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Do 30 września sołtysi i  prze-
wodniczący zarządów osiedli 

przekażą wójtowi informacje, na 
co przeznaczone zostaną pienią-
dze w  ramach tzw. funduszu so-
łeckiego. Wcześniej muszą zor-
ganizować zebrania, na których 
wspólnie z  mieszkańcami ustalą, 
co w danej miejscowości zostanie 
zrobione w  2016 r. za publiczne 
pieniądze.

Z funduszu sołeckiego można fi-
nansować remonty dróg, place za-
baw, tereny zieleni, pikniki i  wiele 
innych działań, które będą służyć 
mieszkańcom. Z  każdym rokiem 
pieniędzy jest więcej, a  gmina ma 
zwracane do 20% wszystkich wy-
datków.

Na wysokość środków ma wpływ 
m.in. liczba mieszkańców. Fun-
dusz promuje małe jednostki, któ-
re w przeliczeniu mają więcej środ-
ków niż większe sołectwa. 

Sprawami z zakresu funduszu so-
łeckiego zajmuje się jego koordyna-
tor, Jan Wierzbicki, tel. 609 100 277, 
email: j.wierzbicki@wiazowna.pl ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl

3.09.2015 r. (środa) 
godz. 18.00, GOK 

w Wiązownie

LOKALNA STRATEGIA 
ROZWOJU 2014 - 2020

Stwórz ją z nami! 
Twój pomysł ma znaczenie! 

Wspólnie wypracujmy 
kierunki rozwoju naszego regionu 

i ustalmy działania, 
na które będziemy 

pozyskiwać pieniądze.
Więcej: www.naturaikultura.pl

Fundusz sołecki do podziału
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

NA 2016 ROK DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH W GMINIE WIĄZOWNA

Lp. Jednostki 
pomocnicze

Liczba mieszkańców 
na 30.06.2015 r.

Kwota środków 
funduszu sołeckiego /w zł/

1 Bolesławów 87 10 688,98

2 Boryszew 187 14 413,36

3 Czarnówka 264 17 281,14

4 Duchnów 640 31 284,82

5 Dziechciniec 441 23 873,30

6 Osiedle Emów 354 20 633,09

7 Glinianka I 807 37 243,80

8 Glinianka II 176 14 003,68

9 Góraszka 451 24 245,74

10 Izabela 297 18 510,19

11 Kąck 286 18 100,50

12 Kopki 167 13 668,49

13 Kruszówiec 75 10 242,06

14 Lipowo 301 18 659,16

15 Majdan 743 35 120,94

16 Malcanów 401 22 383,55

17 Michałówek 134 12 439,44

18 Pęclin 412 22 793,23

19 Poręby 82 10 502,76

20 Osiedle Radiówek 239 16 350,04

21 Osiedle Rudka 57 9 571,67

22 Rzakta 455 24 394,71

23 Stefanówka 245 16 573,51

24 Wiązowna Kościelna 1 211 37 243,80

25 Wiązowna Gminna 804 37 243,80

26 Osiedle Parkowe 170 13 780,22

27 Wola Ducka 421 23 128,42

28 Wola Karczewska 312 19 068,84

29 Zakręt 1 124 37 243,80

30 Żanęcin 316 19 217,82

31 Zagórze 39 8 901,28

RAZEM 11 698 638 806,14
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Więcej autobusów, częstsze kursy
Od 1 lipca do Otwocka dojeżdżają nowe autobusy, tzw. linie „L”: L20 

z Rzakty przez Świerk i L22 z Wiązowny przez Wólkę Mlądzką. Dzięki nowym 
połączeniom można także dojechać na stację SKM w  Otwocku, a  stamtąd 
bezpośrednio do Warszawy.

Na komunikację publiczną z  podatków wydajemy rocznie 2 mln zł. 
Za dwie nowe linie zapłacimy dodatkowo 388 tys. zł rocznie. To cena za 
przejechane na terenie gminy 610288,21 km rocznie. Obsługa nowych linii 
należy do firmy Stalko z Zielonki, która wygrała przetarg ogłoszony przez 
ZTM. Jak zapewnia ZTM, to najlepszy tabor w  aglomeracji warszawskiej 
w ramach linii L. 
NA LINIACH L20 I  L22 ObOWIĄZUJĄ bILETY WEDŁUG CENNIKA 
PONIżEJ:
Przejazd międzygminny z Otwocka do gminy Wiązowna i na jej terenie.
•	 bilet jednorazowy normalny – 4 zł
•	 bilet jednorazowy ulgowy – 2 zł
•	 bilet miesięczny normalny – 80 zł
•	 bilet miesięczny ulgowy – 40 zł

Bilet jednorazowy i miesięczny tylko na te linie można kupić u kierowcy.
Na terenie Gminy Otwock /trasa Otwock-Świerk/
•	 bilet jednorazowy normalny – 3 zł
•	 bilet jednorazowy ulgowy – 1,5 zł
•	 bilet miesięczny normalny – 66 zł
•	 bilet miesięczny ulgowy – 33 zł
Ponadto bilety obowiązujące w  2 strefie biletowej ZTM, emitowane 
przez ZTM:
•	 dobowe
•	 weekendowe
•	 weekendowe grupowe
•	 30-dniowe
•	 90-dniowe
•	 bilety imienne dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci
•	 seniora

Autobusy 720 i  722 w  czasie wakacyjnym mają zmienione rozkłady 
jazdy. Linia 722 została skrócona do Radiówka, a  linia 720 – częściowo 
skrócona do Glinianki. Uwagi i wnioski do rozkładów jazdy ZTM w naszej 
gminie prosimy przesyłać na adres: m.paduch@wiazowna.pl lub pisemnie 
do urzędu gminy. Zmiany w rozkładach będą możliwe od 1 września, o ile 
zgodzi się na nie ZTM.

Rozkłady jazdy do wycięcia na str. 32. ◘
Redakcja

powiazania@wiazowna.pl

Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się 
o poważnym wypadku naszego 

redakcyjnego współpracownika, 
Przemka. 

Rodzinie i bliskim życzymy siły 
i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Przemku!
Myślami i duchem jesteśmy z Tobą! 
Nie poddawaj się – niech zwycięży 

młodość, determinacja i pasja!
Redakcja 

powiazania@wiazowna.pl
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Rafał NejmaN – urodzony w  1971 r., radny VI i VII 
kadencji Rady Gminy Wiązowna. Żonaty, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne. emerytowany funkcjonariusz 
policji. Od urodzenia związany z  emowem. Pasjonat 
sportu i turystyki, miłośnik historii. Zawodnik reprezentacji  
radnych powiatu otwockiego w  piłce nożnej, z  którą 
zdobył tytuły halowego mistrza Polski w roku 2012 i vice 
mistrza w roku 2015. 

Funkcja radnego to sztuka dialogu i szukania kompromisu. Na zdjęciu radni w czasie prac w komisji 
(od lewej: R. Dąbrowski, R. Nejman i L. Sobota).

INWESTYCJE 
PRZEDE 
WSZYSTKIM
Ponad 15,5 mln zł w tegorocznym budżecie 

przeznaczonych jest na inwestycje w gminie Wiązowna. 

To rekordowe 37% wszystkich wydatków, jakie planujemy w 2015 r. 

na realizację zadań publicznych. O budżecie gminy i pracy radnego 

rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej 

– Rafałem NEJMANEM, radnym gminy dwóch ostatnich kadencji.

Jest Pan Przewodniczącym Ko-
misji Inwestycyjnej. Proszę przy-
bliżyć naszym Czytelnikom, jakimi 
kwestiami w szczególności zajmu-
je się komisja, jakie ma uprawnie-
nia i możliwości.

Przedmiotem działania komisji są in-
westycje gminne z  zakresu spraw kuba-
turowych i  sieciowych prowadzonych na 
obiektach oraz drogach gminnych, jak też 
sprawy związane z  inwestycjami wodno-
-kanalizacyjnymi. Komisja inicjuje, opiniu-
je i w pewnym stopniu nadzoruje projekty 
i ich realizację. Do zadań komisji inwesty-
cyjnej należy również składanie propozycji 
i wniosków do uchwały budżetowej gminy 
oraz wniosków do Komisji Budżetowej. Są 
to zadania ustawowe, ale głównym celem 
pracy naszej komisji jest pomoc mieszkań-
com gminy Wiązowna w realizacjach ma-
łych inwestycji gminnych, tak ważnych dla 
lokalnych społeczności.

Czyli?
Dotyczy to np. kilku przyłączy wo-

dociągowych, budowy czy utwardze-
nia drogi lub ulicy. Ale skupiamy się też 
na większych inwestycjach, jak budowa 
chodników czy oświetlenia ulicznego. 
Czasami jest to kilka lamp, czasami kil-
kadziesiąt. Poza tym staramy się wypra-
cowywać kompromis między mieszkań-
cami a  samorządem, który przy swoich 
ograniczonych możliwościach finanso-
wych nie zawsze może pomóc.

Jest Pan również członkiem Ko-
misji Rewizyjnej. Co należy do za-
dań komisji?
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Najtrudniejsza jest sztuka kompromisu i właściwego wyboru. Czasem trzeba wykazać się dużą pokorą, żeby uzyskać zamierzony cel. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, 
ale zazwyczaj jedyne słuszne – twierdzi R. Nejman (drugi od prawej).

Do samych zadań komisji rewizyjnej 
należy m.in. rozpatrywanie sprawozdań, 
ocena wykonania budżetu oraz kierowa-
nie wniosku o  udzielenie/nie udzielenie 
absolutorium, jak też rozpatrywanie skarg 
na wójta. Czynności te komisja wykonuje 
w imieniu rady, a same kontrole – w grani-
cach otrzymanego od rady przyzwolenia.

Co skłoniło Pana do podjęcia 
prac w tych komisjach?

W  poprzedniej kadencji byłem prze-
wodniczącym Komisji Inwestycyjnej. Obec-
na Rada Gminy również wybrała mnie do 
pełnienia tej funkcji. Natomiast zaangażo-
wanie w  pracę komisji rewizyjnej wynika 
u mnie z predyspozycji i umiejętności naby-
tych w trakcie służby w policji, między inny-
mi w wydziale dochodzeniowo-śledczym.

Jak ocenia Pan obecną sytuację 
gminy, zarówno finansową, jak i in-
westycyjną? Jakie inwestycje są 
nam potrzebne w najbliższej i tro-
chę dalszej przyszłości?

Poprzednia rada prowadziła oszczęd-
ną politykę finansową. Każda złotówka 
była dokładnie oglądana zanim została 
wydana. Być może dzięki temu gmina nie 
popadła w tym trudnym okresie w tarapa-
ty finansowe. Chcemy podtrzymać tę ten-
dencję, chociaż obecna sytuacja jest nie-
co inna. Jesteśmy przygotowani na duże 
wyzwania i ich potrzebujemy. Przed nami 
sporo ciekawych projektów i  inwestycji. 
Należą do nich szkoły, nie tylko w Malca-
nowie, ale i w Gliniance oraz Zakręcie. Ko-
lejnym wyzwaniem, w  dłuższej perspek-
tywie, będzie kanalizacja. Oczyszczalnia 
ścieków w  Emowie, nawet jeśli zostanie 

odpowiednio zmodernizowana i  tym sa-
mym stanie się mniej uciążliwa dla miesz-
kańców, nie będzie w  stanie obsłużyć ca-
łej gminy. Niezbędne będą przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Ponadto potrzeb-
ny jest rozwój komunikacji. Z jednej strony 
połączenia autobusowe wewnątrz gminy, 
a  z  drugiej z  gminami ościennymi i  War-
szawą, gdyż mieszkańcom jest niezbędny 
alternatywny dojazd do stolicy.

Kolejnym istotnym problemem do 
rozwiązania w  przyszłości jest sprawa 
dróg na terenie gminy, szczególnie tych, 
które są we władaniu Powiatu Otwockie-
go. Obecny stan dróg powiatowych nie 
jest zadowalający, nie są takie, jak życzy-
liby sobie tego użytkownicy i mieszkańcy. 
Co roku na te drogi przekazujemy znacz-
ne pieniądze, a w tym rekordowo ponad 
1,3 mln zł.

Zapewne do Pana jako radnego 
docierają głosy mieszkańców doty-
czące ich oczekiwań. Czy pokrywa-
ją się one z planami inwestycyjny-
mi gminy?

Oczekiwania mieszkańców są bardzo 
różne. Pomysły i  zapotrzebowania czę-
sto rozmijają się z  możliwościami praw-
nymi i  finansowymi samorządu. Jednak 
najważniejszymi sprawami, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, są: drogi, wo-
da, oświetlenie. To są priorytety dla obu 
stron. Dlatego tak ważne jest realizowa-
nie zadań, jak np. wodociąg w  Zakręcie 
czy rozwiązanie problemu z drogami na 
tzw. konowrocczyźnie w Wiązownie.

Jak wspomina Pan pracę w ra-
dzie ubiegłej kadencji?

To były dość trudne 4 lata. Gmina 
w  tym okresie była bardzo oszczędna. 
Nie wszystko się udało i  niektórych in-
westycji nie można było zrealizować. Nie 
zawsze też był consensus. W ubiegłej ka-
dencji uczyłem się pracy w  samorządzie 
gminnym. Nie zmarnowałem tego cza-
su. Czynnie pracowałem w  dwóch ko-
misjach: inwestycyjnej i  gospodarczej. 
Dzięki temu, jako radnemu Wiązowny 
i  Emowa, udało mi się wypracować kil-
ka istotnych inwestycji dla mieszkańców. 
Dziś są to wizytówki tych miejscowości: 
chodnik przy ul. Mlądzkiej i  oświetlenie 
ul. Sosnowej w Emowie, ul. Szkolna wraz 
z  odwodnieniem na osiedlu XXX-lecia 
w Wiązownie.

Jaka jest Pana wizja naszej gmi-
ny za 4 lata?

Wspólnie z  wójtem jesteśmy zwolen-
nikami zrównoważonego rozwoju. Gmina 
jest rozległa i  widoczne są duże dyspro-
porcje pomiędzy poszczególnymi miejsco-
wościami. Mam nadzieję, że już niedługo 
mieszkańcy małych miejscowości, jak np. 
Poręby czy Kruszówiec, przestaną czuć się 
wykluczeni i będą mogli w pełni korzystać 
z dobrodziejstw gminy Wiązowna.

A jak będą wyglądać Emów 
i Radówek, miejscowości z Pana 
okręgu wyborczego?

Osiedla Emów i Radiówek są i będą dla 
mnie priorytetem w działaniach na najbliż-
sze lata. Te osiedla dysponują prężnymi za-
rządami, wspólnie z którymi chcę zrealizo-
wać ciekawe projekty. Poza tym jestem za 
bliższą integracją naszych osiedli. ◘

Rozmawiała Małgorzata Kąkol
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Uchwały Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 26 maja 2015 roku

70.X.2015
w/s zmian w  Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. – Uchwała Bu-
dżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm.

71.X.2015

w/s zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy 
Wiązowna z  dnia 22 grudnia 2014 r. w  sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązow-
na na lata 2015-2029, z późn. zm.

72.X.2015
w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w  Gminie Wiązowna na lata 
2015-2020

73.X.2015

w/s określenia wymagań jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w  za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmi-
ny Wiązowna

74.X.2015
w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą we-
wnętrzną ogólnie dostępną, położoną w  obrębie 
geodezyjnym Majdan

75.X.2015 w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrz-
ną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela

76.X.2015 w/s wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wią-
zowna do programu „Senior-WIGOR”

Uchwały Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 3 czerwca 2015 roku

77.XI.2015

w/s zmian w  Uchwale Nr 15.III.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 22 grudnia 2014 r. 
– Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 
rok, z późn. zm.

78.XI.2015

w/s zmian w  Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gmi-
ny Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązow-
na na lata 2015-2029, z późn. zm.

79.XI.2015

w/s zmiany uchwały Nr 19.V.2015 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 24 lutego 2015 roku w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego na modernizacje dróg powiato-
wych zlokalizowanych na terenie Gminy Wią-
zowna.

Stanowisko
1.XI.2015 w/s nowelizacji prawa wodnego

Uchwały Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 19 czerwca 2015 roku

80.XII.2015
w/s rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Wiązowna za 2014 rok

81.XII.2015 w/s udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Sesja 26 maja 2015

Nowa Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie 
Wiązowna

Podczas sesji jednomyślnie uchwa-
lono nową Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w  Gminie 
Wiązowna na lata 2015-2020. Strategia 
zorientowana jest na rozszerzenie i po-
głębienie form pracy socjalnej, współ-
pracę z  różnymi instytucjami i  organi-
zacjami pozarządowymi zajmującymi 
się pomocą społeczną w  gminie oraz 
instytucjami działającymi w  szerszym 
obszarze polityki społecznej: edukacja, 
ochrona zdrowia, bezpieczeństwo pub-
liczne, pomoc osobom niepełnospraw-
nym, zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu.

Wymogi dla przedsiębiorców 
o uzyskanie zezwolenia

Podjęto uchwałę w sprawie określe-
nia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w  zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i  transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Wiązowna.

