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Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna 

w okresie od 30.09.2015 r. do 30.10.2015 r. 

 

1. Wydane zarządzenia: 

 Zarządzenie nr 144.156.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2015 r. ws. 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.; 

 Zarządzenie nr 145.157.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 października 2015 r. ws. 

nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” osobom fizycznym, które wywarły znaczący 

wpływ na rozwój gminy; 

 Zarządzenie nr 146.158.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 października 2015 r. ws. 

powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wiązowna w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 

października 2015 r.; 

 Zarządzenie nr 147.159.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 października 2015 r. ws. 

powołania Zespołu do spraw ochrony krajobrazu Gminy Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 148.160.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 października 2015 r. ws. zmiany 

Zarządzenia nr 70.82.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 maja 2015 r. ws. powołania zespołu 

do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego w gminie Wiązowna; 

 Zarządzenie nr 149.161.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 października 2015 r. ws. 

przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wiązowna 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2016 rok; 

 Zarządzenie nr 150.162.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19 października 2015 r. ws. 

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. + uzasadnienie, + tabela nr 4, + tabela 

nr 7, + tabela nr 9; 

 Zarządzenie nr 151.163.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19 października 2015 r. ws. 

powołania i trybu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia 

kandydata na stanowisko kierownika Dziennego Domu „Senior-Wigor”; 

 Zarządzenie nr 152.164.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2015 r. ws. 

nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” osobie fizycznej i stowarzyszeniom, które 

wywarły znaczący wpływ na rozwój gminy; 

2. Sprawy bieżące z zakresu administracji gminnej: 

 W każdy wtorek odbywają się spotkania z naczelnikami wydziałów, w których uczestniczy 

również Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie; w pierwszy wtorek 

miesiąca w spotkaniach biorą udział także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy; 

 23.10.2015 r. – wyłożono do publicznego wglądu w dniach 26.10-16.11.2015 r. projekt planu 

,,Wiązowna Kościelna – Parafia”; 

 Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu RP, zarządzone na 25.10.2015 r.; 



 Rozpoczęto przygotowania do XXXVI Półmaratonu Wiązowskiego zaplanowanego na 28 

lutego 2016 r.; 

 Opracowano prezentację atrakcji turystycznych gminy w serwisie internetowym 

www.restbox.pl, będącym serwisem wypoczynkowo-turystycznym, prezentującym najlepsze 

atrakcje, noclegi oraz obiekty gastronomiczne w Polsce; 

 Zakupiono piłkochwyty na boisko w Wiązownie o wartości 2 052,00 zł; 

 01.10.2015 r. rozpoczęto realizację II Edycji Programu Aktywizacja i Integracja 

w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku oraz Stowarzyszeniem „Krokus - 

Wiązowna” dla 10 mieszkańców gminy Wiązowna zarejestrowanych w III profilu pomocy. 

Program obejmuje aktywizację w ramach prac społecznie użytecznych oraz integrację 

prowadzoną przez psychologa i doradcę zawodowego; 

 Przygotowano uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej pamięci Jadwigi 

Żak z d. Skolimowskiej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku; 

 Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem „Wiosna” w ramach realizacji projektu „Szlachetna 

paczka”; 

 Przygotowano kadrę UG do ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu obronności pn.”Jesień 

2015”; 

 28.10.2015 r. przekazano plac budowy wykonawcy w ramach zadania pn. „Kompleksowe 

rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Góraszka wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców"; 

 28.10.2015 r. uzyskano pozwolenie Starosty Otwockiego na budowę polegającą na 

rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody Rzakta wraz z niezbędną infrastrukturą na 

działce nr ew. 120 w obrębie Rzakta w ramach zadania pn. „Modernizacja SUW w Rzakcie”; 

 Zawarto następujące umowy: 

 na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja stalowej konstrukcji mostu w Emowie         

ul. Sosnowa dz. nr ew.270812W – umowa zrealizowana; 

 na wykonanie modernizacji wewnętrznej (napowietrznej) instalacji energetycznej 

z instalacją oświetlenia posesji przy ul. Boryszewskiej – umowa zrealizowana; 

 na dostawę kruszywa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 

2705W we wsi Kąck” – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego oraz na drogi 

gminne – umowa zrealizowana; 

 na wykonanie usług polegających na pogłębieniu i renowacji rowów przydrożnych 

z profilowaniem skarp rowów: 

