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W  tegorocznym budżecie zaplanowano po-
nad 2,3 mln zł na realizację zadań publicz-
nych, związanych z modernizacją i remontem 
dróg powiatowych oraz gminnych.

Inwestycje drogowe to jeden z  waż-
niejszych kierunków rozwoju gmi-

ny Wiązowna. W tym roku na budowę 
dróg samorząd gminny przekazał w ra-
mach pomocy rzeczowej lub finanso-
wej dla powiatu otwockiego ponad 1,5 
mln zł. Większość inwestycji jest już za-
kończona.

Decyzją Rady Gminy pomocy udzie-
lono na modernizację dróg powiato-
wych w  Gliniance (ul. Łąkowa), Kącku 
(ul. Majowa), Malcanowie (ul. Mazowie-
cka), Pęclinie (ul. Radosna) i Rzakcie (ul. 
Mazowiecka), dodatkowo zmodernizo-
wano ul. Malowniczą w  Kącku, której 
remont ufundowała spółka Orlen UpSt-

W tym sezonie wzpółpraca z powiatem układa się wyjątkowo dobrze.

Remonty dróg na finiszu
ream S.A. – inwestor prowadzący prace 
poszukiwawcze gazu łupkowego na te-
renie wsi. To nie jedyne inwestycje dro-
gowe w tym sezonie. Od 16 czerwca do 
końca listopada trwa naprawa odcin-
ków dróg gminnych. Z budżetu gminy 
przeznaczono na ten cel ponad 190 tys. 
zł. Drogi naprawiane są kruszywem be-
tonowym.

Mieszkańcy sołectw również zdają 
sobie sprawę z  potrzeby modernizacji 
dróg w ich miejscowościach, i wspoma-
gają lokalny samorząd przeznaczając na 
ten cel środki z  Funduszu Sołeckiego. 
W  zeszłym roku, na modernizację dróg 
gminnych przekazali ponad 110 tys. zł.

Do tej pory wykonano zaplanowa-
ne zadania w Czarnówce (ul. Akacjowa 
i  Lawendowa), Duchnowie (ul. Kwitną-
cej Jabłoni i część ul. Dłuskiej), Górasz-
ce (ul. Kaczeńców, Krótka i Flory), Porę-

bach (drogi gminne nr dz. 94, 337, 262), 
Rzakcie (ul. Sarnia, Wiejska, Pólko, Boro-
wa i Górska), Stefanówce (ul. Klonowa) 
Wiązownie Kościelnej (ul. Projektowa-
na) i Woli Duckiej (ul. Różyce). Do wyko-
nania pozostały jeszcze ul. Jodłowa na 
Osiedlu Rudka, ul. Dębowa w Góraszce, 
ul. Letnia w Malcanowie oraz ul. Pliszki 
i Złota w Stefanówce.

Prace wykonywane na drogach po-
legają na utwardzeniu dróg kruszywem 
betonowym i kamiennym, doprowadze-
niu nawierzchni dróg do prawidłowego 
stanu technicznego i  wartości użytko-
wej. Zwiększa to poziom swobody ruchu 
pojazdów samochodowych, a  przede 
wszystkim znacząco wpływa na bezpie-
czeństwo pieszych i  rowerzystów poru-
szających się na skraju drogi. ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl
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BAJKA O SROCE STROJNISI
Pewna sroka – nawet miła, 
Prawdziwą strojnisią była.
Wciąż się modą zajmowała,
Nowe suknie upinała
I stroiła swoje piórka,
Ku uciesze kur z podwórka.

Zwykle koło sosny stała
I swe ciuszki przymierzała.
Suknie, spodnie i apaszki
Oraz różne inne łaszki.
Na sośnie sowa mieszkała,
Której sroka się zwierzała:

– Dziś założę modrą suknię;
Tutaj rąbek jej się utnie,
Tu podepnie, tu rozetnie,  
Zaraz kurom mina zrzednie.
I nie będą wstrętne kwoki
Więcej śmiać się ze mnie – sroki!

– Albo kostium żółty włożę
Bo pochmurno dziś na dworze.
Będę wyglądać złociście,
Zobaczysz, słońce znów błyśnie!
Do kostiumu klipsy, botki
I korale, i stokrotki…

– Prawda sroko, będzie ładnie?
A kurom szczęka opadnie!
Mądra sowa sroki słucha:
– Ładnie? Kwiatek do kożucha!

Małgorzata BIENIEK

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy 

dla naszej koleżanki Janiny Kociszewskiej 
z powodu śmierci mamy

składają
Wójt Gminy

oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Wiesława Rejera 

– pracownika Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Wiązownie

składają
Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy

oraz Dyrektor i pracownicy ZWiK
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Dariusz SZCZĘSNY – Naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Gminy w Wiązownie. Pochodzi z  Malcanowa. 
Ukończył studia wyższe na Politechnice Świętokrzyskiej 
w  Kielcach, na Wydziale Budownictwa Lądowego 
z  tytułem magistra inżyniera budownictwa. Karierę 
zawodową rozpoczął stażem w  tutejszym urzędzie, 
w  którym pracuje od ponad 13 lat. Posiada również 
doświadczenie zawodowe w  branży budowlanej 
i  projektowej. Prywatnie mąż i  ojciec, pasjonat 
majsterkowania i  ogrodnictwa a  ostatnio także 
i  wędkarstwa. Kolekcjonuje konne sprzęty rolnicze. 
Naczelnikiem Wydziały Inwestycji został w  kwietniu 
2015 r.

Przed gminą sporo projektów i inwestycji, ale też i wyzwań jakimi jest rozbudowa pozostałych szkół. 
Na zdjęciu dobudowana szatnia przy ZSG w Zakręcie.

Inwestycje 
pRzede 
wszystkIm
Ponad 37% budżetu gminy stanowią inwestycje, 

to nasze wspólne pieniądze przeznaczone 

na realizację zadań publicznych. 

O pracy w wydziale inwestycji i planach 

na 2016 r. rozmawiamy z Naczelnikiem 

Wydziału Inwestycji – Dariuszem SZCZĘSNYM.
Rok 2015 nazywany jest rokiem 

inwestycji w naszej gminie. To du-
ża odpowiedzialność dla naczelni-
ka wydziału, który realizuje zadania 
inwestycyjne?

Stanowisko naczelnika Wydziału In-
westycji wójt powierzył mi w kwietniu te-
go roku. To dla mnie duża odpowiedzial-
ność, a  równocześnie mandat zaufania 
ze strony wójta. W Planie Wydatków Ma-
jątkowych naszej gminy na rok 2015 za-
wartych jest 115 różnych zadań, reali-
zowanych przez poszczególne wydziały 
i  jednostki organizacyjne. Jednak zdecy-
dowana większość zadań inwestycyjnych 
odbywa się w  wydziale, którego jestem 
naczelnikiem.

Pamiętam, że na początku mojej pra-
cy w  urzędzie liczba takich zadań kształ-
towała się na poziomie około 20 – 30. Na 
przestrzeni lat, kwota jaką przeznaczamy 
na inwestycje w danym roku wzrasta. Dziś 
to blisko 16 mln zł.

W ciągu zaledwie kilku miesię-
cy zakończono prace I etapu SP 
Malcanów. Budowa szkoły to jedna 
z największych inwestycji, jaką rea-
lizujemy w tej kadencji. Uchyli Pan 
rąbka tajemnicy, jak przebiegały 
prace i co nasz czeka w kolejnych 
latach?
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„Stanowisko naczelnika to nie tylko duża odpowiedzialność, ale i mandat zaufania ze strony wójta” 
– mówi Dariusz SZCZĘSNY.

Gmina przyciąga ludzi młodych, po-
szukujących pracy i  możliwości realiza-
cji życiowych marzeń i  celów. Są młodzi 
ludzie, są też dzieci, a  one muszą chodzić 
do szkoły. Władze gminy musiały zmie-
rzyć się z  decyzją o  rozwoju i  rozbudowie 
placówek oświatowych. W  2012 r. podpi-
saliśmy umowę na wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy i  rozbudo-
wy szkoły w  Malcanowie, a  rok później 
na rozbudowę szkoły podstawowej w Gli-
niance. Dokumentacja dla Malcanowa zo-
stała ukończona w drugiej połowie 2014 r. 
wraz z  uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę. W  ubiegłym roku wójt podjął decyzję 
o kontynuacji rozwoju placówek oświato-
wych. Efektem tych działań jest zakończe-
nie pierwszego etapu prac oraz otwarcie, 
z dniem 1 września, szkoły w Malcanowie.

Przed nami jeszcze dwa etapy tej in-
westycji – II etap dobudowa skrzydła z sa-
lami dydaktycznymi i zapleczem kuchen-
nym, oraz III etap – budowa hali sportowej 
mieszczącej pełnowymiarowe boisko do 
piłki ręcznej wraz z  zapleczem. Przy rea-
lizacji tej inwestycji na szczególne uzna-
nie zasługuje profesjonalizm wykonawcy 
robót tj. firmy STOK Jerzy Stocki s. c. wraz 
z  jej Prezesem Jerzym STOCKIM. Jestem 
przekonany, że dalsze prace będą realizo-
wane z pełnym powodzeniem.

Przygotowujemy się do pozy-
skiwania środków zewnętrznych. 
Tym zajmą się młodzi pracownicy 
Pana wydziału.

Od początku 2014 r. funkcjonuje nowa 
perspektywa finansowa, jednak jednostki 
wdrażające są jeszcze w  trakcie opraco-
wywania założeń i programów. Czasu jest 
coraz mniej aby w  pełni przygotować się 
do składania wniosków o  dofinansowa-
nie. Jest go również mało na przygotowa-
nie realizacji inwestycji od strony opraco-
wania dokumentacji projektowych wraz 
z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Mam 
tu na myśli ilość i  kategorie posiadanych 
już gotowych projektów budowlanych 
oraz dalszą potrzebę ich opracowywania 
i uzyskiwania pozwoleń.

W  tej chwili spieszymy się z  przygo-
towaniem 12. projektów drogowych za-
pisanych w  obecnym budżecie. Będą one 
ukończone w przyszłym roku, ale już w tym 
roku zaawansowanie prac projektowych 
pozwoli nam przygotować się do składania 
wniosków w programach, w których nabo-
ry mają być w najbliższym czasie ogłoszo-
ne. Myślę, że z  tak wielu projektów będzie 
możliwość zakwalifikowania przynajmniej 
kilku z nich do dofinansowania.

Wydział inwestycji, to młodzi i  ener-
giczni ludzie, którzy zdobywają wiedzę 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz 

wymianę informacji z innymi jednostkami 
samorządowymi. Jesteśmy przygotowani 
na nowe wyzwania.

Na jakie zadania będziemy mo-
gli ubiegać się o dotacje?

Na pewno należy spodziewać się możli-
wości dofinansowań w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) i Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego (RPO WM). W tych progra-
mach pojawią się nabory dofinansowują-
ce budowę i  przebudowę dróg lokalnych 
(gminnych i powiatowych), budowę kana-
lizacji i wodociągów.

W  najbliższych latach będą budowane 
dwie drogi ekspresowe, przebiegające przez 
naszą gminę – S17 i S2. Z jednej strony jest 
to szansa dla gminy, z  drugiej wyzwanie 
dla władzy lokalnej związane z  zapewnie-
niem sprawnej komunikacji i  bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Jeśli chodzi o  szanse, 
to chcemy przystąpić do dalszego projek-
towania dróg gminnych, dla których może 
pojawić się perspektywa dofinansowania 
ich budowy. Nie stanie się to jednak z roku 
na rok, musimy więc podejmować działania 
wybiegające naprzód. Warto wspomnieć, że 
w związku z budową dróg ekspresowych już 
teraz odbywają się spotkania z przedstawi-
cielami władzy wojewódzkiej, samorządu 
województwa, powiatu oraz wójtami i bur-
mistrzami gmin ościennych.

W wydziale wójt powołał także 
koordynatora ds. funduszu sołe-
ckiego. Co należy do jego zadań?

Wójtowi, i  nam pracownikom, zale-
ży na dobrej współpracy z  Radą Gminy 
i  sołtysami, którzy są wybranymi przed-
stawicielami lokalnej społeczności. Wójt 
przy każdej możliwej okazji namawia do 
współdecydowania i współdziałania. Stąd 
też, w  sierpniu tego roku, powołał koor-

dynatora do kontaktów z  radnymi i  soł-
tysami, pracownika mojego wydziału Ja-
na WIERZBICKIEGO. Zbiera on informacje 
o potrzebach od sołtysów i radnych, które 
przy okazji cyklicznych spotkań z wójtem 
omawiamy i  podejmujemy decyzje co do 
dalszych działań. Zadaniem koordynato-
ra jest również nadzorowanie sprawne-
go i  właściwego wydatkowania środków 
z  poszczególnych funduszy sołeckich na 
zadania określone przez mieszkańców so-
łectw oraz wspieranie osób aktywnie dzia-
łających na rzecz lokalnej społeczności.

Jakie są plany na 2016 r. w za-
kresie inwestycji?

Przede wszystkim kontynuacja budo-
wy szkoły w  Malcanowie. Będziemy roz-
mawiać z władzami powiatu aby w przy-
szłym roku rozpocząć wspólnie budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej w  Malcanowie. 
Inwestycja ta podniosłaby bezpieczeń-
stwo dzieci w drodze do i ze szkoły. Szkoła 
w 2016 r. będzie mogła przyjąć 320. dzieci.

Wchodzi również w  grę przystąpienie 
do przygotowania projektów dróg lokal-
nych łączących się z węzłami planowanych 
dróg ekspresowych, o  których mówiłem 
wcześniej. Ukończymy rozpoczęte w  tym 
roku 12. projektów drogowych wraz z uzy-
skaniem pozwoleń na realizację. Wspól-
nie z  Zakładem Wodociągów i  Kanalizacji 
przystąpimy do gruntownej modernizacji 
stacji uzdatniania wody w Rzakcie, tak dłu-
go oczekiwanej przez mieszkańców połu-
dniowej części gminy. Będą też realizowane 
inne inwestycje wodno-kanalizacyjne.

To przykłady znaczących inwestycji 
zaplanowanych na przyszły rok. W  pla-
nach mamy jeszcze jedną duża inwestycję 
dotycząca kilku budynków gminnych, ale 
na razie nie zdradzę szczegółów. ◘

Rozmawiała Anna ROSŁANIEC
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Zaproponowane przez wójta projekty uchwał zostały podjęte.

Uchwały Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

92.XIV.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.