Nadanie nazw ulic
Na podstawie wniosków złożonych 

przez mieszkańców Rada jednogłośnie 
podjęła uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Majdanie (ul. Przytulna) i w Izabeli 
(ul. Szafirowa). Podpisane przez właścicieli 
nieruchomości wnioski o zmiany nazw lub 
nadanie nowych nazw ulic można składać 
do Wydziału Ochrony Środowiska, który 
opracowuje zmiany w nazewnictwie ulic, 
a  następnie przedstawia je do akceptacji 
władzom gminy.

Nowy program w gminie
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę 

na przystąpienie Gminy Wiązowna do 
programu „Senior-WIGOR”.

Sesja nadzwyczajna 3 czerwca 
2015 roku

Pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

Rada zwiększyła środki na moderniza-
cję drogi powiatowej w Majdanie i Izabeli, 
a dokładnie na dostawę betonu, kruszywa, 
krawężników i materiału na nawierzchnię 
tej drogi. Samorząd powiatowy otrzymał 
zakupione materiały od gminy na podsta-
wie umowy. W wyniku ogłoszonego prze-
targu otrzymano oferty na cenę wyższą 
niż zakładano, stąd zmiana w uchwale bu-
dżetowej. Przypomnijmy, że w 2015 r. gmi-
na Wiązowna wspiera modernizację dróg 
powiatowych poprzez pomoc rzeczową 
i  finansową dla Powiatu Otwockiego na 
ogólną kwotę 1,3 mln zł.

Z prac Rady Gminy
W tym numerze opisujemy najważniejsze zagadnienia z czterech sesji: 26 maja, 3, 19 i 30 
czerwca. W  sumie rada podjęła 22 uchwały, w  tym w  sprawie udzielenia absolutorium. 
Wszystkie uchwały, łącznie z  projektami przedłożonymi przez wójta przed każdą sesją, 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiazowna.pl.

Stanowisko w sprawie nowelizacji 
prawa wodnego

Podjęto stanowisko, w którym Rada 
Gminy Wiązowna apeluje do Posłów 
i  Senatorów RP o  niewprowadzanie 
zmian do ustawy Prawo wodne i odrzu-
cenie tego projektu. Radni wskazują, że 
przekazanie gminom obowiązku utrzy-
mania urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych oraz utrzymania rowów 
odwadniających bez dodatkowego 
wsparcia finansowego nie przyniesie 
oczekiwanego efektu. To zrzucanie od-
powiedzialności na gminy, które przez 
kilkadziesiąt ostatnich lat nie miały 
nadzoru nad tymi zadaniami, a  brak 
właściwie określonego dofinansowania 
narazi samorządy na dodatkowe wy-
datki, które i  tak są regularnie uszczu-
plane kolejnymi decyzjami administra-
cji rządowej.

Sesja z 19 czerwca 2015 r.

Absolutorium za 2014 r.
Podczas uroczystej sesji (zob. str. 10) 

rada rozpatrzyła i  zatwierdziła sprawo-
zdanie finansowe wraz ze sprawozda-
niem za rok 2014 oraz udzieliła absoluto-
rium Wójtowi Gminy Wiązowna z tytułu 
wykonania budżetu za 2014 rok. Obie 
uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Budżet na 2014 r. został wykonany 
na poziomie 100,1% – dochody, 93,5% 
– wydatki. Wynik budżetu to – 503 
623,00 zl.

Udzielenie absolutorium było też oka-
zją do prezentacji osiągnięć samorządu na 
przestrzeni 25 lat. Skarbnik Alicja MATU-
SZEWSKA przedstawiła prezentację multi-
medialną z danymi statystycznymi o gmi-
nie oraz najważniejszymi inwestycjami, 
które wyznaczyły kierunek rozwoju gmi-
ny. Prezentację można pobrać ze strony 
internetowej www.tuwiazowna.pl

Sesja z 30 czerwca 2015 r.

Prace planistyczne trwają
Rada gminy zdecydowała się na wy-

odrębnienie z  obszaru planistycznego 
„Góraszka wschodnia” terenów spor-
nych.  Do WSA trafiła skarga na decyzję 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, który 
nie zgadza się na odrolnienie części grun-
tów objętych planem. Jednak nie znamy 
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Rada gminy na wniosek wójta przyznała kolejne środki na remont dróg powiatowych.

Z okazji 25-lecia samorządu zorganizowano uroczystą sesję w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.

Uchwały Rady Gminy Wiązowna z 
dnia 30 czerwca  2015 r.

82.XIII.2015
w/s zmian w  uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 22.XII.2014 r. uchwała budżetowa 
Gminy Wiązowna na 2015 rok z późn. zm.;

83.XIII.2015 

w/s zmian w  uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy 
Wiązowna z  dnia 22.XII.2014  r. w/s  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2015 - 2029 z późn. zm.;

84.XIII.2015

w/s zmiany uchwały Nr 252/XXIX/08 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 25.XI.2008 r. w/s przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia”;

85.XIII.2015 w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandyda-
tów na ławników;

86.XIII.2015 

w/s zmiany uchwały nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 23.01.2013 r. w/s podziału gminy 
Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych z późn.zm.;

87.XIII.2015 

w/s udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwo-
ckiego na modernizację drogi powiatowej nr 2705W we 
wsi Kąck i budowy trzech peronów przystankowych oraz 
chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2710W i 2706W;

88.XIII.2015

w/s zmiany uchwały Nr 3.IV.2015 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 3.02.2015 r. w/s przeprowadzenia wy-
borów organów jednostek pomocniczych sołectw 
i osiedli gminy Wiązowna zmienionej uchwałą Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 28.04.2015 r. Nr 69.IX.2015 
w/s zmiany uchwały Nr 3.IV.2015 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 3.02.2015 r. w/s przeprowadzenia wy-
borów organów jednostek pomocniczych sołectw 
i osiedli gminy Wiązowna; 

89.XIII.2015

w/s ustalenia stawek opłat za odpłatne obciążanie 
nieruchomości, nie będących drogami publicznymi 
stanowiących własność Gminy Wiązowna poprzez 
ustanowienie służebności gruntowych przejazdu 
i/lub przechodu oraz przeprowadzenia mediów oraz 
przesyły na rzecz przedsiębiorców przesyłowych, 
którzy zamierzają wybudować lub których własność 
stanowią urządzenia do doprowadzania lub odpro-
wadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej 
oraz inne urządzenia podobne nie należące do części 
składowych nieruchomości, o  których mowa w  art. 
49 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

90.XIII.2015 w/s zgody na sprzedaż działki gruntu nr 511 o pow. 
0,23ha położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów;  

91.XIII.2015

w/s udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ot-
wockiego w  postaci wykonanego projektu budowy 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2709W.

terminu rozpatrzenia skargi, a to mogło-
by skutecznie zablokować prace plani-
styczne na kolejne miesiące, a nawet lata. 
Stąd decyzja władz gminy o podziale ob-
szaru planistycznego na dwie części.

Decyzja o samym sporządzeniu pla-
nu „Góraszka wschodnia” została pod-
jęta już w  2008 r., jednak w  związku ze 
zmianami studium prace planistyczne 
się przeciągały.

Głosowanie w szkole
Siedziba obwodowej komisji wy-

borczej na czas remontu budynku szko-
ły w  Malcanowie została przeniesiona 
do budynku OSP w Malcanowie. Po za-
kończeniu remontu starej części szkoły, 
a  więc po 1 września głosowanie od-
będzie się w budynku szkolnym. To za-
pewni większy komfort przeprowadze-
nia wyborów oraz umożliwi głosowanie 
osobom niepełnosprawnym.

Ciąg dalszy remontów dróg
Kolejne środki na drogi powiatowe 

w  gminie przekazano Powiatowi Ot-
wockiemu. To 120 tys. zł na prace na 
drodze w  Kącku oraz budowę trzech 
przystanków i  chodnika w  Gliniance. 
Za kwotę 90 tys. zł w  Kącku zostanie 
wyremontowany odcinek 1,1km dro-
gi powiatowej. Natomiast za 30 tys. 
zł przystosujemy infrastrukturę przy-
stankową do potrzeb pasażerów ko-
rzystających z linii L.

Problemy w oświacie
W  ramach sprawozdania, które co 

sesję składa wójt radzie, Tomasz KOSTY-
RA – zastępca wójta zaprezentował wy-
niki sprawdzianów klas VI i  egzaminów 
gimnazjalnych w  poszczególnych pla-
cówkach oświatowych w gminie na ko-
niec roku szkolnego 2014/2015 na tle 
powiatu otwockiego.

Poruszenie na sali wzbudziła infor-
macja, że na 8 gmin nasza jest 7. w  po-
wiecie pod względem szkół podstawo-
wych, a wyniki gimnazjów są równie 
niezadowalające. Warto nadmienić, że licz-
ba uczniów i przedszkolaków w 1991 r. wy-
nosiła w sumie 1212, a w 2015 r. – 1743. Na-
tomiast liczba zatrudnionych nauczycieli 
w 1991 r. wynosiła 93 osoby, a w 2015 r. – 
209, co stanowi wzrost o 225%. Wójt zapo-
wiedział natychmiastowe przystąpienie 
do wewnętrznej reorganizacji oświaty: Bę-
dziemy dążyć do wypracowania programu 
naprawczego, będziemy chcieli stworzyć 
zespół, uaktywnić działanie rady oświato-
wej, aby pomóc oświacie. Mamy obowiązek 
wobec mieszkańców stworzyć jak najlepsze 
warunki i  najlepiej wykształcić nasze dzie-
ci. Do tematu oświaty będziemy powracać, 
dzisiaj zasygnalizowaliśmy, że jest problem, 
nad którym musimy pracować. ◘

Paula Woźnica, Maria Witan
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Z samorządem od najmłodszych lat 
Z okazji 25-lecia utworzenia samorządu 
gminnego zorganizowany został Turniej 
Wiedzy o Samorządzie. W myśl zasady "ba-
wiąc uczyć", najmłodsi mieszkańcy zmierzy-
li się z zagadnieniami z zakresu demokracji 
lokalnej. Do rywalizacji przystąpiło siedem 
drużyn: trzy w kategorii szkół podstawo-
wych i cztery w kategorii gimnazjum.

Turniej odbył się 15 czerwca w  Wo-
li Karczewskiej. Składał się z  kilku 

rund, m.in. quiz wiedzy o samorządzie, 
znajomości różnych obiektów z terenu 
gminy Wiązowna czy rozpoznania po-
staci sprawujących funkcje samorządo-
we obecnie i na przestrzeni minionych 
25 lat. Wiele emocji dostarczyła runda, 
w  której należało zorganizować kam-
panię wyborczą na radnego (uczniowie 
szkół podstawowych) i  na wójta (gim-
nazjaliści). Ostatnią częścią turnieju by-
ło przedstawienie przez drużyny pre-
zentacji multimedialnych pod hasłem 
„Gmina Wiązowna – wita natura, wita 
kultura”. Poziom rywalizacji był bardzo 

wyrównany. W  trakcie rozgrywek dru-
żyny mogły skorzystać z „koła ratunko-
wego”. Tę rolę przyjął na siebie wójt Ja-
nusz BUDNY.

Prowadzącymi wydarzenie były 
Bogumiła MAJEWSKA – radna gminy 
i  nauczycielka oraz Grażyna KILBACH 
– nauczycielka i  instruktorka chóru 
szkolnego z gimnazjum w Gliniance, 
który wystąpił podczas turnieju. Hu-
morystyczne wiersze przygotowa-
ne przez uczniów klasy Va ze szkoły 
w Wiązownie i wesołe piosenki rozba-
wiły publiczność. ◘

Dorota Kanabus-Prokop
m.kanabus@wiazowna.pl

jak zostać wójtem? Uczestnicy turnieju mieli wiele ciekawych pomysłów na kampanię wyborczą.

Uczennice gimnazjum w Gliniance przygotowały repertuar specjalnie na turniej.

Szkoła podstawowa

I miejsce
SP w Gliniance 
(Hubert BARTNICKI, Jakub URBAŃSKI, 
Jakub WOŹNICA – opiekun Jadwiga DESZCZ)

II miejsce

SP w Wiązownie 
(Nina KOZŁOWSKA, Natalia OSUCH, 
Martyna KRÓL – opiekun 
Magdalena OSENKA)

III miejsce
SP w Zakręcie 
(Marta CHOLEWA, Patrycja CABAJ, 
Joanna BOJARSKA-opiekun Hanna WÓJCIK)

Gimnazjum

I miejsce

Gimnazjum w Gliniance 
(Jakub GANOWSKI, Sandra OKTABIŃSKA, 
Filip SZCZĘSNY – opiekun 
Jan Jacek KOŁAKOWSKI)

II miejsce
Gimnazjum w Wiązownie 
(Oliwia JARZĄBEK, Weronika SMOLAK, 
Karol SUCHECKI – opiekun Jacek DREJERSKI)

III miejsce

Gimnazjum w Gliniance 
(Weronika PPRZYSOWA, 
Julia BARTNICKA, Oliwia GRODZICKA 
– opiekun Jan Jacek KOŁAKOWSKI)

IV miejsce
Gimnazjum w Zakręcie 
(Piotr TWARDOWSKI, Patrycja CABAJ, 
Joanna BOJARSKA – opiekun Hanna WÓJCIK)
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aleja wiązów w centrum gminy.

Od lewej: janusz BUDNY (wójt gminy od 2014 r.), anna BĘTKOWSKa (wójt w latach 2010 - 2014), Stanisław BOGUCKI (wójt w latach 1998 - 2006), marek jĘDRZejCZaK 
(wójt w latach 2006 - 2010), jolanta KOCZOROWSKa (wójt w latach 1990 - 1998).

Rzadko się zdarza, by ludzie, którzy sta-
wali do walki wyborczej po przeciw-

nych stronach barykady, potrafili razem 
świętować. A jednak! Pięciu wójtów Gmi-
ny Wiązowna dla uczczenia 25 lat samo-
rządu wzięło udział we wspólnej akcji. Na 
odnowionym skwerze im.  gen. Stefana 
Grota – Roweckiego przed urzędem gmi-
ny razem posadzili (18.06) pięć wiązów.

Tym gestem wszyscy udowodnili, 
że ćwierćwiecze funkcjonowania sa-
morządu jest wartością, która łączy 
ponad różnicami. Jak podsumował 
spotkanie wójt Janusz BUDNY: Różni-
my się bardzo – stylem działania, sposo-
bem myślenia o samorządzie czy zarzą-
dzaniem urzędem, ale tylko współpraca 
prowadzi do sukcesu. ◘

Redakcja serwisu
tukontakt@wiazowna.pl

5 wiązów 
na 25.lecie 
samorządu
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Z okazji jubileuszu docenione zostały działania na rzecz gminy w różnych zakresach m.in. za działalność społeczną. Na zdjęciu: Irena NOWaK, Zofia FIC-KaRWIŃSKa, jarosław PINKaS 
odbierajacy statuetki. foto. mS

„Zasłużony dla gminy Wiązowna” 
to tytuł przyznawany mieszkań-

com oraz organizacjom z terenu gminy, 
natomiast tytuł „Honorowy Obywatel 
Gminy Wiązowna” nadaje się osobom 
niezamieszkałym na terenie gminy, ale 
posiadającym wkład na rzecz jej rozwo-
ju i promocji. Wnioski o te tytuły składali 
m.in. mieszkańcy, organizacje pozarzą-
dowe, a także władze gminy.

Na uroczystej sesji w dniu 19 czerw-
ca 2015 r. wręczone zostały pierwsze 
akty i statuetki.

Lista nagrodzonych jest naprawdę 
długa. A to tylko jeden z dowodów na 
to, jak wiele wybitnych postaci zwią-

wi MAJKOWI, Renacie FALIŃSKIEJ, Irenie 
NOWAK, Zofii FIC-KARWIŃSKIEJ, Jarosła-
wowi PINKASOWI, Gizeli PROCHOT, Ewie 
ŚMIGASIEWICZ, Ewie DREWNIAK i Jano-
wi ZIENTARZE.

Za posługę duszpasterską i  aktywny 
udział w życiu społecznym tytuły otrzyma-
li: Ks. kanonik Tadeusz FIRYSIUK, proboszcz 
parafii w  Zakręcie, Ks. prałat Tadeusz ŁA-
KOMIEC, proboszcz parafii w  Wiązownie 
oraz Ks. proboszcz Krzysztof KRZESIŃSKI, 
proboszcz parafii w Gliniance.

Tytuły wręczone zostały osobom, 
które swoją postawą społeczną i działal-
nością na rzecz mieszkańców wpływały 
na rozwój gminy i  myśli obywatelskiej: 
Barbarze Wiktorii BOCIAN, Czesławowi 
KONOWROCKIEMU, prof. Stanisławowi 
GÓRCE, Krzysztofowi OKTABIŃSKIEMU, 
Ryszardowi SZCZĘSNEMU, Hannie KOB-
ZA, Dorocie MILEWSKIEJ, Witoldowi SO-
BOCIE, Annie CHWALCZUK i Tomaszowi 
GRZYBOWSKIEMU.

Statuetki otrzymali także przedstawi-
ciele organizacji społecznych, które z za-

Z okazji 25.lecia samorządu ustanowione zostały dwa tytuły nadawane 

przez wójta osobom, instytucjom i organizacjom społecznym, 

które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza przyczyniły się 

do rozwoju naszego samorządu.

