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Relacja

Królewna Śnieżka i św. Mikołaj

Przedstawienie ukazujące niezwykłe losy królewny zwa-
nej Śnieżką zawierało, oprócz scen dramaturgicznych, 
elementy wokalno-muzyczne. Adaptacji materiału lite- 

rackiego dokonał Rafał Wejner, a muzykę skomponował Ra-
dosław Laddy. Spektakl wyreżyserował Artur Niedziółka. 
Aktorzy WTA z brawurą i wdziękiem przedstawili baśniową 
fabułę, odtwarzając swoje role, śpiewając i tańcząc, ku ucie-

W niedzielę 07.12.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiązownie odbyły się „Mikołajki dla dzieci”. Program 
składał się z dwóch części: w pierwszej Wiązowski Teatr 
Amatorski zaprezentował blisko godzinną wersję zna-
nej baśni „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”,  
a w drugiej – z dziećmi spotkał się św. Mikołaj, który wręczył 
im prezenty będące przedsmakiem wieczoru wigilijnego 
przy choince.

sze małych widzów, którzy szczelnie wypełnili salę baletową 
GOK. Szczególnie podobały się sceny z udziałem krasno-
ludków w barwnych strojach, z dużym humorem zabawiają-
cych widownię swoimi kwestiami i działaniami scenicznymi  
(np. tańcem z udziałem przedmiotów kuchennych). Pracowi-
cie i bardzo starannie przygotowane przedstawienie przyku-
wało uwagę dzieci oraz ich rodziców i zostało nagrodzone 
długimi oklaskami.

W czasie krótkiej przerwy, wypełnionej oczekiwaniem  
na św. Mikołaja, ustawiono na scenie oświetloną choinkę, 
obok której zsiadł gość w czerwonym  stroju z długą białą 
brodą i workiem pełnym paczek z prezentami. Paczuszki były 
imiennie zaadresowane, bo wcześniej rodzice przekazali je 
personelowi GOK, a ten umieścił je w mikołajowym worze. 
Mikołaj wręczał ze sceny podarki ich adresatom, a w tym od-
powiedzialnym, chociaż bardzo radosnym zadaniu, wspierali 
go aktorzy z WTA. UG / PK
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Od redakcji Wsłuchując się  
w potrzeby 
mieszkańców 

Karta Dużej Rodziny

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Program 
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z te-
renu gminy Wiązowna” oraz realizację zadań z zakresu po-
mocy społecznej na terenie gminy odbyła się 16.12.2014 r.  
w Domu Społecznym w Radiówku. Organizatorem konfe-
rencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązow-
nie, a wśród licznie przybyłych gości znaleźli się wójt Janusz 
BUDNY, przewodnicząca rady Renata FALIŃSKA, radna 
sejmiku Jolanta KOCZOROWSKA, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawi-
ciele stowarzyszeń i uczestnicy projektu.

Wraz z początkiem 2015 roku wejdzie w życie ustawa o Kar-
cie Dużej Rodziny.  Znalazł się w niej m.in. zapis o gwaranto-
wanych ulgach na przejazdy kolejowe dla rodzin wielodziet-
nych, tj. posiadających troje i więcej dzieci.

Głównym celem zakończonego projektu było zwiększenie 
aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych  
z terenu gminy Wiązowna. Zaplanowane zostały: trening 

psychologiczny, warsztaty doradztwa zawodowego, indywidual-
ne konsultacje, kursy komputerowe, kursy zawodowe, warsztaty 
autoprezentacji. Uczestnicy projektu mogli liczyć na indywidual-
ne podejście ze strony realizatorów. Uczestnicy mieli możliwość 
realizowania własnych pomysłów edukacyjnych. W siedmiu 
edycjach projektu (w latach 2008-2014) wzięło udział łącz- 
nie 105 osób, przy czym najwięcej uczestników było w 2014 r.  
– 45 osób. Spośród 105 uczestników, 30 osób podjęło zatrudnie-
nie. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadząca spotkanie Małgorzata ŁYSIK – dyrektor GOPS 
przedstawiła również inne zadania realizowane przez GOPS, 
zarówno te obowiązkowe, nałożone przez ustawodawcę, jak  
i zadania dodatkowe. Jako jedno z najważniejszych zadań dodat-
kowych wymieniła współpracę z NGO, a w szczególności ze Sto-
warzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych In-
telektualnie „Jesteśmy!”, Stowarzyszeniem „Krokus-Wiązowna”, 
Fundacją Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego. Współpra-
ca dotyczyła realizacji projektów, których odbiorcami były m.in. 
osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione i ich rodziny.

Po prezentacji działalności GOPS przyszedł moment na 
wręczenie dyplomów uczestnikom projektu edycji 2014  
i część artystyczną, wyreżyserowaną przez Artura NIEDZIÓŁ-
KĘ podczas warsztatów autoprezentacji. Więcej informacji  
na www.wiazowna.pl EDYTA BORKOWSKA

Ustawa rozszerza na dorosłych członków rodzin wielo-
dzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny ustawowe 
zniżki na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach 

publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jedno-
razowych i 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Prze-
widuje również ulgi w opłatach paszportowych: 75% w przy- 
padku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą 
też zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za 
wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przy-
znanie Karty.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w se-
kretariacie Urzędu Gminy. Są  one do pobrania w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców UG oraz na naszej stronie internetowej www.
wiazowna.pl  w zakładce „Karta Dużej Rodziny”. Udostępniono 
także szczegółowe informacje, komu przysługuje Karta Dużej Ro-
dziny, jakie dokumenty należy okazać  przy składaniu wniosku, 
jakie korzyści  daje ona posiadaczom.  Informacje można również 
uzyskać w sekretariacie UG, tel. 22 789 01 20 wew. 201. 

Zachęcamy rodziców i opiekunów rodzin wielodzietnych  
do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i ko-
rzystania z ulg, jakie oferują firmy i instytucje, które przystąpiły 
do programu. ALEKSANDRA BOGDAŁ

Zmiany, zmiany
Jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć 
zmieniania (H. Cortezar). 

Te słowa mogły przyświecać mieszkańcom gminy,  
gdy wybierali władze samorządowe. A w naszym samorzą-
dzie zmieniło się wszystko… O składzie nowej rady, wy-
borze nowego wójta, a także zadaniach, jakie stoją przed 
nimi, piszemy w grudniowym, przedświątecznym numerze 
„Powiązań”. 

Wraz z przemianą w samorządzie, urzędzie i gminnej 
administracji, następują zmiany także w lokalnej gazecie, 
którą od teraz wydawać będziemy wspólnie z mieszkańca-
mi, organizacjami społecznymi, instytucjami i wszystkimi,  
dla których „Powiązania” są jednym z podstawowych 
źródeł informacji o gminie. Gazeta będzie przestrzenią do 
dialogu, wymiany wiadomości i doświadczeń, bazą wiedzy  
o gminie – jej historii, wydarzeniach i etapach rozwoju. 

Zapraszamy do współpracy osoby, które są zaintereso-
wane udziałem w życiu publicznym, posiadających cieka-
we hobby lub pasjonujących się tradycjami gminy. 

Mamy nadzieję, że wspólnie z nimi udowodnimy, jak wie-
le dzieje się w naszej małej ojczyźnie, ile ciekawych ludzi  
w niej mieszka lub jest z nią związanych, jak wiele pomy-
słów mamy na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Piszcie: powiazania@wiazowna.pl!
          Redakcja
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Nowe władze gminy kadencji 2014-2018

Krótko o samorządzie

W pierwszych dniach grudnia (1 i 9.12.2014 r.) odbyły się dwie 
uroczyste sesje Rady Gminy Wiązowna. Podczas pierwszej 
sesji radni – przed przystąpieniem wykonywania mandatu 
radnego – złożyli ślubowanie, a podczas drugiej sesji ślubo-
wanie złożył nowy wójt gminy, Janusz BUDNY.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym to podstawowy zbiór 
przepisów dotyczących pierwszego 
szczebla administracji samorządowej, 
jaką jest gmina. Znajdziemy w niej in-
formacje o sposobie tworzenia, zada-
niach i kompetencjach władz.