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

94.XIV.2015
w/s zasad i trybu przeprowadzania konsulta-
cji społecznych z  mieszkańcami Gminy Wią-
zowna

95.XIV.2015

w/s uchylenia uchwały Nr 84.XIII.2015 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 30 czerwca 2015 r. 
zmieniającej uchwałę Nr 252/XXIX/08 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 25 listopada 2008 
r. w  sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Góraszka wschodnia”;

96.XIV.2015

w/s zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 24 listopada 2014 
roku w  sprawie utworzenia jednostki budże-
towej pod nazwą Oświata Gminna i  nadania 
jej statutu;

97.XIV.2015 w/s rozpatrzenia skargi;

98.XIV.2015

w/s zmiany uchwały nr 91.XIII.2015 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2015 roku 
w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego w  postaci wykonanego 
projektu budowy ciągu pieszo- rowerowego 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

99.XIV.2015

w/s udzielenia pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Mazowieckiego w  formie projektu 
dokończenia budowy chodnika w  ul. Wspól-
nej- droga wojewódzka nr 721 na wysokości 
posesji nr 187 w Duchnowie, gm. Wiązowna;

100.XIV.2015

w/s udzielenia pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Mazowieckiego w  formie projektu 
budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 721 na terenie Gminy 
Wiązowna od granicy miasta Józefów do gra-
nicy Gminy Halinów w  ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych;

101.XIV.2015

w/s zmian w  uchwale Nr 25.IX.2011 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011 ro-
ku w sprawie określenia gminnych jednostek 
budżetowych, źródeł dochodów gromadzo-
nych na wydzielonym rachunku i  ich prze-
znaczenia oraz sposobu i  trybu sporządzania 
planów finansowych dla wydzielonych ra-
chunków dochodów.

Sesja Rady Gminy Wiązowna 
w dniu 25 sierpnia 2015

Nowy tryb przeprowadzania 
Konsultacji w Gminie

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z  mieszkańcami Gminy Wią-
zowna. Nowe zasady ułatwią i  usprawnią 
proces konsultacji społecznych, umożliwią 
pozyskiwanie jak największej wiedzy, nie-
zbędnej do wspólnego, rozsądnego i odpo-
wiedzialnego podejmowania decyzji.

Teraz będzie można ogłaszać kon-
sultacje na wniosek 50-ciu mieszkań-
ców, posiadających czynne prawo wy-
borcze, a  nie jak poprzednio ponad 
450-ciu. Konsultacje będą mogły być 
ogłoszone także na  wniosek sołtysa 
i  rady sołeckiej bądź zarządu osiedla 
lub 3 organizacji pozarządowych. Będą 
przeprowadzane nie tylko w tradycyjny 
sposób, lecz także za pomocą Interne-
tu – np. przy użyciu formularzy sonda-
żowych.

Po podjęciu uchwały mieszkańcy 
bardziej niż kiedykolwiek będą mogli 
brać czynny udział w  podejmowaniu 
kluczowych decyzji dotyczących roz-
woju naszej gminy.

Powrót do jednolitego obszaru 
planistycznego

Rada podjęła uchwałę w  sprawie 
uchylenia uchwały Nr 84.XIII.2015 Ra-
dy Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 
2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 252/
XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
25 listopada 2008 r. w  sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Góraszka wschodnia”. 
Uchylenie uchwały umożliwia kon-
tynuowanie prac w  ramach jednoli-
tego obszaru planistycznego zgod-
nie z  pierwotną uchwałą intencyjną 
z 2008 r.

z prac Rady Gminy
W tym numerze opisujemy najważniejsze uchwały podjęte podczas sesji 25 sierpnia. W ob-
radach w  Woli Karczewskiej wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionej Gminy Czarna, 
którzy odbyli obrady wraz z  sesją naszej rady. Obydwa posiedzenia przebiegły sprawnie, 
a zaproponowane przez wójtów projekty uchwał zostały podjęte jednogłośnie.

Skarga bezzasadna
Rada Gminy podjęła uchwałę w spra-

wie rozpatrzenia skargi. W skardze zarzu-
ca się wójtowi i grupie radnych narusze-
nie praw osób niepełnosprawnych oraz 
naruszenie podstawowych praw obywa-
teli przez ograniczenie liczby kursów linii 
ZTM do Rzakty. Skargę uznano za bezza-
sadną w oparciu o analizę stanu faktycz-
nego. Rozwój komunikacji na terenie 
naszej gminy prowadzony jest planowo, 
prowadzone są działania zmierzające 
do usprawnienia komunikacji na terenie 
gminy. Od 1 lipca zostały wprowadzone 
nowe linie L20 i L22, a od 1 września wy-
dłużona została linia 730 do Brzezin.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu 
i Województwa

Rada następujące uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały nr 91.XI-

II.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
30 czerwca 2015 roku w  sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego w  postaci wy-
konanego projektu budowy ciągu 
pieszo- rowerowego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2709W;

2) w  sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Województwa Mazo-
wieckiego w  formie projektu do-
kończenia budowy chodnika w  ul. 
Wspólnej – droga wojewódzka nr 
721 na wysokości posesji nr 187 
w Duchnowie, gm. Wiązowna;

3) w  sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Województwa Mazowie-
ckiego w  formie projektu budowy 
ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 721 na terenie 
Gminy Wiązowna od granicy miasta 
Józefów do granicy Gminy Halinów 
w ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych.
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Radni gminy Czarna wzięli udział też w sesji w Woli Karczewskiej, która odbywała się wraz z sesją naszej rady.

Na zakończenie wizyty w urzędzie wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Uchwały Rady Gminy Czarna 
z dnia 25 sierpnia 2015 roku:

w/s nadania nazwy ulicy w Czarnej;

w/s powołania zespołu do wyboru ławników;

w/s wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Czarnej;

w/s wykupu gruntu w Borowej;

w/s sprzedaży gruntu położonego w Borowej w trybie bezprze-
targowym;

w/s wyrażenia zgody  na dzierżawę GCKiP w czarnej budynku Do-
mu Kultury w Starej jastrzębce wraz z terenem przyległym do bu-
dynku w części przeznaczonej na prowadzenie działalności kultu-
ralnej na okres powyżej 3 lat;
w/s upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowią-
zania  finansowego na poczet środków  budżetu gminy 2016 roku 
na realizację zadania „Przebudowa  dróg gminnych”;
w/s zaciągnięcia zobowiązania finansowego  na poczet budżetu 
gminy 2016 roku na realizację zadania „Budowa boiska i placu za-
baw z zagospodarowaniem terenu w Starej Jastrząbce”;

w/s zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań  fi-
nansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

w/s zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2015 rok;

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Podjęcie powyższych uchwał przy-
czyni się do poprawy stanu bezpieczeń-
stwa kierowców oraz dzieci i młodzieży 
w drodze do i ze szkoły.

Nadzwyczajna Sesja 
Gminy Czarna

Nadzwyczajna Sesja Gminy Czarna 
trwała zaledwie 10 minut w  trakcie któ-
rych podjęto 11 uchwał.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionej 
gminy Czarnej z  Podkarpacia nie po 
raz pierwszy goszczą w naszej gminie. 
Tym razem na zaproszenie Przewod-
niczącej Rady spotkali się z  naszymi 
samorządowcami aby wymienić wza-
jemne nowe doświadczenia. Poza od-
byciem sesji, zaprzyjaźnieni samorzą-
dowcy odwiedzili nasz urząd, gdzie 
w  gabinecie wójta Janusza BUDNEGO 
usłyszeli o  planowanych inwestycjach 
w naszej gminie, a także zwiedzili Izbę 
Regionalną w  Gliniance. Panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich na powitanie za-
śpiewały tradycyjną, ludową piosen-
kę, za którą otrzymały gromkie brawa. 
Dużym powodzeniem gości cieszyły 

się sójki glinieckie, regionalny wypiek, 
który bez wątpienia wszystkim smako-
wał. Po wizycie w  izbie, goście zoba-
czyli Stację Uzdatnia Wody w Lipowie, 
nową szkołę podstawową w Malcano-
wie, gdzie dyrektor oprowadziła przy-
byłych po nowych salach i korytarzach 
szkoły. Wszyscy byli pod dużym wraże-
niem nowego budynku.

Mamy nadzieję, że nasi goście dużo 
dowiedzieli się o  nas, o  naszej gminie 
i że wizyta u nas pozostawi same dobre 
wspomnienia. Gmina „Czarna” to nasza 
gmina partnerska, z którą od lat wymie-
niamy doświadczenia. ◘

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl
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Ankieta ws. komunikacji
Pod koniec września do mieszkańców Glinianki, Bolesławowa, Kruszówca, Rzakty 
i  Woli Karczewskiej zapukają ankieterzy, którzy będą pytać o  komunikację autobu-
sową linii 720 i L20.

Zadadzą pytania o  to jak, często 
mieszkańcy korzystają z  tych po-

łączeń i  w  jakich godzinach najczęś-
ciej. W  celach statystycznych zapytają 
o  wiek osoby, zajęcie itp. Ankieta bę-
dzie anonimowa. Przeprowadzą ją, na 
zlecenie urzędu gminy, wolontariusze 
z  Centrum Wolontariatu w  Radiówku. 
Ankieterzy będą mieli identyfikatory 
wydane przez urząd gminy.

Prosimy o  udzielenie odpowiedzi 
na pytania zadane przez ankieterów 
i  wypełnienie ankiety. Zależy nam 

na tym, by dostosować rozkład jaz-
dy linii 720 i  L20 do potrzeb miesz-
kańców, tak by ułatwić przesiadki 
i zapewnić jak największej grupie pa-
sażerów wygodny dojazd tymi linia-
mi do szkół i  zakładów pracy. Ta an-
kieta pozwoli nam zbadać potrzeby 
mieszkańców i ułatwi negocjacje ko-
lejnej umowy z Zarządem Transportu 
Miejskiego. 

To nasza wspólna sprawa! ◘
Michał Białek

m.bialek@wiazowna.pl

Od 1 września linia 730 Duchnów 
– Warszawa Wiatraczna zosta-

ła wydłużona do Brzezin. To kolejne 
działanie gminy po wprowadzeniu li-
nii L20 na trasie Wiązowna – Otwock 
i L22 Rzakta (przez Świerk) – Otwock, 
zmierzające do usprawnienia komu-
nikacji na terenie naszej gminy.

Jest to efekt uzgodnień między 
gminami Wiązowna i  Halinów oraz 
Zarządem Transportu Miejskiego 
w  Warszawie, który organizuje ko-
munikację autobusową na terenie 
naszej gminy. Pozytywna współpra-
ca obu gmin ułatwi komunikacje 
mieszkańców, a  przede wszystkim 
zapewni bezpieczny dojazd dzieci 
do szkoły w Brzezinach.

Rozkład jazdy autobusu linii 730 
został na naszą prośbę skorelowany 
z  dzwonkami w  szkole w  Brzezinach. 
Było to zasadne, gdyż uczą się tam m. 
in. dzieci z Duchnowa.

Współpraca z gminą Halinów stała 
się faktem i w bardzo wymierny sposób 
ułatwi życie mieszkańcom Stefanówki, 
Boryszewa, Duchnowa, Kącka i okolic. ◘

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

730 
do Brzezin

Składamy 
serdeczne podziękowania 

panu 
tomaszowi krawczykowi 

z Żanęcina

za bezpłatne przekazanie 
na rzecz straży 

ziemi ogrodowej 
z przeznaczeniem na trawniki 

przy remizie.

Zarząd OSP w Malcanowie
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Monika ORLIŃSKA – Bizneswoman roku powiatu 
otwockiego i zdobywczyni „Zlotego Wiązu” – nagrody 
wójta gminy Wiązowna.

Podczas II Gali Biznesu Powiatu Otwockiego rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych Przedsiębiorców.

nagrody dla naszych 
przedsiębiorców

Opłaty za śmieci

4 września 2015 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyło się 
III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami Forum było Starostwo 
Powiatowe w  Otwocku wraz z  Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. 
Alcide De Gasperi w  Józefowie, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i  Klubem 
Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego. Wydarzenie otrzymało wsparcie z budże-
tu gminy, a patronat medialny objęła gazeta „Powiązania”.

FGPO to inicjatywa, której celem jest 
wsparcie lokalnego biznesu. Forum 

dało doskonałą możliwość do podziele-
nia się swoimi doświadczeniami w pro-
wadzeniu, rozwijaniu oraz unowocześ-
nianiu przedsiębiorstw, aktywizowaniu 
lokalnego rynku pracy, czy inspirowaniu 
inicjatyw gospodarczych.

Podczas forum przedstawiono wy-
nik badań pn. Partycypacja społeczna 
w  ramach organizacji społecznych oraz 
ich współpraca z administracją samorzą-
dową jako elementy kapitału społeczne-
go w  Powiecie Otwockim. O  aktualnej 
sytuacji polskiej gospodarki opowie-
dział wicepremier Janusz PIECZOCIŃ-
SKI. W  ramach forum zorganizowano 

Do kwietnia 2016 r. stawki opłat za śmieci 
w naszej gminie pozostaną bez zmian. Kolej-

ne stawki ustalone zostaną w  wyniku przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Mieszkańcy, którzy przekazują śmieci se-
gregowane, płacą 11 zł miesięcznie za osobę. 
Natomiast za odpady zmieszane (tzw. zbierane 
nieselektywnie) stawka wynosi 27 zł od osoby. 

panel dyskusyjny pod hasłem „Rewitali-
zacja przez innowacje i kapitał społecz-
ny”. Po panelu odbyła się II Gala Bizne-
su Powiatu Otwockiego podczas, której 
rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych 
Przedsiębiorców oraz organizacji poza-
rządowych Powiatu Otwockiego. Miał 
on na celu pokazanie dobrych praktyk 
współpracy biznesu, nauki, administra-
cji oraz NGO w powiecie otwockim.

Dwie firmy, mające swoje siedzi-
by na terenie gminy, otrzymały naj-
wyższe wyróżnienia za prowadzoną 
działalność gospodarczą. Pracodaw-
cą Roku wybrano firmę ASMA Polska 
Spółka z  o.o., a  prezes Dakoma Sp. 
z  o.o. – Monika ORLIŃSKA – otrzyma-

Laureatami w poszczególnych 
kategoriach zostali:
•	 Pracodawca Roku – ASMA 

Polska Spółka z o.o.
•	 Filantrop Roku – SuperDrob S.A. 

Zakłady Drobiarsko-Mięsne
•	 Debiut Roku – Certika Sp z o.o.
•	 Innowator roku – Solaris Optics S.A.
•	 Bizneswoman – Dakoma Sp. z o.o.
•	 Biznes Rodzinny – Jakmet Sp.J.

ła tytuł Bizneswoman roku. W tym roku 
obie firmy zostały nagrodzone „Złoty-
mi Wiązami”, wyróżnieniem przyzna-
wanym najlepszym przedsiębiorcom, 
biznesmenom i  osobom, które przy-
czyniają się do rozwoju naszej gminy 
i promocji samorządu. ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl

opłaty za śmieci. Informacje o  numerze swo-
jego konta można otrzymać pod numerem te-
lefonu 22 512 58 25. O stanie konta można do-
wiedzieć się:
•	 on-line na stronie www.wiazowna.doc.pl

Każdy mieszkaniec posiada login i hasło dostę-
powe do swojego konta e_mieszkańca, może 
dzięki temu samodzielnie sprawdzić swoje 
płatności za śmieci;

•	 telefonicznie pod numerem: 22 512 58 25.
Joanna Iwańska

j.iwanska@wiazowna.pl

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych 
to iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamiesz-
kujących daną nieruchomość i  stawki opłaty za 
wywóz odpadów zbieranych selektywnie lub nie-
selektywnie uchwalonej przez Radę Gminy.