DŁUGA LISTA ZASŁUżONYCH

zanych jest z  naszą gminą. W  podzię-
kowaniu za pracę na rzecz budowy 
demokracji lokalnej i  społeczeństwa 
obywatelskiego, tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Wiązowna” otrzymali wójtowie 
gminy: Jolanta KOCZOROWSKA, Sta-
nisław BOGUCKI, Marek JĘDRZEJCZAK 
i Anna BĘTKOWSKA.

Za wieloletnie zaangażowanie i dzia-
łania na rzecz społeczności lokalnej ty-
tuły nadano: Stanisławowi Wojciechowi 
BOGUCKIEMU, Sławomirowi BOGUSZO-
WI, Jerzemu DĄBALE, Romanowi ZDU-
NIKOWI, Andrzejowi IZDEBSKIEMU, Marii 
KONOWROCKIEJ, Annie LECH, Magdale-
nie ŁUKOMSKIEJ, Kazimierzowi Marko-
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Dziś realizacja zadań, które stoją przed gminami, powiatami i województwami, inwestycje gwarantujące rozwój, 
są realizowane nie tylko z podatków, ale również z dotacji unijnych, a także nowych instrumentów finansowania 
– mówił wójt podczas sesji. fot. mS

Nagrodzeni obecni na uroczystej sesji. Kolejne tytuły będą przyznawane w czasie innych ważnych wydarzeń gminnych. fot. mS

angażowaniem promują lokalne tradycje 
i  są przykładem, że udział w  życiu spo-
łecznym i  publicznym jest powinnością, 
o  którą walczono przez pokolenia: Koło 
Gospodyń Wiejskich w Gliniance, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Wiązownie, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Gliniance, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Malcanowie, Gminny 
Klub Tenisa Stołowego, Klub Sportowy 
ADVIT, Klub Sportowy Glinianka, Stowa-
rzyszenie Rodzin i  Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie Jesteśmy! 
Pośmiertnie tytuł nadano śp. Markowi 
MAŁKOWI, wieloletniemu pracowniko-
wi Urzędu Gminy. Nagrodzeni zostali też 
pracownicy  z  ponad 25-letnim stażem 
pracy w urzędzie: Alicja BIAŁOBRZESKA, 
Alina DĘBSKA, Anna GAŁKOWSKA, Irena 
KĄKOL, Bożenna NEJMAN, Wiesława OL-
SZEWSKA, Maria WITAN i Zofia WITAN.

Ćwierćwiecze samorządu podsu-
mował w swoim przemówieniu wójt Ja-
nusz BUDNY:

Dwadzieścia pięć lat samorządu w Pol-
sce to dwadzieścia pięć lat przemian, któ-
rych byliśmy uczestnikami, a wielu spośród 
tu obecnych – aktywnymi współtwórcami.

(...)Dzisiejsze rozumienie samorzą-
du znacznie różni się od tego, jakim go 
pojmowano w  nowej odsłonie. (...) Mimo 
trudności, idea samorządu rozwija się, a ze 
wszystkich reform, wprowadzenie ustroju 
samorządowego było najlepsze. Samorząd 
pozostaje najskuteczniejszą formą zarzą-
dzania i wykonywania zadań publicznych.

(...) Na przestrzeni lat, gmina zmieniła 
swój charakter. Przestała być gminą rolni-

czą, a stała się miejscem dla coraz liczniej-
szego osiedlania się nowych mieszkań-
ców. Liczba mieszkańców niemal podwoiła 
się, co ciekawe – obszar gminy zmniejszył 
się na skutek zmian administracyjnych. 
Wzrost liczby ludności ma swoje odbicie 
w  zwiększeniu liczby dzieci i  młodzieży 
w placówkach oświatowych. Stąd pilne po-
trzeby rozwoju infrastruktury oświatowej.

(...) Znacznie rozwinęła się sfera go-
spodarcza gminy. Wskutek wprowadza-
nych reform, w  tym zasady wolności go-
spodarczej, umożliwiła intensywny rozwój 
podmiotów gospodarczych, a  korzyst-
ne położenie w  pobliżu Warszawy, przy 

dwóch ważnych szlakach komunikacyj-
nych, wpłynęło na ulokowanie dużych za-
kładów produkcyjnych i usługowych.

(...) Kolejnym ważnym elementem, 
który przyczynił się do rozwoju, była bu-
dowa infrastruktury. Powstały kilometry 
wodociągów i  kanalizacji, oczyszczalnia 
ścieków, stacje uzdatniania wody, drogi, 
a także boiska sportowe i obiekty użytecz-
ności publicznej. Rozwój nie byłby moż-
liwy, gdyby nie ludzie, którzy go kreowali 
i planowali. W imieniu swoim i mieszkań-
ców bardzo im za to dziękuję. ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl
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Otwocki zespół „Fanaberia” to gwarancja dobrej zabawy.

Sekcja Tańca Nowoczesnego RYTm działa w Wiązownie od 16 lat.

Wesołe Klauny, czyli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, zadbały o dobry nastrój uczestników pikniku.

Drugiego dnia w  ramach trzydnio-
wych obchodów święta gminy, od-

był się Piknik Rodzinny w  Wiązownie. 
Jak co roku o  oprawę artystyczną za-
dbał Gminny Ośrodek Kultury, dzięki 
któremu na scenie mogliśmy podziwiać 
utalentowanych mieszkańców gminy 
i  gości z  kraju. Okazje do świętowania 
były dwie: 25 lat utworzenia samorządu 
gminnego i  15 edycja imprezy w  Wią-
zownie.

Swoją energią zaraziły publiczność 
tancerki sekcji tańca nowoczesnego 
RYTM, pod kierunkiem Anny CHWAL-
CZUK. Chór Mienia River wykonał po-
pularne piosenki jazzowe i  disco we 
własnych, często zaskakujących, aran-
żacjach. Swój talent wokalny zaprezen-
towali laureaci VIII Powiatowego Kon-
kursu Piosenki. Nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci, m.in. w  wykonaniu pęclińskich 
przedszkolaków, i  dla dorosłych, któ-
rych do wspólnych ćwiczeń namawiały 
panie ze „Step & Step”.

Na scenie pojawiły się też Star'e 
Fuzz'y, Dolina Ozanki i  Holic oraz Fre-
eky Boy's, Extazy i  Fanaberia. Na pla-
cu przygotowane były atrakcje dla 
najmłodszych, stoiska handlowe i pro-
mocyjne (w  tym naszej gminy, gdzie 
prym wiodły Wesołe Klauny) oraz 
punkty gastronomiczne. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl

Jubileuszowy 
piknik

Jubileuszowy piknik

Otwocki zespół "Fanaberia" to gwarancja dobrej zabawy.
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Wręczenie nagród było okazją do wymiany doświadczeń, rozmowy o biznesie i roli, jaką nasi przedsiębiorcy 
mogą odegrać w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości.

małgorzata Żak i Zbigniew Niemczycki za wieloletnią 
działalność dla społeczności lokalnej naszej gminy 
otrzymali tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”.

Wydarzenie odbyło się 21 czerw-
ca br. w  Hotelu BRANT w  Maj-

danie pod patronatem Curtis Group, 
Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, 
Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości, Krajowej Izby Gospodarczej 
i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. Było to drugie, po styczniowym, 
spotkanie gminnych samorządowców 
z lokalnymi przedsiębiorcami.

Jednym z  głównych punktów pro-
gramu było przyznanie tytułu „Honoro-
wy Obywatel Gminy Wiązowna”, który 
nadano: Małgorzacie ŻAK – działaczce 
społecznej, fundatorce Domu Społecz-
nego w  Radiówku, Zbigniewowi NIEM-
CZYCKIEMU – Prezesowi Zarządu Pol-
skiej Rady Biznesu i  orędownikowi 
współpracy administracji i biznesu, Sta-
nisławowi KRUSZEWSKIEMU – burmi-
strzowi miasta Józefowa , mieszkańcowi 
gminy Wiązowna w latach 1943 – 1964.

Podczas niedzielnego spotkania ty-
tuły „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” 
otrzymali: Ireneusz PRUDZYŃSKI, An-
drzej SUPRON, Forum Przedsiębiorczo-
ści Gminy Wiązowna, CROSS Poland Sp. 
z  o. o., P.P.H. „CHANTAL” Roman Godek, 
„DAKOMA” Sp. z o.o., Fabryka Kabli MA-

DEX, Hotel i  Restauracja RELAKS, Hotel 
WIKTORIA, Huta Szkła Gospodarczego 
Ryszard Przeworski, IMPOL Zbigniew 
Ogiński, P.P.H. KOTWICA Andrzej God-
lewski, Lodziarnie Firmowe GRYCAN 
Sp. z  o.o. s.k., Paweł Orliński MARWELL, 
P.H.U. „MALINOWSKI” Ireneusz Malinow-
ski, P.P.H.U. PREFAGBUD S.C. Sławomir 
i  Grzegorz Wiśniewscy oraz WHEELER 
Polska Sp. z o.o.

W  tegorocznym plebiscycie ogó-
łem wpłynęło 25 wniosków o  przy-
znanie „Złotych Wiązów”. Spośród nich 
kapituła konkursowa wskazała przed-
siębiorców godnych nagrody, a  osta-
teczną decyzję w  tej sprawie podjął 
wójt, który podczas gali tak tłumaczył 
powód jej ustanowienia: Prawem wój-
ta jest docenianie tych, którzy robią coś 
wyjątkowego. Pozwoliłem sobie z  tego 
prawa skorzystać, by pokazać, jak wielu 
przedsiębiorców, firm i  różnego rodzaju 
przedsięwzięć gospodarczych w  tej gmi-
nie wartych jest promocji. Możemy zro-
bić wiele, ale jeśli nikt się o tym nie dowie, 
sukces będziemy widzieć tylko my, sami.

W kategorii „Mała firma roku 2014“ 
(zatrudniająca do 30 pracowników, bę-
dąca w dobrej sytuacji finansowej) statu-

Najlepsi przedsiębiorcy 
w gminie
Podczas trzeciego dnia obchodów Dni Gminy Wiązowna odbyła się gala wręczenia nagród "Złoty 
Wiąz". Ustanowione przez wójta wyróżnienie jest dowodem uznania dla najlepszych przedsiębior-
ców z naszej okolicy. W przeprowadzonym plebiscycie wybrano wyróżniających się biznesmenów 
i firmy, których działalność może być przykładem dla całego sektora gospodarczego.

etkę otrzymała firma PHU KRIS Krzysztof 
Wieczorek. W kategorii „Pracodawca ro-
ku 2014” (osoba lub firma, działająca na 
rzecz poprawy warunków pracy i  płacy 
pracowników, a także podnoszenia przez 
nich kwalifikacji zawodowych) nagrodę 
przyznano firmie ASMA Polska Sp. z o.o. 
Za „Debiut roku 2014” kapituła i  wójt 
uznali działalność firmy FALDRUK S.C. 
W  kolejnej kategorii „Innowacyjna fir-
ma roku 2014” spośród trzech nomina-
cji nagrodę otrzymała firma NTT System 
S.A., która prowadzi działania w zakresie 
innowacyjności. W kategorii „Bizneswo-
man roku 2014” oceniano wykazywanie 
się cechami dobrej menedżerki. Te cechy 
posiada Monika Orlińska – Prezes Za-
rządu firmy DAKOMA Sp. z  o.o., która 
otrzymała nagrodę. W ostatniej katego-
rii „Filantrop roku 2014” zwyciężył An-
drzej Godlewski – właściciel firmy PPH 
Kotwica Sp. z o.o. Filantrop roku to ktoś, 
kto angażuje się w pomoc mieszkańcom 
gminy i  organizacjom pozarządowym, 
wspiera współpracę między sektorem 
gospodarczym a  społecznym, a  także 
przekazuje pomoc określonej wartości 
na działalność prospołeczną. Zwieńcze-
niem konkursu „Złoty Wiąz” było przy-
znanie Nagrody specjalnej. Tę otrzymał 
Michał Szwedo – właściciel Gospodar-
stwa Sadowniczego, który był również 
nominowany w  kategorii „Innowacyjna 
firma roku 2014“.

Oprawę artystyczną przygotowała 
Malwina BORKOWICZ oraz skrzypaczka 
Beata KOZYRA i gitarzysta Jakub PAUL-
SKI, a spotkanie prowadziła Kinga GŁO-
GOWSKA.

Kolejne nagrody zostaną przyzna-
ne za rok, ale spotkanie z przedsiębior-
cami planowane jest na grudzień. Za-
praszamy! ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl
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Bolesławów:

Budowa oświetlenia w ul. Młynarskiej 
– wybrano wykonawcę, planowany 
termin realizacji do końca VIII 2015 r.

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 

Przebudowa drogi gminnej 
(od kapliczki do drogi 721) 
– projekt – trwają prace projektowe

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy – w trakcie realizacji

Czarnówka:

Budowa chodnika przy ul. marsz. 
J. Piłsudskiego – pomoc finansowa 
dla Powiatu Otwockiego – planowany 
termin realizacji do końca X 2015 r.

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lawendowej – wybrano 
wykonawcę, planowany termin 
realizacji zadania do końca VIII 2015 r.

Remonty ul. Akacjowej 
i Lawendowej – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

Duchnów:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– projekt – trwają prace projektowe, 
złożono wniosek o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych 
i budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Dłuskiej – otrzymano 
prawomocną decyzję lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
Kanalizacja 
– ile naprawdę 
kosztuje?
Do zadań gminy należy budowa sieci kanalizacyjnej, jednak za przyłącze kanalizacyjne, 
czyli ten fragment instalacji, który znajduje się na działce mieszkańca, koszty musi po-
nieść właściciel lub użytkownik nieruchomości. Ile kosztuje budowa przyłącza i dlaczego 
warto je zbudować we współpracy z  Zakładem Wodociągów i  Kanalizacji? O  tym mówi 
Janusz CHABER, dyrektor ZWiK.

Za co płacimy, budując przy-
łącze?

W  przypadku budowy przez ZWiK 
koszty wykonania obejmują: szkic przy-
łącza, wykonanie w  terenie, wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej. Nato-
miast w  przypadku podłączenia budyn-
ku do sieci ciśnieniowej koszty obejmują 
jeszcze montaż przydomowej przepom-
powni ścieków (przepompownie zakupu-
je gmina). Cena zależy m.in. od długości 
przewodu, ukształtowania terenu, zagłę-
bienia oraz zastosowanych materiałów.

Czy to prawda, że współpraca 
ze ZWiK jest korzystniejsza?

Koszty wykonania przez ZWiK przyłą-
cza obejmują odpowiedniej jakości mate-

riały (rury, studzienki itp.), roboty ziemne 
(wykonanie i  zasypanie wykopów), robo-
ty montażowe, odtworzenie nawierzch-
ni oraz podatek VAT w  wysokości 23%. 
Z  tego ostatniego, jako zakład budżeto-
wy, nie możemy zrezygnować. Z naszego 
dotychczasowego doświadczenia wyni-
ka, że ceny z  przetargu były nieco niższe 
niż w  opracowanym przez ZWiK cenniku 
i w takim przypadku różnica zostaje zwró-
cona mieszkańcowi. Ceny nie zawierają 
zysku (ZWiK jako, zakład budżetowy, nie 
może uwzględniać zysku) oraz kosztów 
obsługi organizacyjnej prac. Najważniej-
sza jest jednak jakość pracy i wykorzysta-
nych materiałów – a  to gwarantujemy 
z pełną odpowiedzialnością.

AktuAlności
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Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Wiązownie

ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
 22 789 01 33

 biuro@zwik-wiazowna.pl
- www.zwik-wiazowna.pl

Duchnów (c.d.):

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Werbeny i Puchacza – wybrano 
wykonawcę, planowany termin 
realizacji zadania do końca VIII 2015 r.

Budowa zjazdu z drogi 721 w ul. K. Dowjata 
– trwają prace projektowe

Remonty ul. Kwitnącej Jabłoni i Dłuskiej 
– ogłoszono przetarg na realizację zadania

Budowa oświetlenia w ul. Księżycowej, 
II etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Łabędziej 
i Nizinnej – zadanie zakończone

Zakup kotła gazowego z montażem 
w budynku świetlicy i biblioteki 
– zadanie zakończone

Dziechciniec:

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

Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej, 
róg Ziołowej – wybrano wykonawcę, 
planowany termin realizacji 
zadania do końca IX 2015 r.

Emów:

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sosnowej 
– ogłoszono przetarg na realizację zadania

Stan zaawansowania 
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

A co w przypadku, gdy ktoś 
chce skorzystać z prywatnej fir-
my?

ZWiK realizuje zadanie komplekso-
wo, bez zbytniego angażowania miesz-
kańców. Gdy jednak ktoś woli współ-
pracę z  firmą prywatną, musi najpierw 
uzyskać warunki techniczne przyłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej w ZWiK, któ-
rych koszt wynosi 94,11zł brutto. Potem 
zapłaci uprawnionemu projektanto-
wi za szkic przyłącza, który musi być 
uzgodniony z  nami, następnie zgłasza 
się rozpoczęcie robót.

Czyli kontakt ze ZWiK jest nie-
unikniony?

Naszym zadaniem jest czuwać nad 
siecią kanalizacyjną w  gminie. Na każ-
dym etapie jej rozbudowy musimy spraw-
dzać, czy wszystkie warunki są spełnione, 
nie ma groźby awarii, czy na pomysłach 
jednej osoby nie ucierpią inne, np. sąsie-
dzi. Przy wykonaniu robót możliwe jest 
ograniczenie kosztów, np. przez wyko-
nanie i zasypanie wykopów oraz odtwo-
rzenie nawierzchni we własnym zakre-
sie. Natomiast montaż instalacji musi 
być wykonany przez osobę posiadającą 
uprawnienia.

