-
nej 41. Zapraszamy do udziału i  na 
zakupy w  okazyjnych cenach. Do-
datkową atrakcją będzie szafing 
– bezgotówkowa wymiana czystych, 
niezniszczonych ubrań. Zasady udzia-
łu są proste: przynosimy to co zalega 
w  naszych szafach i  oddajemy do 
wspólnej puli – w zamian zabieramy 
to co się przyda.

godz. 18.00 – Scena Muzyczna 
GOK – koncert zespołu TABAC.
Zespół TABAC to młody zespół na sce-
nie lokalnych kapel młodzieżowych. 
Zespół gra utwory własnego autor-
stwa, z  wykorzystaniem szerokiego 
instrumentarium: flet poprzeczny, 
flet prosty, gitara, mandolina, gitara 
basowa, djembe, instrumenty klawi-
szowe, perkusja, akordeon. Style mu-
zyczne w jakich usłyszymy repertuar 
to: rock kameralny, art rock, vintage, 
jazz-rock, rock progresywny.

godz. 12.45 – Bajkowy Pora-
nek dla dzieci.
Bajkę muzyczną "Kot w butach", z se-
rii Bajki-Grajki, przeczytają i zaśpie-
wają aktorzy Wiązowskiego Teatru 
Amatorskiego.

godz. 10.00 – Turniej Wiedzy 
o Samorządzie Gminnym.
Turniej odbędzie się 15 czerwca (po-
niedziałek) w Wiejskim Domu Kultu-
ry "Nad Świdrem" w  Woli Karczew-
skiej. Turniej organizowany jest dla 
uczniów klas 4 – 6 szkół podstawo-
wych i klas 1 – 3 gimnazjów publicz-
nych, a  jego celem jest poszerzenie 
wiedzy, propagowanie działań samo-
rządu wśród młodzieży oraz kształto-
wanie postaw obywatelskich.
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