PROFIL ZAUFANY POTWIERDZISZ W URZĘDZIE
Punkt potwierdzający Profil Zaufany już u nas. Wniosek o Profil Zaufany
należy założyć przez Internet (strona https://pz.gov.pl/pz/register)
i poświadczyć w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Punkt dostępny jest na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy
w poniedziałki w godz. 08 - 18 oraz wtorki - piątki w godz. 08 - 16.

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
SMS-owy system powiadamiania to najszybszy sposób na pozyskanie
informacji. Jeśli chcą być Państwo na bieżąco, wystarczy zarejestrować się
na stronie: https://ccnow.pl/tuwiazowna/
lub wypełnić ulotkę dostępną w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Mogą Państwo także do nas zadzwonić pod nr 22 512 58 32 i podać nam
dane, a my umieścimy je w systemie.
Ważne! Przy wypełnianiu prosimy zaznaczyć
tylko JEDNĄ miejscowość.

PRAWNIK POMAGA ZA DARMO!
Wszyscy mieszkańcy naszej gminy, potrzebujący porady prawnej,
mogą skorzystać z bezpłatnych usług prawnika
w Urzędzie Gminy Wiązowna.
Zapisy poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01).
Prawnicy przyjmują: w poniedziałek i środę w godz. 12.00-16.00
oraz w czwartek w godz. 8.30-12.30.

Moja Gmina Wiązowna

KONCERT CHARYTATYWNY DLA HANI
7 kwietnia (niedziela) godz. 17.00 w Hotelu Brant w Majdanie
Wystąpią: Marysia Sadowska z zespołem „No Logo”, kabaret „Na chwilę”,
Daria Leleń z przyjaciółmi. W programie licytacje i bankiet.
Bilety - „Cegiełki” w cenie 100 zł do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wiązownie (ul. Kościelna 41), Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna
i jej filiach w Duchnowie i Gliniance.
Całkowity dochód z koncertu i licytacji przeznaczony zostanie
na leczenie Hani Giepardy z Czarnówki.
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Hani na konto Fundacji Avalon
nr: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001, KRS 0000270809,
z dopiskiem: Gieparda 7976.

OTWARTA SOBOTA
Zapraszamy 6 kwietnia w godz. 8.00-16.00
do Urzędu Gminy Wiązowna (tel. 22 512 58 00)
i do Zakładu Gospodarki Komunalnej (tel. 22 789 01 33).
Dowody osobiste / działalność gospodarcza / podatki / sieci kanalizacyjne
i wodociągowe / zaświadczenia / wnioski /
i inne sprawy – jak w dni robocze.

RADA SENIORÓW – ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

ODBIÓR ŚMIECI – OPŁATY WZROSNĄ OD LIPCA

Szukamy chętnych do współpracy na rzecz seniorów. Wkrótce rozpocznie pracę
nowa Rada Seniorów Gminy Wiązowna, która doradza, jak ułatwiać życie osobom
starszym mieszkającym w naszej gminie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.
Kto może zostać członkiem?
- Przedstawiciel organizacji pozarządowej, zrzeszającej osoby starsze oraz
podmioty działające na rzecz osób starszych zgłoszone spośród swoich członków
lub innych mieszkańców Gminy Wiązowna.
- Przedstawiciel osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej
15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.
Zgłoszenie kandydatów
Od 18.03 do 18.04 wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć
do Komisji Wyborczej - Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. 001
w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data stempla pocztowego).
Formularze zgłoszeniowe
Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.wiazowna.pl w zakładce Wybory – Wybory Rady Seniorów Gminy
Wiązowna oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Wiązowna,
ul. Lubelska 59.
Zadania Rady Seniorów
Integracja środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu
społeczności lokalnej. Członkowie rady inicjują działania i opiniują zadania
realizowane na rzecz osób starszych.
Informacje o Radzie Seniorów
Rada Seniorów liczy 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja trwa 5 lat.
Termin wyborów 25 kwietnia 2019 r.
Dodatkowe informacje
Pomocą służy Państwu Marzena Szulik, tel. 22 512 58 05. Więcej na stronie
tuwiazowna.pl w zakładce: Rada Seniorów Gminy Wiązowna

W lipcu kończy się umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci.
W lutym, po unieważnieniu poprzedniego, ogłosiliśmy nowy przetarg. Już
wiemy, że utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie nie będzie
możliwe. Niestety, w przypadku naszej gminy szykują się podwyżki.
Musimy liczyć się z faktem, że od lipca wzrosną stawki za odbiór śmieci.

PŁAĆ KARTĄ W URZĘDZIE!
Zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców i podatników
do korzystania z bezgotówkowej formy płatności.
Wystarczy karta lub telefon, aby uregulować płatności.
U nas zapłacisz również BLIKIEM.

Gwałtowny wzrost wysokości opłat widać we wszystkich sąsiednich
samorządach, które już podpisały umowy. W Sulejówku ceny wzrosły od 69
do 108 proc. W Kołbieli podskoczyły o 60 proc., a w Osiecku o 30 proc.
Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów mają wpływ m.in.
rosnące stawki opłat środowiskowych za składowanie odpadów
(2018 r. – 140,00 zł/t, w 2019 r. – 170,00 zł/t, 2020 r. – 270 zł/t) i koszty
pracy oraz wzrost produkowanych przez nas śmieci.
Na cenę, którą płacimy za wywóz śmieci, wpływa sposób, w jaki je
segregujemy. Im rzetelniej i skrupulatniej będziemy to robić, tym tańszy
będzie proces ich przetwarzania i tym mniej śmieci trafi na wysypiska.
Warto zastanowić się, czy każdy z nas musi produkować tyle śmieci. To
często kwestia wyboru w czasie zakupów. Sięgając po konkretne produkty,
warto zwracać również uwagę na opakowanie i w miarę możliwości
wybierać te, po których pozostanie mniej śmieci.
Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela
podinspektor Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok.
010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

PROBLEMY Z UZALEŻNIENIAMI
Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny jest we wtorki
w godz. 16:00-18:00 Ośrodek Zdrowia
w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 36.
Konsultacji udziela terapeuta Blandyna Barankiewicz-Prejs.
Nie obowiązują zapisy.