- ul. Wierzbowa – Lipowo, 

- ul. Łąkowa – Kąck, 

- ul. Sadowa –Wiązowna, 

- ul. Szkolna – Glinianka; 

 z Województwem Mazowieckim ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Wartość projektu w latach 

2016-2018 to 27 320,67zł.; 

 na dodatkowe kursy na linii L20; 

 na podłączenie Internetu symetrycznego do urzędu gminy. Wartość usługi to 23 616,00 

zł brutto. Planowany termin uruchomienia – styczeń 2016 r.; 

 06.10.2015 r. na projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 

2709W na odcinku Dziechciniec – Malcanów i Lipowo – Glinianka; 

 08.10.2015 r. na wykonanie robót budowlanych w Wiejskim Domu Kultury „Nad 

Świdrem” w Woli Karczewskiej na potrzeby programu „Senior-Wigor”; 

 08.10.2015 r. na pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi w budynku Wiejskiego Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 

Karczewskiej; 

 19.10.2015 r. na projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 271 na terenie Gminy Wiązowna w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na 

odcinku od granicy z miastem Józefów do granicy z gminą Halinów; 



 20.10.2015 r. na projekt budowlany drogi gminnej – ul. Polnej i ul. Brzozowej 

w Wiązownie. 

 Rozpoczęto wymianę przepustów na rowie R-7 w Zakręcie, obecnie wykonano ok. 60 %, 

planu. Roboty wykonuje GDDKiA w porozumieniu ze Spółką Wodną w Zakręcie; 

 01.10.2015 r. wprowadzono indywidualne numery kont bankowych dla odbiorców wody 

i dostawców ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie; 

 Od 06.10.2015 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach Izabela i Michałówek; 

 Wykonano konserwację rowów melioracyjnych G i G-1 w Gliniance, łącznie 2,5 km – rowy 

na działkach gminnych; 

 Uprzątnięto dzikie wysypisko w Emowie; 

 Przekazano dotację dla spółek wodnych: Zakręt – 99 000,00 zł i Majdan – 49 000,00 zł.; 

 Wystąpiono z 5 wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia prawa 

własności do nieruchomości na rzecz Gminy Wiązowna; 

 Zawarto akt notarialny umowy sprzedaży działki 568/2 Wiązowna Kościelna – zbytej 

w drugim przetargu w dniu 16 września 2015 roku; 

 Zamówiono znaki drogowe – uzupełnienie znaków na ul. Spokojnej i Projektowanej 

w Wiązownie (tablice z nazwami miejscowości oraz znaki: przystanek autobusowy); 

 Zlecono wykonanie drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Ośrodka 

Zdrowia w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 – termin realizacji do końca listopada 2015 r.; 

 Wykonano przepust Glinianka – przy gimnazjum i dawnym PGR oraz w Lipowie                   

ul. Wierzbowa (plac zabaw) i przedłużono przepust w ul. Trakt Napoleoński; 

 Wykonywane są prace układania kostki w parku Centrum Wiązowna – zakończenie prac 

przewidziano na 30.10.2015r.; 

 Wyłoniono wykonawcę na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym na zwalczanie 

śliskości; 

 Wyłoniono wykonawcę na zimowe utrzymywanie dróg w rejonie IV; 

 Ułożono opaskę z płyt chodnikowych przy Banku Spółdzielczym w Wiązownie                   

przy ul. Lubelskiej; 

 Uzgodniono treść porozumienia z jednostkami OSP dotyczącego zimowego utrzymania dróg 

w Rejonie I, II, III; 

 Wykoszono drogi i rowy: Poręby – droga na Teresław, Lipowo – ul. Wierzbowa, Malcanów – 

ul. Szyszkowa, Michałówek – droga wewnętrzna, Dziechciniec – ul. Miodowa, przy Ośrodku 

Zdrowia w Wiązownie i w centrum Wiązowny; 