Zgodnie z przepisami pierwsze sesje zostały zwołane 
przez komisarza wyborczego. Komisarz Wyborczy  
w Warszawie ustalił porządki obrad obydwu posie-
dzeń. Na pierwszej sesji, po złożeniu ślubowania przez 

nowo wybranych radnych, wybrano przewodniczącą (Rena-
ta FALIŃSKA) i wiceprzewodniczącą (Irena NOWAK) Rady 
Gminy Wiązowna. W głosowaniu jawnym powołano komisję 
rewizyjną oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji.  
W komisji, która jest wewnętrznym organem rady, sprawującą 
działalność kontrolną, zasiadają: Andrzej CHOLEWA – przewod-
niczący Komisji oraz Magdalena KOCZOROWSKA - SZLASSA  
i Rafał NEJMAN – członkowie. 

We wtorek, 9 grudnia br. licznie zgromadzeni mieszkańcy  
i gości, reprezentujący sąsiednie samorządy, wysłuchali sprawoz-
dania Wójt Anny BĘTKOWSKIEJ z kadencji 2010-2014. Ob-
szerny dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicz-
nej: www.bip.wiazowna.pl.

Po złożeniu ślubowania wójta – elekta Janusza Witolda BUD-
NEGO i podpisaniu aktu ślubowania, nowy wójt wygłosił expo-
se, w którym obiecał dialog ze społeczeństwem i pracę na rzecz 
gminy Wiązowna. Obydwoje – ustępująca wójt i jej następca  
– otrzymali życzenia, gratulacje i kwiaty m.in. od delegacji władz 
powiatu (starosta Mirosław PSZONKA i przewodniczący rady 
Dariusz GRAJDA), wójta gminy Celestynów Witolda KWIAT-
KOWSKIEGO, radnej sejmiku Jolanty KOCZOROWSKIEJ, 
proboszcza wiązowskiej parafii – ks. prał. Tadeusza ŁAKOMCA, 
a także służb mundurowych, przedstawicieli organizacji społecz-
nych, mieszkańców i mediów.

Po krótkiej przerwie, przy mniej licznej publiczności, radni 
podjęli uchwały dotyczące składów ilościowych i osobowych 
komisji stałych rady i zmian w tegorocznym budżecie. Na wnio-
sek radnej Aleksandry RUTKOWSKIEJ rada podjęła stanowisko 
w sprawie protestu wobec planowanego utworzenia zakładu 
recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, wykorzystu-
jącego metodę pirolizy niskotemperaturowej, na terenie istnie-
jącego zakładu w miejscowości Sulejówek. Inwestycja ta niesie  

Zgodnie z art. 7 ustawy gmina ma 
obowiązek zaspokajać potrzeby 
wspólnoty mieszkańców, którzy ją 

tworzą. Do zadań własnych gminy należą 
w szczególności sprawy z zakresu: 

za sobą wiele realnych zagrożeń dla środowiska, a co za tym idzie 
dla zdrowia mieszkańców Sulejówka oraz przyległych gmin,  
w tym także Gminy Wiązowna, i będzie miała negatywny wpływ 
na środowisko, a w dłuższej perspektywie czasowej spowodo-
wać może w szczególności pogorszenie jakości powietrza, po-
gorszenie jakości środowiska przyrodniczego, co będzie miało 
negatywny wpływ na jakość zdrowia przebywających w pobli-
skich budynkach użyteczności publicznej mieszkańców, w tym 
zwłaszcza dzieci z uwagi na bliskie sąsiedztwo Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego i Przedszkola w Zakręcie, emisję zanieczyszczeń, 
uciążliwość związaną z transportem paliwa do instalacji i odbio-
rem odpadów z obiektu, a także transportem i składowaniem 
odpadów, spadek cen nieruchomości w okolicy spalarni. Rada 
upoważniła Wójta Gminy Wiązowna do wniesienia wniosku  
o przyznanie Gminie Wiązowna prawa strony w toczącym się 
postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Inwe-
stora Spółki mieszczącej się w Sulejówku, w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  

 MARIA WITAN

• ładu przestrzennego, gospodarki nie-
ruchomościami, ochrony środowiska  
i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia  
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
a także działalności telekomunikacyjnej;

• lokalnego transportu zbiorowego; 

Od lewej: Marzena DACH, Renata FALIŃSKA, Leszek SOBOTA, 
Mariola KUBLIK, Aleksandra RUTKOWSKA, Robert  DĄBROWSKI, 
Magdalena KOCZOROWSKA – SZLASSA, Rafał NEJMAN,  
Irena NOWAK, Krzysztof KOŁAKOWSKI, Bogumiła MAJEWSKA, 
Andrzej CHOLEWA, Anna LECH, Wojciech DOMAN, Stanisław 
BOGUCKI.

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów 
oraz organizacji ruchu drogowego;

• ochrony zdrowia; 
• pomocy społecznej, w tym ośrodków  

i zakładów opiekuńczych, w tym wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej;

• edukacji publicznej; 
• kultury, w tym bibliotek gminnych i 

innych instytucji kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym te-
renów rekreacyjnych i urządzeń spor-
towych; 

• targowisk i hal targowych; 
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Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za wybór na wójta Gminy 
Wiązowna. Pełnienie tej funkcji to dla 
mnie zaszczyt, ale przede wszystkim 
wielkie zobowiązanie. Wielokrotnie 
deklarowałem, że chcę być wójtem 
dialogu. Wójtem otwartym na głos 
mieszkańców naszej gminy. Wójtem,  
dla którego los obywateli będzie 
najwyższym nakazem. Wójtem, który 
będzie służył swojej społeczności.  
Teraz chcę te deklaracje realizować.
Zrobię wszystko, by być gospodarzem, 
jakiego potrzebujecie. Wiem, jak to zrobić, 
ale wiem też, że nie zrobię tego bez 
Państwa. Gmina Wiązowna nie może  
być gminą wójta czy jego urzędników. 
Wójt jest reprezentantem obywateli  
i to interesy wszystkich obywateli musi 
reprezentować. Obiecuję, że o tym  
nie zapomnę. 
Swoją pracą chcę przekonać do siebie 
także tych, którzy w wyborach oddali 
głos na moich konkurentów. Kampania 
wyborcza jest za nami. I nie ma 
znaczenia, kto był za kim lub kto na kogo 
głosował. Chciałbym, by od dziś każdy  
z Państwa czuł się gospodarzem gminy  
– to jest nie tylko nasze wspólne prawo, 
ale też nasz wspólny obowiązek.
Do swoich współpracowników mówię  
to samo: gmina to nasz wspólny 
obowiązek. Będę wymagał jego realizacji 
od każdego. Stworzymy zespół,  
dla którego hasło „Razem dla Gminy 
Wiązowna” stanie się celem.

Szanowni Państwo
Na pewno w najbliższych tygodniach  
i miesiącach czekają nas zmiany. Będą 
następować stopniowo, by nie zaburzyć 
pracy administracji. Ale będą następować 
przemyślanie i kompleksowo, bo musimy 
poprawić jakość pracy i wizerunek 
samorządu gminnego.
Celem nadrzędnym będzie równomierny 
rozwój gminy, a nie administracji.  
W doborze współpracowników będę się 
kierował ich kompetencjami i chęcią 
poświęcenia się pracy dla naszej 
społeczności. 

Szanuję wszystkich mieszkańców, także 
tych, którzy nie podzielali mojej wizji 
rozwoju gminy. Gratuluję wyborczych 
wyników moim konkurentom – zarówno 
tym z pierwszej tury, jak i z drugiej. Ich 
pomysły także zdobyły poparcie części 
mieszkańców gminy, dlatego uważam,  
że nie mogę o nich zapomnieć tylko 
dlatego, że nie są moje. Jeśli są dobre, 
będziemy je realizować.

Moi Drodzy
Wiele lat temu, gdy pierwszy raz tu 
przyjechałem, zakochałem się w gminie 
Wiązowna i tej miłości pozostaję wierny. 
Przede mną cztery lata ciężkiej pracy dla 
gminy. Tej pracy poświęcę swoje życie, 
wiecie, że taki jestem. Gdy podejmuję się 
czegoś, to na sto procent.
W dialogu, czasem pewnie w sporze,  
ale zawsze konstruktywnie, wypracujemy 
dla naszej gminy należne jej miejsce  
na mapie powiatu i województwa.  
Wierzę, że za 4 lata mieszkańcy  
na pytanie, jak im się tu żyje, powiedzą, 
że lepiej, i do tego właśnie będę dążył. 
Proszę wszystkich o wsparcie, a obiecuję, 
że nie zawiodę.

Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna
(tekst expose wygłoszonego 

w dn. 9.12.2014 r.)
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Komisja Budżetowa
1. BOGUCKI Stanisław 
2. FALIŃSKA Renata
3. LECH Anna
4. RUTKOWSKA Aleksandra 
5. SOBOTA Leszek

Komisja Gospodarcza 
1. BOGUCKI Stanisław 
2. DACH Marzena 
3. KOŁAKOWSKI Krzysztof 
4. KUBLIK Mariola 
5. NOWAK Irena

Komisja Inwestycyjna
1. DĄBROWSKI Robert 
2. KOŁAKOWSKI Krzysztof 
3. NEJMAN Rafał
4. RUTKOWSKA Aleksandra
5. SOBOTA Leszek

Komisja Planowania i Strategii Rozwoju 
1. DACH Marzena
2. FALIŃSKA Renata
3. KOCZOROWSKA - SZLASSA Magdalena
4. LECH Anna
5. MAJEWSKA Bogumiła

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  
i Spraw Społecznych 
1. CHOLEWA Andrzej
2. DOMAN Wojciech 
3. KUBLIK Mariola
4. MAJEWSKA Bogumiła
5. NOWAK Irena

Komisja Rewizyjna
1. CHOLEWA Andrzej (przewodniczący)
2. KOCZOROWSKA-SZLASSA Magdalena
3. NEJMAN Rafał

Składy komisji

Od stycznia wójt Janusz BUDNY  
przyjmuje Interesantów  

w poniedziałki 14.00-17.00,
a zastępca wójta,  

Tomasz KOSTYRA  
przyjmuje Interesantów w piątki 

w godz. 12.00-15.00
po uzgodnieniu w sekretariacie 

terminu i podaniu  
tematu rozmowy  

(tel. 22 789 01 20 w. 201).

Zapraszamy także do kontaktu 
za pośrednictwem poczty email: 

urzad@wiazowna.pl   

Nasi pracownicy są do Państwa 
dyspozycji w godzinach  

pracy urzędu.

• gminnego budownictwa mieszkanio-
wego; 

• zieleni gminnej i zadrzewień; 
• cmentarzy gminnych; 
• utrzymania gminnych obiektów i urzą- 

dzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym zapew-
nienia kobietom w ciąży opieki socjal-
nej, medycznej i prawnej; 

• porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli oraz ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  
w tym wyposażenia i utrzymania gmin-
nego magazynu przeciwpowodziowego; 

• wspierania i upowszechniania idei sa-
morządowej, w tym tworzenia warun-
ków do działania i rozwoju jednostek 
pomocniczych i wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej; 

• promocji gminy; współpracy i działalno-
ści na rzecz organizacji pozarządowych; 

• współpracy ze społecznościami lokal-
nymi i regionalnymi innych państw.

Gminy wykonują też zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej, a na 
mocy porozumień mogą realizować za-
dania będące w kompetencjach innych 
samorządów. DW
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Dotacje na odbiór azbestu

Bądź bezpieczny

W kwietniu 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
uruchomił nabór wniosków w ramach Programu 

nr 2014-Oz-21 „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 
terenie województwa mazowieckiego”. Gmina złożyła wnio-
sek i uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości  
do 13.500 zł. 

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu 
drogowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych 
są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie 
licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne 
do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla 
budżetu państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkow-
nikom dróg.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 
około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 
150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają  kierowcy wyha-
mować i bezpiecznie ominąć pieszego. UG

W bieżącym roku gmina Wiązowna otrzymała aż dwie dota-
cje na odbiór azbestu z nieruchomości położonych na tere-
nie gminy: o wartości 13 500 zł i 36 289 zł.

Przypominamy, że każdy pieszy, który porusza się po zmierz-
chu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Ele-
mentami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane 
do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Za brak odblasku 
grozi mandat – od 20 do 500 zł.

31.10.2014 r. zakończono realizację zadania pn: „Odbiór 
i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nierucho-
mości na terenie Gminy Wiązowna”. Łączny koszt zadania 
wyniósł 15 881,82 zł z czego 13 499,00 zł, tj. 85 % kosz-
tu kwalifikowanego brutto stanowi dotacja WFOŚ. Dzięki 
dotacji oraz środków własnych zabezpieczonych w budżecie 
gminy odebrano 39,852 Mg materiałów zawierających azbest  
z 18 nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązowna.

W lipcu 2014 r. WFOŚ w Warszawie podjął decyzję o uru-
chomieniu II naboru wniosków i ogłosił nowy termin skła-
dania wniosków o dotację na zadanie. W ramach środków 
przeznaczonych na zadanie, Gmina Wiązowna otrzymała do-
finansowanie w formie dotacji w wysokości do 36 289,00 zł  
na odbiór i transport azbestu z nieruchomości na terenie naszej 
gminy. Wniosek na w/w zadanie dotyczył pozyskania środków 
w formie dotacji na odbiór i utylizację ok. 107 Mg azbestu  
z 44 nieruchomości położonych na terenie gminy Wiązowna. 
Koszt zadania obliczono na kwotę 42 693,00 zł w tym kwota 
dofinansowania z WFOŚiGW wynosi 36 289,00 zł, tj. 85 % 
kosztu kwalifikowanego brutto. JOANNA IWAŃSKA

Uprzednio obowiązujące zapisy ustawy - prawo o ruchu 
drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów 
odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. 

Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od 
wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się 
umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki 
piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są 
dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł się 
poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez ele-
mentów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy 
przepis nie będzie miał zastosowania w strefie zamieszkania 
– tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem.
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AktuAlności

Właścicielu! 
Zgłoś się!

Z pomocą hospicjum
W związku z zakończeniem postępowa-
nia w sprawie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków w Gminie Wiązow-
na, apelujemy do właścicieli nierucho-
mości położonych w Gminie Wiązowna,  
aby zgłaszali się z aktualnymi informa-
cjami o nieruchomościach.

Ponad 330 paczek świątecznych pier-
ników, ręcznie zdobionych przez ludzi 
dobrej woli, zostało przygotowanych 
na rzecz Domowego Hospicjum Dzie-
cięcego „Promyczek”. Akcję przygoto-
wała Anna NIEDŹWIEDZKA – JĘDRZE-
JEWSKA, artystka plastyk, rzeźbiarka  
i malarka.

Zaszczytna statuetka dla ZWiK

Tegoroczna, XXI edycja konkur-
su miała charakter jubileuszowy,  
bo związany z 95-leciem Państwo-

wej Inspekcji Pracy w Polsce, a patronat 
nad nią objął Marszałek Sejmu RP. Przy-
gotowano związaną z rocznicą wystawę 
ukazującą dzieje PIP, od momentu po-
wołania jej dekretem Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. 
Statuetkami „Mecum Tutissimus Ibis”  
(„Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”) 
uhonorowano w trzech kategoriach za-
kłady pracy w zależności od ilości za-
trudnianych pracowników: do 50 osób, 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Wiązownie zdobył nagrodę w kon-
kursie „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”, zorganizowanym 
przez Głównego Inspektora Pracy. Uro-
czyste wręczenie statuetek i dyplomów 
odbyło się 25.11.2014 r. w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie.

od 51 do 250 oraz od 250 wzwyż. Wią-
zowski ZWiK znalazł się w pierwszej  
z nich, a nagrodę wraz z gratulacjami 
odebrał jego dyrektor Janusz CHABER.