Opłatę należy uiścić do 15 dnia każdego 
miesiąca. Każda nieruchomość ma indywidu-
alny numer rachunku, na który należy wnosić 
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Na uczestników czekała moc atrakcji, 
które koordynował Gminny Ośrodek 

Kultury: występy Koła Gospodyń Wiej-
skich z Glinianki, Warszawskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „GAIK” oraz uczniów szkoły 
dwujęzycznej SMART SCHOOL tworzą-
cych „Teatr na Zakręcie”, a  także koncert 
zespołu „Orkiestra Dni Naszych”.

O  dobry nastrój zadbał „Kabaret 
z  Konopi”, gminne zespoły „MIENIA RI-
VER” i “S.M.A.K. BAND”, zaś koncert ze-
społu „KLEZMAFOUR” zakończył część 
muzyczną wieczoru.

W  trakcie dożynek obyło się ponad-
to wiele konkursów. W  najważniejszym 
z nich – konkursie na najpiękniejszy wie-
niec – zwyciężyła praca mieszkańców Za-
krętu. Doskonale prezentujące się wieńce 
dożynkowe wykonane zostały także przez 
sołectwa Glinianka I (II m.) i Malcanów (III 
m.), a także przez Czarnówkę, Gliniankę I, 
Duchnów, Malcanów, Rzaktę oraz Stowa-
rzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem”.

Działo się nie tylko na scenie, ale i po-
za nią. Były bardzo atrakcyjne stoiska pro-
mocyjne, gdzie można było zjeść pyszne 
ciasto (ZSG w  Zakręcie), watę cukrową 
(Przedszkole Karolek z  Glinianki), gro-
chówkę od ks. Proboszcza, spróbować 
produktów eko (Urząd Gminy Wiązowna 
– Wydział Środowiska), pobawić się w ma-
lowanie, wycinanie, wykonać pamiątkowe 
zdjęcia w roli starostów dożynek i wiele in-
nych atrakcji przygotowanych przez szko-
ły i przedszkola z Zakrętu i Glinianki oraz 
Urząd Gminy Wiązowna.

Uroczystość upiększały przygotowa-
ne dekoracje: wystawa płodów rolnych, 

Święto plonów w zakręcie
Zgodnie ze staropolskim zwyczajem – u pro-
gu jesieni – obchodzone jest święto plonów. 
Tegoroczne Dożynki Gminno - Parafialne 
odbyły się w Zakręcie.
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Za przekazanie pięknych płodów 
rolnych na zorganizowanie Wy-

stawy, która uatrakcyjniła tegorocz-
ne Dożynki w  Zakręcie składam ser-
deczne podziękowania dla Państwa

Teresy i Tadeusza, Katarzyny i  Grze-
gorza Kruszewskich, Zofii i Romana Bia-
łek ze wsi Boryszew, Anny i  Wojciecha 
Ruszkowskich, Grażyny i Antoniego Woź-
nica, Małgorzaty, Włodzimierza i Huber-
ta Wojewódzkich, Tadeusza Wojewódz-
kiego, Anny i Wojciecha Smolak, Wioletty 
i  Michała Domańskich, Zofii i  Tadeusza 
Boguszewskich ze wsi Duchnów, Anny 
i Franciszka Lech z Dziechcińca, Elżbiety 
i Eugeniusza Papis, Krystyny i Marka Kob-
za, Krystyny i Marka Witkowskich ze wsi 

Glinianka, Jacka Wiśniewskiego ze wsi 
Góraszka, Małgorzaty i  Jana Wieickich, 
Urszuli i Mariana Bąk, Teresy i Mirosława 
Piwek ze wsi Malcanów, Ireny i Arkadiu-
sza Dajnowskich ze wsi Majdan, Jadwigi 
i Jana Rokickich, Jolanty i Sławomira Bo-
guckich, Barbary i Grzegorza Kobza, Ewy 
i  Dariusza Niemczak, Wiesławy i  Bonifa-
cego Boguckich, Marioli i Donata Adam-
czyk ze wsi Rzakta, Moniki i Jerzego Dą-
bała, Barbary, Michała i Macieja Szwedo, 
Hanny i Stanisława Marek, Dariusza An-
toniak, Joanny i  Mieczysława Gardyń-
skich, Dariusza Rak ze wsi Wiązowna.

Ponadto bardzo chcę podzięko-
wać Państwu Urszuli i  Pawłowi Ra-
dzikowskim prowadzących piekarnię 

w  Wiązownie za przekazanie kosza 
z wyrobami piekarni.

Bardzo dziękuję za współpracę 
wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do powstania Wystawy podczas 
Dożynek, a w szczególności pragnę po-
dziękować Radnemu Gminy Leszkowi 
Sobota, Delagatowi Izb Rolniczych 
Wojciechowi Ruszkowskiemu, Graży-
nie i  Antoniemu Woźnica oraz Darii 
Szczęsnej ze wsi Duchnów za osobi-
ste zaangażowanie się, pomoc i ogrom-
ne wsparcie przy przygotowaniu tego-
rocznej Wystawy Płodów Rolnych ◘

Agnieszka Łątka
/Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, Radna Powiatu/

podziękowania dla producentów rolnych

której przygotowanie organizowała i nad-
zorowała pani Agnieszka ŁĄTKA radna po-
wiatu otwockiego i  kierownik Terenowe-
go Zespołu Doradców Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wystawa 
wieńców dożynkowych przygotowanych 
przez sołectwa oraz dekoracja sceny, którą 
wykonała artysta plastyk z Wiązowny pani 
Anna NIEDŹWIECKA-JĘDRZEJEWSKA.

Podczas imprezy dożynkowej nie za-
brakło atrakcji dla dzieci: dmuchanej zjeż-
dżalni, kuli wodnej czy zabawy w łuczni-
ka. Można było strzelić gola sołtysowi, 
a wolontariusze ze stoiska promocyjnego 
gminy zadbali o  to, żeby żadne dziecko 
nie opuściło imprezy bez balonika czy 
wiatraczka z  logo gminy. Dla dorosłych 
zostały przygotowane pocztówki przed-
stawiające atrakcje naszej gminy.

Zabawę zakończyło Show Laser 
Dance zorganizowane przez Klub Spor-
towy Zakręt. ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl
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Ciągnik, pług, zamiatarka, posypywarka piasku i rębak do gałęzi to nowy sprzęt dla wydziału technicznego urzędu gminy.

Teraz prace porządkowe na terenie gminy będą mogły być przeprowadzane szybciej i sprawniej.

Bolesławów:

Budowa oświetlenia w ul. Młynarskiej 
– zadanie zakończono

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Duchnów) – zadanie zakończono

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 
– trwa procedury wyboru wykonawcy

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

Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy – wykonano chodnik 
oraz wjazd do budynku świetlicy

Modernizacja zastawki na kanale 
Boryszewskim – zadanie zakończono

Czarnówka:

Budowa chodnika przy ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego – pomoc finansowa dla 
Powiatu Otwockiego – zadanie zakończono

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lawendowej – podpisana umowa 
z wykonawcą na realizację zadania, podpisany 
protokół przekazania placu budowy 
wykonawcy, planowane rozpoczęcie robót 
od 21.09.2015 r., zakończenie zadania X 2015r.

Remonty ul. Akacjowej i Lawendowej 
– zadanie zakończono

Remont wylotu kolektora wodnego 
–zadanie zakończone

Duchnów:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– projekt – trwają prace projektowe,

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 
– trwa procedury wyboru wykonawcy

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
sprawniej i skuteczniej

Urząd to nie tylko praca biurowa, 
nie tylko specjaliści, inspektorzy 

i  kierownicy. Urząd to również praca 
fizyczna. Potrzeby urzędu w  zakresie 
wykonywania pracy fizycznej są reali-
zowane przez pracowników Wydziału 
Technicznego.

Za stan techniczny gminnych bu-
dynków, utrzymanie (w  tym zimowe) 
dróg i  placów, konserwacje oświetle-
nia ulicznego odpowiada Wydział Tech-
niczny Urzędu Gminy Wiązowna.

Decyzją włodarzy przeprowadzo-
no zamówienie publiczne w  wyniku, 
którego zakupiono: ciągnik, przycze-

pę, pług odśnieżny, zamiatarkę, wa-
lec, posypywarkę piasku oraz rębak 
do gałęzi. Sprzęt, o wartości 250 tys. 
zł, wspomoże pracę Wydziału któ-
ry do tej pory nim nie dysponował. 
Teraz będzie można szybciej i  sku-
teczniej reagować na pilne potrze-
by związane z  utrzymaniem miejsc 
ogólnodostępnych.

Oszczędności wynikające z  posia-
dania zakupionych maszyn będzie 
można spożytkować na realizację in-
nych zadań publicznych. ◘

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

AktuAlności
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Duchnów (c.d.):

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuska 
– faza projektowo przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Werbeny i Puchacza 
– zadanie zakończone

Budowa zjazdu z drogi 721 
w ul. K. Dowjata – trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy

Remonty ul. Kwitnącej Jabłoni 
i Dłuskiej – zadanie zakończone

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

Dokończenie budowy chodnika 
w ul. Wspólnej – projekt 
– trwają prace projektowe

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.

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

Inwestycje 
wodno-kanalizacyjne 
w gminie
Zakład Wodociągów i  Kanalizacji wspólnie z  Wydziałem Inwestycji w  trosce o  komfort życia 
mieszkańców naszej gminy doskonali jakość świadczonych usług także poprzez realizację sze-
regu zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wydział Inwestycji Urzędu Gminy 
Wiązowna w  roku 2015 zrealizo-

wał zadania pn.:
1. „Podniesienie jakości życia miesz-

kańców gminy Wiązowna w  miej-
scowościach: Wiązowna, Stefanów-
ka, Boryszew i Duchnów – poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej”,

2. „Podniesienie jakości życia mieszkań-
ców gminy Wiązowna w  miejscowoś-
ciach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek – 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.
Natomiast Zakład Wodociągów 

i  Kanalizacji w Wiązownie realizuje na-
stępujące zadania kanalizacyjne:
1. „Kompleksowa kanalizacja Gminy 

Wiązowna w tym: Majdan – wschod-
nia część miejscowości”, obecnie trwa-
ją prace projektowe, w  ramach za-
dania zostanie zaprojektowana sieć 
kanalizacyjna o długości 3.020 mb,

2. „Kompleksowa kanalizacja Gminy 
Wiązowna w tym: Majdan – centralna 
część miejscowości”, obecnie trwają 
prace projektowe, w ramach zadania 
zostanie zaprojektowana sieć kanali-
zacyjna o długości 4.600 mb,

3 „Podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Wiązowna w  Duch-
nowie – projekt i  budowa ka-
nalizacji”, obecnie trwają prace 
projektowe, w  ramach zadania zo-
stanie zaprojektowana sieć kanali-
zacyjna o długości 9.220 mb,

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sadowej w Wiązownie wraz z inicja-
tywą lokalną mieszkańców”. W  ra-
mach zadania została wybudowa-
na sieć kanalizacyjna grawitacyjna 
o długości około 190 mb.

5. „Budowa sieci wodociągowej i  ka-
nalizacyjnej od ul. Sadowej dz. nr 
205/17, 204/14”. Obecnie trwają 
prace projektowe sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej,

6. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miej-
scowości Wiązowna ul. Polna”, w  ra-
mach zadania zostanie wybudowana 
sieć kanalizacyjna o długości ok. 250 
mb w dz. nr 22/3, 60, 1/98, 1/11. ZWiK 
w  Wiązownie uzyskał zaświadczenie 
Starosty Otwockiego o  nie wniesie-
niu sprzeciwu na wykonanie sieci.
Jako inwestor zastępczy na zlecenie 

mieszkańców miejscowości Stefanówka, 
Boryszew, Duchnów, Wiązowna i  Żanę-
cin ZWiK wykonuje przyłącza kanalizacyj-
ne do budynków mieszkalnych znajdu-
jących się przy sieciach zrealizowanych 
przez Wydział Inwestycji UG i  ZWiK 
w  Wiązownie. Aktualnie realizowanych 
jest 65 szt. przyłączy w miejscowościach 
Stefanówka, Boryszew i  Duchnów. Do-
datkowo ZWiK będzie wykonywał 7 szt. 
przyłączy w Żanęcinie oraz 4 szt. przyłą-
czy przy ul. Sadowej w Wiązownie. ◘

Karolina Banaszczuk
biuro@zwik-wiazowna.pl

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
Boryszew 31

10 października, godz. 10.00
Wyprzedaże garażowe to doskonałe miejsce zarówno dla osób, 

które szukają zakupowych okazji jak i dla tych, którym w domu zalegają zbędne przedmioty.
W sobotę, 10 października, zapraszamy wszystkich poszukiwaczy okazji 

na wyprzedaż do Boryszewa 31. Start od godz. 10.00
Będzie można zaopatrzyć się m.in. w artykuły ogrodnicze, książki, 

narzędzia dla miłośników majsterkowania oraz... samochód seicento.
Zapraszamy!

O GłOSzENiE
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Miło nam ogłosić, iż trzecie miejsce 
przypadło pani Jolancie KWIAT-

KOWSKIEJ z  Czarnówki, a  drugie – 
pani Iwonie CIEŚLAK z  Malcanowa. 
Pierwsze miejsce i  tytuł „Najpiękniej-
szy ogród w  gminie Wiązowna 2015” 
oraz statuetkę „Złote Grabie 2015” 
otrzymał pan Wiesław CHMIELEWSKI 
z Zakrętu.

Firma Matisse Ogrody odwiedziła 
zwycięzcę w jego ogrodzie. Mimo letniej 
suszy oraz zbliżających się wielkimi kro-
kami jesiennych dni, ogród prezentuje 
się wspaniale. Dzieje się tak dlatego, iż 
państwo CHMIELEWSCY regularnie dba-
ją o swój ogród.

Poprosiliśmy pana Wiesława, aby 
oprowadził nas po swoim ogrodzie, 
w  którym od razu rzucają się w  oczy 
dwa elementy – piękny duży trawnik 
oraz oczko wodne pełne ozdobnych 

„złote Grabie” rozdane!
W niedzielę 13.09.2015r., podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Zakręcie, rozstrzygnięto kon-
kurs na najpiękniejszy ogród w naszej gminie, organizowany przez firmę Matisse Ogrody. Konkurs 
został objęty patronatem wójta gminy. Była to pierwsza edycja tego konkursu, a z nadesłanych 
zgłoszeń komisja wybrała zwycięską trójkę.

Emów:

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

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

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i Gołębia – projekt 
– uzyskano decyzję o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (decyzja 
stanie się ostateczna w X 2015r.)

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Sosnowa i Mlądzka 
– projekt – zadanie zakończone

Glinianka:

Budowa chodnika w ul. Wrzosowej, 
II etap – pomoc finansowa dla 
Powiatu Otwockiego – trwają prace 
związane z realizacją zadania

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

Przebudowa ul. Kościelnej – projekt 
– trwają prace projektowe

Remont ul. Podzamcze – zadanie zakończone

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

Budowa oświetlenia w ul. Wawrzynieckiej 
– projekt – faza projektowo przygotowawcza

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

Udrożnienie rowów gminnych – trwają 
prace związane z wyłonieniem wykonawcy

Góraszka:

Budowa sieci wodociągowej – projekt 
– zakończono projekt, planowany 
termin rozpoczęcia robót w X 2015r.