 Wycięto zakrzaczenia: Lipowo – ul. Wierzbowa, Kopki – ul. Trakt Napoleoński, Malcanów – 

ul. Szyszkowa, Michałówek, Kąck – ul. Sosnowa, Majdan – ul. Klubowa, Zakręt – ul. Kręta 

oraz przy drodze powiatowej nr 2710W – ul. Łąkowa na wysokości ul. Radosnej; 

 Usunięto dzikie wysypiska śmieci przy drodze powiatowej nr 2731W na Aleksandrów, przy 

drodze gminnej 270813W Radiówek, przy drodze gminnej 270812W – przy ul. Sosnowej 

w Emowie; 

 Pomalowano balustradę w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie; 

 Umyto elewację Ośrodka Zdrowia w Gliniance oraz oczyszczono rynny z liści; 

 Naprawiono nawierzchnię ul. Krętej w Zakręcie; 

 Wykonano foto rejestrację dróg gminnych z pomiarem osi – (program sprawdzono); 

 Zlecono i wykonano prace remontowe na dachu Ośrodka Zdrowia w Wiązownie – wykonano 

brakujące zabezpieczenia (kaptury, daszki ochronne) nad wywiewkami i kominami, 

wykonano wywiewki z blachy ocynkowanej; 

 Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 721 na drogę gminną ul. Kazimierza Dowjata – 

umowa zostanie podpisana po sesji 30.10.2015r., po zwiększeniu środków na powyższe 

zadanie. W wyniku zapytań ofertowych uzyskano wyższą kwotę na wykonanie zadania. 

Brakującą kwotę wpłaciła mieszkanka, jako inicjatywę lokalną. Realizacja zadania do 

15.12.2015 r.; 

 Przebudowa ul. Słonecznej w Wiązownie – umowa zostanie podpisana po sesji 30.10.2015 r., 

po zwiększeniu środków na powyższe zadanie. Najniższa oferta na wykonanie zadania 

przewyższała kwotę, jaką wcześniej przewidziano. Mieszkańcy ul. Słonecznej w Wiązownie 



podjęli inicjatywę lokalną i zobowiązali się do wpłat na realizację zadania w kwocie 14 

000,00 zł. Realizacja zadania do 30.11.2015 r.; 

 Modernizacja drogi ul. Sadowej w Wiązownie – wykonano rów przydrożny. Utwardzenie 

nawierzchni przy użyciu kruszywa betonowego i dolomitowego zostanie wykonane 

w listopadzie 2015 roku; 

 Zakupiono sadzonki do nasadzeń zgodnie z decyzjami w zamian za wycinkę drzew – 

nasadzenia odbędą się w listopadzie 2015 roku; 

 Uzyskano zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wnoszeniu sprzeciwu na przebudowę 

drogi Lipowo – Kopki – Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoński); 

 Uzyskano decyzję Starosty Otwockiego o pozwoleniu na budowę polegającą na przebudowie 

budynku i zmianie sposobu użytkowania poddasza w Wiejskim Domu Kultury „Nad 

Świdrem” w Woli Karczewskiej; 

 Uzyskano zaświadczenia Starosty Otwockiego o nie wnoszeniu sprzeciwu na przebudowę     

ul. Żwirowej i ul. Podleśnej w Malcanowie oraz ul. Sosnowej w Emowie; 

 02.10.2015 r. dokonano zgłoszenia do Starosty Otwockiego o zamiarze wykonania 

przebudowy ul. Ogrodowej w Wiązownie; 

 12.10.2015 r. zawarto porozumienie z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie 

przekazania Wójtowi Gminy Wiązowna w zarząd pasa drogi wojewódzkiej nr 271 na terenie 

Gminy Wiązowna w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od granicy 

z miastem Józefów do granicy z gminą Halinów; 

 14.10.2015 r. dokonano zgłoszenia do Starosty Otwockiego o zamiarze wykonania budowy 

chodnika w ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej; 

 15.10.2015 r. dokonano potwierdzenia wykonania ogrodzenia działki nr 393 przy ul. Sosnowej 

w Gliniance – ogrodzenie wykonane przez mieszkańców sołectwa – materiały zakupione 

przez gminę; 