„Wprawdzie w naszym zakładzie 
zawsze było bezpiecznie, ale nie przy-
puszczałem, że znajdziemy się w tak za-
cnym gronie” – skomentował dyrektor. 
Artystycznym akcentem spotkania był 

koncert kwartetu smyczkowego Altra 
Volta, który z pełną wdzięku, nagrodzo-
ną rzęsistymi oklaskami brawurą wyko-
nał m.in. fragmenty „Wiosny” z cyklu 
„Cztery pory roku” Antonia Vivaldiego, 
jeden z „Tańców węgierskich” Johanne-
sa Brahmsa, „Lady be Good” George`a 
Gershwina. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

Każda zmiana w ewidencji gruntów 
i budynków ma wpływ na prawi-
dłowość naliczenia podatku i jego 

wysokość. Wnioski zawierające infor-
mację o nieruchomości po modernizacji 
ewidencji, będą podstawą do naliczenia 
podatków (tj. formularza IN – informa-
cja w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego). For-
mularz IN dostępny jest w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna 
oraz na stronie: www.bip.wiazowna.pl

Wyjaśnień i pomocy przy wypełnieniu 
druku udzielają pracownicy Referatu Po-
datków i Opłat UG Wiązowna pod nume-
rem telefonu 22 789 01 20 wew. 241, 242 
i 243 oraz w Urzędzie Gminy Wiązowna 
ul. Lubelska 59. ELŻBIETA CIEŚLAK

W akcję zaangażowali się wo-
lontariusze z Centrum Wo-
lontariatu w Radiówku, któ-

rych do kolejnych działań mobilizuje 
Krystyna MOTYKA – koordynatorka 
wolontariatu. Piękne pierniki - cegiełki 
są rozprowadzane w grudniu br., a cała 
kwota ze zbiórki zostanie przekazana  
na rzecz otwockiego hospicjum.

Okres przedświąteczny to czas, kiedy 
warto pamiętać o potrzebujących, a tych 
w hospicjum nie brakuje. Zachęcamy 
do hojnych datków na rzecz instytucji. 
Domowe Hospicjum Dziecięce „Promy-
czek” obejmuje domową opieką palia-
tywną nieuleczalnie chore i umierające 
dzieci z kilku powiatów województwa 
mazowieckiego. „Promyczek” zapew-
nia całodobową i całotygodniową opie-

kę chorym dzieciom przebywającym  
w swoich rodzinnych domach, bezpłat-
nie wypożycza im niezbędny sprzęt me-
dyczny oraz udziela wsparcia socjalne-
go rodzinom, które z powodu choroby 
dziecka znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej. DW

Fundacja Domowe Hospicjum 
Dziecięce Promyczek,

ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock
konto: 

34 1240 1037 1111 0010 2851 5903 
z dopiskiem „Pierniczek”

Odpis 1 % podatku
KRS 0000336442 
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Mieszkańcy 
wybrali
Dwukrotnie mieszkańcy gminy musieli 
głosować na wójta gminy. W pierwszej 
turze żaden z kandydatów nie otrzy-
mał więcej niż 50 % ważnych głosów,  
w związku z czym po dwóch tygo-
dniach do urn ruszyło 4419 mieszkań-
ców, którzy w głosowaniu na wójta wy-
brali Janusza BUDNEGO.

I tura (16.11.2014 r.)
Anna BĘTKOWSKA (KWW Anny Bęt-
kowskiej) – 1062 (20,28 %) głosów
Janusz Witold BUDNY (KWW Janusz 
Budny) – 1646 (31,44 %) głosów
Mariusz Bogdan CEGLIŃSKI (KWW 
Nowoczesna Gmina) 1087 (20,76 %) 
głosów
Roman ZDUNIK (KWW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 1441 (27 %) głosów

II tura (30.11.2014 r.)
Janusz Witold BUDNY (KWW Janusz 
Budny) – 2271 (51,39 %) głosów
Roman ZDUNIK (KWW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 2148 (48,61 %) głosów

Więcej informacji na www.pkw.gov.pl

Zgodnie z prawem komitety wybor-
cze mają 30 dni na usunięcie materia-
łów wyborczych (plakatów, ulotek, ba-
nerów). Niezastosowanie się do tego 
obowiązku jest traktowane jako wykro-
czenie zagrożone karą grzywny. W przy-
padku, gdy komitety zapomną o swoich 
„reklamach”, te zostaną  usunięte na 
wniosek wójta, a za ich usunięcie koszt 
poniesie dany komitet. Komitet może 
zostać ukarany karą grzywny za zaśmie-
canie, jeśli materiały wyborcze leżeć 
będą na ziemi (np. zerwane z tablic lub 
słupów). Prosimy o zrobienie porządku 
(po sobie)! DW

Wyniki wyborów c.d.

Rada Powiatu w Otwocku
Okręg Nr 1: Gmina Otwock
Krzysztof Jarosław BOCZARSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość) – członek Zarządu 
Powiatu
Artur Grzegorz BRODOWSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Jacek Ryszard CZARNOWSKI (KW Platforma Obywatelska)
Janusz GOLIŃSKI (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
Kacper Jakub KAMIŃSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Piotr Mateusz KUDLICKI (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Krzysztof Jan SZCZEGIELNIAK (KWW Nasz Wspólny Dom)
Jarosław WIĄZOWSKI (KW Platforma Obywatelska)

Okręg Nr 2: Gmina Karczew
Mirosław PSZONKA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) – Starosta Otwocki
Mariusz SZOSTAK (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
Władysław Dariusz ŁOKIETEK (KWW Wspólnota Samorządowa) – w wyniku wybo-
rów na Burmistrza Karczewa mandat obejmie Grażyna OLSZEWSKA

Okręg Nr 3: Gmina Józefów
Kazimierz CIORGA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) 
Mateusz Krzysztof ROJEK (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Paweł RUPNIEWSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Wicestarosta Otwocki
Bogumiła Alicja WIĘCKOWSKA (KW Platforma Obywatelska)

Okręg Nr 4: Gminy Celestynów i Wiązowna
Dariusz Grzegorz GRAJDA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) – Przewodniczący rady
Agnieszka Ewa ŁĄTKA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
Barbara MARKOWSKA (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Wiceprzewodnicząca rady
Roman ZDUNIK (KW Prawo i Sprawiedliwość) – Członek Zarządu Powiatu

Okręg Nr 5: Gminy Kołbiel, Osieck i Sobienie-Jeziory
Aneta Renata BARTNICKA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) – Członkini Zarządu 
Powiatu
Grzegorz MICHALCZYK (KWW Nasz Wspólny Dom)
Dariusz Mirosław SOKÓŁ (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Zdzisław Grzegorz ZYCH (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Okręg Nr 7 (powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński)
Kinga Magdalena GAJEWSKA (KW Platforma Obywatelska)
Krzysztof KAWĘCKI (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Jolanta Maria KOCZOROWSKA (KW Platforma Obywatelska)
Anna Maria KRUPKA (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Ludwik Jerzy RAKOWSKI (KW Platforma Obywatelska) – Przewodniczący Sejmiku
Erwina Lilia RYŚ-FERENS (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
Anna Ewa SIKORA (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Dorota Janina STALIŃSKA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
Piotr Michał UŚCIŃSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Bożena Jadwiga ŻELAZOWSKA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)

Na podstawie www.pkw.gov.pl
 DW

W listopadowym numerze „Powiązań”  zamieściliśmy informację o wynikach wy-
borów do rady gminy. Teraz publikujemy wyniki głosowania do rady powiatu (w któ-
rej zasiada 2 mieszkańców gminy) i sejmiku województwa (1 mieszkanka gminy).
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Sport osób 
niepełnosprawnych

Zmiany w kulturze

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program upowszech-
niania sportu osób niepełnosprawnych”. Wnioski należy 
składać i przesyłać elektronicznie do 31 grudnia 2014 r. 
Pula środków przeznaczonych na wspieranie zadań wynosi  
14 898 000,00 zł.

„Powierzając obowiązki dyrektora, liczę na pełne zaan-
gażowanie tak w rozwój kultury, jak i w podtrzymywanie 
pięknych tradycji naszej gminy” – powiedział wójt Janusz 
BUDNY, przekazując zarządzenie o powierzeniu obowiąz-
ków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pani Karolinie 
POSZWALD-SMOLIŃSKIEJ.

Program ma na celu wspieranie rozwoju sportu osób 
niepełnosprawnych, kształtowanie zdrowego stylu ży-
cia, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu dla osób niepełnosprawnych oraz kształcenie zdrowej 
rywalizacji.

Wnioski można składać na organizację zajęć sekcji spor-
towych i imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych 
–„Animator sportu osób niepełnosprawnych”, a także orga-
nizację obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych i za-
kup sprzętu sportowego. 