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

ryb. Zarówno trawnik jak i mały staw, to 
miejsca które w  każdym ogrodzie wy-
magają najwięcej pracy. Pan Wiesław 
wraz z  żoną zaczęli tworzyć to piękne 
miejsce w  połowie lat 90-tych. Teren 
mimo otwartej przestrzeni zaprojekto-
wany został tak, że każdy zaułek tworzy 
przytulną enklawę.

Wielką ozdobą ogrodu jest wspo-
mniany staw, do którego, poprzez nie-
wielkie kamienne kaskady, dopływają 
dwa strumyki. Na terenie rośnie wiele 
gatunków roślin, poczynając od rodzi-
mych sosen i  świerków po pęcherzni-
ce, bambusy, pieczołowicie przycina-
ne jałowce oraz ogromne żywotniki. 
Pan Wiesław wspominał, że jeszcze nie-
dawno przy domu rosły ogromne róża-
neczniki, jednak pożar, który strawił ca-
ły dom półtora roku temu, niestety nie 
oszczędził tych wspaniałych roślin.

Drugie miejsce zdobył ogród pa-
ni Iwony CIEŚLAK. Od razu widać, że 
ogródek jest miejscem szczególnym 
dla domowników, gdyż mimo niewiel-
kiej powierzchni jest on bardzo zróż-
nicowany, zadbany i  pomysłowy. Na 
uwagę zasługuje m.in. wspaniała lilia 
o  wielu kwiatach – duma pani Iwony, 
oraz bardzo kreatywne ozdoby, jak od-
restaurowany rower pełniący funkcję 
kwietnika, czy kózki wykonane z gałą-
zek. Cały ogród ma sielski, klimatyczny 
styl i z pewnością zasługujący na takie 
wyróżnienie.

Trzecie miejsce zajął ogród pani Jo-
lanty KWIATKOWSKIEJ, wyróżniający się 
ogromną trzemieliną oraz ogródkiem 
żwirowym, w  którym rosną ozdob-
ne świerki białe, hortensje, azalie i  ró-
żaneczniki. Na posesji znajduje się 
również przytulna drewniana altana, 
a  kompozycje roślinne tworzą przyja-
zny klimat wokół domu.

Zwycięzcom bardzo serdecznie 
gratulujemy i  życzymy dalszych ogro-
dowych sukcesów, a  wszystkich Pań-
stwa zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w  kolejnych edycjach konkursu na 
„Najpiękniejszy ogród w  gminie Wią-
zowna” organizowanym przez firmę 
Matisse Ogrody! ◘

Matylda Poszwald-Gajewska
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Bociany i  jaskółki powoli odlatują, a  susza 
przyspieszyła czas żniw i  nadchodzącej je-
sieni. Jednak i o tej porze roku nasze ogrody 
mogą być piękne, a  to nie tylko dzięki prze-
barwiającym się liściom, ale i  dzięki kwitną-
cym chryzantemom, wrzosom, astrom…

Chryzantemy to rośliny kwitnące je-
sienią, aż do pierwszych zimowych 

mrozów. Mnogość odmian i barw spra-
wia, że są to jedne z najpopularniejszych 
kwiatów tej pory roku. Chryzantemy to 
rośliny wszechstronne, idealne do upra-
wy zarówno na rabatach, jak i w donicz-
kach na tarasach i  balkonach, a  razem 
z  astrem jesiennym sprawiają, że nasz 
ogród jesienią tętni pełnią życia. Astry 
są bylinami, pozostawiając je na rabacie 
podczas zimy możemy się nie obawiać, 
gdyż są również mrozoodporne, pod 

chryzantemy złociste…

Góraszka (c.d.):

Remonty ul. Dębowej, Krótkiej, Flory 
oraz Kaczeńców – trwają prace związane 
z realizacją zadania (zakończono remont 
ul. Krótkiej, Flory oraz Kaczeńców)

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

izabela:

Budowa świetlicy – projekt – złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę

Polepszenie infrastruktury placu 
zabaw – trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – Duchnów) – od ul. Pięknej 
do Wesołej – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego – ZDP wkrótce 
rozpocznie roboty drogowe

Budowa sieci wodociągowej 
– trwają prace budowlane

Budowa sieci wodociągowej dz. 345 
– trwają prace budowlane

Kąck:

Budowa oświetlenia Kolonia – Kąck 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Majowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– trwają prace związane z realizacją zadania

Termomodernizacja budynku świetlicy 
(etap I) – 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

Rolka i Rulon to nieduże, roczne 
psiaki. Zachowują się jak podrośnięte 
szczeniaki, ale na pewno już nie uros-
ną. Doskonale odnajdą swoje miejsce 
na kanapie, a nie w budzie. Byłoby ide-
alnie gdyby mogły pójść razem do no-
wego domu, są ze sobą bardzo zżyte.

Rolka – nr 453/15; Rulon - nr 452/15

Skiper trafił do schroniska gdy 
spalił się dom, w którym mieszkał. Sta-
ra się być pogodny, ale w jego oczach 
jest smutek i  tęsknota. Domaga się 
uwagi i  pieszczot. Pięknie wykonuje 
komendy i  jest posłuszny. Wciąż jesz-
cze ma nadzieję, że wróci do domu...

Skiper – nr 416/15 ◘

Cyryl to roczny młodziak. Ciasny 
boks nie jest dobrym miejscem dla ener-
gicznego i żywiołowego psiaka. Próbuje 
zwrócić na siebie uwagę każdej przecho-
dzącej obok osoby. Pomóż mu opuścić 
schronisko, dopóki jeszcze nie stracił na-
dziei, że ktoś może go pokochać.

Cyryl – nr 451/15

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

warunkiem, iż zima jest śnieżna (wysoki 
mróz i brak śniegu sprawiają, że rośliny 
przemarzają).

Inna wartą uwagi kwitnącą jesienią ro-
śliną jest wrzos. Jego łacińska nazwa to Cal-
luna, która oznacza „zamiatać”, prawdopo-
dobnie wzięła się stąd, iż dawniej używano 
tej rośliny do produkcji mioteł.

Już niedługo nadejdzie pełen zło-
tych barw czas jesieni. Warto stworzyć 
kompozycje z  chryzantem, astrów, czy 
wrzosów, które pięknie komponują 
się wspólnie lub osobno na rabatach 
i  w  pojemnikach. Życzę Państwu pięk-
nej Złotej Polskiej Jesieni! ◘

Matylda Poszwald-Gajewska
www.matisseogrody.pl
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Gdzie oddać 
kłopotliwe odpady ?

Kopki:

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

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

Kruszówiec:

Modernizacja drogi powiatowej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – trwa procedura 
związana z dostawą materiałów

Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
na działce 147 – zadanie zakończono

Budowa przyłączy: energetycznego 
i wodociągowego do działki 
nr. ew. 147 –wybudowano 
przyłącze wodociągowe; przyłącze 
energetyczne w trakcie realizacji

Budowa ul. Wypoczynkowej 
– projekt – wybrano wykonawcę, 
trwają prace przygotowawcze

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej 
– zadanie zakończono

Budowa sieci wodociągowej 
– zadanie zakończone

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 
– ZDP wykonuje roboty drogowe

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

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Baterie i akumulatory
Baterie i akumulatory, ze względu na 

obecność w  składzie chemicznym metali 
ciężkich, mogą stanowić znaczne zagro-
żenie zdrowotne i  negatywnie wpłynąć 
na stan środowiska przyrodniczego. Dla-
tego prawodawstwo polskie i europejskie 
klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne 
i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W Wiązownie selektywną zbiórką ba-
terii i  akumulatorów zajmują się m.in. 
szkoły, urzędy, placówki handlowo – usłu-
gowe, zakłady pracy. W ten sposób bate-
rie i akumulatory trafią do odpowiednich 
firm, które zajmują się ich unieszkodliwia-
niem i  odzyskiem zawartych w  nich su-
rowców wtórnych.

Od 2013 r. PSZOK mieszczący się w sie-
dzibie firmy P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagór-
ska w  Woli Duckiej 70 A  nieodpłatnie 
przyjmuje zużyte baterie i akumulatory.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny
Podobnie jak baterie i  akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zawiera szkodliwe substancje, które mogą 
stanowić znaczne zagrożenie i negatywnie 
wpłynąć na stan środowiska przyrodnicze-
go. Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny można oddać w następujący sposób:
1. Dwa razy w roku sprzed posesji we-

dług harmonogramu:
Najbliższe terminy odbiory odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego sprzed 
posesji:

17 listopada 2015 r.
–  Sektor I  – Bolesławów, Czarnówka, 

Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Po-
ręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

19 listopada 2015 r.
–  Sektor II – Duchnów, Izabela, Maj-

dan, Michałówek, Zagórze, Zakręt
20 listopada 2015 r.
– Sektor III – Dziechciniec, Emów, Ra-

diówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, 
Żanęcin

21 listopada 2015 r.
– Sektor IV – Boryszew, Góraszka, Ste-

fanówka, Wiązowna, os. Parkowe.
Odbiór ww. odpadów odbywa się po 

uprzednim zgłoszeniu adresu nierucho-
mosci do urzędu gminy co najmniej 2 dni 
przed wyznaczonym terminem wywozu 
dla danego sektora.

2. W Gminnym Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.
Właściciele nieruchomości samo-

dzielnie dostarczają do Gminnego Punk-
tu odpady komunalne zebrane w  spo-
sób selektywny. Gminny PSZOK działa 
w następujących godzinach:

PSzOK P.P.H.U. Lekaro
Wola Ducka 70 A
Piątek w godz. 9.00 – 19.00
Sobota w godz. 9.00 – 15.00

Świetlówki
Zużyte świetlówki to odpady niebez-

pieczne. Zawierają rtęć, która może prze-
dostać się do organizmu człowieka wraz 
ze skażoną wodą, powietrzem lub poży-
wieniem.

Zgodnie z przepisami prawa powinny 
być zbierane selektywnie. Ponieważ rtęć 
uwalnia się ze stłuczonej świetlówki, nale-
ży dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć 
ją w  stanie nieuszkodzonym do punktu 
zbierania.

Zużyte świetlówki są zbierane w punk-
tach handlowo – usługowych. Można je 
również bezpłatnie oddać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) w Woli Duckiej.

Opony
Zbiórką zużytych opon zajmują się 

przede wszystkim przedsiębiorstwa zaj-
mujące się ich sprzedażą i  wymianą. 
Nie mają jednak obowiązku przyjmo-
wania opon, które nie pochodzą od ich 
klientów. Dlatego w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) mieszczącym się w Woli Duckiej 
jest możliwość bezpłatnego pozostawie-
nia zużytych opon.

Lekarstwa
Przeterminowane lekarstwa nie po-

winny trafiać do zmieszanych odpadów 
komunalnych. Dlatego Gmina Wiązowna 
zachęca do wzięcia udziału w akcji: „PRZE-
TERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO AP-
TEKI”. Akcja, prowadzona na terenie gminy 
Wiązowna skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą pozbyć się prze-
terminowanych, nieużytecznych medyka-
mentów z domowych apteczek. ◘

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl
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zezwolenie 
na wycinkę drzew
wszystko co warto wiedzieć!

Majdan (c.d.):

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

Budowa oświetlenia w ul. Zagórskiej 
– zadanie zakończono

Przebudowa oświetlenia w ul. Willowej 
– wybrano wykonawcę, planowany 
termin realizacji 30 IX 2015 r.

Remont ul. Przyleśnej, 
Kwitnącej Wiśni i Turkusowej 
– faza projektowo przygotowawcza

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

Konserwacja rowu M-7b 
na długości 2,2 km z dotacji gminnej 
przez spółkę wodną – trwają prace 
związane z realizacją zadania

Malcanów:

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

Budowa ul. Podleśnej – projekt 
– trwają prace projektowe

Budowa ul. Żwirowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Remont w ul. Letniej 
– wyłoniono wykonawcę

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

W wyniku nowelizacji ustawy określo-
ne zostały wielkości obwodów pnia 

drzewa na które potrzebne jest uzyska-
nie zezwolenia na usunięcie drzew. Mie-
rząc obwód na wysokości 5 cm od pod-
łoża, każdy w prosty sposób będzie mógł 
sprawdzić czy konieczne jest uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie drzewa.

Zezwolenie nie będzie wymagane 
m.in. w przypadku:
•	 Krzewów, których wiek nie przekra-

cza 10 lat.
•	 Drzew, których obwód pnia na wy-

sokości 5 cm nie przekracza: 35cm 
w  przypadku topoli, wierzb, kaszta-
nowca zwyczajnego, klonu jesiono-
listnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistne-
go; 25 cm w przypadku pozostałych 
gatunków drzew

•	 Drzew lub krzewów owocowych, 
z wyłączeniem terenów zieleni, dróg 
i nieruchomości publicznych.

•	 Krzewów na terenach pokrytych ro-
ślinnością pełniącą funkcje ozdobne, 
urządzoną pod względem rozmiesz-
czenia i doboru gatunków posadzo-
nych roślin (indywidualne ogrody).

•	 Drzew lub krzewów na plantacjach 
lub w lasach (plantacja w rozumie-
niu ustawy jest to uprawa drzew 

lub krzewów o zwartej powierzch-
ni co najmniej 0,1ha założona w ce-
lu produkcyjnym).

•	 Prowadzenia akcji ratowniczej przez 
jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej lub inne właściwe służby usta-
wowo powołane do niesienia po-
mocy osobom w  stanie nagłego 
zagrożenia życia lub zdrowia.
W  przypadku drzew uszkodzonych 

pod wpływem warunków atmosferycz-
nych, stanowiących złomy i wywroty, usu-
niecie nie wymaga zezwolenia jednak wy-
maga zgłoszenia do urzędu gminy w celu 
przeprowadzenia oględzin, sporządzenia 
protokołu i dokumentacji fotograficznej.

Jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej, właściciele urządzeń, zarządcy dróg, 
zarządcy infrastruktury kolejowej, gmin-
ne lub powiatowe jednostki oczyszcza-
nia lub inne podmioty działające w  tym 
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 
również usuwają złomy i  wywroty bez 
uzyskania pozwolenia. Wspomniane jed-
nostki przekazują wójtowi informację 
o  miejscu, terminie, przyczynie i  liczbie 
usuniętych złomów i  wywrotów wraz 
z dokumentacją fotograficzną. ◘

Paulina Żurawska
p.zurawska@wiazowna.pl

Od dnia 28 sierpnia br. weszły w  życie zmiany przepisów dotyczące wycinki drzew 
i krzewów. W związku z powyższym obowiązuje nowy wniosek, który należy złożyć w celu 
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wniosek dostępny jest do pobrania 
na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

powiązania sierpień - wrzesień 2015  17

środowisko



podatki lokalne 
w naszej gminie

Malcanów (c.d.):

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

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
i rozbudowa – zakończono I etap 
realizacji inwestycji, trwają dalsze 
prace budowlane II i III etapu

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

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

Osiedle Parkowe:

Wymiana nakładki na drodze 
wewnętrznej do Przedszkola 
Gminnego – zadanie zakończono

Pęclin:

Modernizacja ul. Wierzbowej 
(dotacja z UM WM – 40 tys. zł.) 
– zadanie zakończone

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

Wykonanie przyłącza 
wodociągowego do przyszłej świetlicy 
– zadanie zakończono

Budowa oświetlenia w ul. Letniskowej 
– faza projektowo przygotowawcza

Poręby:

Remonty dróg gminnych w sołectwie 
– zadanie zakończono

Radiówek:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
- Radiówek) – zadanie zakończono

Zakup ławek wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół świetlicy

Park Gminny im. Georga 
Bidwella – projekt

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Większość z  Państwa otrzymała już 
decyzje podatkowe na 2015 r. i za-

stanawia się dlaczego w tym roku poda-
tek jest taki wysoki.