A dlaczego warto podłączyć 
się do zbudowanej sieci kanali-
zacyjnej?

Jest taniej, ekologicznie i  wygodnie. 
Ilość ścieków wytwarzana miesięcznie 
przez jedną osobę to ok 3 m³. Jednora-
zowy wywóz szamba (10m3) to koszt 
210zł, co w skali roku dla czteroosobowej 
rodziny daje kwotę 3024,00 zł. Odpro-
wadzenie do kanalizacji tej samej ilości 
ścieków to 115,32 zł miesięcznie, a w ska-
li roku – 1383,80 zł (razem z  podatkiem 
VAT). Roczna oszczędność wyniesie za-
tem 1640,20 zł. Dla czteroosobowej czte-
roosobowej rodziny koszt budowy przy-
łącza może zwrócić się już po dwóch 
latach. Podłączając nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej chronimy wody grun-
towe oraz lokalne rzeki, ponieważ stare 
nieszczelne szamba powodują infiltra-
cję zanieczyszczeń do gruntu. A i nie ma 
kłopotów z  przepełnionym szambem, 
wyczekiwaniem na przyjazd firmy aseni-
zacyjnej itp.

Jak wygląda zakończenie całej 
inwestycji?

Po wykonaniu przyłącza mieszka-
niec zgłasza ten fakt do zakładu, a  my 
dokonujemy kontroli i  odbioru przyłą-
cza. Z  czynności tych sporządzany jest 
protokół, podpisany przez mieszkań-
ca, wykonawcę i  przedstawiciela ZWiK. 
Opłata wynosi 248,95zł brutto. Następ-
nie właściciel nieruchomości zleca wyko-

nanie inwentaryzacji powykonawczej. 
Protokół odbioru i kopia inwentaryzacji 
jest podstawą do zawarcia umowy na 
odbiór ścieków.

Większość mieszkańców decy-
duje się na współpracę ze ZWiK …

Procedura realizacji przyłączy przez 
ZWiK przebiega szybko i  w  określonej 
kolejności, optymalnej dla wszystkich 
stron. Najpierw zbieramy oświadcze-
nia chętnych do podłączenia. Po pod-
pisaniu umowy, mieszkaniec w  ciągu 
siedmiu dni wpłaca cenę za wykonanie 
szkicu (aktualnie jest to 430 zł brutto). 
Następnie zlecamy wykonanie szkicu 
przyłączy. Gdy są one gotowe, zosta-
je ogłoszony przetarg na wykonanie 
(nie mamy możliwości realizacji przy-
łączy przez naszych pracowników). 
Po wyborze wykonawcy ustalany jest 
harmonogram realizacji przyłączy 
przez wykonawcę, który jest uzgad-
niany z  mieszkańcami. Na dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem prac inwestor 
wpłaca pozostałą część kwoty za wy-
konanie. Po wybudowaniu przyłącza 
zostaje sporządzony protokół z  pod-
łączenia podpisany przez mieszkańca, 
wykonawcę i  przedstawiciela ZWiK, 
który jest podstawą do zawarcia umo-
wy na odbiór ścieków. Następnie zosta-
je wykonana inwentaryzacja powyko-
nawcza, która kończy cykl inwestycji.

Jakie rozwiązanie wybrać?
Wybór sposobu realizacji przyłą-

cza należy do mieszkańca i rozważenie, 
czy bardziej opłaca się zlecenie ZWiK 
i  nieangażowanie się w  realizację, czy 
bardziej korzystna jest realizacja we 
własnym zakresie, która wymaga od in-
westora większego zaangażowania. Ja-
ko zakład budżetowy gwarantujemy ja-
kość robót i użytego materiału, jesteśmy 
w stałym kontakcie z klientem i dostoso-
wujemy się do jego potrzeb. Nie zdarzy-
ło się, byśmy przyłącze wykonali źle lub 
niefachowo, za to często zdarza się, że 
po prywatnych osobach trzeba popra-
wiać. Klienci wiedzą, za co płacą i  ile. 
Poza tym dzięki współpracy możemy 
budować kolejne sieci, a  na tym zależy 
wszystkim. ◘

Magdalena Kazimierczyk
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Dzięki porozumieniu z gminą, ORLeN Upstream S.a. 
sfinansował modernizację ul. malowniczej w Kącku, 
którą przeprowadził ZDP w Otwocku. 

Chodnik na ul. Pęclińskiej w trakcie budowy (VI 2015 r.).

W  tegorocznym budżecie zaplanowa-
no ponad 15 mln zł na realizację in-

westycji służących mieszkańcom i  rozwo-
jowi całej gminy. Rok 2015 jest więc czasem 
inwestycji dla całej gminy: rozbudowywa-
na jest sieć wodociągowa i  kanalizacyjna, 
trwa modernizacja dróg, przybywa tere-
nów zieleni. O Kącku teraz nie zapomniano, 
bo całkowita suma środków przekazanych 
na inwestycje w tej miejscowości to ponad 
750 tys. zł, w tym 480 tys. zł dotacji firmy Or-
len dla Powiatu Otwockiego.

W  sezonie wakacyjnym mieszkańców 
Kącka czekają utrudnienia w  ruchu. I  to 
trzykrotnie. Dwukrotnie na trasie Kąck – 
Pęclin, którą od września dzieci z Kącka do-
jadą do nowej szkoły w Malcanowie. Jedna 
część drogi położona przy ul. Malowniczej 
jest drogą powiatową, a druga jej część (od 
Pęclina) to droga gminna. Na drogę powia-
tową gmina przekazała 90 tys. zł (pomoc 
rzeczowa dla Powiatu), zaś sama moderni-
zuje część drogi gminnej od Pęclina, na co 
przeznaczyła 100 tys. zł. Mieszkańcy kąckiej 
Kolonii też będą wkrótce jeździć zmoderni-
zowaną drogą. Na efekty warto poczekać.

Samo sołectwo także poważnie pomy-
ślało o potrzebach mieszkańców i wszyst-
kie środki w ramach funduszu sołeckiego 
na 2015 r. przekazało na budowę oświet-

Inwestycyjny boom 
w Kącku
Dziury w drogach, brak oświetlenia i komuni-
kacji. Tak do niedawna prezentował się Kąck 
– jak mawiano – wieś zapomniana przez wło-
darzy i bardzo niedoinwestowana. Mieszkańcy 
skarżyli się, że w innych zakątkach gminy przy-
bywa latarni, dróg czy chodników, a w Kącku? 
Nic. Tak było, ale ... przyszedł czas na zmiany.

Emów (c.d.):

Budowa kanalizacji w Emowie 
(od ul. Lubelskiej do rzeki Mienia) 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i Gołębiej 
– trwają prace projektowe

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Sosnowej i Mlądzkiej 
– projekt – trwa uzyskiwanie 
pozwolenia na budowę

Glinianka:

Budowa chodnika w ul. Wrzosowej, 
II etap – pomoc finansowa 
dla Powiatu Otwockiego 
– planowany termin realizacji 
do końca X 2015 r.

Modernizacja ul. Łąkowej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Przebudowa ul. Kościelnej 
– projekt – trwa regulacja stanu 
prawnego nieruchomości

Remont ul. Podzamcze – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej 
– projekt – wybrano wykonawcę, 
planowany termin realizacji 
do końca XI 2015 r.

Budowa oświetlenia 
w ul. Wawrzynieckiej 
– wniosek o wydanie decyzji 
celu publicznego w przygotowaniu

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

Góraszka:

Budowa sieci wodociągowej 
– projekt – w trakcie realizacji

Remonty ul. Dębowej, Krótkiej, Flory 
oraz Kaczeńców – ogłoszono przetarg 
na realizację zadania

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

lenia ulicznego. Na początku maja br. na 
drodze dojazdowej do tzw. Kolonii za-
świeciły nowe, energooszczędne latarnie 
LED. To nowa technologia, którą w gminie 
wprowadził wójt. Całkowity koszt zadania 
w  Kącku(budowa i  przyłączenie do sieci) 
wyniosła prawie 17 tys. zł.

Kąck otrzymał też pieniądze od firmy 
Orlen Upstream S.A., która prowadząc po-
szukiwania gazu łupkowego, zadeklarowa-
ła pomoc finansową w ramach rekompen-
saty za uciążliwości, z którymi spotykali się 
mieszkańcy w związku z pracami przy od-
wiercie. Firma przekazała 480 tys. zł na mo-
dernizację drogi powiatowej (ul. Malowni-
cza) i 45 tys. zł na dofinansowanie remontu 
świetlicy wiejskiej. Droga została zrobiona 
w maju br., a remont świetlicy właśnie się 
rozpoczął. Czuwać nad nim będą pracow-
nicy Wydziału Technicznego. ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Zakończyły się prace przy budowie 
chodnika przy ul. Pęclińskiej. Zadanie 

w poprzednich latach podzielono na etapy. 
W tym roku przeznaczono 105 tys. zł, z cze-
go ponad 27 tys. pochodzi z funduszu so-
łeckiego Wiązowny Kościelnej. Za te środki 
powstało kolejne 270 m chodnika. Projekt 
przygotowany został na kolejne 250 m, któ-
re zostaną wybudowane po wydzieleniu 
środków w kolejnym budżecie. ◘

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

Chodnik przy Pęclińskiej
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Lipowo – altana z funduszu sołeckiego.

Mieszkańcy Lipowa przeznaczyli środ-
ki z funduszu soleckiego na budowę 

altanki, stołów wraz z ławami. Koszt zapla-
nowanego do wykonania przyłącza wod-
nego i  energetycznego zostanie pokryty 
ze środków własnych Gminy Wiązowna.

W poprzednich latach na terenie dział-
ki należącej do gminy został wybudowany 
plac zabaw. Całkowity koszt inwestycji na 
tym terenie to ponad 18 tys. zł. To dobrze 
wydane pieniądze, bo co roku odbywają 
się tam spotkania integrująco – aktywizu-
jące. W tradycję Lipowa wpisują się także 
zajęcia wakacyjne w ramach „Lata w GO-
Ku”. Po więcej informacji o nich zaprasza-
my na stronę www.gok-wiazowna.pl. ◘

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

Lepsza widoczność okolicy, mniej-
sza liczba wypadków, a  także 

większe bezpieczeństwo – to efek-
ty dobrze zbudowanego oświetle-
nia ulicznego. W  majowych „Powią-
zaniach” pisaliśmy o 23 lokalizacjach 
zaplanowanych do realizacji w  2015 
roku. Powstaje około 180 punktów 
świetlnych w technologii LED. W  lip-
cu dokonano odbiorów technicznych 
oświetlenia w: Duchnowie (ul. Księ-
życowa, ul. Nizinna), Emowie (ul. Sos-
nowa), Majdanie (droga do Zagórza), 
Kopkach (ul. Jeździecka), Kącku (ul. 
Łąkowa), Woli Karczewskiej (ul. Ogro-
dów), Malcanowie (przy szkole) oraz 
Żanęcinie (ul. Spokojna). Razem na 
2,7 km dróg świeci nowych 60 lamp. 
Wybrano wykonawcę oświetlenia ul. 
Łąkowej w  Gliniance oraz ul. Sosno-
wej w Zakręcie.

Dodatkowo zaplanowano jeszcze 3 
nowe lokalizacje oświetlenia uliczne-
go do wykonania w 2016 r.: w Glinian-
ce (ul. Wawrzyniecka, w  2015 r. pro-

W Lipowie pod dachem
Nowa altana powstała w Lipowie przy placu za-
baw. W sierpniu będą się tam odbywać zajęcia 
dla dzieci, które przygotowuje wiązowski GOK.

Jasno i bezpiecznie
W gminie praca wre. Obok kanalizacji sani-
tarnej, remontowanych dróg, budowy chod-
ników, powstaje również oświetlenie.

jekt), Pęclinie (ul. Letniskowa, w 2015 r. 
projekt) i  Zakręcie (ul. Górna, w  ra-
mach inicjatywy lokalnej mieszkańców 
w 2015 r. wykonano projekt). ◘

Jan Wierzbicki
j.wierzbicki@wiazowna.pl

Góraszka (c.d.):

Doposażenie świetlicy 
i zagospodarowanie terenu 
– zakupiono zestaw do koszykówki, 
4 stoły oraz kosz na śmieci

Odwodnienie ul. Zielonej i Flory 
– trwa przygotowanie 
do wyłonienia wykonawcy

Izabela:

Budowa świetlicy 
– trwają prace projektowe

Polepszenie infrastruktury placu 
zabaw – trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – Duchnów) – od ul. Pięknej 
do Wesołej – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego – trwa 
dostawa I partii materiałów

Budowa sieci wodociągowej 
– ogłoszono przetarg na realizację zadania

Kąck:

Budowa oświetlenia Kolonia 
– Kąck – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Majowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– ogłoszono przetarg na realizację zadania

Termomodernizacja budynku świetlicy 
(etap I) – trwają prace budowlane

LEGENDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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Metalowe, drewniane, kamienne 
– nad naszymi rzekami wyrasta 

coraz więcej ogrodzeń, które utrudnia-
ją przejście brzegiem. Ustawa Prawo 
wodne zabrania grodzenia nierucho-
mości przyległych do wód publicznych 
w odległości mniejszej niż 1,5 m, a tak-
że zakazywania lub uniemożliwiania 
przechodzenia przez ten obszar. Ozna-
cza to, że nie tylko samo ogrodzenie 
jest niezgodne z  prawem, ale również 
postawienie tabliczki z napisem „Wstęp 
wzbroniony”.

Ww. ustawa zapewnia każdemu 
prawo do korzystania z  wód publicz-
nych, a  także do wypoczynku, upra-
wiania turystyki, sportów wodnych 
oraz, na zasadach określonych w  od-
rębnych przepisach, amatorskiego po-
łowu ryb.

Trudno sobie wyobrazić, by osoby ko-
rzystające z wód publicznych zostały po-
zbawione prawa wydostania się na brzeg. 
To również kwestia bezpieczeństwa tych 
osób – kajakarz może stwierdzić, że nie 
uda mu się przepłynąć odcinka rzeki, 
więc przepisy muszą mu zagwarantować 
dostęp do brzegu i  przejście do innego 
miejsca, drogi, przystani. Stąd wziął się 
zakaz grodzenia brzegów

Właściciele nadwodnych posesji cza-
sami nie zdają sobie sprawy z zakazu sta-
wiania ogrodzeń. Ale w większości przy-
padków ludzie grodzą brzegi zupełnie 
świadomie. Nie odstraszają ich nawet wy-
sokie grzywny, do 5 tys. zł. Każdy złamany 
zakaz zgłaszamy policji, to ona decyduje, 
czy skierować sprawę do sądu. ◘

Paulina Żurawska
p.zurawska@wiazowna.pl

Wszystkich „zapominalskich” zachęcamy do 
aktywowania bezpłatnego powiadomie-

nia o  odbiorze śmieci. Otrzymają Państwo sms 
z  przypomnieniem o  terminie odbioru śmieci 
w Państwa rejonie. Aktywacji można dokonać na 
stronie www.wiazowna.esog.pl ◘

Paulina Żurawska
p.zurawska@wiazowna.pl

Prawo przejścia, 
czyli do kogo należy 
brzeg rzeki?

Właściciel posesji musi udostępnić przejście w pasie przyległym do rzeki.

Kopki:

Budowa drogi gminnej Lipowo 
– Kopki – Dziechciniec  
– trwają prace projektowe

Budowa oświetlenia w ul. Jeździeckiej 
od ul. Trakt Napoleoński 
– zadanie zakończone

Kruszówiec:

Modernizacja drogi powiatowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– ogłoszono przetarg na realizację zadania

Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
na działce 147 – zadanie zakończone

Budowa przyłączy: energetycznego 
i wodociągowego do działki 
nr. ew. 147 – zlecono wykonanie 
przyłącza wodociągowego 
do 15 VIII 2015; przyłącze 
energetyczne w trakcie realizacji

Budowa ul. Wypoczynkowej – projekt 
– trwają prace przygotowawcze

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– w trakcie realizacji, planowany 
termin zakończenia prac IX.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– centralna część miejscowości 
– trwają prace projektowe

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– wschodnia część miejscowości 
– trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – Duchnów) – od ul. Pięknej 
do Wesołej – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – dostawa materiałów

Budowa oświetlenia w ul. Równej 
– uzyskano decyzje celu publicznego 
i warunki techniczne z PGE.

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Nie zapomnij 
wystawić śmieci
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Bryś jest młodym i  pogodnym 
psiakiem. Spokojny i  zrównoważony. 
Z  uwielbieniem oddaje się pieszczo-
tom i  wtula w  każdego kogo uda mu 
się zwabić do swojego boksu. Ma pięk-
ną sierść i  nietuzinkowe, hipnotyzują-
ce spojrzenie. Jest w świetnym kontak-
cie z dziećmi, a także z innymi psami.