Do 31 grudnia br. wnioski, sporządzone na formula-
rzach udostępnionych w systemie elektronicznym Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki – AMODIT, należy złożyć  
w wersji elektronicznej i papierowej. Na kopercie należy 
dopisać „Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych 
– FRKF 2015”.

NA PODSTAWIE INFORMACJI MSIT 
DW

Od 10 grudnia br. Karolina POSZWALD-SMOLIŃSKA 
jest upoważniona do pracy w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie na stanowisku p.o. dyrektora. 

Mieszkanka Kącka ma 37 lat, jest absolwentką Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie, a także słuchaczką studiów po-
dyplomowych warszawskiej ASP. 

Warto przypomnieć, że sytuacja kadrowa w GOK  
nie była łatwa. Po zakończeniu współpracy z Arkadiuszem 
GŁOGOWSKIM – obecnie założycielem i reżyserem Te-
atru „Grot” – obowiązki dyrektora powierzono Romanowi  
SADOWSKIEMU, jednemu z pracowników ośrodka.  
We wrześniu br. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrekto-
ra, jednak pod koniec listopada br. powołana komisja kon-
kursowa (po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły na 
konkurs), nie zarekomendowała żadnego kandydata na sta-
nowisko dyrektora.

Nowej dyrektor oraz całej kadrze ośrodka życzymy wielu 
sukcesów.

DW

Karolina POSZWALD-SMOLIŃSKA urodziła się  
w 1977 roku w Warszawie. Ukończyła studia wyższe  
w warszawskiej Europejskiej Akademii Sztuk, na wy-
dziale malarstwa. Jest członkiem Związku Polskich  
Artystów Plastyków. Z GOK w Wiązownie związana  
od 2008 roku, od 2009 roku śpiewa w Mienia River 
Gospel Choir, a od 3 lat działa w Wiązowskim Teatrze 
Amatorskim.

21.12. godz. 19.00 – „Królewna Śnieżka  
i 7 Krasnoludków” – bajka muzyczna dla dzieci  
i dorosłych. Wystawia Wiązowski Teatr Amatorski. 
GOK Wiązowna

8.01. godz. 18.00-19.30 – Spotkania z rękodziełem.  
Dom Kultury „Nad Świdrem”, Wola Karczewska

9.01. godz. 18.00-19.30 – Spotkania z rękodziełem.  
GOK Wiązowna

11.01. godz. 12.45 – Bajkowy Poranek  
„W Karzełkowie” – bajka muzyczna w wykonaniu 
Wiązowskiego Teatru Amatorskiego. GOK Wiązowna

18.01. godz. 16.00 – Dzień Babci i Dziadka  
– zapraszamy Seniorów z gminy Wiązowna.  
GOK Wiązowna 

19-30.01 – FERIADA. Szczegółowy plan zajęć będzie 
dostępny na stronie www

Informacje o wydarzeniach (na stronę www.wiazowna.pl  
i do gazety) prosimy przesyłać na adres: powiazania 
@wiazowna.pl

GOK w Wiązownie zaprasza:
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OświatOwe wieści

W oczekiwaniu na Święta 
11.12.2014 r. w Zespole Szkolno-Gim-

nazjalnym w Wiązownie odbyła się uro-
czysta Wigilia  Ognisk TPD z Wiązowny  
i Malcanowa. O podopiecznych ognisk nie 
zapomniał  Święty Mikołaj. Dzięki spon-
sorom zostali obdarowani wymarzonymi  
prezentami.

12.12.2014 r., jak co roku uczniowie 
klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Wią-

zownie wraz z wychowawczynią Panią 
Anną Ostrysz udali do Radiówka  z wi-
zytą do podopiecznych stowarzyszenia 
„Jesteśmy”. Rodzice uczniów pomo-
gli przygotować prezenty, a uczniowie 
przygotowali program artystyczny skła-
dający się z wierszy i kolęd. Podopieczni 
stowarzyszenia przygotowali „Jasełka” 
i mały upominek dla każdego ucznia. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
śpiewaniem kolęd. 

W przedświątecznym tygodniu 
uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas 
wybrali się z programem artystycz-
nym i własnoręcznie wykonanymi 
prezentami do Domu Opieki „Iwona”  
w Wiązownie oraz Domu Opieki „Me-
disystem” w Majdanie. Na relacje  
z wydarzeń naszej szkoły zapraszamy 
na strony internetowe spwiazowna.
waw.pl i gimnwiaz.waw.pl

KATARZYNA LACKA
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Relacje

60 mln dla NGO
Do 19.01.2015 r. trwa nabór wniosków 
w otwartym konkursie ofert na naj-
lepsze projekty dofinansowywane  
w 2015 r. ze środków krajowego Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich (P FIO). 

W konkursie mogą wziąć udział 
organizacje pozarządowe oraz  
podmioty wymienione w art. 3  

„Osiemnastka” w RYTMie
Pełnoletniość (18 lat) Zespołu Tańca 
Nowoczesnego RYTM świętowano  
11 grudnia br.. Spotkanie poprowadzi-
ła p. Anna CHWALCZUK, założyciel-
ka, instruktorka i opiekunka zespołu,  
a w wydarzeniu wzięli udział m.in. wójt 
Janusz BUDNY oraz radne Mariola  
KUBLIK, Bogumiła MAJEWSKIEJ, Mag- 
dalena KOCZOROWSKA-SZLASSA.  

W sumie sekcja taneczna RYTM 
otrzymała 668 medali i pucha-
rów w kategoriach solowych 

i duetach różnych form tańca. Chore-
ografie zespołowe nagrodzone zostały 
106 pucharami! Dziewczęta z RYTMu 
uczestniczyły we wszystkich wydarze-
niach kulturalnych organizowanych 
przez GOK w imprezach gminnych  
i powiatowych. W Kielcach na Ogólno-
polskim Harcerskim Festiwalu Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej w lipcu 1996 r.  

zespół otrzymał nazwę RYTM. Kolej-
nym ważnym wydarzeniem w historii 
zespołu było uczestnictwo w I Między-
narodowym Konkursie Współczesnych 
Form Tańca Młodzieżowego w Białym-
stoku w listopadzie 1996 roku. Potem 
już regularnie przez 18 lat zespoły GOK 
prezentowały swój dorobek artystyczny 
w wielu kategoriach tanecznych i wie-
kowych zdobywając cenne trofea w po-
staci pucharów i medali  w Białymstoku 
i Wasilkowie. 

Dziewczęta brały również udział  
w wydarzeniach krajowych: Otwarty 
Puchar Warmii i Mazur - Nidzica 2007, 
Ogólnopolski Turniej Tańca Nowocze-
snego – Tomaszów Maz. 2005, Puchar 
Warmii i Pomorza – Lidzbark War-
miński 2006, I Bałtycki Festiwal Tań-
ca Nowoczesnego – Darłówko 2006,  
X Ogólnopolski Festiwal Tańca No-
woczesnego – Białe Błota k/Bydgosz-
czy 2009, Otwarty Turniej Tańca No-

woczesnego w Łosicach (2006-2014). 
Tancerki uczestniczyły chętnie w Tur- 
niejach Tańca Sportowego w War- 
szawie i na Mazowszu (od 2002 r.),  
w Otwartych Mistrzostwach Łodzi w Tań- 
cu Sportowym ZNTS (od 2007 r.), w Mi- 
strzostwach Polski PZTS (od 2008 r.),  
w Mistrzostwach Świata i Europy  
w Tańcu Sportowym w Łodzi 2010  
i na Węgrzech w Veszprem w 2011  
i 2012 roku.

Na uroczystości 18. lecia podopiecz-
ne GOK zaprezentowały 11 pokazów 
tanecznych, złożonych z występów gru-
py początkującej, miniformacji TAKCIK 
i RYTM II oraz solistek i duetów z ze-
społów TAKT i RYTM I. Na zakończe-
nie wniesiono torty z napisami i świecz-
kami na 18-lecie RYTMU. 

Dziękujemy sponsorom wydarzenia, 
pani Katarzynie Rostek i panu Stanisła-
wowi Łysikowi. 