Drodzy Państwo, na wstępie pragnę 
wyjaśnić, że stawki podatkowe obowią-
zujące na terenie naszej gminy w 2015 r. 
nie uległy wzrostowi w  stosunku do 
stawek podatkowych z roku ubiegłego, 
a  nawet uległy zmniejszeniu. W  przy-
padku podatku od tzw. budynków pozo-
stałych (tj. np. gospodarczych, letnisko-
wych, garaży wolnostojących, komórek) 
stawka podatkowa została zmniejszo-
na z kwoty 3,83 zł/m2 do kwoty 2,95 zł/
m2, zaś stawki podatku rolnego wynoszą 
90% stawki ustawowej. To zasługa rad-
nych naszej gminy, którzy rozumiejąc 
prowadzenie racjonalnej polityki podat-
kowej podjęli w ubiegłym roku stosow-
ne uchwały podatkowe.

„Nadal nurtuje więc pytanie: to dla-
czego tak dużo mam płacić, mimo że 
stawki nie wzrosły?”

Otóż wyjaśniam, że wzrost ten wy-
nika ze zmiany sposobu opodatkowania 
gruntów, które dotychczas objęte były 
podatkiem rolnym, a od bieżącego roku 
opodatkowane są podatkiem od nieru-
chomości. Zasadnicza różnica między ty-
mi podatkami polega na tym, że podatek 
rolny płacony jest z hektara, zaś podatek 
od nieruchomości z metra kwadratowe-
go powierzchni. I  tak dla przykładu: po-
datek rolny z gruntów o pow., 0,5000 ha 
wynosi 137,50 zł (rocznie), a podatek od 
nieruchomości z  tej samej powierzchni 
1.550 zł (rocznie). Widać różnicę!

Informuję, że podstawowe znacze-
nie na sposób opodatkowania ma kla-
syfikacja gruntów, wynikająca z zapisów 
ewidencji gruntów i  budynków prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Ot-
wocku. Zapisy te są wiążące dla organu 
podatkowego tj. dla wójta gminy, który 
zobowiązany jest respektować te zapisy 
i  nie może ich zmienić. Organem właści-
wym w tej sprawie jest Starosta Otwocki.

Reasumując, wysoki podatek nie 
jest wynikiem wzrostu stawek podat-
kowych, a  jedynie zmiany klasyfikacji 
gruntów przez Starostwo Powiatowe.

Wyjaśniam również, że powyższe 
zmiany są następstwem zakończonej 
w ubiegłym roku kompleksowej moder-

Stawki podatku 
od nieruchomości, 
rolnego i leśnego 

obowiązujące na terenie 
Gminy Wiązowna w 2015 r.:

I. Podatek od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

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

c) pozostałych, w  tym, zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,

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

użytkowej,
b) związanych z  prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 19,12 zł za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w  zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,78 zł za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

d) związanych z  udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w  rozumieniu przepisów o  dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego – 2,95 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1191 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych.

II. Podatek rolny:
•	 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospo-

darstw rolnych – 137,50 zł,
•	 od 1 ha fizycznego gruntów rolnych – 275 zł.

III. Podatek leśny:
•	 od 1 ha lasów – 41,55 zł.
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„twierdzą nam będzie każdy próg...”

Radiówek (c.d.):

Zakup i montaż piłkochwytów 
na boisko – zadanie zakończono

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

Rudka:

Remont ul. Jodłowej 
– wyłoniono wykonawcę

Rzakta:

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

Remonty ul. Sarnia, Wiejska, 
Pólko, Borowa i Górska 
– zadanie zakończono

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody – trwa procedura uzyskania 
dokumentów formalno – prawnych 
do realizacji inwestycji

Stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Duchnów) – zadanie zakończono

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 
– trwa procedury wyboru wykonawcy

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

nizacji ewidencji gruntów i  budynków 
w  całej gminie Wiązowna, prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. 
W  jej wyniku ujawniono zabudowania 
na działkach oraz zmieniono klasyfikację 
gruntów (najczęstszym rodzajem zmiany 
jest zmiana z gruntów rolnych na tereny 
zabudowane). Zdarzenia te mają wpływ 
na zmianę rodzaju podatku i jego wyso-
kość, o czym wspomniałam wyżej.

Pragnę zauważyć, że w  przypadkach 
gdzie stwierdzono rozbieżności w zakresie 
powierzchni budynków, ich liczby i rodzaju 
decyzje nie zostały wystawione. Przygoto-
wywane są wezwania do właścicieli celem 
zweryfikowania danych podatkowych.

Apeluję więc do wszystkich, któ-
rzy jeszcze nie otrzymali decyzji podat-
kowej, by zgłosili się do tut. Urzędu ce-
lem złożenia wyjaśnień, które pozwolą 

na wydanie decyzji podatkowej i  tym 
samym skrócą już i  tak wydłużony czas 
oczekiwania na decyzję.

Jednocześnie informuję, że w  przy-
padku doręczenia decyzji po upływie 
ustawowych terminów płatności obo-
wiązuje nowy termin płatności – 14 dni 
od daty otrzymania decyzji. Zapłacenie 
podatku w tym terminie nie skutkuje na-
liczeniem odsetek. ◘

Pracownicy Referatu Podatków pozo-
stają do Państwa dyspozycji, w  Urzę-
dzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 
w  godz. pon. 8.00-18.00, wt-pt. 8.00-
16.00, jak również pod numerem tele-
fonu 22/512 58 42, 22/512 58 44.

Elżbieta Cieślak
e.cieslak@wiazowna.pl

Znajdź swoje miejsce w  szeregach Obrony Te-
rytorialnej. Wielu Mieszkańców Naszej Gminy 

z  pewnością odczuwa potrzebę pogłębienia za-
angażowania obywatelskiego. Można ją realizo-
wać poprzez udział w  zajęciach proobronnych, 
które  przy  okazji są  doskonałą formą integracji 
społecznej, profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
i owocnego wykorzystania wolnego czasu.

Początki Ruchu strzeleckiego związane są z po-
wołaniem do życia w 1908 r. z inicjatywy Józefa Pił-
sudskiego na terenie Galicji Związku Walki Czynnej 
(ZWC). Podstawowym celem było przygotowanie 
kadr na  potrzeby przyszłego powstania zbrojnego 
przeciw Rosji i  wywalczenie niepodległości Polski. 
Konspiracyjne działania ZWC zostały rozszerzone 
w 1910 r. o powołany legalnie we Lwowie Związek 
Strzelecki. Do lata 1914 r. w  jego szeregach znala-
zło się ponad 7,5 tysiąca strzelców.

W  okresie I  wojny światowej (1914 – 1918) 
strzelcy stanowili podstawę kadrową Legionów Pol-
skich oraz  konspiracyjnej Polskiej Organizacji Woj-
skowej (POW).

Po odzyskaniu niepodległości Związek Strzele-
cki stał się najważniejszą organizacją paramilitarną 
w odrodzonej Rzeczpospolitej. Głównym celem by-
ło szkolenie wojskowe młodzieży przedpoborowej 
oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej.

W  1939 r. liczył około 500 tys. członków 
w  ponad 4 tysiącach oddziałów. W  czasie II 
wojny światowej strzelcy walczyli na wszyst-
kich frontach w  składzie Polskich Sił Zbrojnych. 
Na terenie okupowanej Polski działali w szeregach 
konspiracji niepodległościowej tworząc Organizację 
Orła Białego, która w całości weszła w skład ZWZ – AK. 
Zdelegalizowany po wojnie, Ruch strzelecki odro-
dził się dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych.

Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strze-
lec” jest organizacją proobronną.

Wśród jej celów znajduje się m.in. kształtowa-
nie postaw patriotycznych i  obywatelskich, rozwój 
umiejętności zdyscyplinowanego życia w  zespole, 
gotowości do poświęceń, solidarności i przyjaźni.

Cele te realizowane są poprzez naukę musztry, 
nowoczesnej taktyki wojskowej, topografii, łącz-
ności, medycyny pola walki, survivalu, wspinaczki 
skałkowej, skoków spadochronowych, walki wręcz 
i  strzelania. Szkolenie odbywa się w  ramach coty-
godniowych zajęć popołudniowych oraz  ogólno-
polskich kursów specjalistycznych organizowanych 
przez Jednostki Wojska Polskiego i  Stowarzyszenia 
Proobronne.

Strzelcy angażują się również społecznie. 
Wspierają akcje Szlachetna Paczka i WOŚP. Zabez-
pieczają imprezy masowe. Biorą udział w  obcho-
dach wszystkich Świąt Narodowych i  uroczystoś-
ciach lokalnych.

Aktualnie Stowarzyszenia Strzeleckie współ-
tworzą odradzającą się Obronę Terytorialną.

Poza wypełnianiem zadań szkoleniowych, we 
współdziałaniu z  organami administracji publicznej 
i jednostkami Straży Pożarnej mogą wchodzić do ak-
cji w czasie sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.

Więcej informacji na stronach www.mon.gov.
pl, www.obronanarodowa.pl, www.sjs-siedlce.pl. 
Szkolenie wstępne będzie prowadzone przez in-
struktorów z  Jednostki Strzeleckiej 1009 z  Miń-
ska Mazowieckiego.

POPRZEZ BEZPIECZEńSTWO 
MAŁEJ OJCZYZNY DO BEZPIECZNEJ POLSKI.

Osoby zainteresowane prosimy o  kontakt na 
adres inigroupsw@wp.pl ◘

Grupa Inicjatywna Strzelec Wiązowna

powiązania sierpień - wrzesień 2015  19

społeczeństwo



Zainteresowanych prosimy 
o zgłaszanie się do:

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiązownie

Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel/fax (22) 780 46 59
tel/fax (22) 610 45 53

e-mail: gops@wa.home.pl

Stefanówka (c.d.):

Budowa oświetlenia w ul. Złotej 
– projekt – zadanie zakończono

Remonty dróg w ul. Pliszki, 
Złotej i Klonowej – trwają pracę 
związane z realizacją zadania

Wiązowna Gminna:

Budowa ul. Polnej i Brzozowej 
– projekt – wybrano wykonawcę

Przebudowa ul. Ogrodowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej – trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy

Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej 
– trwa procedura wyłonienia wykonawcy

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– wykonanie izolacji akustycznej sali 
gimnastycznej – zadanie zakończono

Zagospodarowanie Parku Centrum 
Wiązowna III etap – został wybudowany 
zjazd z ul. Lubelskiej

Zagospodarowanie skweru gen. Grota 
Roweckiego – zadanie zakończono

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

Wiązowna Kościelna:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Radiówek) – zadanie zakończono

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Sadowej – zadanie zakończono

Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej 
– faza projektowo przygotowawcza

Modernizacja ul. Sadowej – planowany 
termin rozpoczęcia prac X 2015

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

W dniu 15 września 2015 roku w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Wią-

zowna odbyły się dwa spotkania z przed-
stawicielami organizacji pozarządowych.

Pierwsze spotkanie, na które zaprosze-
ni zostali przedstawiciele klubów sporto-
wych, dotyczyło spraw związanych z  bu-
dżetem na 2016 rok, nowelizacją ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie oraz 
przypomnieniem zasad rozliczania dota-
cji celowych. Drugie spotkanie dotyczyło 
opracowania projektu Programu współ-
pracy Gminy Wiązowna z  organizacjami 
pozarządowymi na rok 2016.

Na początku głos zabrała sekretarz 
gminy Anna ROSŁANIEC – Przewodnicząca 
zespołu. Poinformowała wszystkich o obo-
wiązku uchwalenia programu współpra-

cy do 30 listopada br. Następnie członko-
wie zespołu mogli zapoznać się, z  krótką 
prezentacją dotyczącą programu współ-
pracy, zadań publicznych realizowanych 
przez gminę oraz środków przeznacza-
nych na nie w latach 2011-2015. Członko-
wie zespołu podjęli też decyzję w sprawie 
sposobu opracowania programu. Możliwe 
były dwie opcje, pierwsza – zapoznanie 
się z  przygotowanym projektem progra-
mu i wnoszenie wniosków i uwag, druga – 
wspólne tworzenie programu od podstaw. 
Wszyscy wybrali opcję pierwszą i zgodzili 
się zapoznać z przygotowanym projektem 
programu oraz wnoszeniem uwag i wnio-
sków do kolejnego spotkania. ◘

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Wią-
zowna w  wieku 60+, nie pracujesz 

i chciałbyś spędzić czas z rówieśnikami 
w ramach różnorodnych zajęć – Dzien-
ny Dom Senior – WIGOR jest dla ciebie!

Placówka mieścić się będzie w budyn-
ku w Woli Karczewskiej przy ul. Doliny Świ-
dra 6. Dom Seniora zapewni podstawowe 
usługi mające na celu udzielenie pomocy 
w  czynnościach dnia codziennego oraz 
inne usługi wspomagające, dostosowane 
do potrzeb seniorów. W Domu Senior bę-
dzie można skorzystać z  zajęć sportowo 
– rekreacyjnych, twórczych oraz spotkań 
kulturalno – edukacyjnych od poniedział-
ku do piątku przez 8 godzin. Zapewniony 
będzie także ciepły posiłek.

spotkanie z nGO
Spotkanie z klubami sportowymi oraz Zespołem ds. opracowania projektu Programu współpra-
cy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 rok.

seniorze, 
zapisz się już dziś!
W Woli Karczewskiej powstaje Dzienny Dom Senior – WIGOR – miejsce integracji dla mieszkań-
ców naszej gminy 60+. Wszystkich chętnych seniorów zapraszamy. Rekrutacja już trwa!

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020”

Otwarcie Dziennego Domu Senior 
– WIGOR jest możliwe dzięki dotacji otrzy-
manej z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w  ramach Wieloletniego Progra-
mu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Planowane otwarcie placówki – już 
27.11.2015 r.! ◘
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Najmłodszy na turnieju polski zawodnik zaskoczył przeciwników jak i obserwatorów.

Wiązowna Kościelna (c.d.):

Remont ul. Projektowanej 
– zadanie zakończono

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

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

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej 
– projekt – trwają prace projektowe, 
planowany termin realizacji 15 XII 2015 r.

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia w ul. Górnej 
i Wczasowej – zadanie zakończono

Remonty ul. Różyce i Działkowej 
– zadanie zakończono

Budowa sieci wodociągowej 
– trwają prace projektowe

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia w ul. Ogrodów 
– zadanie zakończono

Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” 
– adaptacja części budynku na dzienny dom 
„SENIOR – WIGOR” – podpisano umowę 
na dofinansowanie z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej w kwocie 204.481,81 
PLN, trwa procedura wyłonienia wykonawcy

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

W  tym silnie obsadzonym turnie-
ju, z  udziałem 70. utytułowanych 

i  w  ponad 90% dorosłych szachistów, 
rozstawiony z  29. numerem startowym 
Przemek – uczeń 2 kl. Gimnazjum (1 ka-
tegoria szachowa, ranking międzynaro-
dowy 1822) zajął bardzo wysokie 7. miej-
sce z wynikiem 6. punktów. O tym, że nasz 
młody reprezentant nie znalazł się na po-
dium, zadecydował błąd techniczny, za-
ledwie na 5 sek. przed upływem czasu 
uprawniającego do dodatkowych 30 min.