 20.10.2015 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku świetlicy w Izabeli wraz 

z placem zabaw; 

 27.10.2015 r. uzyskano decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie dobudowanego budynku 

szatni w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zakręcie; 

 Trwają prace projektowe dla budowy brakującego odcinka chodnika w Duchnowie na 

wysokości posesji przy ul. Wspólnej 187; 

 Trwają roboty budowlane II i III etapu budowy szkoły w Malcanowie. Rozpoczęto wylewanie 

fundamentu pod halę sportową; 

 Zlecono wykonanie 45 m
2
 chodnika w ramach działki 138/4 w Zakręcie. Termin realizacji do 

13.11.2015 r. Inicjatywa lokalna mieszkańców – realizacja umowy; 

 Uzyskano opinię Sanepidu i z RDOŚ o niewymagalności przeprowadzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 30.10.2015 r. złożono wniosek o płatność za Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna, po sesji Rady Gminy zostanie dołączona uchwała; 

 Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu dot. „Systemowej modernizacji obiektów gminnych 

przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- 

prywatnego”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 

04.11.2015 r. o godz. 10:00; 

 6.10.2015 r. przekazano do Wojewody Mazowieckiego dokumentację dot. planów: „Mienia 

etap III”, „Duchnów – Centrum Handlowe”, „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”; 

 Przygotowano Opinię Rady Gminy w/s zniesienia ochronności lasu w Wiązownie Kościelnej; 

 Zebrano i opracowano dane dotyczące Systemu Informacji Oświatowych ze wszystkich 

placówek prowadzanych przez Gminę Wiązowna oraz wszystkich placówek niepublicznych 

działających na terenie Gminy Wiązowna. Raport przekazano do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty; 

 Otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 40 000,00 zł 

na dofinansowanie Gminy Wiązowna w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 

szkolne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek 

oświatowych. Środki pozyskano w związku z otwarciem szkoły w Malcanowie; 



 Przygotowano projektu planu finansowego „ERASMUS +” oraz uchwałę o przystąpieniu 

gminy do programu; 

 Inwestycje realizowane w ramach oświetlenia ulicznego: 

 Dziechciniec, ul. Kamiennej Górki – realizacja do 30.11.2015 r. Przedłużono termin 

realizacji zadania oraz okres do uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Do wykonania 8 punktów świetlnych; 

 Dziechciniec, ul. Piaskowa i ul. Ziołowa – wykonano 5 nowych punktów świetlnych; 

 Zakręt, ul. Cisowa i ul. Lawendowa. Trwa procedura przyłączeniowa instalacji do sieci 

PGN Dystrybucja. Wykonano 8 nowych punktów świetlnych; 

 Zakręt, ul. Dobra – wykonano 1 nowy punkt świetlny. Został podłączony do sieci PGE 

Dystrybucja; 

 Zakręt, ul. Jana Pawła II i ul. Piękna – termin realizacji zadania do 15.12.2015 r. Do 

wykonania 12 punktów świetlnych; 

 Zakręt, ul. Sosnowa – trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania 30.10.2015 

r.; 

 Zakręt, ul. Górna – trwają prace projektowe, termin realizacji 30.12.2015 r.; 

 Glinianka, ul. Łąkowa – dnia 26.10.2015 r. zgłoszono gotowość do odbioru 10 nowych 

punktów świetlnych. Trwa procedura związana z odbiorem; 

 Glinianka, ul. Wawrzyniecka – trwają prace projektowe, termin realizacji 30.12.2015 

r.; 

 Majdan, ul. Willowa – wykonano 4 nowe punkty świetlne. Instalację podłączono do 

sieci PGE Dystrybucja; 

 Majdan, ul. Turkusowa. Projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę, 

termin realizacji zadania do 30.12.2015 r. Do wykonania 10 punktów świetlnych; 

 Stefanówka, ul. Złota – wykonano projekt na oświetlenie uliczne, uzyskano 

zaświadczenie Starosty Otwockiego o niewnoszeniu sprzeciwu; 