 ANNA CHWALCZUK
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ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wyso-
kość środków na finansowanie progra-
mu wynosi 60 000 000,00 zł, w tym  
57 600 000,00 zł przeznaczono na do-
tacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono 
na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel 
główny P FIO, jakim jest zwiększenie 

zaangażowania obywateli i organiza-
cji pozarządowych w życie publiczne. 
Realizacja P FIO ma umożliwić oby-
watelom angażowanie się w różnorod-
ne działania na rzecz innych, swoich 
wspólnot oraz w tworzenie, realizację  
i monitoring polityk publicznych.  
Maksymalny czas realizacji projek-
tu wynosi 01.05 – 31.12.2015 (pro-
jekty jednoroczne) oraz 1.05.2015 
– 30.11.2016 (projekty dwuletnie). 
Wymagany wkład własny.

Więcej informacji www.pozytek.gov.pl
DW
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WyWiad

Kadencja dialogu
Z wykształcenia ekonomistka, prowadzi własną działalność gospodarczą.  
Od wielu lat z energią i poświęceniem angażuje się w działalność społeczną. 
Nieprzerwanie od 2006 roku pełni funkcję radnej, w listopadzie br. została wy-
brana na stanowisko przewodniczącej rady. Z Renatą FALIŃSKĄ o pracy w sa-
morządzie rozmawia redakcja.

Na początek proszę o przyjęcie gra-
tulacji z okazji wyboru na przewodni-
czącą rady gminy. To odpowiedzialne 
zadanie …

– Dziękuję za gratulacje. Zadanie, 
które stoi przede mną, jest ogromnie 
odpowiedzialne i wiem, że wtedy, gdy 
będę słuchała i mądrze działała, wszyst-
ko się uda. 

Jest pani radną od 2006 roku, przez 
trzy kadencje samorządu reprezentuje 
Pani mieszkańców Kącka i Pęclina. Jak 
ocenia Pani swoją dotychczasową pracę 
w radzie?

– Jestem radną już trzecią kaden-
cję i wiele się przez ten czas nauczyłam.  
W pierwszej kadencji byłam przewod-
niczącą komisji budżetowej, w drugiej  
– przewodniczącą komisji statutowej, a te- 
raz przede mną największe wyzwanie. Za-
wsze starałam się pracować dla społeczno-
ści, gdyż bardzo lubię pomagać ludziom. 
Uważam, że wiele udało się zrobić, ale po-
trzeby są ogromne. Nadal trzeba pracować 
i rozsądnie zarządzać środkami społeczny-
mi tak, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

W wyborach na wójta poparła Pani 
Janusza Budnego. Dlaczego?

– W wyborach na Wójta startowało 
czterech kandydatów i uważam, że pan 
Janusz Budny był najlepszym kandydatem 
na Wójta Gminy Wiązowna. Posiada do-
świadczenie samorządowe, jest człowie-
kiem wrażliwym, uczciwym, pracowitym 
i od lat działa dla dobra mieszkańców. 

Co będzie najważniejsze we współ-
pracy między wójtem a radą? 

– Musimy wzajemnie się słuchać i prze-
konywać argumentami. Wiemy wszyscy, 
że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Trze-
ba skupić się na rozwoju gminy, gdyż jest 
wiele do zrobienia. Mieszkańcy nas wy-
brali i oczekują wymiernych efektów na-
szej pracy. 

Od czego zaczęła Pani pracę na stano-
wisku przewodniczącej?

– Spotkałam się z całą Radą i Wójtem 
celem określenia, do jakiej komisji każdy 

radny chciałby należeć. Poza tym usta-
liłam dyżury i zasady kontaktu z miesz-
kańcami – tylko stałe relacje ze społe-
czeństwem gwarantują, że nasze działania 
będą właściwe. 

Jednym z priorytetów, który wska-
zuje Pani w pracy samorządowca,  
to umiejętność rozmowy ze społeczeń-
stwem. Czy nowa kadencja ma szansę 
być czasem dialogu?

– To bardzo ważna cecha, gdyż – tak 
jak już powiedziałam – tylko w rozmo-
wach z mieszkańcami dowiemy się, czego 
od nas oczekują. Jestem pewna, że będzie 
to kadencja dialogu.

Przed władzami gminy stoi wiele po-
ważnych zadań: inwestycje, oświata, opie-
ka zdrowotna, a także polepszenie jakości 
pracy urzędu. Przed Państwem pierwszy 
budżet nowych władz… Czy któraś z tych 
spraw zostanie ujęta w uchwale?

– Wszyscy wiemy, że zadań gminy jest 
wiele, ale musimy pamiętać tak o inwesty-
cjach, jak i oświacie, opiece zdrowotnej, 
należy wpierać działalność kulturalną, 
sportową i pomagać w wielu innych kwe-
stiach. Należy także myśleć o poprawie 
jakości pracy urzędu.  Uważam, że budżet 
musi być zrównoważony i właśnie taki 
plan finansowy będziemy starać się wspól-
nie z Wójtem stworzyć.

Jak ocenia Pani możliwości i umiejętno-
ści nowego składu rady? 

– Jeszcze się nie poznaliśmy. Wszyst-
ko przed nami. Wiem, że mądrzy ludzie 
dążą do rozwoju. Wybrało nas społe-
czeństwo – mieszkańcy dali nam man-
dat zaufania. Przed nami 4 lata pracy dla 
osiągnięcia celów społecznych. Jednym 
z pierwszych trudnych zadań będzie  
na pewno uchwała budżetowa na 2015 
rok. Projekt został przygotowany jeszcze  
w poprzedniej kadencji, na pewno  
będzie wymagać wielu zmian. Zrobimy 
to w styczniu i mimo, iż nie będzie to 
łatwe zadanie, jestem pewna, że osią-
gniemy porozumienie i uchwalimy bu-
dżet zrównoważony, budżet dla miesz-
kańców.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiązowna  

pełni dyżur w siedzibie UG  
w poniedziałki w godz. 16.30-17.00  
w Biurze Rady II piętro, pok. 207.  

Stały dyżur pod telefonem  
501 104 853,  

e-mail: renata.falinska@wp.pl  
lub rada@wiazowna.pl. 

Dyżury radnych nie zostały jeszcze 
ustalone, sukcesywnie będziemy  

Państwa informować.  

Czego życzyć Pani na święta Bożego 
Narodzenia i w nadchodzącym Nowym 
Roku?

– Proszę życzyć mi zdrowia, spokoju, 
zrozumienia dla innych i podejmowania 
decyzji, które niosą samo dobro.

A jakie życzenia chciałaby Pani zło-
żyć mieszkańcom? Oczywiście, z na-
dzieją na ich spełnienie…

– Wszystkim mieszkańcom gminy Wią-
zowna życzę zdrowia, szczęścia, wzajem-
nej życzliwości, zrozumienia oraz zatrzy-
mania się na chwilę i pobycia ze swymi 
bliskimi. Wszystkiego najlepszego na nad-
chodzące Święta Bożego Narodzenia!

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy 
wiele dobrego i mamy nadzieję, że ga-
zeta stanie się miejscem kontaktu Pani, 
radnych ze społeczeństwem.

– Również wyrażam taką nadzieję.  
W „Powiązaniach” na pewno powin-
no się prezentować sprawy, które pod-
legają radzie i wójtowi, przedstawiać 
różne propozycje rozwiązań i dysku-
tować. Tak wyobrażam sobie misję ga-
zety samorządowej.
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OgłOszenia

GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych,  
dzikich itp ......605 874 227, 603 703 660, 605 043 117
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66

Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28
Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)
 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Oczyszczalnia ścieków w Emowie 
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin) 
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134 
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck) 
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113 
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736 
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)

 
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743 
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

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

Ważne telefony

Niższe podatki w 2015 roku

Możliwość decydowania orga-
nów gminy zarówno o zwol-
nieniach podatkowych, jak i o 

wysokości stawek podatkowych obowią-
zujących na terenie gminy jest ważnym 
elementem polityki podatkowej w gmi-
nie. Na sesji w dniu 29.11.2014 r. podję-
to uchwały: w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 
na 2015 r. i obniżenia ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego. W uchwale w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości 
na 2015 r. określono stawki podatkowe 
na poziomie roku 2014, z wyjątkiem 

Rada Gminy Wiązowna jednogłośnie zdecydowała o obniżeniu podatków  
na 2015 r. Wprowadzone zostało także nowe zwolnienie w podatku od nierucho-
mości, obejmujące grunty wydzielone geodezyjnie na budowę lub poszerzenie 
istniejących dróg publicznych i wykorzystywane na ten cel

stawki dla budynków pozostałych (którą 
zmniejszono z kwoty 3,83 zł do kwoty 
2,95 zł). Zauważyć należy, że stawka ta 
dotyczy m.in. budynków gospodarczych,  
wolnostojących garaży,  komórek. 