Rezultaty Przemka, odniesione w po-
jedynkach z  przeciwnikami od 1. do 8. 
miejsca na liście startowej, posiadający-
mi rankingi wyższe o ponad 300 a nawet 
400 oczek zasługują na uznanie. Po tur-
nieju w  Czechach nasz młody szachista 
do swojego rankingu doda aż 178 oczek, 
a  do posiadanej kategorii tzw. „plusa”, 
dzięki wypełnieniu z nawiązką normy dla 
kandydata na mistrza (2335 oczek ran-
kingowych wobec wymaganych 2200). 
Tak dobry występ oznacza również prawo 
startu w przyszłorocznych Mistrzostwach 
Polski Juniorów w  Szachach Klasycznych 
(w kategorii C16) bez konieczności udziału 
w półfinałach.

Co więcej, dzięki wygranym pierwszym 
5. rundom, w tym z dwoma mistrzami FIDE 
(międzynarodowej federacji szachowej), 2. 
remisom z  mistrzem międzynarodowym 
i  mistrzem FIDE oraz jednej przegranej 
z numerem jeden na liście startowej, Prze-
mek przez 5. rund prowadził w całym tur-
nieju, zaskakując zarówno zawodników jak 
i obserwatorów. Cały turniej ukończył z naj-
wyższym wartościowaniem Bucholtza – 54 
punkty (suma punktów uzyskanych przez 
zawodnika i jego przeciwników).

Zaskakująco dobre rezultaty Przem-
ka zostały odnotowane m.in. w artyku-
le zamieszczonym w  czeskim serwisie 
szachowym.

To kolejny w tym roku szachowy suk-
ces Przemka, po tym jak w sierpniu w Ka-
towickim Spodku na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Szachach Błyskawicznych 
zajął 9. miejsce a na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Szachach Szybkich 11. miej-
sce wśród 93. zawodników startujących 
w grupie C14 (chłopcy do lat 14).

Gratulujemy i  mocno trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy. ◘

Redakcja
powiazania@wiazowna.pl

międzynarodowy 
sukces mieszkańca 
naszej gminy 
Niezwykle udany okazał się start mieszkańca naszej gminy, 14-letniego Przemysława 
LASZCZAKA, na Międzynarodowym Turnieju Szachowym Valasska Bystrice Open  rozgrywanym 
od 12 do 19 września w Beskidach Morawskich.
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zakręt:

Budowa sieci wodociągowej 
ul. Polna, Długa, Słoneczna, Kręta 
– projekt – zadanie zakończono

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Wąskiej i Świerkowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Rozbudowa oświetlenie w ul. Dobrej 
– planowany termin 
realizacji 30 X 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– trwają prace projektowe, planowany 
termin realizacji 30 XI 2015 r.

Budowa oświetlenia 
w ul. Jana Pawła II i Pięknej 
– trwają prace projektowe, 
planowany termin realizacji 
15 XII 2015 r.

Budowa oświetlenia 
w ul. Cisowej i Lawendowej 
– zadanie zakończono

Budowa drogi ul. Kościelnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– rozbudowa – zostały zakończone 
prace budowlane

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; wykonano przyłącze 
wodociągowe i energetyczne

Wymiana przepustów i konserwacja 
na rowie R-7 i R-8 z dotacji gminnej 
poprzez spółkę wodną 
– trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Założenia do Strategii Rozwoju Oświa-
ty chcemy wypracować ze środowi-

skiem nauczycieli, radnymi gminy oraz 
dyrektorami szkół również niepublicz-
nych. Aby zrealizować założenia strate-
gii należy rozwiać bazę lokalową, któ-
rą dysponują placówki oświatowe. Nad 
tym intensywnie pracujemy z  Wydzia-
łem Inwestycji pod kierunkiem wójta 
gminy. Niezbędna jest rozbudowa szkół 
w Zakręcie oraz Gliniance gdzie jest naj-
trudniejsza sytuacja.

Kolejnym ważnym krokiem jest wypo-
sażenie placówek w  odpowiednie narzę-
dzia, które pozwolą naukę kojarzyć z przy-
jemnością. Nawiązaliśmy kontakt z  firmą 
NTT i  jesteśmy właśnie w  trakcie audytu 
sprzętu i  wyposażenia komputerowego 
we wszystkich placówkach. Korzystamy 
również z pomysłów Dyrektorów. W Gim-
nazjum w  Gliniance planujemy wprowa-
dzenie pilotażowego programu E-torni-
ster, który nie tylko zastąpi obowiązkowe 
podręczniki ale wzbogaci narzędzie pra-
cy nauczycieli o korzystanie z materiałów 
dydaktycznych i pomocniczych znajdują-
cych się na platformach edukacyjnych. 60 
sztuk tabletów już trafiło do dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Malcanowie. Kolejnym 
ważnym elementem jest wprowadzenie 
zajęć dodatkowych, rozwijających zainte-
resowania uczniów, a w tym stawiających 
na rozwój fizyczny. Opracowaliśmy założe-
nia do Gminnych Mistrzostw Sportowych 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz za-
łożenia do Olimpiady dla Przedszkolaków. 
Przyglądamy się zajęciom dodatkowym 

zaproponowanym przez dyrektorów pla-
cówek w ramach tzw.,,Godzin Karcianych” 
ale również ofertom zajęć w placówkach 
przedszkolnych. Bardzo nam zależy aby 
te placówki jak najwcześniej wprowadzały 
elementy dwujęzyczności.

Pragniemy wypracować nowe po-
dejście do realizacji podstawy programo-
wej i wprowadzić realizację tej podstawy 
poprzez autorskie programy wyłaniane 
w  drodze konkursu. Najlepsze rozwią-
zania i  ich autorów będziemy doceniać. 
Planujemy szkolenia dla nauczycieli pod-
czas, których zostaną zapoznani z nowymi 
strategiami nauczania, zainspirowani do 
poszukiwania nowych skutecznych me-
tod pracy, takich gdzie rola nauczyciela 
polega na pokazywaniu uczniom samo-
dzielnego zdobywania wiedzy. Planujemy 
ogłosić konkursy tematyczne i przedmio-
towe. Niezadowalające okazały się wyni-
ki egzaminów i  sprawdzianów. Na tle in-
nych szkół porównywalnych w  powiecie 
wypadliśmy bardzo słabo i  klasyfikujemy 
się na ostatnich miejscach. Nie w  każdej 
placówce i nie w każdej grupie przedmio-
tów, ale wyniki sprawdzianu i egzaminów 
okazały się dużo niższe niż oczekiwaliśmy. 
Strategia, którą pragniemy przygotować 
ma posłużyć właśnie poprawie wyników.

Mamy doskonale wykształconą kadrę 
pedagogiczną, bardzo dobrze wyposa-
żone placówki. Nie we wszystkich panu-
je właściwa atmosfera, ale pracujemy nad 
tym aby poprawić i tę stronę. ◘

Dorota Kanabus-Prokop
d.kanabus@wiazowna.pl

kierunek – oświata
Od 1 września do placówek na terenie Gminy Wiązowna uczęszcza 1396 uczniów  oraz 378 
przedszkolaków.  Zmiany demograficzne wymuszają dogłębną analizę potrzeby dostępu do 
edukacji na naszym terenie. Dlatego tez wskaźniki oświatowe oraz informacje o stanie realizacji 
zadań oświatowych staną się elementem budowy strategii rozwoju edukacji, perspektywicznej 
i przemyślanej.
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Grażyna Kilbach – moderator debaty „Relacje w szkole 
przyjaznej i bezpiecznej”

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw 
– zakupiono część wyposażenia

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Radiówek) – zadanie zakończono

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej 
– zadanie zakończono

zadania 
ogólnogminne:

Zakup maszyn i urządzeń 
do zapewnienia utrzymania dróg 
gminnych – zadanie zakończono

Modernizacja infrastruktury oświatowej 
Gminy Wiązowna przy wykorzystaniu 
energii odnawialnej – trwają 
prace przygotowawcze 
do zamówienia publicznego

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

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

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

Kongres został zorganizowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i Instytut Badań Edukacyjnych, a udział 
w nim był bezpłatny. Program Kongresu 
został wypracowany na podstawie dys-
kusji społecznej, prowadzonej na ogól-
nodostępnym portalu Nasza Edukacja. 
Portal ten umożliwiał zabranie głosu 
każdemu, kto chciał wypowiedzieć się 
w różnorodnych debatach, w szerokiej 
dyskusji o edukacji i  jej rozwoju w Pol-
sce. Program Kongresu powstał więc 
oddolnie, został stworzony przez rodzi-
ców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów, 
samorządowców… Wszystkich, którym 
nie jest obojętny los polskiej szkoły.

Przez dwa dni, ponad tysiąc dwustu 
uczestników wspólnie szukało formuły 
na lepszą i bardziej skuteczną edukację. 
Spotkania plenarne, wystąpienia zagra-
nicznych gości, 28 debat tematycznych, 
debaty w  przestrzeni Open Space, pre-
zentacje uczniowskie, stoiska instytu-
cji i  organizacji związanych z  edukacją, 
interesujące i  konstruktywne dyskusje 
oraz wymiana poglądów. Oto, dlaczego 
warto było tam być…

Gośćmi Kongresu byli m.in. Calr Ho-
noré – dziennikarz i  publicysta, laureat 
wielu nagród, będący jednym z  twór-
ców ruchu Slow i  jego rzecznikiem na 
całym świecie oraz Margret Rasfeld, ini-
cjatorki projektu „Budzące się szkoły”, 
ukierunkowanego na poszukiwanie no-
wego modelu szkoły, która będzie lepiej 

odpowiadać potrzebom uczniów w XXI 
wieku. Szkoły, w której uczniowie nie są 
prowadzeni za rękę, tylko przejmują od-
powiedzialność za własną naukę.

W  dalszej części Kongresu odbywały 
się równoległe debaty. Tematy były wyjąt-
kowo interesujące i niezwykle intrygujące, 
m.in.: Jakiej szkoły chcemy w  XXI wieku? 
Szkoła przyszłości… Jak ja sobie wyobra-
żamy? Jakie narzędzia będzie wykorzysty-
wał uczeń i nauczyciel w takiej szkole? Co 
rodzice mogą zaproponować szkole?

Kolejny rewolucyjny temat poru-
szony został drugiego dnia przez gościa 
specjalnego – profesora Philipa Zimbar-
do: „Bądź Bohaterem, bądź początkiem 
nowej rewolucji w  polskiej edukacji”. 
Prof. Zimbardo mówił o  swoich silnych 
związkach z  Polską oraz o  wielkim sza-
cunku do naszego kraju. „Polska potrze-
buje programów szkolnych, które zachę-
cą dzieci do działania po lekcjach, trzeba 
pokazać dzieciom, zwłaszcza chłopcom, 
że nie są wykluczeni. – powiedział prof. 
Zimbardo, i  dodał: To prawdziwy za-
szczyt być tutaj. Wielki ukłon dla pol-
skich nauczycieli”. Według niego w edu-
kacji chodzi o  wartości. Każde dziecko 
powinno czuć, że ktoś pomaga mu stać 
się lepszym człowiekiem.

Moja rola na tym Kongresie polega-
ła na pracy w komitecie organizacyjnym 
– przygotowującym program całego 
przedsięwzięcia, ponieważ współtwo-
rzyłam Federację Stowarzyszeń Na-
uczycielskich i współpracuję z zespołem 
doradców przy MEN. Pełniłam na Kon-
gresie również rolę moderatora w trzech 
debatach obszaru „Nauczyciele”. Wspa-
niałe, nowatorskie rozwiązania, pomysły 
i  wizje edukacyjne, nowoczesne podej-
ście do nauczania będę się starała prze-
nosić na nasz grunt – w kontaktach z na-
uczycielami na radach pedagogicznych, 
w pracy w Radzie Rodziców oraz ZNP.

Informacje o kongresie i relacje znaj-
dziecie państwo na stronie internetowej 
http://kongres.ibe.edu.pl/ ◘

Grażyna Kilbach

w trosce 
o lepszą przyszłość 
polskiej edukacji
Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów oraz organi-
zacji pozarządowych z całej Polski spotkali się w Katowicach na III Kongresie Polskiej Edukacji. 
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Koszt I etapu inwestycji zakończonego w sierpniu, to ok. 4 mln zł.

Modernizacja trwała 7 miesięcy. 
W  tym czasie wymieniono dach, 

zrobiono elewację zewnętrzną, wsta-
wiono okna, wszystkie instalacje we-
wnętrzne. Powstały nowe przestron-
ne sale i  dostosowane do potrzeb 
uczniów toalety. Remont tzw. sta-
rej części szkoły kosztował 4 miliony 
złotych. – Łatwo nie było, ale w takich 
sprawach nigdy nie jest łatwo – mówił 
w  czasie otwarcia szkoły wójt. – Gdy 
na początku kadencji postanowiłem, że 

szkołę trzeba dokończyć, miałem prze-
ciwników. Było też wiele osób, które 
wątpiły w to, czy uda nam się zrealizo-
wać plany przed 1 września, gdy dzie-
ci powinny rozpocząć naukę. Udało się. 
I to miesiąc przed terminem.

W  szkole w  tym roku będzie się 
uczyć 79 dzieci. Powstały dwie kla-
sy pierwsze i  dwie drugie. Zatrud-
nionych zostało siedmiu nauczy-
cieli. Gdyby szkoła w  Malcanowie 
nie powstała, te dzieci musiały by 

wielkie otwarcie szkoły 
w malcanowie
Stało się! Nowa szkoła podstawowa w Malcanowie oficjalnie została otwarta. W niedzielę 
30 sierpnia wójt gminy Janusz BUDNY przekazał klucz do budynku nowej dyrektor szkoły 
– Hannie SEKULSKIEJ.

się zmieścić w  i  tak już przepełnio-
nej szkole w  Wiązownie. Do szkoły 
w  Malcanowie dzieci będą dowożo-
ne autobusem szkolnym. By było to 
możliwe Rada Gminy zdecydowała 
również o  remoncie kilku dróg m.in. 
drogi z  Kącka do Pęclina oraz o  re-
moncie drogi powiatowej w  Malca-
nowie. W  pobliżu szkoły, by zwięk-
szyć bezpieczeństwo dzieci, powstało 
przejście dla pieszych z  sygnalizacją 
świetlną. Rada Gminy przyjęła także 
stosowną uchwałę, która pozwoli roz-
począć prace planistyczne dotyczą-
ce budowy chodnika od Dziechcińca 
do Glinianki. Dzięki temu uczniowie 
szkoły nie będą musieli poruszać się 
poboczem mocno uczęszczanej dro-
gi, tylko bezpiecznie – chodnikiem. 
Zakończenie prac planistycznych pla-
nowane jest na 2016 rok.