 Pęclin, ul. Letniskowa – trwają prace projektowe. Termin realizacja zadania 

15.12.2015 r.; 

 Wiązowna Kościelna, ul. Spokojna i ul. Projektowana. Trwają prace projektowe – 

termin realizacji do 15.12.2015 r.; 

 Wiązowna Gminna, ul. Polna – trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania 

30.12.2015 r.; 

 Zlecono i wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termoizolacja świetlicy w Kącku 

z remontem pomieszczeń wewnętrznych etap I”: 

- instalację systemu alarmowego, 

- wymianę drzwi, 

- remont pomieszczeń w budynku, 

- roboty elektryczne – założono panele oświetleniowe, 

- montaż szafek kuchennych, 

- montaż podgrzewacza wody. 

 Zlecono i wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn „Utrzymanie                             

i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy w Boryszewie” z funduszu sołeckiego: 

- ławkę łódzką, 

- oświetlenie terenu świetlicy w Boryszewie, 

- zakup sadzonek i krzewów. 

 

3. Ważne spotkania i wydarzenia: 

 

 30.09.2015 r. - walne zgromadzenie spółki wodnej Góraszka; 

 01.10.2015 r. - uroczystość podsumowująca dotychczasową współpracę Gimnazjum 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance z Pilsrundāle Secondary School, 

pożegnanie goszczących Łotyszy; 



 01.10.2015 r.- konferencja pt. „Historia UKS-ów i ich znaczenie w rozwoju kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej” z okazji XX-lecia UKS Smoki Glinianka w Szkole 

Podstawowej w Gliniance; 

 02.10.2015 r. - wystawa „Sztuka Wycinanki” zorganizowania przez Stowarzyszenie „Więzy” 

w Galerii „Więzy”; 

 04.10.2015 r. - Święto Sójki Glinieckiej w Gliniance zorganizowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Wiązownie oraz Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej 

„Wawrzynioki”; 

 05.10-06.10.2015 r. - udział w IX Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

 07.10.2015 r. - Kongres Gmin Wiejskich; 

 07.10-08.10.2015 r. – udział w „VI Forum Rozwoju Mazowsza”; 

 08.10.2015 r. - finał konkursu „EKOpozytyw Mazowsza” w WFOŚiGW, wyróżnienie dla 

gminy Wiązowna; 

 08.10.2015 r. - Wieczór Taneczny w Dziechcińcu, Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy 

Razem”; 

 09.10.2015 r. - uroczystość wręczenia Krzyża Zasługi Prezydenta RP Wójtowi Gminy 

Wiązowna oraz druhowi Marcinowi Boruc z OSP Malcanów w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim w Warszawie; 

 14.10-16.10.2015 r. – udział w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej i ślubowaniach klas 

I-pierwszych i grup przedszkolnych w placówkach oświatowych; 

 14.10.2015 r. - uroczystość z okazji XI rocznicy działalności Stowarzyszenia „Jesteśmy!” 

w Radiówku; 

 16.10.2015 r. - spotkanie konsultacyjne w sprawie ustalenia granic Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego; 

 16.10.2015 r. - przetarg na sprzedaż samochodu służbowego. Samochód sprzedano za kwotę   

5 718,00zł brutto. 

 16.10.2015 r. - rozprawa administracyjna prowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego  

dotycząca rozbudowy drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Zakręt do węzła Lubelska 

(bez węzła); 

 18.10.2015 r. - udział w Dniu Kobiet Wiejskich w Izbie Regionalnej w Gliniance 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie i sołtysa Glinianki p. Pawła 

Zawadkę; 

 21.10.2015 r. - udział w konferencji „Metropolia Warszawska” w Wołominie; 

 22.10.-23.10.2015 r. - udział w ćwiczeniach powiatowo-gminnych z zakresu obronności pn. 

„JESIEŃ 2015”; 

 29.10.2015 r. - uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej pamięci Jadwigi  

Żak z d. Skolimowskiej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku; 

 30.10.2015 r. - udział w konferencji podsumowującej rezultaty projektu pn. „Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)”. 

                                                                                             Wójt Gminy Wiązowna 

                                                                                                Janusz Budny 
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