Wiórek jest dwuletnim, niedu-
żym psiakiem o  pięknej długiej sier-
ści. Przez ponad trzy miesiące czekał 
na swoich właścicieli w miejscu gdzie 
go wyrzucili. Mimo to nadal kocha lu-
dzi, rozdaje buziaki i uwielbia chodzić 
na spacery. ◘

Agnieszka Barszczewska-Woszczyk
sekretariat@celestynow.toz.pl

Mieszkańcy,  którz y przekazują 
śmieci segregowane, płacą 11 zł 

miesięcznie za osobę. Natomiast za od-
pady zmieszane (tzw. zbierane niese-
lektywnie) stawka wynosi 27 zł od oso-
by. Wysokość opłaty dla nieruchomości 
zamieszkałych to iloczyn liczby miesz-
kańców faktycznie zamieszkujących 
daną nieruchomość i  stawki opłaty za 
wywóz odpadów zbieranych selek-
tywnie lub nieselektywnie uchwalonej 
przez Radę Gminy.

Opłatę należy uiścić do 15. dnia każ-
dego miesiąca. Każda nieruchomość ma 
indywidualny numer rachunku, na który 

należy wnosić opłaty za śmieci. Informacje 
o  numerze swojego konta można otrzy-
mać pod numerem telefonu 22 512 58 25. 
O stanie konta można dowiedzieć się:
•	 on-line na stronie www.wiazowna.

esog.pl
Każdy mieszkaniec posiada login 
i hasło dostępowe do swojego kon-
ta e_mieszkańca, może dzięki temu 
samodzielnie sprawdzić swoje płat-
ności za śmieci;

•	 telefonicznie pod numerem: 22 512 
58 25. ◘

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl

Opłaty za śmieci
Do kwietnia 2016 r. stawki opłat za śmieci w naszej gminie pozostaną bez zmian. 
Kolejne stawki ustalone zostaną w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.

Bruno trafił do schroniska znale-
ziony po wypadku. Nie chodził, a  le-
karze nie dawali mu szans na wyzdro-
wienie. Nie poddał się. Dziś radośnie 
chodzi na spacery. Jest dużym, pogod-
nym i energicznym psem. Jego atutem 
jest piękna, długa i puszysta sierść oraz 
charakter indywidualisty.

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

Majdan (c.d.):

Budowa oświetlenia w ul. Turkusowej 
– mieszkańcy w ramach inicjatywy 
lokalnej zlecili wykonanie projektu

Budowa oświetlenia w ul. Zagórskiej 
– zadanie zakończone

Przebudowa oświetlenia w ul. Willowej 
– wybrano wykonawcę, planowany 
termin realizacji IX 2015 r.

Zakup i ułożenie kostki brukowej 
wraz z obrzeżami wokół 
świetlicy – realizacja zadania 
zaplanowana na VIII/IX 2015

Wymiana siatki ogrodzeniowej 
na terenie świetlicy 
– realizacja zadania 
zaplanowana na VIII/IX 2015

Malcanów:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
(Wiązowna – Glinianka) – projekt 
– trwa procedura wyboru wykonawcy

Budowa ul. Podleśnej 
– trwają prace projektowe

Budowa ul. Żwirowej 
– trwają prace projektowe

Remont w ul. Letniej – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

Budowa siłowni plenerowej na działce 
nr ew. 211 – zadanie zakończone

LEGENDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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Lipiec. Przede wszystkim mamy śro-
dek sezonu owocowego. Pamiętaj-

my o  regularnym podlewaniu naszych 
drzewek i krzewów owocowych. Po za-
kończeniu zbiorów wiśni i czereśni na-
leży pamiętać także o przycięciu ich ga-
łęzi (wiśnie – umiarkowanie, czereśnie 
– intensywnie).

Pod koniec lipca kończą się też 
zbiory truskawek. Najlepiej jest wtedy 
usunąć ściółkę oraz odchwaścić prze-
strzenie między roślinami i nie zapomi-
nać o częstym podlewaniu. Jeśli rośliny 
skończyły już 4 lata, trzeba się przygo-
tować do posadzenia nowych.

Sierpień. Przestajemy nawozić 
wszystkie drzewa i  krzewy, żeby nie 
pobudzać tegorocznych pędów do 
wzrostu, aby miały czas zdrewnieć 
przed zimą (przetrwają wtedy zimowe 

chłody). W razie upałów mocno podle-
wamy krzewy o  płytkim systemie ko-
rzeniowym, zwłaszcza te potrzebujące 
sporo wody (różaneczniki, azalie, hor-
tensje), a także wrzosy.

W  sierpniu ostatni raz przycinamy 
żywopłoty, aby rany po cięciu do zimy 
zdążyły się dobrze zabliźnić.

Druga połowa lata to najlepszy czas 
na sadzenie i  przesadzanie iglaków, 
a  także krzewów zimozielonych. Przed 
nadejściem zimy zdążą się dobrze uko-
rzenić i zimą nie będą narażone na prze-
suszenie. Jeżeli chcemy wysiać trawnik, 
to sierpień jest do tego najlepszym mo-
mentem. Kończymy nawożenie trawni-
ka. Dalsze nawożenie może sprawić, że 
darń gorzej zniesie zimę. ◘

Matylda Poszwald-Gajewska
www.matisseogrody.pl

Nadeszło 
lato…
Zaczęła się najcieplejsza pora roku. Jest to środek okresu wegetacyjnego roślin, na wsi koń-
czy się już czas pierwszych sianokosów. Większość z nas wybiera się na urlop, a w ogrodzie 
(jak zwykle) czeka nas mnóstwo pracy.

Malcanów (c.d.):

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
i rozbudowa – w lipcu br. zakończy się 
I etap realizacji inwestycji; 
otwarcie szkoły 30.08.2015 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez modernizację oświetlenia 
ulicznego przy Szkole Podstawowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Mazowieckiej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Osiedle Parkowe:

Wymiana nakładki na drodze wewnętrznej 
do Przedszkola Gminnego – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

Pęclin:

Modernizacja ul. Wierzbowej (dotacja z UM 
WM – 40 tys. zł.) – wybrano wykonawcę

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– zadanie zakończone

Wykonanie przyłącza wodociągowego 
do przyszłej świetlicy – planowany 
termin realizacji do końca VIII 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Letniskowej 
– trwają prace przygotowawcze

Poręby:

Remonty dróg gminnych 
w sołectwie – ogłoszono przetarg 
na realizację zadania

Radiówek:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 
– zadanie zakończone

Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy – realizacja zadania 
zaplanowana na VIII/IX 2015

Zakup i montaż piłkochwytów 
na boisko – zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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Barszcz Sosnowskiego to groźna dla ludzi roślina, która powoduje przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych 
sytuacjach może przyczynić się nawet do śmierci. 

Nazywa się dziwacznie i wygląda nie-
groźnie, a w rzeczywistości może wy-

wołać poważne problemy ze zdrowiem, 
w tym oparzenia II i III stopnia. Ostatnio 
sieje postrach wśród mieszkańców gmi-
ny Wiązowna – na szczęście wszystkie 
doniesienia, które do tej pory docierały 
do urzędników – okazały się pomyłką.

Barszcz Sosnowskiego to roślina, 
którą w PRL sprowadzono z ZSRR jako ta-
nią paszę dla zwierząt. Wyglądem przy-
pomina przerośnięty koper, osiąga od 
1 do 4 m wysokości. Ma grubą, bruzdo-
watą łodygę, u  góry zieloną, ku dołowi 
zwykle pokrytą purpurowymi plamka-
mi. Liście (do 150 cm) składają się z dość 
szerokich i  przeważnie tępo zakończo-

nych odcinków. Wzdłuż brzegu blaszki 
liściowej znajdują się krótkie, zaokrąglo-
ne ząbki. Kwiaty zebrane w gęsty i duży 
baldachim o średnicy do 50 cm.

Pomimo swojego charakterystycz-
nego wyglądu barszcz Sosnowskiego 
niejednokrotnie jest mylony z innymi ro-
ślinami o  dużych liściach, tj. z  łopianem 
pospolitym, pasternakiem zwyczajnym 
lub rodzimym barszczem zwyczajnym.

Jeśli roślina, którą zauważyli Pań-
stwo w  swoim otoczeniu przypomina 
trujący barszcz Sosnowskiego, prosi-
my o  telefon do naszych urzędników: 
22 512 58 24. Postaramy się pomóc. ◘

Paulina Żurawska
p.zurawska@wiazowna.pl

Gmina Wiązowna złożyła wniosek 
na budowę wiaty i  ścieżki eduka-

cyjnej, która miałaby powstać w Parku 
Centrum Wiązowna.

Projekt obejmuje ok. 180 mb ścieżki 
edukacyjnej, a wzdłuż niej tablice infor-
macyjne, na których znajdą się informa-
cję na temat fauny i flory znajdującej się 
na naszym terenie oraz wiata edukacyj-
na, przy której stanie zegar fenologicz-

ny i kolekcja florystyczna roślin. Projekt 
ma za zadanie podniesienie świadomo-
ści mieszkańców na temat otaczającej 
ich przyrody, oraz zwiększenie oferty 
edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy. Wniosek jest na etapie oce-
ny przez WFOŚiGW, o postępie prac bę-
dziemy informować na bieżąco!

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

barszcz sieje grozę

Eko edukacja

Radiówek (c.d.):

Likwidacja oczyszczalni ścieków 
i przełączenie sieci kanalizacyjnej 
do pompowni (etap I zaplanowany 
na rok 2015 rok) – zadanie zakończone

Rudka:

Remont ul. Jodłowej – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

Rzakta:

Modernizacja ul. Mazowieckiej 
– pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Remonty ul. Sarniej, Wiejskiej, Pólko, 
Borowej i Górskiej – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
– uzyskano pozwolenie na budowę

Stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych 
i budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 

Budowa oświetlenia w ul. Złotej – projekt 
– wybrano wykonawcę, planowany 
termin wykonania projektu VIII 2015 r.

Remonty dróg w ul. Pliszki, 
Złotej i Klonowej – ogłoszono 
przetarg na realizację zadania

LEGENDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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Kinga GajeWSKa – najmłodsza radna Sejmiku 
Województwa mazowieckiego, doktorantka Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz studentka 
Wydziału Prawa i administracji na Uniwersytecie 
Warszawskim. W latach 2011-2012 stypendystka 
berlińskiej uczelni Freie Universität w ramach kierunku 
Politikwissenschaft.

Wiązowna Gminna:

Budowa ul. Polnej i Brzozowej 
– projekt – trwają prace 
przygotowawcze

Przebudowa ul. Ogrodowej 
– trwają prace projektowe

Modernizacja zastawki 
na kanale Boryszewskim 
– trwają prace przygotowawcze

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej – projekt 
– trwa uzyskiwanie 
pozwolenia na budowę

Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej 
– projekt – trwa uzyskiwanie 
pozwolenia na budowę

Przebudowa rowu przy kopcu 
w Centrum Wiązowny 
– trwają prace przygotowawcze

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– wykonanie izolacji akustycznej 
sali gimnastycznej –zakończono 
wygłuszanie hali; trwa 
modernizacja oświetlenia

Zagospodarowanie Parku 
Centrum Wiązowna III etap 
– planowany termin realizacji 
VIII 2015 r. na zasadzie 
„zaprojektuj i wybuduj”

Zagospodarowanie skweru 
gen. Grota Roweckiego 
– w trakcie realizacji

Zakup i montaż ławek 
parkowych oraz koszy na śmieci 
w sąsiedztwie przystanku 
autobusowego w ul. Kościelnej 
i pętli autobusowej 
pod pawilonem handlowym

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Szkoda, że nie pamiętam tego dnia. 
4 czerwca 1989 r., prawie wolne 

wybory, ale pełne zwycięstwo wolno-
ści. „Solidarność” zadała komunistycz-
nym władzom polityczny nokaut. 99% 
miejsc w Senacie i wszystkie 161 man-
datów poselskich, o  które mogli ubie-
gać się kandydaci bezpartyjni! Ten 
dzień zmienił nie tylko Polskę, ale i ka-
wałek świata. Był to impuls do dalszych 
zmian w Polsce i Europie. W Polsce wie-
le się zmieniło, ale ja dziś chciałabym 
napisać trochę o samorządności.

Jestem przekonana, że jednym z na-
szych największych sukcesów jest re-
forma, a  właściwie rewolucja samo-
rządowa.  Władza dana mieszkańcom 
zapoczątkowała myślenie globalne, 

Samorząd 
moim 
rówieśnikiem

a  działanie lokalne. Miejsce istniejących 
w  PRL rad narodowych zastąpiły rady 
gmin o  znacznie szerszych uprawnie-
niach. Kolejny etap reformy administra-
cyjnej nastąpił osiem lat później, kiedy to 
wprowadzono dwa dodatkowe szczeb-
le samorządu – powiaty i  samorządowe 
województwa.  Temu etapowi towarzy-
szyły znacznie większe napięcia politycz-
ne, szczególnie związane z  powiatami 
i  terminem wyborów, jednak skończy-
ło się ogromnym sukcesem, zwłaszcza 
na poziomie województw. Praca samo-
rządów wojewódzkich nabrała tempa 
szczególnie po wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej w 2004 r. To właśnie samorzą-
dy województw zajmowały się wydawa-
niem funduszy spójności. 

Dopełnieniem reformy samorządo-
wej są bezpośrednie wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Dzię-
ki temu możemy dokładnie poznać wło-
darza swojej gminy czy miasta i  mieć 
bezpośredni wpływ na to, kto nas re-
prezentuje. Pierwsze takie bezpośrednie 
wybory odbyły się w 2002 roku. 

Reforma  odmieniła oblicze Polski. 
Pozwoliła na lepsze zrozumienie potrzeb 
ludzi, sprawiła, że pieniądze są bliżej ich 
potrzeb. Wyzwoliła energię, lokalne am-
bicje i  na nowo określiła wizję lokalnej 
społeczności. Mogę powiedzieć, że mo-
je pokolenie jest wyjątkowym szczęścia-
rzem. Urodziliśmy się w  rzeczywistości, 
w której istnieje obywatelska odpowie-
dzialność i  odradza się społeczeństwo 
obywatelskie. Dużym krokiem naprzód 
było również sięgniecie po takie rozwią-
zania, jak budżet partycypacyjny. Spo-
wodowało to, że Polacy stali się gospo-
darzami swoich ojczyzn.

Samorząd otwiera drzwi dla wszyst-
kich tych, którzy chcą pracować dla 
swojego otoczenia. Co bardzo cieka-
we, tu kandydatami jest więcej kobiet 
i młodych, inaczej niż w wyborach par-
lamentarnych. Autorzy przepisów o sa-
morządzie wraz z  parlamentarzystami 
otworzyli bardzo ważny rozdział w bu-
dowaniu naszego kraju. ◘

Kinga Gajewska
www.kingagajewska.pl

22 POWIĄZANIA CZERWIEC - LIPIEC 2015 www.wiazowna.pl

społeczeństwo



Wiązowna Kościelna:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ul. Sadowej 
– w trakcie realizacji

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Słonecznej – faza 
projektowo-przygotowawcza

Modernizacja ul. Sadowej 
– realizacja po wykonaniu 
kanalizacji

Budowa ul. Turystycznej – projekt 
– trwają prace przygotowawcze

Remont ul. Projektowanej 
– ogłoszono przetarg 
na realizację zadania

Wymiana nakładki asfaltowej 
na drodze gminnej w ul. Spokojnej 
i Projektowanej – zadanie zakończone

Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej 
(III etap) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej 
– trwają prace projektowe

LEGENDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Ostatnio zadano pytanie młodzie-
ży – czy gotowi są oddać życie 

za Ojczyznę? Należę do Korpusu We-
teranów Walk o  Niepodległość, mam 
praktykę, więc podpowiadam: lepiej 
niż zginąć za Ojczyznę jest, żeby zgi-
nął ten, co na nią napada. Trzeba go 
w  obronie własnej zabić. Przeżyłem 
pomimo tego, że więcej uciekałem 
niż ścigałem.

Całą wojnę marzyłem, żeby nie 
spotkać się oko w oko ze swoim rów-
nolatkiem. Wtedy musiałby zginąć 
jeden z  nas. Gdyby on – miałbym do 
końca życia przed oczami obraz jego 
płaczącej matki czy dziewczyny. Gdy-
bym ja – on miałby to samo. Chyba, że 
obaj bylibyśmy zimnymi s... .

Po wojnie trzeba było ekshumować 
rozsiane byle gdzie groby, a potem po-
wiadomić najbliższych. Pamiętam, że 
poszedłem do matki jednego z  nich. 
Gdy chwilę milczałem i  miałem durną 
minę, ona powiedziała, że będzie na 

niego czekała. Tak dla nas – żołnierzy-
ków kończy się wojna i bajki o silnej ar-
mii i mądrych generałach.

3 razy nie: dla daty 1 sierpnia 
1944 r. Aliant – Gigant nagle zasłabł 
i  nie mógł udzielić pomocy. Dla daty 
1  września 1939 r. – hańba strachli-
wych aliantów zachodnich. Nawet dla 
daty 15 sierpnia 1920 r. też nie. Byli-
śmy „przedmurzem” na Wschód, a po-
tem ten Wschód się odegrał i na 45 lat 
byliśmy „przedmurzem” na Zachód.