To pierwszy etap rozbudowy 
szkoły. Przed nami kolejne dwa. We 
wrześniu 2016 roku w  szkole bę-

Otwarcie szkoły 
w malcanowie wsparli:

1. MARCATO Sp. z o.o., Krzysztof 
Gromkowski, ul Przemysłowa 
2, Rzakta, 05-408 Glinianka;

2. Zakłady Piekarskie „OSKROBA” 
Sp. z o.o., ul. Jankowskiego 
1, 05-430 Celestynów;

3. PPH KOTWICA Andrzej 
Godlewski, Bosmańska 35, 
Duchnów, 05-462 Wiązowna;

4. Mochtoys Sp. Jawna Artur Moch 
i Katarzyna Moch, Mostów 14, 
Wola Ducka, 05-408 Glinianka;

5. NTT System S.A., ul. Trakt 
Brzeski 89, 05-077 Warszawa 
Wesoła – zniżka na tablety;

6. Zakład Produkcji Chocomoco 
Kinga Rzepecka, ul. Turystyczna 
4, 05-462 Wiązowna;

7. IMPOL Zbigniew Ogiński, 
ul. Trasa Lubelska 75, Majdan, 
05-462 Wiązowna;

8. Drukarnia „ELLERT” Sp. 
z o.o., ul. Nadrzeczna 17, 
05-462 Wiązowna;

9. Waldemar Kulmiński, Pracownia 
Reklamy, ul. Lubelska 40, 
05-462 Wiązowna;

10. Natalia Koźmińska, Restauracja 
Mazowsze, ul. Lubelska 
18, 05-462 Wiązowna;

11. Halina Łysik;
12. Centrum Handlowe Jarton, 

ul. Lubelska 78, 05-462 Wiązowna.
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Po 16. latach szkoła została ponownie otwarta.

Hanna SEKULSKA, mgr z  przygoto-
waniem pedagogicznym, ukoń-

czyła studia na Uniwersytecie War-
szawskim na k ierunku edukacja 
wczesnoszkolna oraz studia podyplo-
mowe na kierunku filologia polska 
i zarządzanie oświatą. Karierę w szkol-
nictwie rozpoczęła w 1983 r. w Szkole 
Podstawowej w  Wiązownie, w  której 
pracowała do 1991 r. Wtedy to objęła, 
aż do zamknięcia szkoły, stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mal-
canowie. Do 2015 r. pracowała w wią-
zowskiej szkole.

Prywatnie, od 34. lat jest szczęś-
liwą mężatką i  mamą 2. dzieci. Pre-
feruje aktywne spędzanie czasu, ale 
docenia również chwile wyciszenia 
na łonie przyrody. Swoje plany od-
nośnie szkoły i  jej funkcjonowania 
zawiera w kilku zwięzłych zdaniach:

„Widzę szkołę w  Malcanowie jako 
szkołę nowoczesną, ale i  z  tradycjami. 
Szkołę, w  której dzieci są uśmiechnięte, 
szczęśliwe. Szkołę, która widzi dziecko 
jako jednostkę. Moim celem jest wycho-
wanie dzieci na młodych ludzi respektu-

nowa szkoła – nowa dyrektor
jących tradycję narodu, regionu i miejsco-
wości. Chcę ich motywować do osiągania 
dobrych, lepszych i najlepszych wyników, 
doskonalić ich indywidualne umiejętności 
i zainteresowania.

Życzyłabym sobie dobrej współpracy 
z nauczycielami, rodzicami i samorządem 

dzie 14 oddziałów (0-6), rok później 
w 2017 roku szkoła w Malcanowie bę-
dzie miała pełnowymiarową, pierw-
szą w gminie, halę sportową i boisko. 
Będzie najnowocześniejszym budyn-
kiem szkolny w  gminie. Koszt pełnej 
modernizacji i rozbudowy oszacowa-
no na 13 milionów złotych. To jedna 
z  największych inwestycji ostatnich 
lat w  naszej gminie. W  dodatku nie-
zwykle potrzebna z  powodu ciągle 
rosnącej liczby dzieci zamieszkałych 
na terenie gminy.

W  czasie uroczystego otwarcia 
szkoły dzieci, rodzice i mieszkańcy mo-
gli obejrzeć nowy budynek. Szkoła zo-
stała poświęcona. Po uroczystym ot-
warciu wszyscy wspólnie bawili się na 
rodzinnym pikniku w  Malcanowie, ot-
warto także siłownię plenerową, zbu-
dowaną z funduszu sołeckiego. ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcanowie 
została wyłoniona w  konkursie przeprowa-
dzonym w kwietniu.

tak abyśmy wszyscy byli zadowoleni z re-
alizacji zadań edukacyjnych w  poczuciu 
wspólnej odpowiedzialności za dobro 
dziecka.”

Życzymy sukcesów!  ◘
Redakcja

powiazania@wiazowna.pl
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Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie...

... oraz w nowootwartej szkole w Malcanowie...

nowy rok szkolny rozpoczęty!
5 milionów dzieci z całej Polski, w  tym dzieci z naszej gminy, rozpoczęło 1.09. nowy rok 
szkolny. Sale i korytarze wypełniły się gwarem dzieci, zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wiele 
dzieci przeżywa właśnie swoje pierwsze w życiu rozpoczęcie roku szkolnego.

Glinianka
Rodzice z dumą i ze wzruszeniem pa-

trzyli na swoje pociechy, które wkroczyły 
w nowy etap swojego życia i rozpoczęły 
edukację. Nowy rok szkolny zazwyczaj 
przynosi zmiany i tym razem też tak się 
stało. Podczas uroczystości rozpoczę-
cia w  Szkole Podstawowej im. Wincen-
tego Witosa w Gliniance, wójt odczytu-
jąc stosowne rozporządzenie powierzył 
pełnienie obowiązków dyrektora Teresie 
BĄK. Podziękował poprzedniczce, pani 
Alicji WIECZOREK, za lata pracy na rzecz 
tej placówki. Nowa dyrektor podzięko-
wała za zaufanie, jakim ją obdarzono.

Nastąpiły zmiany także w  kadrze 
nauczycielskiej: na emeryturę odszedł 
Stanisław BOGUCKI, radny naszej gmi-
ny i  sołtys Malcanowa, oraz Zenon 
KWIATKOWSKI, nauczyciel wychowania 
fizycznego. Wójt wręczył odchodzącym 
nauczycielom okolicznościowe podzię-
kowania za wieloletnią pracę pedago-
giczną, a  panu Zenonowi, działaczo-
wi Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„SMOKI”, także za krzewienie kultury fi-
zycznej wśród dzieci i młodzieży.

Malcanów
Po raz pierwszy rok szkolny rozpo-

czął się w otwartej 30 sierpnia br. Szko-
le Podstawowej w  Malcanowie. Swoją 
szkolną przygodę rozpoczęli tutaj ucz-
niowie dwóch klas I i dwóch klas II. Dy-
rektorem nowej szkoły została  Hanna 
SEKULSKA.

Wiązowna
Zgodnie z tradycją inauguracji roku 

przewodziła dyrektor Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego w  Wiązownie Kata-
rzyna Lacka. Uroczystość poprzedziła 
msza św. w Wiązowskim kościele.

Zakręt
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimna-

zjalnego w  Zakręcie, Elżbieta OLCZYK-
-SZUM podkreślała  w  czasie rozpo-
częcia roku szkolnego, jak ważne jest 
zaangażowanie rodziców. Mówiono 
także o  trwającej właśnie rozbudowie 
szkoły. Szatnia, która powstaje, znacz-
nie podniesie bezpieczeństwo dzieci. 
Na zakończenie uroczystości głośno 
rozbrzmiał dzwonek, który oficjalnie 
rozpoczął nowy rok szkolny. ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Szkoła dysponuje wieloma dobrze wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi.

Ruszyła prywatna dwujęzyczna 
szkoła podstawowa w zakręcie
Szkoła Smart SCHOOL w  Zakręcie powstała na bazie doświadczeń dwóch placówek: 
Przedszkola OUR PRESCHOOL z  Warszawy oraz Szkoły Podstawowej SMART SCHOOL 
w Zamościu, jednej z najlepszych dwujęzycznych szkół w Polsce. Przedszkole otrzymało 
prestiżową nagrodę Komisji Europejskiej za innowacyjność w  nauczaniu języka angiel-
skiego European Language Label.

Obecnie w  szkole uczą się dzie-
ci klas 1 i  2 szkoły podstawowej 

oraz klasa „O” i  przedszkole. Dyrekcja 
wychodzi z  założenia, że efektywna 
nauka języków obcych rozpoczyna 
się we wczesnym dzieciństwie i  tylko 
wtedy przynosi rzeczywiste efekty. 
Dzieci realizują polską podstawę pro-
gramową wzbogaconą dodatkowy-
mi godzinami nauczania języka oraz 
dodatkowymi godzinami nauczania 
POPRZEZ JĘZYK, w sposób naturalny, 
w  drodze immersji, czyli zanurzenia 
dziecka w języku.

Po angielsku można prowadzić za-
jęcia sportowe, plastyczne, projekt kuli-
narny, czy projekt wielokulturowy.

Po angielsku można przedstawiać za-
gadnienia matematyczne i przyrodnicze. 
Wtedy wychodzimy z  nauki samego ję-
zyka, do nauki w  najnowocześniejszym 
europejskim systemie CLIL czyli Content 
and Language Integrated Learning.

W  szkole dzieci znajdą nowoczesne 
klasy, salę kinową, sprzęt multimedialny, 
ciekawe programy wspomagające (np. 
Program Powszechnej Dwujęzyczności, 
którego to programu jesteśmy placów-

ką patronacką). W  zeszłorocznej edycji 
konkursu OLIMPUSEK ówcześni pierw-
szoklasiści zajęli miejsca od 3-go do 16-
go w Polsce.

Dyrekcja szkoły ma wiele planów 
i  projektów, nie tylko dla mieszkańców 
Zakrętu ale i  całej gminy – ma być to 
miejsce, w  którym każdy znajdzie dla 
siebie zajęcia i warsztaty, gdzie kwitnąć 
będzie działalność kulturalna i  eduka-
cyjna dla wszystkich mieszkańców.

Zapraszamy do szkoły nowych ucz-
niów, a  uczniów szkół publicznych na 
zajęcia dodatkowe. Liczy się dobra 
współpraca wszystkich szkół i  przed-
szkoli naszej gminy niezależnie od 
formy własności, bowiem najważniej-
sza jest przyszłość i  równe szanse dla 
wszystkich dzieci. ◘

Kinga Gołdanowska
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„Wakacje z  piłka” to nie tylko oferta aktywnego wypoczynku i  zabawy dla najmłodszych.To także kuźnia 
przyszłych talentów sportowych.

W  te wakacje KS Advit Wiązowna po raz kolejny prowadził zajęcia sportowe z  piłki nożnej. 
W treningach odbywających się na boisku sportowym w Wiązownie przy ul. Sportowej uczest-
niczyli wszyscy chętni mieszkańcy gminy, a zajęcia prowadzone były w czterech grupach wie-
kowych – Seniorzy (16+), Trampkarze (2002-2004), Orliki (2005-2006) oraz Żaki (2007-2009). 
Z urozmaiconych zajęć skorzystało łącznie kilkadziesiąt osób: dzieci i dorosłych.

wakacje z piłką

Po 11 latach przerwy udało się także 
zorganizować obóz piłkarski. Z  wy-

jazdu na Mazury skorzystała większość 
dzieci z  drużyny Trampkarzy i  Orlików, 
spędzając prawie dwa tygodnie na przy-
gotowaniach do nowego sezonu. Do-

TERMINARZ ROZGRYWEK JESIEń 2015 (spotkania na boisku w Wiązownie)

A Kl. Advit Wiązowna – MKRS Wisła Maciejowice 29.08.2015 (sob.) 16.30.

Orlik Advit Wiązowna – KS ZWAR III W-WA 5.09.2015 (sob.) 14.30.

Trampkarz Advit Wiązowna – KS Laura Chylice 5.09.2015 (sob.) 10.00.

A Kl. Advit Wiązowna – UKS AON Rembertów 12.09.2015 (sob.) 16.30.

Orlik Advit Wiązowna – KS Nadstal Krzaki Czap.  19.09.2015 (sob.) 12.30.

A Kl. Advit Wiązowna – LZS Snajper Sośninka 27.09.2015 (nd.) 16.30.

Orlik Advit II Wiązowna – KS Vulcan Wólka Mlądzka 26.09. 2015 (sob.)14.00.

Orlik Advit Wiązowna – UKS Tarczyn 3.10. 2015 (sob.) 13.00.

Orlik Advit II Wiązowna – Promnik Łaskarzew 3.10. 2015 (sob.) 15.00.

A Kl. Advit Wiązowna – KS Puznówka 1996 10.10. 2015 (sob.) 16.00.

Trampkarz Advit Wiązowna – Wisła Dziecinów 17.10. 2015 (sob.) 11.00.

Orlik Advit Wiązowna – PKS Life Siennica 17.10. 2015 (sob.) 13.30.

Orlik Advit II Wiązowna – LKS Mazur II Karczew 17.10. 2015 (sob.) 15.30.

Orlik Advit II Wiązowna – KS Sobienie Jeziory 25.10. 2015 (nd.) 11.00.

Trampkarz Advit Wiązowna – Jedność II Żabieniec 7.11. 2015 (sob.) 10.30.

A Kl. Advit Wiązowna – GC Gassy-Kosa United 7.11. 2015 (sob.) 13.30.

Orlik Advit Wiązowna – MKS Agrykola W-WA 8.11. 2015 (nd.) 14.00.

A Kl. Advit Wiązowna – UKS Amur Wilga 14.11. 2015 (sob.) 13.30.

2015/2016 w Tarczynie oraz w Łaskarze-
wie. Natomiast dzieci z  rocznika 2007-
2009 zagrały swoje pierwsze mecze pod-
czas Dni Sportu i  Rodziny LGD Natura 
i  Kultura w  ramach turnieju zorganizo-
wanym w Osiecku.

Seniorzy po miesięcznych intensyw-
nych treningach również rozegrali swoje 
pierwsze sparingi oraz mecze w Pucha-
rze Polski z  drużyną Korona Warszawa 
oraz o mistrzostwo A klasy z zawodnika-
mi z Celestynowa i Maciejowic.

Dzięki zajęciom drużyny wzboga-
ciły się o nowych zawodników, którzy 
po zakończeniu okresu wakacyjnego 
korzystają obecnie z  prowadzonych 
przez Klub zajęć.

Wakacje z  piłką współfinansowa-
ne były z dotacji Gminy Wiązowna.

Zapraszamy na jesienne treningi, 
które odbywają się na boisku KS Advit:
•	 Rocznik 2007-2009 – poniedziałki 

i piątki – 18.00 -19.30
•	 Rocznik 2005-2006 – poniedziałki 

– 17.30 – 19.00, piątki 
– 18.30 – 20.00

•	 Rocznik 2002-2004 – poniedziałki 
i czwartki – 16.00 – 17.30

•	 Seniorzy (rocznik 1999 i starsi) 
– wtorki i czwartki – 20.00 – 21.30. ◘

Marta Mróz-Cacko

datkowo podopieczni z  rocznika 2005-
2006 brali udział w  sparingu z  drużyną 
Drukarz Warszawa, podczas Wakacyjnego 
Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci o  puchar 
Dyrektor ZSP w  Sobiekursku. Rozegra-
li także pierwsze mecze ligowe na sezon 
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Wycieczka na „wielokołowcach” w okolicach usteckiej Promenady i nadmorskiego deptaku. 