 Obniżenie, o 10%, ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego skutkuje tym, iż stawki 
podatku rolnego w 2015 r. wynosić będą 
odpowiednio: 137,50 zł od 1 ha przeli-
czeniowego (dla gruntów gospodarstw 
rolnych) i 275 zł od 1 ha fizycznego (dla 
pozostałych gruntów). Wniosek w spra-
wie obniżenia ceny żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolne-

go, złożyli rolnicy z terenu Gminy Wią-
zowna.

Wprowadzone zostało nowe zwolnie-
nie w podatku od nieruchomości, obej-
mujące grunty wydzielone geodezyjnie 
na budowę lub poszerzenie istniejących 
dróg publicznych i wykorzystywane na 
ten cel, w sytuacji, kiedy postępowanie 
w sprawie przekazania nieruchomości 
na rzecz Skarbu Państwa lub właściwych 
jednostek samorządu terytorialnego nie 
zostało zakończone. Zwolnienie przy-
sługuje po przedstawieniu dokumentu 
(decyzji), z którego wynika cel i sposób 
użytkowania wskazanych gruntów i zło-
żeniu stosownej deklaracji podatkowej. 
Przyjęcie takiej regulacji prawnej jest za-
sadne zarówno z uwagi na ważny interes 
podatnika, jak również ważny interes pu-
bliczny. ELŻBIETA CIEŚLAK

W walce ze wścieklizną
Wścieklizna jest śmiertelną cho-

robą wirusową, przebiegającą 
z objawami zapalenia mózgu 

i rdzenia. Człowiek może zarazić się nią 
w kontakcie ze śliną chorego na wście-
kliznę zwierzęcia. Obowiązek szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie dotyczy 
psów, jednak ze względu na zdrowie i 
bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, lekarze 
weterynarii zalecają, aby również koty 
i fretki (wypuszczane są na zewnątrz 
poza domy lub mieszkania) szczepić 
przeciw tej chorobie.

Plan szczepień przeciwko wściekliź-
nie na I kwartał 2015 roku.

31.01.2015
Żanęcin   godz. 9.00 
Rudka    godz. 10.00
Dziechciniec  godz. 11.00 
Pęclin    godz. 12.30 
Malcanów   godz. 14.00 

28.02.2015
Michałówek  godz. 9.00 
Izabela    godz. 10.00 

Zakręt /a/   godz. 12.00
Zakręt  /b/   godz. 14.00

28.03.2015
Stefanówka  godz. 9.00
Majdan /a/   godz. 10.00
Majdan /b/   godz. 11.30

Lecznica Weterynaryjna 
w Wiązownie

ul. Boryszewska 2
tel. 604 472 994, 22 789 01 23

Lek. wet. L. Bętkowski, 
lek.wet. D. Gałązka



OświatOwe wieści

14 Powiązania grudzień 2014

Wystawy  
fotografii  
Na zajęciach artystycznych ucz- 

niowie klasy II i III gimnazjum 
w ZSG w Zakręcie rozwijają 

swój talent fotograficzny. Efektem pra-
cy w pierwszym semestrze są piękne 
zdjęcia ich autorstwa. Klasa II przy-
gotowała wystawę pt. „Moje hobby”,  
a prace, które możemy obejrzeć są pró-
bą przedstawienia zainteresowań i pasji 
za pomocą obiektywu. Natomiast klasa 
III podjęła temat pt. „Czerwony” – i na 
tych fotografiach, zobaczymy kompo-
zycje przedstawiające kolor czerwony, 
przedmioty kojarzące się z tym kolorem 
i inne inspiracje czerwienią.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia 
fotografii, które znajdują się w budynku 
gimnazjum, przy ul. Szkolnej 18. Wysta-
wy będzie można oglądać do końca stycz-
nia.  PAULINA MOŃKO

Misiowe przedszkole świętuje

Mikołaj w Pęclinie

Przedszkolaki chcą oddychać

W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie uroczyście obchodzono 
dzień patrona, przypadający na 25.11. światowy Dzień Pluszowego Misia obcho-
dzony jest od 12 lat! I nie tylko przez dzieci …

Maluszki dzielnie witały się  
z Mikołajem podając swo-
je imię. Zaśpiewały dla nie-

„Badania psychospołecznych uwarun-
kowań palenia tytoniu duże znaczenie 
przypisują środowisku rodzinnemu,  
w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wąt-
pliwości, że pierwszym środowiskiem 
rozwojowym i wychowawczym dziecka 
jest rodzina, która kształtuje wzory za-
chowań w odniesieniu do nałogu pale-
nia tytoniu” – informuje ministerstwo. 

W  wiązowskim przedszkolu 
tego dnia odbyło się pasowa-
nie na przedszkolaka. Dyrek-

tor, przy pomocy czarodziejskiego ołów-
ka, uroczyście mianowała każde dziecko 
przyjacielem Misia Uszatka. Uroczystość 

go przygotowaną wcześniej piosenkę,  
a także zaprosiły go do wspólnej zaba-
wy w kole. Dzieci ze starszych grupach 
również miały przygotowane na cześć 
gościa różne piosenki i zabawy, chętnie 
z nim rozmawiały i siadały na kolanach, 
gdyż każdy chciał go dotknąć. Na ko-
niec wizyty w poszczególnych grupach 
po zapewnieniach dzieci, że będą się 
starały być grzecznie w domu i w przed-
szkolu, Mikołaj obdarował je prezenta-
mi ze słodkościami i ,,Bajką Samograj-
ką” na płycie CD.

Dziękujemy Radzie Rodziców za za- 
kup płyt z bajkami, a tacie Mai z grupy 
Puchatków za poświęcony czas naszym 
przedszkolakom i sprawienie im niespo-
dzianki w postaci Mikołaja.

EWA BUDNY

Jeśli rodzic chce rzucić palenie, a nie 
miał do tego motywacji, to najlepszą  
i najskuteczniejszą będzie zapewne zdro-
wa przyszłość jego dziecka. Telefonicz-
na Poradnia Pomocy Palącym – Cen-
trum Onkologii zaprasza do kontaktu:  
tel. 0 801 108 108 (pon. – pt. w godz. 
11.00 – 19.00). 
 DW

został konkurs „Miś – mój przyjaciel”. 
Dzieci wraz z rodzicami miały za zada-
nie wykonać pracę przestrzenną – postać 
misia. I miejsce w konkursie zajął Julek 
Michalski (3l.) z gr. Krasnali, II miejsce 
– Lena Zatwardnicka (3l.) z gr. Krasnali 
i Dominik Owsianko (6l.) z gr. Mucho-
morków, a III miejsce – Iza Molak (4l.)  
z gr. Jagódek. Gratulujemy! 

KATARZYNA TULIN

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” odwiedzają niezwykli gości.  
5 grudnia do przedszkolaków zawitał św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Gość 
zaczął swoją wizytę od grupy najmłodszych przedszkolaków, które pierwszy raz 
witały go w przedszkolu, więc bardzo przeżywały to spotkanie.