Ps. – Powstanie „W” – temat ści-
śle wojenny – było komentowane 
przez różnych znawców. Pewna Dama 
o  wrażliwości artystycznej (uczest-
niczka Balu, na który drugi raz nie za-
proszę) chciała mieszkać na Saskiej 
Kępie, bo po drugiej stronie Wisły 
było za dużo zabijania i  krwi. Po tej 
stronie była rzeź Pragi, ale przetermi-
nowana. Wkoło zaś sporo cmentarzy 
z kwaterami 20-latków. ◘

Czesław Fabiański

Zapraszamy firmy i  instytucje do 
przyłączenia się do ogólnopol-

skiego programu „Karta Dużej Rodzi-
ny”. Propozycje zniżek na produkty lub 

Patriotyczne 
3 razy nie
Sierpień, wrzesień – kolejne wspomnienia o cięgach, jakie dostawaliśmy.

Zostań partnerem 
Karty Dużej Rodziny

usługi dla rodzin posiadających KDR 
można zgłaszać za pośrednictwem for-
mularza dostępnego na stronie www.
rodzina.gov.pl.

Partner programu ma możliwość: 
posługiwania się znakiem „Tu honoruje-
my Kartę Dużej Rodziny”, promocji fir-
my, współtworzenia pierwszego ogól-
nopolskiego programu skierowanego 
do dużych rodzin i  zwiększenia rozpo-
znawalności i  zainteresowania ofertą 
firmy lub instytucji.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w  Wydziale Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Warszawie pod nr tel. 22  695 71 
77, 22 695 71 15 lub 22 695 71 10. ◘

Elżbieta Florczak
gops@wa.home.pl
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Uczniowie przygotowali wspaniałą część artystyczną.

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia w ul. Górnej 
i Wczasowej – wybrano 
wykonawcę, planowany termin 
wykonania zadania VIII 2015 r.

Remonty ul. Różyce i Działkowej 
– ogłoszono przetarg na realizację zadania

Budowa sieci wodociągowej

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia w ul. Ogrodów 
– zadanie zakończone

Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” 
– adaptacja części budynku na dzienny 
dom „SENIOR – WIGOR” – złożono 
wniosek o dofinansowanie zadania do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Chodnik przy ul. Doliny Świdra 
– projekt, pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego – planowany 
termin realizacji XI 2015 r.

Zakręt:

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Wąskiej i Świerkowej 
– uzyskano pozwolenie na budowę

Rozbudowa oświetlenie w ul. Dobrej 
– wybrano wykonawcę, planowany 
termin realizacji X 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– wybrano wykonawcę, planowany 
termin realizacji XI 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła 
II i Pięknej – wybrano wykonawcę, 
planowany termin realizacji XII 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Cisowej 
i Lawendowej – wybrano wykonawcę, 
planowany termin realizacji VIII 2015 r.

Budowa drogi ul. Kościelnej – projekt 
– trwają prace przygotowawcze

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
– trwają prace budowlane. 
Termin zakończenia prac do końca VIII 
2015 r., oddanie do użytkowania X 2015 r.

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

W  dzień dziecka w  Szkole Podstawo-
wej w Gliniance odbyło się uroczyste 

zakończenie oraz podsumowanie progra-
mu edukacyjnego „Bezpieczne życie”, rea-
lizowanego w  placówkach oświatowych 
w naszej gminie. Program realizowany jest 
przez cały rok szkolny 2014/2015, wśród 
dzieci w wieku 6 – 10 lat, przez odpowied-
nio przygotowanych nauczycieli wspiera-
nych przez lokalne służby, instytucje pań-
stwowe i prywatne. Jego głównym celem 
jest podniesienie poziomu świadomości 
dzieci i  rodziców o zagrożeniach, a  także 
wyrobienie umiejętności i  nawyków za-
chowania się w trudnych sytuacjach.

Główna atrakcją podsumowania by-
ły piękne i  dynamiczne przedstawienia:. 

„Przepisowy ruch drogowy”, w  wyko-
naniu uczniów klasy Ib oraz „Jak Wojtek 
został strażakiem” przygotowane przez 
klasę IIb. Nie mogło również zabraknąć 
quizów sprawdzających wiedzę i  umie-
jętności dzieci, które aby zdobyć upo-
minki musiały wykazać się znajomością 
tego jak m.in. ułożyć poszkodowanego 
w  pozycji bocznej, opatrzyć skaleczony 
palec czy ewakuować się z zadymionego 
pomieszczenia. Wyjmowały także przed-
mioty z zaczarowanego worka i udziela-
ły odpowiedzi na wylosowane pytania. 
Wszystkie poprawnie wykonane zadania, 
nagradzane były wielkimi brawami oraz 
drobnymi upominkami. ◘

Dorota Kanabus-Prokop

„bezpieczne życie”
podsumowanie programu edukacyjnego

15 czerwca uczniowie klasy V i wolon-
tariuszki z  Zespołu Szkolno-Gimna-

zjalnego w  Zakręcie, Ola RAWSKA, Ola 
DUSZKA, Kasia BOJARSKA i  Weronika 
DUTKIEWICZ, złożyli wizytę w  Specjal-

„Lubimy pomagać” nym Ośrodku Wychowawczym Zgroma-
dzenia Sióstr Benedyktynek Samaryta-
nek w  Pruszkowie. Spędzili tam bardzo 
miłe popołudnie na grach i  zabawach 
sportowych z  niepełnosprawnymi ucz-
niami, podopiecznymi ośrodka. Na za-
kończenie pobytu wręczyli swoim no-
wym kolegom upominki ufundowane 
przez Fundację Orange.

Organizatorem wyjazdu był pan Ja-
rosław SALAMON, wolontariusz Funda-
cji Orange, rodzic naszych uczniów.

Radzie Rodziców bardzo dziękujemy 
za sfinansowanie kosztów wyjazdu. Po-
moc innym to bardzo przyjemne i cenne 
doświadczenie. ◘

Hanna Wójcik
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Od września dzieci ze szkoły w Zakręcie będą miały do dyspozycji prawdziwą szatnię i dodatkową salę lekcyjną, 
która do tej pory wykorzystywana była właśnie jako szatnia.

Na 31 sierpnia zaplanowano piknik w malcanowie, 
podczas którego po raz pierwszy będzie można 
zwiedzić nową szkołę. 

Zakręt (c.d.):

Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 
– Ośrodek Integracji „Zakącik” 
– podpisano umowę w ramach Inicjatywy 
Lokalnej na wykonanie chodników, 
zakup ławek oraz krzewów; zlecono 
zakup urządzeń placu zabaw; zlecono 
wykonanie przyłącza wodnego

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw 
– zakupiono część wyposażenia

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Radiówek) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej 
– zadanie zakończone

Zadania ogólnogminne:

Zakup maszyn i urządzeń do zapewnienia 
utrzymania dróg gminnych 
– trwa procedura wyboru wykonawcy

Modernizacja infrastruktury 
oświatowej Gminy Wiązowna 
przy wykorzystaniu energii odnawialnej

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 721 w ramach ZIT

Budowa 3 peronów przystankowych 
oraz chodnika w ul. Łąkowej 
i Napoleońskiej w Gliniance oraz 
ul. Mostów w Woli Karczewskiej 
– zadanie zakończone

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

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Mimo zakończenia roku szkolnego, 
w  budynkach oświatowych praca 

wre. Właśnie ruszyła rozbudowa szkoły 
podstawowej w  Zakręcie. W  pierwszym 
etapie dobudowana  zostanie szatnia dla 
250 dzieci. Koszt budowy szatni to ponad 
380 tys. zł. Nowa szatnia to nie tylko wy-
goda, to także – a  może przede wszyst-
kim – bezpieczeństwo dzieci, które od 
września nie będą się już tłoczyły w cias-
nym pomieszczeniu wykorzystywanym 
dotychczas na szatnię. Kolejnym etapem 
rozbudowy szkoły będzie nowe skrzydło 
z dodatkowymi salami. Modernizacja szko-
ły w Zakręcie to jedna z pierwszych decyzji 
władz gminy po jesiennych wyborach.

Jednocześnie prowadzone są prace 
wykończeniowe w nowej szkole w Mal-
canowie. Wszystkie terminy są dotrzy-
mane i  do 1 września pierwszy etap 
realizacji rozbudowy szkoły będzie za-
kończony. Zadanie zakłada remont 
i  przebudowę istniejącego budynku 
wraz z dobudową kotłowni.

Wakacje to czas modernizacji tak-
że ZSG w Wiązownie. Obecnie za kwotę 
155 tys. zł jest tam wyciszana sala gim-
nastyczna, co znacznie poprawi komfort 
prowadzonych od września zajęć.

Trwają także prace w  pęclińskim 
przedszkolu, które od września przyj-
mie dodatkową grupę przedszkolaków. 

Przygotowywana jest sala, dotychczas 
wykorzystywana do zajęć sprawnościo-
wych, nowa grupa będzie miała też od-
dzielną toaletę.

Inwestycje w  budynki szkolne 
i  przedszkolne to jeden z  priorytetów 
naszego samorządu, ponieważ stale 
zwiększa się liczba mieszkańców, a więc 
rosną też i potrzeby edukacyjne. ◘

Dariusz Szczęsny
d.szczesny@wiazowna.pl

W oświacie bez wakacji
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Drużyna w komplecie.

Nasi brązowi medaliści z KS aDVIT Wiązowna.

Najbliższe plany rejsowe to ośmiodniowy rejs od 
27 września do 4 października do szwedzkiej Karlskrony.

Przy gimnazjum w Glinian-
ce działa sekcja żeglarska. 

Pod okiem doświadczonych in-
struktorów uczniowie odbywa-
ją szkolenia i rejsy. Miniony rok 
dla nich to według skali Beau-
forta prawie dziesiątka. Odbyły 
się dwa rejsy mazurskie, jeden 
w połowie października 2014 r., 
a  drugi – w  kwietniu 2015 r. Na 
jesieni członkowie sekcji znowu 
wyruszają w podróż.

Zakończył się projekt eduka-
cyjny pod nazwą „Nasza łajba”, 
w  ramach którego odbudowano 
jacht regatowy, zakupiony dwa la-
ta temu przez szkołę przy wsparciu 
darczyńców.

Wszystkich zainteresowanych 
działalnością sekcji zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.fa-
cebook.com/glinianka ◘

Daniel Kaczyński

W prestiżowym Turnieju Piłki Noż-
nej Warszawa CUP drużyna KS 

Advit Wiązowna zajęła 3 miejsce. 
W  wydarzeniu wzięło udział 18 dru-
żyn z  klubów warszawskich i  woje-
wództwa mazowieckiego.

10 
w skali 
beauforta!

Advit na podium!!!

Oto wyniki:
Grupa:
KS Advit – Drukarz Warszawa 0:0
KS Advit – GKP Targówek 2:0
KS Advit – Delta Warszawa 3:0
KS Advit – KS Ursus 1:0
KS Advit – Warszawska 
Akademia Piłki Nożnej I 6:0
Ćwierćfinał:
KS Advit – Mazovia Tomaszów 
Maz. 0:0 (karne 4:3)
Półfinał:
KS Advit – UKS Iwiczna 0:2
Mecz o 3 miejsce:
KS Advit – Orzeł Sypniewo 3:1

Gratulacje dla naszych zawodni-
ków i trenera! Gmina Wiązowna wspie-
ra finansowo działalność KS Advit Wią-
zowna. ◘

Marta Mróz-Cacko
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Wiązowskie tancerki znów zachwyciły.

Po sportowych emocjach przyszedł czas na równie emocjonującą część zawodów – dekorację zwycięzców.

Puchary z Mokotowa

Lekkoatleci w Gliniance
Na Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Czwórboju LA dziewcząt i chłopców (20.05.) przyjecha-
ło 120 młodych lekkoatletów z 15 szkół powiatu. Na bieżni, skoczni i rzutni w sportowej walce 
zmierzyło się 15 sześcioosobowych zespołów chłopców i 12 drużyn dziewcząt. 

Na Turnieju Tańca Sportowego 
(09.05.) podopieczne sekcji tańca 

nowoczesnego RYTM zdobyły aż 12 
trofeów. Mimo dużej konkurencji i do-
brego przygotowania zawodników 
z  kraju i  zagranicy, 23 tancerki przy-
gotowane przez Annę CHWALCZUK 

wytańczyły nowe puchary i  medale 
dla Wiązowny. W sumie zdobyły 8 pu-
charów, 4 medale i  10 miejsc finało-
wych w  poszczególnych kategoriach. 
Gratulujemy. ◘

Anna Chwalczuk
gokgok@wp.pl

Liga A i B
1. Anastazja FRELEK VII miejsce w kat. solo disco (2005 i starsi)

Liga B
1. Anastazja FRELEK VIII m.  
w kat. disco solo freesstyle (2005 i starsi)
2. Zuzanna MIKLIŃSKA IV m. w kat. disco dance (rocz. 2002)
3. Anna KOPCZYŃSKA i Katarzyna KOBZA III m. i puchary 
w kat. duety disco dance (rocz.1999 i starsi)
4. Julia CZABAJ i Patrycja ŁOJEWSKA II m. 
i puchary w kat. duety disco dance (12-15 lat)
5. Julia PRZYWOŹNA i Karolina WYPUSTEK IV 
m. w kat. duety disco dance (12-15 lat)
6. Kamila SKWARA i Zuzanna MIKLIŃSKA V 
m. w kat. duety disco dance (12-15 lat) 
7. Sylwia KOWALCZYK i Aleksandra STAŃCZUK 
VI m. w tej samej kategorii

Liga C
1. Katarzyna KOBZA I m. i puchar solo disco dance 
(rocz.1999 i starsi)
2. Julia KOCON II m. i puchar solo disco dance 
(rocz. 1999 i starsi)
3. Kamila SKWARA II m. i puchar solo disco dance (rocz. 2001)

Liga D
1. Aleksandra STAŃCZUK I m.i złoty medal 
w kat solo disco dance (rocz.2001)
2. Paulina WYPUSTEK IV m. w kat solo disco dance (rocz.2001)
3. Sylwia KOWALCZYK V m. w kat solo disco dance (rocz.2001)
4. Julita KULCZYŃSKA IV m. w kat solo disco dance (rocz.2005)
5. Wiktoria KĄKOL V m. w kat solo disco dance (rocz.2003)

Liga E
1. Julia ZIÓŁEK I m. i złoty medal 
w kat. solo disco dance (rocz.2001-2000)
2. Wiktoria CHOMCZYK II m. i srebrny medal 
w kat solo disco dance (rocz. 2003)
3. Anna MACHNICKA III m. i brązowy medal w tej samej kat.
4. Patrycja KALIŃSKA IV m. 
w kat. solo disco dance (rocz.2001-2000)
5. Andżelika MALESA otrzymała pamiątkowy 
dyplom za debiut w kat. disco dance (rocz.2005)

Zawodnicy dali z  siebie „wszystko”. 
Walczyli dzielnie do ostatniego me-

tra, „padając” często na mecie biegu 
z wyczerpania. Publiczność zgromadzo-
na na stadionie, głównie koledzy i kole-
żanki startujących, nauczyciele i ucznio-
wie szkoły, bardzo żywo reagowali na 
wydarzenia na stadionie. Wspaniale spi-
sali się uczniowie glinieckiego Gimna-
zjum, którzy zabezpieczali nagłośnienie 
imprezy z  muzyką i  marszem zwycięz-
ców w czasie dekoracji.

Nasi czwórboiści spisali się wspania-
le. Dziewczęta w składzie: Amelia HAJDA-
CKA, Zuzia KOPIK, Oliwia CACKO, Zuzia 
NOWAK, Zuzia ZIELIŃSKA i  Ola ABRAM-
CZUK wywalczyły II miejsce, a  chłopcy 
w składzie: Kuba ŚLIWIŃSKI, Hubert BART-
NICKI, Dawid SZCZĘSNY, Marcin WEREDA 
i Konrad SKORUPSKI – III miejsce w powie-
cie. Ogromny sukces osiągnęły nasze za-
wodniczki Zuzia KOPIK i Amelka HAJDA-
CKA, które zajęły dwa pierwsze miejsca 
w  klasyfikacji indywidualnej, a  Kuba ŚLI-
WIŃSKI był w tej klasyfikacji 4. ◘

Zenon Kwiatkowski
spglinianka@wp.pl
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Trasa rajdu to nie bagatela 40 km, z metą w mlądzu.

Wręczenie nagród i podsumowanie mistrzostw w ZSG 
w Wiązownie.

Humory dopisywały przez całą drogę, a nad porządkiem czuwał sołtys jacek KaRDaS.

Zakończenie 
mistrzostw

Rowerowy Zakręt Głowy

Po czterech sobotnich spotka-
niach na boiskach, salach gim-

nastycznych i bieżniach, 13 czerwca 
w Wiązownie odbył się finał I Gmin-
nych Mistrzostw Sportowych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, któ-
re trwały od maja. Młodzież grała 
w szachy, tenisa stołowego, biegała, 
a  także brała udział w  rozgrywkach 
piłki nożnej i  koszykówki. Wszystko 
pod okiem nauczycieli w-f i dyrekto-
rów, którzy na ten czas byli gospoda-
rzami wydarzenia.