Ustka po raz piętnasty

Pierwsze treningi odbywały się w  lasku 
nadmorskim, na łagodnych pagórkach 

ćwiczono podbiegi, skipy i  wieloskoki 
kształtujące siłę i  wytrzymałość. W  czasie 
licznych spacerów dzieci poznawały mia-
sto, port, nadmorską Promenadę i  uro-
cze plaże. Znakomicie radziliśmy sobie ze 
zmienną pogodą. W pierwszy deszczowy 

dzień pojechaliśmy do parku wodnego 
w  Darłówku. „Szaleństwom” w  podgrze-
wanej morskiej wodzie na zjeżdżalniach, 
„bąblach” i innych atrakcjach nie było koń-
ca. Już następnego dnia zwiedzaliśmy 
Park Słowiński. Trudy forsownego marszu 
przez Ruchome Wydmy nagrodził wspa-
niały widok niespokojnego morza i  dzi-

22-osobowa grupa „czwartkowiczów” z UKS „Smoki” uczestniczyła w sportowo-rekreacyj-
nym obozie w  Ustce. To stała już baza letnich wyjazdów młodych sportowców ze Szkoły 
Podstawowej w Gliniance.

kiej plaży. Wszyscy oczywiście „sprawdzili” 
temperaturę wody i „rzucili się” na poszuki-
wanie, świeżo wyrzuconego przez morze, 
bursztynu. Wyniki były różne, ale frajda 
wielka. Mimo zmęczenia forsownym mar-
szem przez wydmy „zdobyliśmy” jeszcze 
szczyt tajemniczej góry Rowokoł. Widok 
z wieży widokowej zapierał dech w pier-
siach – przed nami rozpościerał się piękny 
Park Słowiński z  Ruchomymi Wydmami, 
lasami, przybrzeżnymi jeziorami i bezkres-
nym morzem.

Następne dni to treningi na stadio-
nie. Sportowcy budowali formę na obo-
zowe zawody lekkoatletyczne w  bie-
gach na 60 i 300m oraz w skoku w dal 
i  w  rzucie piłeczką palantową. Wielką 
atrakcją był – nie tylko dla dziewcząt 
– aerobik prowadzony przez panią Jo-
lę CZERNIK, obozową opiekunkę grupy 
dziewcząt.

W czasie naszego pobytu na terenie 
usteckiego OSiR-u działało Wesołe Mia-
steczko. Byliśmy tam również. Odważ-
ni korzystali z  Centry Fugi, inni jeździli 
samochodami, a kilu chłopców jeździło 
na gokartach. Wiele wrażeń dostarczył 
rejs po morzu łodzią rybacką.

Koniec obozu to Spartakiada Obo-
zowa. Wystartowali wszyscy uczestnicy 
w swoich kategoriach wiekowych osią-
gając znaczące sportowo wyniki i każdy 
otrzymał pamiątkowy dyplom. ◘

Zenon Kwiatkowski

OBWiESzCzENiE 
O PRZETARGAch

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie podaje do publicznej 
wiadomości informację o przetargach ustnych – licytacji na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Spółdzielni, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 6:
6.10.2015r. godz.17.00

Wola Ducka, gmina Wiązowna, ul. Słoneczna 1, 
działka nr ewid.385 pow.1700m2, zabudowana, pow. użytkowa ca 60m2 (sklep spożywczy)

7.10.2015r. godz.16.30
Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna Trakt Brzeski 29, 

działka nr ewid.115/4 pow.983m2 wraz z prawem posiadania do działki 
nr 115/5, zabudowana, pow. użytkowa 297m2 (pawilon handlowy)

7.10.2015r. godz.18.00
Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna Trakt Brzeski 33, 

działka nr ewid. 3 pow. 1,0330 Ha, zabudowana pow. użytkowa 286m2, staw pow. ok. 2866m2

OGŁOSZENIA O POSZCZEGÓLNYCH PRZETARGACH ZNAJDUJĄ SIĘ:
www.gswiazowna.pl, www.otoDom.pl, 

w siedzibie Spółdzielni w Wiązownie ul.Lubelska 57
Informacje tel. 22 7890122, 24

Niniejsze obwieszczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Zarząd Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Wiązownie 

oferuje atrakcyjne nieruchomości 
do wynajęcia lub sprzedaży:

powierzchnie sklepowe, usługowe, magazynowe 
oraz place do wynajmu w miejscowościach 

Wiązowna, Glinianka, 
Warszawa-Trakt Brzeski 29, Wola Karczewska.

Przyjmujemy oferty i zapraszamy 
do negocjacji w siedzibie 

Spółdzielni Wiązowna, ul.Lubelska 57 
Tel.22 789 01 22, 24.

Nieruchomości pod działalność gospodarczą 
do sprzedaży w Warszawie, Wiązownie, 

Gliniance i w Woli Duckiej.

Informacji o planowanych przetargach 
udzielamy w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenia o przetargach publikujemy:
www.gswiazowna.pl 

www.otoDom.pl
w siedzibie Spółdzielni

O GłOSzENiEO GłOSzENiE
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Farma Iluzji to magiczne i jedno z najbardziej niezwykłych miejsc.

lAtO w GOk
Nie wszystkie dzieci wyjeżdżają na wakacje i dla 
nich właśnie Gminny Ośrodek Kultury zorgani-
zował zajęcia. Codziennie w sierpniu, przez 4 
godziny, instruktorzy GOK prowadzili zajęcia ani-
macyjne, gry i zabawy w sali widowiskowej lub na 
placu za GOK oraz zajęcia plastyczne i taneczne.

Gminna Biblioteka 
publiczna poleca …

Bashir Halima, Lewis Damien: 
„łzy pustyni”

To poruszające świadectwo bólu 
oraz relacja z  jednego z najokrutniej-
szych konfliktów ostatnich lat. Autor-
ka przedstawia nie tylko pasjonujące 
postacie, ale i  historię swojej ojczy-
zny, starając się odnaleźć odpowiedzi 
na ważne pytania. Jest to surowa i pa-
sjonująca opowieść o kraju rozdziera-
nym wojną i  żyjących tam twardych 
ludziach. Jest świadectwem niezłom-
nego ducha młodej kobiety, która nie 
pozwoliła, aby zmuszono ją do mil-
czenia, opowieść o  woli i  determina-
cji, a także głęboko poruszające, adre-
sowane do całego świata wezwanie 
do działania. ◘

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

Fredro-Boniecka Maria,  
Krajewski Wiktor: „łączniczki. Wspo-
mnienia z powstania warszawskiego”

Dziewięć niezwykłych, wzruszających, 
a  często szokujących opowieści kobiet, 
które jako 14-15-letnie łączniczki lub sani-
tariuszki uczestniczyły w  powstaniu war-
szawskim. Warszawianki, panienki z  do-
brych domów, uczennice dobrych szkół, 
patriotki zaangażowane w konspirację AK 
i Szarych Szeregów, córki lekarzy, profeso-
rów, przedsiębiorców, właśnie wkraczały 
w  młodość. Czas powstania je ukształto-
wał i teraz, po ponad 70 latach, wciąż żyją 
wydarzeniami z sierpnia 1944 roku.

Koźmińska irena, Olszewska Elżbieta:  
„Wychowanie przez czytanie”

Zawiera niezbędną wiedzę o  ro-
li, jaką czytanie dzieciom odgrywa 
w  procesie ich rozwoju i  edukacji. 
W  dobie mediów wychowanie dzieci 
na miłośników czytania wymaga za-
angażowania dorosłych. Samo me-
chaniczne czytanie dziecku nie wy-
starczy – ważne jest, by wiedzieć, co, 
jak i komu czytać. I jak uczyć czytania. 
Czytajmy więc mądrze.

Zajęcia staraliśmy się urozmaicać dodatkowy-
mi atrakcjami. Był pokaz mody – zawsze go-

rąco oczekiwany przez dziewczynki. Była wizyta 
iluzjonisty z  pokazem magicznych sztuczek, gdzie 
na koniec dzieci mogły popróbować własnych sił 
w przygotowaniu sztuczki magicznej i pochwalić się 
później swoimi umiejętnościami w domu. Raz w ty-
godniu organizowana była wycieczka autokarowa, 
na którą zapraszaliśmy również dzieci ze świetlic 
wiejskich z terenu gminy.

Wycieczka do Farmy Iluzji w Mościskach k/Trojano-
wa była wielkim doświadczeniem, że nie wszystko jest 
takie jak się wydaje. W  Latającej Chacie Tajemnic wo-

da płynie pod górę, stoły i krzesła stoją krzywo, gubimy 
się gdzie pion, gdzie poziom, choć wszystko stoi bardzo 
stabilnie. W Muzeum Iluzji mogły podpatrzeć wiele do-
świadczeń wyglądających jak sztuczki magiczne, a ma-
jące całkiem naukowe wyjaśnienie.

Na kolejnej wycieczce do Centrum Nauki Ko-
pernik, już nie iluzje ale całkiem naukowe doświad-
czenia pozwalały dzieciom zrozumieć świat wokół 
nas. Wielką atrakcją był film w Planetarium „Ziemia, 
Słońce, Księżyc”.

W ostatnim tygodniu zajęć dzieci bawiły się w Aka-
demii Przygody i  Podróży w  Rudce. Oprócz oglądania, 
głaskania i poznania zwyczajów zwierząt z całego świata 

takich jak lama, osiołek, owca św. Jakuba (z czterema roga-
mi) lub owca śruboroga, strzelaniem ze strzelby i jazdą na 
kucyku, dzieci zostały zaangażowane w akcję ratunkową. 
Otóż zły bandyta porwał indiańską dziewczynkę i  zada-
niem uczestników było wytropić bandytę, uwolnić dziew-
czynkę i doprowadzić bandytę do więzienia. Akcja została 
przeprowadzona z sukcesem – młodzi Indianie, po krót-
kim przeszkoleniu w sprawie stroju, okrzyków indiańskich 
i tropienia śladów, ruszyli za bandytą. Porwana Indianka 
została uwolniona, bandyta związany grubymi sznurami 
i z pomocą dzieci doprowadzony do więzienia. ◘

Dorota Czermińska
gok@gok-wiazowna.pl
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godz. 19.00 – Kabaret Mo-
ralnego Niepokoju.
Bilety w  cenie 60 zł do nabycia 
w  PMDK (pokój nr 1), rezerwacje 
telefoniczne pod numerem: 22 779 
33 57 lub e-mail: pmdk.otwock.
adm@gmail.com oraz na stronie 
biletynakabarety.pl

godz. 19.00 – Recital To-
masza Żółtko w GOK Wią-
zowna.
Zapraszamy na recital muzyka, 
kompozytora, poety i  publicysty 
znanego z  przeboju “Kochaj mnie 
i dotykaj” – wstęp wolny.

Dzień Edukacji Narodo-
wej/Światowy Dzień Na-
uczyciela

godz. 9.00 – XII Powiatowy 
Konkurs Krasomówczy.
Zapraszamy uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i  ponad-
gimnazjalnych z  terenu powiatu 
otwockiego do udziału w  XII Po-
wiatowym Konkursie Krasomów-
czym „Poznajemy swoją małą oj-
czyznę”. Konkurs odbędzie się 
w PMDK w Otwocku.

Międzynarodowy Dzień 
Bez Przemocy

godz. 14.00 – Święto Sójki 
Glinieckiej w  Izbie Regio-
nalnej w Gliniance.
Zapraszają Stowarzyszenie Mi-
łośników Tradycji i Kultury Ludo-
wej „Wawrzynioki” oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. W  programie: 
występy artystyczne Koła Gospo-
dyń Wiejskich z  Glinianki, kapeli 
Bocianisko z  Garwolina, przed-
szkoli i  szkół z  Glinianki, możli-
wość zwiedzenia Izby Regional-
nej oraz zakupu oryginalnej sójki 
glinieckiej.

Będzie się 
działo … 

październik 
2015

2
października

9
października

22
października

4
października

5
października

godz. 18.00 – Seans filmo-
wy dla dzieci.
W każdy wtorek w PMDK w Otwo-
cku zapraszamy na seans filmowy 
dla dzieci – wstęp wolny.
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Pomoc dla potrzebujących

Jeżeli dochód w Twojej rodzinie nie przekracza 
miesięcznie 684 zł na osobę, to masz prawo do 

otrzymania pomocy w formie opłacania posiłku 
w szkole/przedszkolu Twojego dziecka.

Aby uzyskać pomoc, rodzic lub opiekun prawny 
dziecka powinien złożyć wniosek (do pobrania pod 
tekstem) w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radiówku. Do wniosku należy dołączyć:
•	 zaświadczenie/a  o  wynagrodzeniu netto 

z  poprzedniego miesiąca lub oświadczenie 
o dochodach z poprzedniego miesiąca,

1058, nastąpi zmiana kryterium dochodowego 
w  pomocy społecznej, również dotycząca pro-
gramu dożywiania i wyniesie ona:
•	 dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł,
•	 dla osoby w rodzinie – 771 zł.

Dofinansowanie posiłku w  szkołach 
i przedszkolach na terenie Gminy Wiązow-
na odbywa się w ramach programu „Pomoc 
Państwa w  zakresie dożywiania na lata 
2014-2020”. ◘

Marlena Kubańska

•	 odcinek z w ypłaty emer ytur y lub renty 
netto z poprzedniego miesiąca,

•	 decyzja o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego 
ziemi za 2015 rok.
Pomoc w formie finansowania posiłku przyzna-

wana jest na okres od września do grudnia 2015 r.
Z  dniem 1 października 2015 r. zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lip-
ca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryte-
riów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r., poz. 

Marta Siedlecka
mgr fizjoterapii

tel 503 982 918

MASAŻE

Całościowy 60’ 100 zł

Segmentarny 30’ 50 zł

Cennik 
usług rehabilitacyjnych

KINEZYTERAPIA

          Terapia indywidualna 45’ 60zł

Terapia indywidualna 
+ fizykoterapia  45-60’ 60 zł

Kinesiology taping 
(dodatek do zabiegu) 10 zł

Kinesiology taping 25 zł  

Instruktaż ćwiczeń 60’ 50 zł

Terapia w domu pacjenta 60’ 80 zł

formartasiedlecka@gmail.com

Konsultacja fizjoterapeutyczna
                      GRATIS

FIZYKOTERAPIA

Laseroterapia  10 zł

Elektroterapia 10 zł

Ultradźwięki    10 zł

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 10 zł

Parafina 10 zł

DLA DZIECI 

Ćwiczenia korekcji wad postawy 45’ 45 zł

Instruktaż ćwiczeń 30’ 40 zł

Terapia indywidualna  45’ 60 zł

Integracja sensoryczna SI 50’70 zł

Instruktaż chustonoszenia 40’50 zł

Diagnoza SI 90 zł

Ośrodek Zdrowia Wiązowna 
ul. Lubelska 36

Możliwy dojazd do pacjenta

KARNET 

10 zabiegów 10% zniżki