Gminne Przedszkole w Zakręcie przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu 
Przedszkolnej Profilaktyki Antynikotynowej MEN „Czyste powietrze wokół nas”, 
którego celem jest przede wszystkim edukacja antynikotynowa.

zaszczycili swoją obecnością wójt Anna 
BĘTKOWSKA wraz z wicewójtem To-
maszem KOSTYRĄ, którzy wręczyli na-
szym przedszkolakom nagrody za zdo-
bycie II miejsca w Gminnym Konkursie 
Ekologicznym.  Ponadto rozstrzygnięty 
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Nowy plac zabaw

Dodatkowe 
środki dla szkół

Nowoczesny plac zabaw po-
zwala na wciąż nowe wraże-
nia zmysłowe, gdzie poprzez  

percepcję bezpośrednią i pośrednią  
dzieci próbują zrozumieć otoczenie, 
zmierzyć swoje siły. Bezpieczna na-
wierzchnia  jest wykonana z gumo-

15 000 zł zostało pozyskane na wyposaże-
nie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktycz-
ne pomieszczeń dydaktycznych w nowo 
wybudowanych obiektach oświatowych. 
Środki zostały przekazane Zespołowi 
Szkolno-Gimnazjalnemu w Zakręcie na 
doposażenie gimnazjum, które w roku 
szkolnym 2014/2015 zostało zorganizo-
wane w przystosowanym budynku miesz-
kalnym. Wraz z polepszeniem warunków 
pracy i nauki  poprawiono stan wyposaże-
nia szkoły w pomoce dydaktyczne, w tym 
pomoce do zajęć z fizyki i sprzęt. Zaku-
piono również  książki i słowniki.

Kolejne środki w wysokości 20 000 zł  
zostały pozyskane na wyposażenie  
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktycz-
ne pomieszczeń do nauki dzieci 6-let-
nich. Kwota 10 000 zł została przekaza- 
na Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu  
w Wiązownie, a kolejne 10 000 zł – Szko-
le Podstawowej w Gliniance. Placówki 
zaplanowały zakup mebli, pomocy dy-
daktycznych w postaci gier rozwijają-
cych, mat edukacyjnych, zabawek dla 
najmłodszych uczniów, sprzętu do za-
baw ruchowych, tablic oraz materiałów 
edukacyjnych itp.

MARIA DOROTA KANABUS-PROKOP

Dzieci z oddziałów przedszkolnych SP im. Wincentego Witosa z ogromną  
przyjemnością korzystają z nowego miejsca do zabawy, na które pozyskano 
środki w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Celem programu 
jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego 
i warunków do aktywności ruchowej, porównywalnej ze standardami unijnymi  
wychowania przedszkolnego.

W roku 2014 Gmina Wiązowna otrzyma-
ła  zwiększenie części oświatowej sub- 
wencji ogólnej z 0,4% rezerwy na łącz-
ną  kwotę  35.000 zł. Sfinansowane po- 
moce dydaktyczne, książki i sprzęt, wpły- 
ną korzystnie na podniesienie estetyki 
pomieszczeń oraz na wsparcie nauczy-
cieli w działaniach dydaktycznych.

wego granulatu pochodzącego z re-
cyklingu opon. Warto dodać, że jej 
dodatkowym atutem są wesołe kolory,  
łatwość w utrzymaniu i duża trwałość  
i odporność  na ścieranie oraz warunki 
atmosferyczne.

   MARZENA BARAN 

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych, studen-
tów, uczących się lub mieszkających  
na Mazowszu. Spośród 86 uczestni-
ków, którzy nadesłali  swoje wiersze,  
profesjonalne jury przyznało trzy  
nagrody główne i trzy wyróżnienia  
(w kategorii II – młodzież starsza).

Mamy Poetkę
Natalia Ewa Pastucha – uczennica Gim-
nazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II w Gliniance zdobyła 
drugie miejsce w XIX Wojewódzkim 
Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiow-
skiego organizowanym przez Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Natalia Pastucha zajęła II miejsce  
w województwie mazowieckim. Jak 
informuje kadra szkoły, wkrótce zo- 
stanie wydany przez gimnazjum tomik 
jej wierszy, do którego ilustracje wyko-
na artysta – plastyk, wieloletni dyrektor 
naszego gimnazjum, a obecnie członek 
Zarządu Powiatu – Roman ZDUNIK.

DW
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Świąteczny turniej tenisa stołowego

Kartka Bożonarodzeniowa wybrana

Blisko 60 zawodników z terenu całego Mazowsza wzięło udział w Świątecznym 
Turnieju Tenisa Stołowego, zorganizowanym w minioną sobotę 13 grudnia 2014 
r. przez Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna Tak duża frekwencja spowodo-
wana była zapewne atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich uczestników turnieju.

Już po raz trzeci Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie był organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kartka 
Bożonarodzeniowa”. W tym roku tematem przewodnim była postać świętego Mikołaja. Konkurs został objęty honorowym 
patronatem przez Starostę Otwockiego oraz Wójta Gminy Wiązowna, którzy ufundowali nagrody dla laureatów.

Zmagania tenisistów obser-
wował świeżo zaprzysiężony 
Wójt Gminy Wiązowna Janusz 

BUDNY. Turniej został rozegrany  
w 4 kategoriach wiekowych: szko-
ła podstawowa, gimnazjum, amator  
i open. Organizatorów bardzo ucie-
szył fakt udziału zawodników nie tylko  
z terenu Gminy Wiązowna, ale również  

Zarówno w poprzednich edy-
cjach, jak i w tym roku konkurs 
cieszył się dużym powodzeniem 

wśród dzieci i młodzieży ze szkół na te-
renie powiatu otwockiego. W tym roku 
udział wzięło 78 uczestników. Komisja 
konkursowa przy ocenianiu prac wzięła 
pod uwagę zgodność pracy z tematem, 
pomysłowość, oryginalność, estetykę 
wykonania, wkład  pracy, różnorodność 
wykorzystanych surowców, ogólny wy-
raz  artystyczny pracy.

Komisja przyznała następujące na-
grody i wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa klasy I-III
I miejsce – Aleksander Babiuch (Ze-

spół Szkolno-Gimnazjalny w Zakrę-
cie), II miejsce – Kacper Grzęda (Szkoła 

z całego województwa, m.in z Warsza-
wy, Nadarzyna, Sochaczewa.

Organizatorzy pragną podziękować 
sponsorom turnieju: Firmie Styldruk, 
Arturowi Kublikowi oraz Dariuszowi 
Jaranowskiemu za ufundowanie nagród 
rzeczowych oraz za pomoc w organiza-
cji turnieju.
TOMASZ GRZYBOWSKI, GKTS WIĄZOWNA

Podstawowa w Ostrowie), III miejsce 
– Łukasz Kąkol (Szkoła Podstawowa  
w Gliniance) oraz Aleksander Gutowski 
(Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakrę-
cie).

Wyróżnienia: Szymon Twardow-
ski (Szkoła Podstawowa w Gliniance), 
Rozalia Kępińska (Szkoła Podstawowa  
nr 8 w Otwocku), Kacper Oliwa (Ze-
spół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie), 
Kamil Strużyński (Szkoła Podstawowa 
nr 8 w Otwocku)

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
I miejsce – Dominik Pawlak  (Szko-

ła Podstawowa w Zakręcie), II miejsce  
– Mateusz Szymańczak (Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Otwocku), III miejsce 

WYNIKI TURNIEJU
Szkoła podstawowa:
1. Klimczak Laura
2. Kubowicz Karolina
3. Bieleń Kacper
4. Czerederecki Marcin
5. Piotrkowicz Jakub
6. Kublik Bartek

Gimnazjum:
1. Czajkowski Piotr
2. Klepko Jan
3. Kruczyk Patryk
4. Bątruk Paweł
5. Kielczyk Mariusz
6. Ławecki Piotr

Amator:
1. Selerski Mateusz
2. Selerski Damian
3. Purwin Tomek
4. Dudziec Marcin
5. Kowalczyk Paweł
6. Woźniak Damian

Open:
1. Murawski Michał
2. Selerski Mateusz
3. Lebrecht Bartosz
4. Purwin Tomek
5. Selerski Damian
6. Kowalski Tomek

– Jakub Kośla (Zespół Szkolno-Gimna-
zjalny w Wiązownie)

Wyróżnienia: Aleksander Szczepanik 
(Szkoła Podstawowa nr 8  w Otwoc-
ku), Edyta Sokół (Szkoła Podstawowa 
w Augustówce), Zuzanna Sęk (Zespół 
Szkolno- Gimnazjalny w Wiązownie), 
Daniel Rak (Szkoła Podstawowa w Za-
kręcie)

Gimnazjum
I miejsce – Hubert Nowak (Zespół 

Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie), 
II miejsce – Katarzyna Dybcio (Gimna-
zjum nr 1 w Józefowie), III miejsce – Ju-
styna Lis (Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Wiązownie)

KRYSTYNA WRONIEWICZ