Najlepsi sportowcy, biorący udział 
w mistrzostwach, otrzymali nagrody:
•	 Szkoła Podstawowa w  Wiązow-

nie: Olga SAWIŃSKA, Szczepan 
KRYPIAK

•	 Szkoła Podstawowa w  Zakręcie: 
Gabriela ZALEWSKA, Berg BALKAN

•	 Szkoła Podstawowa w  Gliniance: 
Zuzia KOPIK, Hubert BARTNICKI

•	 Gimnazjum w  Wiązownie: Klau-
dia LAMPARSKA, Dawid KUŹMA

•	 Gimnazjum w  Zakręcie: Martyna 
GORCZYCA, Piotr KRUSZEWSKI

•	 Gimnazjum w  Gliniance: Alicja 
BARTNICKA, Zuzanna RYBKA
Kolejna edycja mistrzostw za rok, 

a  już od września uczniowie wezmą 
udział w  mistrzostwach powiatu, re-
prezentując poszczególne szkoły. Za 
wsparcie wydarzenia dziękujemy fir-
mie SuperDrob S.A. z Karczewa. ◘

Dorota Kanabus-Prokop
d.kanabus-prokop@wiazowna.pl

Rowery, kajaki, a potem piknik spraw-
nościowy  – tak ostatni weekend 

czerwca (27 – 28.06.) spędziło blisko 40 
mieszkańców naszej gminy. Do udziału 
w IV Rajdzie Rowerowym Zakrętu zapro-
szono wszystkich miłośników aktywne-
go wypoczynku z Zakrętu i okolic.

Najsprawniejsi i najbardziej doświad-
czeni rowerzyści czuwali nad tym, by nikt 
nie odstawał od grupy, pomagali przy 
wymianie dętek, podtrzymywali na du-
chu i ocierali łzy, gdy małe dziecięce nóżki 

odmawiały posłuszeństwa. A  trasa rajdu 
to  40 km przez  Zakręt, Izabelę, Michałó-
wek, Duchnów, Pęclin, Malcanów, Kopki, 
Wolę Karczewską i Mlądz.

Rajd został sfinansowany z  fundu-
szu sołeckiego. Organizatorzy dzięku-
ją  darczyńcom: firmie Wheeler, restau-
racji Biesiadna w  Zakręcie, restauracji 
Mazowsze w Wiązownie oraz panu Mar-
cinowi. Więcej informacji o wydarzeniu 
na stronie sołectwa. ◘

Natalia Świder
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Nie trzeba wcale fatygować się do Warszawy lub innych większych miast, aby posłuchać świetnej muzyki.

Gminna biblioteka 
Publiczna poleca …

Bashir Halima, Lewis Damien: 
„Łzy pustyni”

Halima Bashir, urodziła się na su-
dańskiej pustyni w  wiosce plemienia 
Zagawa. Dzięki wsparciu rodziny skoń-
czyła studia medyczne i  w  wieku 24 lat 
wróciła w  rodzinne strony jako pierw-
sza wykwalifikowana lekarka. Jednak 
ani osobiste osiągnięcia, ani szczęśli-
wy traf nie uchroniły jej przed konflik-
tem, który stopniowo ogarniał Darfur. 
Po szczególnie brutalnym ataku Dżand-
żawidów (miejscowej arabskiej milicji), 
do którego doszło w  2004 roku, Bashir, 
która leczyła ofiary napaści, przerwała 
milczenie. W  swych niezwykłych, wyróż-
nianych licznymi nagrodami wspomnie-
niach Bashir przypomina o ludzkich, bar-
dzo osobistych kosztach tragedii... ◘

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
Filia w Duchnowie: tel. 22 780 44 44 
ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów

Karpiński Maciej: 
„Maria i Paul. Miłość geniuszy”

Powieść Macieja Karpińskiego obejmu-
je fragment życia słynnej Noblistki – a do-
kładnie okolice roku 1910, kiedy to Francją 
wstrząsnęła wieść o  romansie niedawno 
owdowiałej sławnej Madame Curie i Paula 
Langevina, wybitnego fizyka, ale mężczy-
zny żonatego, ojca czworga dzieci. Wiado-
mość podsycana przez nacjonalistyczną 
prasę, która opublikowała prywatne listy 
Marii Curie dostarczone przez żonę Lange-
vina, przerodziła się w  ogólnonarodowy 
skandal, stając się przyczyną burzliwych 
ulicznych demonstracji i kilku pojedynków...

Kalinowski Grzegorz: 
„Śmierć frajerom”

Powieść łotrzykowska i przygo-
dowo-sensacyjna a  zarazem kryminał 
miejski z  elementami thrillera, dzieją-
cy się w  latach 1905–1925. Autor wy-
korzystał pasjonującą historię miasta, 
świetne wątki polityczne, a  także opi-
sał warszawski półświatek okresu mię-
dzywojennego. Wyjątkowa dbałość 
o szczegóły historyczne i  tło obyczajo-
we, a  także wierność detalom i  topo-
grafii miasta sprawia, że powieść jest 
wspaniałym przewodnikiem po War-
szawie początku dwudziestego wieku...

Ciężko określić gatunek muzyczny, 
do którego należy zespół TABAC, 

a  sami jego członkowie wzbraniają 
się przed klasyfikowaniem. Najproś-
ciej więc porównać pomysły muzycz-
ne grupy do znakomitych zespołów, 
które niewątpliwie miały wpływ na 
muzyków: Yes, Genesis (z Peterem Ga-
brielem), Jethro Tull... 

Nie na wyrost  będzie stwier-
dzenie,  że Tabac godnie czerpie 
z  dziedzictwa brytyjskich zespołów 
z pogranicza folku i rocka progresyw-
nego, dodając do tego własną wrażli-

wość. Wszystkie utwory zaprezento-
wane w  upalną sobotę są autorstwa 
zespołu. Uwagę zwracały skompliko-
wane połączenia harmoniczne, a tak-
że bogate instrumentarium grupy 
(w składzie pojawia się np. flet, ban-

jo), całokształt zaś wywoływał różno-
rakie skojarzenia: od muzyki średnio-
wiecznej po współczesną.

Kolejne koncerty planowane są na 
wrzesień. ◘

Karolina Poszwald-Smolińska

Dobre zakończenie sezonu
W czerwcu zakończył się pilotażowy pro-
jekt „Scena Muzyczna GOK”, który trwał 
od marca 2015 r. Na wiązowskiej scenie 
pojawił się zespół TABAC zapewniając nie-
banalną rozrywkę.
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WTZ w Radiówku działa od 5 lat, wspierając osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Mirella ŻURAWSKA ma 38 lat i pochodzi z Ostró-
dy. Ma trójkę dzieci. W latach 2008 – 2011 by-

ła dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Wią-
zownie, ma doświadczenie jako instruktor muzyki, 
a także pracownik samorządowy. Pracę w wiązow-
skim GOK jako nowy dyrektor rozpoczęła 10 lipca.

W przedstawionej w konkursie koncepcji pro-
gramowo – organizacyjnej dla instytucji kultury 
postawiła na sprawny i odpowiedzialny zespół, któ-
ry ma być kluczem do sukcesu. Chce rozwijać istnie-
jące formy kultury oraz inicjować nowe. Stawia na 
współpracę z  organizacjami społecznymi, instytu-
cjami i sołectwami / osiedlami, gdyż to otwiera sze-
reg możliwości i wzbogaca przedsięwzięcia.

Swoją pracę wykonywać będzie w oparciu o do-
świadczenia, koncepcję programową oraz program 
kadencyjny, przedstawiony jej przez wójta gminy.

Życzymy sukcesów!
Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

W programie znalazły się m.in. koncert 
Mienia River i S.M.A.K. Band, występ 

dzieci z Przedszkola „Pod Stumilowym La-
sem w Pęclinie” i dzieci z Teatru Uczniow-
skiego Bajkolot. Patronat honorowy nad 
wydarzenie objął wójt Janusz BUDNY. Wy-
razy uznania kieruję do wolontariuszy, pra-
cowników i uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” 
za przygotowanie bardzo ciekawego ale 

i bardzo trudnego, wymagającego wielu go-
dzin ćwiczeń programu artystycznego – mó-
wi Waldemar BURTKIEWICZ. – Dziękujemy 
artystom, sponsorom, a także naszemu do-
broczyńcy, pani Małgorzacie ŻAK, osobie, 
bez której nie byłoby stowarzyszenia, war-
sztatów i  całego Domu Społecznego w  Ra-
diówku – dodaje kierownik WTZ. ◘

Waldemar Burtkiewicz
biuro@wtzjestesmy.pl

Nowa dyrektor GOK

„Wspólne Więzi 2015”
Kolejny VIII Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi 2015” przeszedł do historii. W tym roku miłą nie-
spodziankę swoją obecnością sprawili przyjaciele z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Józefowa 
i Otwocka, którzy wzięli udział w wydarzeniu (31.05.).

Dołącz do nas i zostań 12 000 mieszkańcem 
gminy Wiązowna. Wygraj weekend w SPA lub 
jeden z pakietów powitalnych.

Zostań
12000 
mieszkańcem

Sponsorzy 
i darczyńcy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka, 
Mochtoys, MJ Home Hair, Zespół Me-
dycznych Szkół Policealnych w Otwocku, 
Chocoyoco Chocolate, Lekaro, Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny w  Wiązownie, NC 
Koperty, Binol, Forum Przedsiębiorczo-
ści Gminy Wiązowna, Dakoma, IMPOL 
Zbigniew Ogiński, Wheeler, GOK, ARTEX, 
OSKROBA, GOvita, Sklep MARKUZ, Hotel 
Relaks, PLAST-FOL, SRASG WOLA, KOTWI-
CA Andrzej Godlewski, MARTER, Zakłady 
Mięsne Tomasz Misior, GRYCAN, EVELI-
NE Cosmetics, DAX COSMETICS, WORWO, 
DANPOL, Kwiaty Balkonowe, Huta Szkła 
Gospodarczego Wiązowna, Przyjacie-
le Zieleni, GP „Pod Stumilowym Lasem” 
w  Pęclinie, OSP Malcanów, GS Samopo-
moc Chłopska w  Wiązownie, ARM, To-
jax Sp. z  o.o., Aleksandra i  Andrzej Ku-
czyńscy, „Agrorelaks” Tomasz Niziołek, 
Andrzej Niziołek z  zespołem „Niziołek 
Relaks Band”, Delikatesy M & S w  Wią-
zownie, Przedsiębiorstwo ogrodnicze 
Hanna Marek, Monika i  Paweł Skwara, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy w  Ra-
diówku, Piotr Styrna, Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy w  Duchnowie, Grzegorz 
Piotrzkowicz, Jacek Kurowski, Magda 
Marek, Małgorzata i  Tadeusz Jobda, 
Henryk Markowski z rodziną, Mienia Ri-
ver, S.M.A.K. BAND.

Wszyscy tracimy na niezameldowa-
nych mieszkańcach (szacuje się, 

że jest to ponad 1 tys. osób) i nie są to 
tylko wpływy z podatków, ale i „janosi-
kowe”. W tym roku oddamy do budże-
tu państwa prawie 600 tys. zł, za które 
można zbudować chodnik, wyremon-
tować drogę czy postawić nowe place 
zabaw dla dzieci. 

O  wysokości „janosikowego” decy-
duje dochód gminy na jednego stałego 
mieszkańca. Dlatego nawet sto nowych 
zameldowanych osób zmniejszyłoby 
tę kwotę. Dodatkowo płacąc podatek 
w  gminie – jako osoby zameldowane 
mamy pewność, że część naszych pie-
niędzy wróci do nas w postaci inwestycji 
w  najbliższym otoczeniu. Te inwestycje 
powstaną obok naszego domu czy szko-
ły naszego dziecka.

Zameldowanie daje też prawo do 
decydowania o  przyszłości. Mieszkań-
cy mogą brać udział w  lokalnych wy-
borach, referendach czy konsultacjach 
społecznych.

Warto pamiętać, że przebywanie 
przez dłuższy czas pod jednym adre-
sem wiąże się z  obowiązkiem mel-
dunkowym. Tak mówi prawo. Wypeł-
nij je, pomóż gminie, w  zamian jedź 
do SPA. ◘

Agnieszka Kijowska
usc@wiazowna.pl
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godz. 13.00  – Otwarcie 
Szkoły Podstawowej w Mal-
canowie
W programie: msza św. i poświęcenie 
budynku, zwiedzanie, wystawa po-
święcona historii szkoły.
Wstęp wolny.

godz. 17.00 – Święto Wojska 
Polskiego w Wiązownie.
Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl.

Piknik Sołecki w Lipowie.
W  programie: pokaz OSP, gry i  za-
bawy dla dzieci, konkursy z nagro-
dami, dyskoteka. 

„Leć na Świder”, Wiejski Dom 
Kultury Nad Świdrem w Woli Kar-
czewskiej.
W programie: budowa domków dla 
dzikich pszczół w stylu „świderma-
jer”, sadzenie roślin, ognisko inte-
gracyjne. Szczegóły: www.facebo-
ok.com/ChodzNadSwider.

Piknik Sportowo-Motocy-
klowy „Motoserce 2015”.
W programie: zbiórka krwi, koncer-
ty, wystawa motocykli i  samocho-
dów zabytkowych. Zbiórka zdjęć 
w ramach Cyfrowego Archiwum Tra-
dycji Lokalnej Świdra, którego ce-
lem jest pozyskiwanie i udostępnia-
nie wszelkiego rodzaju materiałów 
związanych z  rzeką Świder i  miej-
scowościami na jego brzegach. Or-
ganizator GTM, wsparcie finansowe 
z budżetu gminy.

godz. 10.00-14.00 – Lato 
w GOK.
Zapraszamy dzieci w  wieku 6-12 
lat na bezpłatne zajęcia w  GOK 
i świetlicach wiejskich: Duchnów, 
Dziechciniec, Kąck, Lipowo, Maj-
dan, Rzakta, Wola Ducka, Wola 
Karczewska, Żanęcin. Szczegóły 
tel. 22 780 41 79, www.gok-wia-
zowna.pl, u  sołtysów i  opieku-
nów świetlic.

będzie się 
działo … 

sierpień 
2015

3-28
sierpnia

8
sierpnia

15
sierpnia

30
sierpnia

9
sierpnia
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WIĄZOWNA URZĄD GMINY – OTWOCK UL. KUPIECKA
Wiązowna Urząd Gminy    4:53  5:53  6:53  7:53  8:53  9:53 11:53 13:53 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:53
Wiązowna Urząd Gminy    4:54  5:54  6:54  7:54  8:54  9:54 11:54 13:54 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:54
Wiązowna Sportowa    4:55  5:55  6:55  7:55  8:55  9:55 11:55 13:55 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:55
Emów Gródek    4:57  5:57  6:57  7:57  8:57  9:57 11:57 13:57 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:57
Radiówek Radiówek    4:59  5:59  6:59  7:59  8:59  9:59 11:59 13:59 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:59
Rudka Rudka    5:01  6:01  7:01  8:01  9:01 10:01 12:01 14:01 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 21:01
Otwock Wólka Mlądzka    5:03  6:03  7:03  8:03  9:03 10:03 12:03 14:03 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 21:03
Otwock Nowa    5:04  6:04  7:04  8:04  9:04 10:04 12:04 14:04 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 21:04
Otwock Teklin    5:06  6:06  7:06  8:06  9:06 10:06 12:06 14:06 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 21:06
Otwock Jałowcowa    5:08  6:08  7:08  8:08  9:08 10:08 12:08 14:08 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 21:08
Otwock Borowa    5:10  6:10  7:10  8:10  9:10 10:10 12:10 14:10 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 21:10
Otwock Kilińskiego    5:12  6:12  7:12  8:12  9:12 10:12 12:12 14:12 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:12
Otwock Szlachecka    5:13  6:13  7:13  8:13  9:13 10:13 12:13 14:13 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 21:13
Otwock Park Miejski    5:14  6:14  7:14  8:14  9:14 10:14 12:14 14:14 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:14
Otwock Park Miejski    5:15  6:15  7:15  8:15  9:15 10:15 12:15 14:15 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 21:15
Otwock Hoża    5:16  6:16  7:16  8:16  9:16 10:16 12:16 14:16 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:16
Otwock Orla    5:18  6:18  7:18  8:18  9:18 10:18 12:18 14:18 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 21:18
Otwock Kupiecka    5:19  6:19  7:19  8:19  9:19 10:19 12:19 14:19 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 21:19

OTWOCK UL. KUPIECKA – WIĄZOWNA URZĄD GMINY
Otwock Kupiecka    5:23  6:23  7:23  8:23  9:23 11:25 13:25 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:25 22:25
Otwock Orla    5:25  6:25  7:25  8:25  9:25 11:27 13:27 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 20:27 22:27
Otwock Powstańców Warszawy    5:26  6:26  7:26  8:26  9:26 11:28 13:28 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 20:28 22:28
Otwock Park Miejski    5:28  6:28  7:28  8:28  9:28 11:30 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 20:30 22:30
Otwock Szlachecka    5:30  6:30  7:31  8:31  9:30 11:32 13:32 14:42 15:43 16:43 17:43 18:43 20:32 22:32
Otwock Reymonta    5:31  6:31  7:32  8:32  9:31 11:33 13:33 14:43 15:44 16:44 17:44 18:44 20:33 22:33
Otwock Borowa    5:32  6:32  7:33  8:33  9:32 11:34 13:34 14:44 15:45 16:45 17:45 18:45 20:34 22:34
Otwock Jałowcowa    5:34  6:34  7:35  8:35  9:34 11:36 13:36 14:46 15:47 16:47 17:47 18:47 20:36 22:36
Otwock Teklin    5:36  6:36  7:37  8:37  9:36 11:38 13:38 14:48 15:49 16:49 17:49 18:49 20:38 22:38
Otwock Nowa    5:38  6:38  7:39  8:39  9:38 11:40 13:40 14:50 15:51 16:51 17:51 18:51 20:40 22:40
Otwock Wólka Mlądzka    5:39  6:39  7:40  8:40  9:39 11:41 13:41 14:51 15:52 16:52 17:52 18:52 20:41 22:41
Otwock Wólka Mlądzka    5:40  6:40  7:41  8:41  9:40 11:42 13:42 14:52 15:53 16:53 17:53 18:53 20:42 22:42
Rudka Rudka    5:42  6:42  7:43  8:43  9:42 11:44 13:44 14:54 15:55 16:55 17:55 18:55 20:44 22:44
Radiówek Radiówek    5:44  6:44  7:45  8:45  9:44 11:46 13:46 14:56 15:57 16:57 17:57 18:57 20:46 22:46
Emów Gródek    5:46  6:46  7:47  8:47  9:46 11:48 13:48 14:58 15:59 16:59 17:59 18:59 20:48 22:48
Wiązowna Sportowa    5:48  6:48  7:49  8:49  9:48 11:50 13:50 15:00 16:01 17:01 18:01 19:01 20:50 22:50
Wiązowna Urząd Gminy    5:49  6:49  7:50  8:50  9:49 11:51 13:51 15:01 16:02 17:02 18:02 19:02 20:51 22:51
Wiązowna Urząd Gminy    5:50  6:50  7:51  8:51  9:50 11:52 13:52 15:02 16:03 17:03 18:03 19:03 20:52 22:52

WIĄZOWNA URZĄD GMINY – OTWOCK UL. KUPIECKA
Wiązowna Urząd Gminy    6:12  8:42 11:12 13:42 16:12 18:42 21:12
Wiązowna Urząd Gminy    6:13  8:43 11:13 13:43 16:13 18:43 21:13
Wiązowna Sportowa    6:14  8:44 11:14 13:44 16:14 18:44 21:14
Emów Gródek    6:16  8:46 11:16 13:46 16:16 18:46 21:16
Radiówek Radiówek    6:18  8:48 11:18 13:48 16:18 18:48 21:18
Rudka Rudka    6:20  8:50 11:20 13:50 16:20 18:50 21:20
Otwock Wólka Mlądzka    6:22  8:52 11:22 13:52 16:22 18:52 21:22
Otwock Nowa    6:23  8:53 11:23 13:53 16:23 18:53 21:23
Otwock Teklin    6:25  8:55 11:25 13:55 16:25 18:55 21:25
Otwock Jałowcowa    6:27  8:57 11:27 13:57 16:27 18:57 21:27
Otwock Borowa    6:29  8:59 11:29 13:59 16:29 18:59 21:29
Otwock Kilińskiego    6:31  9:01 11:31 14:01 16:31 19:01 21:31
Otwock Szlachecka    6:32  9:02 11:32 14:02 16:32 19:02 21:32
Otwock Park Miejski    6:33  9:03 11:33 14:03 16:33 19:03 21:33
Otwock Park Miejski    6:34  9:04 11:34 14:04 16:34 19:04 21:34
Otwock Hoża    6:35  9:05 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35
Otwock Orla    6:37  9:07 11:37 14:07 16:37 19:07 21:37
Otwock Kupiecka    6:38  9:08 11:38 14:08 16:38 19:08 21:38

OTWOCK UL. KUPIECKA – WIĄZOWNA URZĄD GMINY
Otwock Kupiecka    5:43  8:13 10:43 13:13 15:43 18:13 20:43
Otwock Orla    5:45  8:15 10:45 13:15 15:45 18:15 20:45
Otwock Powstańców Warszawy    5:46  8:16 10:46 13:16 15:46 18:16 20:46
Otwock Park Miejski    5:48  8:18 10:48 13:18 15:48 18:18 20:48
Otwock Szlachecka    5:50  8:20 10:50 13:20 15:50 18:20 20:50
Otwock Reymonta    5:51  8:21 10:51 13:21 15:51 18:21 20:51
Otwock Borowa    5:52  8:22 10:52 13:22 15:52 18:22 20:52
Otwock Jałowcowa    5:54  8:24 10:54 13:24 15:54 18:24 20:54
Otwock Teklin    5:56  8:26 10:56 13:26 15:56 18:26 20:56
Otwock Nowa    5:58  8:28 10:58 13:28 15:58 18:28 20:58
Otwock Wólka Mlądzka    5:59  8:29 10:59 13:29 15:59 18:29 20:59
Otwock Wólka Mlądzka    6:00  8:30 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Rudka Rudka    6:02  8:32 11:02 13:32 16:02 18:32 21:02
Radiówek Radiówek    6:04  8:34 11:04 13:34 16:04 18:34 21:04
Emów Gródek    6:06  8:36 11:06 13:36 16:06 18:36 21:06
Wiązowna Sportowa    6:08  8:38 11:08 13:38 16:08 18:38 21:08
Wiązowna Urząd Gminy    6:09  8:39 11:09 13:39 16:09 18:39 21:09
Wiązowna Urząd Gminy    6:10  8:40 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10

Rozkład jazdy linii L20 i L22

RZAKTA – OTWOCK UL. KUPIECKA
Rzakta Rzakta  4:20  5:35  6:35  7:05  8:05  9:05 10:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 20:05 22:05
 Rzakta Popławska  4:21  5:36  6:36  7:06  8:06  9:06 10:06 12:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 20:06 22:06
Czarnówka Czarnówka  4:24  5:39  6:39  7:09  8:09  9:09 10:09 12:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 20:09 22:09
Glinianka Szkolna  4:25  5:40  6:40  7:10  8:10  9:10 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10
Glinianka Glinianka  4:26  5:41  6:41  7:11  8:11  9:11 10:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 20:11 22:11
Glinianka Ośrodek Zdrowia  4:27  5:42  6:42  7:12  8:12  9:12 10:12 12:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 20:12 22:12
Lipowo Młodzieżowa  4:29  5:44  6:44  7:14  8:14  9:14 10:14 12:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 20:14 22:14
Wola Karczewska Wola Karczewska  4:31  5:46  6:46  7:16  8:16  9:16 10:16 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 20:16 22:16
Wola Karczewska Nad Świdrem  4:32  5:47  6:47  7:17  8:17  9:17 10:17 12:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 20:17 22:17
Wola Ducka Os. Wedel  4:33  5:48  6:48  7:18  8:18  9:18 10:18 12:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 20:18 22:18
Wola Ducka Teofilów  4:34  5:49  6:49  7:19  8:19  9:19 10:19 12:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:19 22:19
Otwock Świerk  4:37  5:52  6:52  7:22  8:22  9:22 10:22 12:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 20:22 22:22
Otwock Batalionów Chłopskich  4:38  5:53  6:53  7:23  8:23  9:23 10:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 20:23 22:23
Otwock Świerk-Szkoła  4:39  5:54  6:54  7:24  8:24  9:24 10:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 20:24 22:24
Otwock Stawowa  4:40  5:55  6:56  7:26  8:26  9:25 10:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:25 22:25
Otwock Górecka  4:41  5:56  6:57  7:27  8:27  9:26 10:26 12:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 20:26 22:26
Otwock Tatrzańska  4:42  5:57  6:58  7:28  8:28  9:27 10:27 12:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 20:27 22:27
Otwock Kubusia Puchatka  4:43  5:58  6:59  7:29  8:29  9:28 10:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 20:28 22:28
Otwock PKP Śródborów  4:44  5:59  7:00  7:30  8:30  9:29 10:29 12:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 20:29 22:29
Otwock Poniatowskiego  4:45  6:00  7:01  7:31  8:31  9:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:30 22:30
Otwock 3 Maja  4:46  6:01  7:02  7:32  8:32  9:31 10:31 12:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 20:31 22:31
Otwock Dwernickiego  4:47  6:02  7:03  7:33  8:33  9:32 10:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 20:32 22:32
Otwock Partyzantów  4:48  6:03  7:04  7:34  8:34  9:33 10:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 20:33 22:33
Otwock Park Miejski  4:49  6:04  7:05  7:35  8:35  9:34 10:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:34 22:34
Otwock Hoża  4:50  6:05  7:06  7:36  8:36  9:35 10:35 12:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:35 22:35
Otwock Orla  4:52  6:07  7:08  7:38  8:38  9:37 10:37 12:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 20:37 22:37
Otwock Kupiecka  4:53  6:08  7:09  7:39  8:39  9:38 10:38 12:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 20:38 22:38

OTWOCK UL. KUPIECKA – RZAKTA
Otwock Kupiecka  4:55  6:25  7:20  8:20  9:20 11:20 13:25 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 21:20 23:20
Otwock Orla  4:57  6:27  7:22  8:22  9:22 11:22 13:27 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 21:22 23:22
Otwock Powstańców Warszawy  4:58  6:28  7:23  8:23  9:23 11:23 13:28 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:23 23:23
Otwock Park Miejski  5:00  6:30  7:25  8:25  9:25 11:25 13:30 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:25 23:25
Otwock Partyzantów  5:01  6:31  7:26  8:26  9:26 11:26 13:31 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:26 23:26
Otwock Dwernickiego  5:02  6:32  7:27  8:27  9:27 11:27 13:32 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 21:27 23:27
Otwock 3 Maja  5:03  6:33  7:28  8:28  9:28 11:28 13:33 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:28 23:28
Otwock Poniatowskiego  5:04  6:34  7:29  8:29  9:29 11:29 13:34 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 21:29 23:29
Otwock PKP Śródborów  5:05  6:35  7:30  8:30  9:30 11:30 13:35 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 23:30
Otwock Kubusia Puchatka  5:06  6:36  7:31  8:31  9:31 11:31 13:36 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 21:31 23:31
Otwock Tatrzańska  5:07  6:37  7:32  8:32  9:32 11:32 13:37 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 21:32 23:32
Otwock Bagnista  5:09  6:39  7:34  8:34  9:34 11:34 13:39 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 21:34 23:34
Otwock Stawowa  5:10  6:40  7:35  8:35  9:35 11:35 13:40 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 21:35 23:35
Otwock Świerk-Szkoła  5:11  6:41  7:36  8:36  9:36 11:36 13:41 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 21:36 23:36
Otwock Batalionów Chłopskich  5:12  6:42  7:37  8:37  9:37 11:37 13:42 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 21:37 23:37
Otwock Świerk  5:13  6:43  7:38  8:38  9:38 11:38 13:43 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 21:38 23:38
Wola Ducka Teofilów  5:16  6:46  7:41  8:41  9:41 11:41 13:46 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:41 23:41
Wola Ducka Os. Wedel  5:18  6:48  7:43  8:43  9:43 11:43 13:48 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:43 23:43
Wola Karczewska Nad Świdrem  5:19  6:49  7:44  8:44  9:44 11:44 13:49 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 21:44 23:44
Wola Karczewska Wola Karczewska  5:20  6:50  7:45  8:45  9:45 11:45 13:50 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 23:45
Lipowo Młodzieżowa  5:22  6:52  7:47  8:47  9:47 11:47 13:52 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:47 23:47
Glinianka Ośrodek Zdrowia  5:24  6:54  7:49  8:49  9:49 11:49 13:54 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 21:49 23:49
Glinianka Glinianka  5:25  6:55  7:50  8:50  9:50 11:50 13:55 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 21:50 23:50
Glinianka Szkolna  5:26  6:56  7:51  8:51  9:51 11:51 13:56 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 21:51 23:51
Czarnówka Czarnówka  5:28  6:58  7:53  8:53  9:53 11:53 13:58 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 21:53 23:53
Rzakta Popławska  5:30  7:00  7:55  8:55  9:55 11:55 14:00 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:55 23:55
Rzakta Rzakta  5:32  7:02  7:57  8:57  9:57 11:57 14:02 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 21:57 23:57

RZAKTA - OTWOCK UL. KUPIECKA
Rzakta Rzakta    4:50  7:20  9:50 12:20 14:50 17:20 19:50
Rzakta Popławska    4:51  7:21  9:51 12:21 14:51 17:21 19:51
Czarnówka Czarnówka    4:54  7:24  9:54 12:24 14:54 17:24 19:54
Glinianka Szkolna    4:55  7:25  9:55 12:25 14:55 17:25 19:55
Glinianka Glinianka    4:56  7:26  9:56 12:26 14:56 17:26 19:56
Glinianka Ośrodek Zdrowia    4:57  7:27  9:57 12:27 14:57 17:27 19:57
Lipowo Młodzieżowa    4:59  7:29  9:59 12:29 14:59 17:29 19:59
Wola Karczewska Wola Karczewska    5:01  7:31 10:01 12:31 15:01 17:31 20:01
Wola Karczewska Nad Świdrem    5:02  7:32 10:02 12:32 15:02 17:32 20:02
Wola Ducka Os. Wedel    5:03  7:33 10:03 12:33 15:03 17:33 20:03
Wola Ducka Teofilów    5:04  7:34 10:04 12:34 15:04 17:34 20:04
Otwock Świerk    5:07  7:37 10:07 12:37 15:07 17:37 20:07
Otwock Batalionów Chłopskich     5:08  7:38 10:08 12:38 15:08 17:38 20:08
Otwock Świerk-Szkoła    5:09  7:39 10:09 12:39 15:09 17:39 20:09
Otwock Stawowa    5:10  7:40 10:10 12:40 15:10 17:40 20:10
Otwock Górecka    5:11  7:41 10:11 12:41 15:11 17:41 20:11
Otwock Tatrzańska    5:12  7:42 10:12 12:42 15:12 17:42 20:12
Otwock Kubusia Puchatka    5:13  7:43 10:13 12:43 15:13 17:43 20:13
Otwock PKP Śródborów    5:14  7:44 10:14 12:44 15:14 17:44 20:14
Otwock Poniatowskiego    5:15  7:45 10:15 12:45 15:15 17:45 20:15
Otwock 3 Maja    5:16  7:46 10:16 12:46 15:16 17:46 20:16
Otwock Dwernickiego    5:17  7:47 10:17 12:47 15:17 17:47 20:17
Otwock Partyzantów    5:18  7:48 10:18 12:48 15:18 17:48 20:18
Otwock Park Miejski    5:19  7:49 10:19 12:49 15:19 17:49 20:19
Otwock Hoża    5:20  7:50 10:20 12:50 15:20 17:50 20:20
Otwock Orla    5:22  7:52 10:22 12:52 15:22 17:52 20:22
Otwock Kupiecka    5:23  7:53 10:23 12:53 15:23 17:53 20:23

OTWOCK UL. KUPIECKA – RZAKTA
Otwock Kupiecka    6:40  9:10 11:40 14:10 16:40 19:10 22:20
Otwock Orla    6:42  9:12 11:42 14:12 16:42 19:12 22:22
Otwock Powstańców Warszawy    6:43  9:13 11:43 14:13 16:43 19:13 22:23
Otwock Park Miejski    6:45  9:15 11:45 14:15 16:45 19:15 22:25
Otwock Partyzantów    6:46  9:16 11:46 14:16 16:46 19:16 22:26
Otwock Dwernickiego    6:47  9:17 11:47 14:17 16:47 19:17 22:27
Otwock 3 Maja    6:48  9:18 11:48 14:18 16:48 19:18 22:28
Otwock Poniatowskiego    6:49  9:19 11:49 14:19 16:49 19:19 22:29
Otwock PKP Śródborów    6:50  9:20 11:50 14:20 16:50 19:20 22:30
Otwock Kubusia Puchatka    6:51  9:21 11:51 14:21 16:51 19:21 22:31
Otwock Tatrzańska    6:52  9:22 11:52 14:22 16:52 19:22 22:32
Otwock Bagnista    6:54  9:24 11:54 14:24 16:54 19:24 22:34
Otwock Stawowa    6:55  9:25 11:55 14:25 16:55 19:25 22:35
Otwock Świerk-Szkoła    6:56  9:26 11:56 14:26 16:56 19:26 22:36
Otwock Batalionów Chłopskich     6:57  9:27 11:57 14:27 16:57 19:27 22:37
Otwock Świerk    6:58  9:28 11:58 14:28 16:58 19:28 22:38
Wola Ducka Teofilów    7:01  9:31 12:01 14:31 17:01 19:31 22:41
Wola Ducka Os. Wedel    7:03  9:33 12:03 14:33 17:03 19:33 22:43
Wola Karczewska Nad Świdrem    7:04  9:34 12:04 14:34 17:04 19:34 22:44
Wola Karczewska Wola Karczewska    7:05  9:35 12:05 14:35 17:05 19:35 22:45
Lipowo Młodzieżowa    7:07  9:37 12:07 14:37 17:07 19:37 22:47
Glinianka Ośrodek Zdrowia    7:09  9:39 12:09 14:39 17:09 19:39 22:49
Glinianka Glinianka    7:10  9:40 12:10 14:40 17:10 19:40 22:50
Glinianka Szkolna    7:11  9:41 12:11 14:41 17:11 19:41 22:51
Czarnówka Czarnówka    7:13  9:43 12:13 14:43 17:13 19:43 22:53
Rzakta Popławska    7:15  9:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:55
Rzakta Rzakta    7:17  9:47 12:17 14:47 17:17 19:47 22:57

L20 – dni powszednie

L22 – dni powszednie

L20 – dni świąteczne

L22 – dni świąteczne


