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Szanowni 
Państwo,
kiedy spotykałem się z Państwem przed wyborami 
samorządowymi, kiedy przekonywałem do mojego 
pomysłu na naszą gminę, kiedy zabiegałem o Pań-
stwa zaufanie, obiecałem Państwu, że regularnie 
będę się rozliczał ze swojej pracy i z pracy naszych 
urzędników. Obiecałem, że co roku będę zdawał re-
lację z tego co, jak i za ile zrobiliśmy. Nadszedł czas 
na pierwsze takie rozliczenie. Po 14 miesiącach pra-
cy wiem, że wiele się udało i widzę, że jeszcze wię-
cej jest do zrobienia. Ale systematycznie realizujemy 
cele, które postawiliśmy sobie jesienią 2014 roku. 
Powoli, ale skutecznie zmieniamy naszą gminę.

To wyjątkowy numer „Powiązań”.  Tu, w jednym 
miejscu, zebraliśmy informacje dotyczące najważ-
niejszych inwestycji, wydarzeń i zmian, które miały 
miejsce w ostatnich miesiącach w Gminie Wiązow-
na.  W tym numerze naszej samorządowej gazety po-
kazujemy Państwu to, co udało nam się osiągnąć. 
Ten numer tworzyli urzędnicy, nauczyciele, animato-
rzy kultury, społecznicy, sportowcy i seniorzy. Bez 
nich nic by się nie udało.  Już dziś wiemy, że podobne 
wydanie „Powiązań” za rok, będzie jeszcze grubsze, 
bo uda nam się jeszcze więcej!                              

WÓJT GMINY WIĄZOWNA 
JANUSZ BUDNY
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OTWARTY, 
SZYBCIEJ DZIAŁAJĄCY URZĄD
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SAMORZĄD

My dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Niby oczywiste, a jednak wymaga ciągłej pra-
cy. Od początku 2015 roku pracujemy nad tym, by zmienić podejście do obsługi mieszkańców.  
To trudny proces, bo wymaga zmiany sposobu myślenia utrwalonego przez lata. Ale próbujemy.

W poniedziałki nasz urząd jest czynny do 18:00, bo 
wiemy, że nie wszyscy mogą załatwić swoje sprawy  

w urzędzie w standardowych godzinach.
 
Upraszczamy te procedury urzędowe, które zależą od nas. Tak, 
by mieszkańcy mieli jak najmniej dokumentów do wypełnie-
nia, dzięki temu skraca się czas oczekiwania na załatwienie 
wielu formalności. To widać np. w Wydziale Planowania Prze-
strzennego.

Liczba złożonych wniosków w sprawie wydania decyzji  
o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego  do dnia 31.12.
2014 r. 2015 r.
375 szt. 584 szt.

Liczba wydanych  decyzji o warunkach do dnia 31.12.
2014 r. 2015 r.

438  – decyzji 701 – decyzji
Liczba wydanych  decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego do dnia 31.12.
2014 r. 2015 r.

66 – decyzji 68 - decyzji

Systematycznie szkolimy pracowników urzędu w wielu dzie-
dzinach. By byli kompetentni i profesjonalni. By swoją wiedzą 
nie ustępowali miejsca kolegom z dużych miast. Na szkolenia, 
kursy dokształcanie urzędników wydaliśmy w zeszłym roku 
37 720 zł. Ale to inwestycja, która wraca do mieszkańców  
w postaci pieniędzy z grantów, konkursów, dofinansowań.

Jednym z problemów w naszej gminie do tej pory był brak 
komunikacji samorządu z mieszkańcami. Chcemy to zmienić. 
Dlatego zmieniliśmy nasz miesięcznik „Powiązania”, w którym 
piszemy teraz nie tylko o wydarzeniach z życia mieszkańców 
gminy, ale także co miesiąc zdajemy realizację z postępu inwe-
stycji, które w imieniu mieszkańców i za ich pieniądze przepro-
wadzamy. 
 
Zmieniliśmy także stronę internetową urzędu gminy. Ta zmiana 
budziła wiele emocji, ale dziś wiemy, że stworzyliśmy skutecz-
ne narzędzie do komunikacji z mieszkańcami. W ciągu 6 mie-
sięcy funkcjonowania nowego serwisu opublikowaliśmy na nim 
ponad 1000 informacji. Serwis zawiera już dziś ok. 3000 zdjęć, 
które wykonujemy sami, ale i które przysyłają nam mieszkańcy 
na skrzynkę kontaktową: tukontakt@wiazowna.pl. Nasz pro-
fil na facebooku śledzi prawie 900 mieszkańców gminy i ich 
rodziny. Przekazujemy na nim najważniejsze informacje. Ser-
wis www.tuwiazowna.pl jest współredagowany przez miesz-
kańców, bo umieszczamy w nim także informacje przez nich 
nadesłane. W ramach serwisu każde sołectwo ma swoją stronę  
i może tę stronę redagować. 
 
Na stronie internetowej urzędu zainstalowaliśmy opcję „urzęd-
nik online”, która pozwala zadać pytanie konkretnym urzędni-
kom wprost ze strony internetowej, bez konieczności dzwonie-
nia czy pisania z własnej poczty elektronicznej. Z tej możliwości 
kontaktu z urzędnikami skorzystało w pół roku ponad 400 osób. 
A to oznacza, że przynajmniej trzy osoby dziennie kontaktują 
się tak z urzędem i że ten pomysł zadziałał. W 2016 roku bę-
dziemy rozbudowywali serwis i jeszcze bardziej stawiali na 
kontakt z mieszkańcami.                                                            

Nowe „Powiązania”- więcej informacji o działaniach samorządu.
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SAMORZĄD

Cztery razy w tym roku pytaliśmy miesz-
kańców o zdanie w konsultacjach społecz-
nych dotyczących ważnych projektów:
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Wiązowna na lata 
2015 – 2020;
- projektu uchwały Rady Gminy Wiązow-

POSTAWIlIśmY NA 
kONSUlTACJE SPOŁECZNE
Rozumiejąc samorządność także jako zarządzanie w imieniu mieszkańców ich majątkiem postawili-
śmy na częsty kontakt z mieszkańcami. Dlatego wójt, jego zastępca albo sekretarz gminy obecni byli 
na wszystkich zebraniach sołeckich, podczas których wybierani byli sołtysi i na tych, podczas których 
mieszkańcy decydowali o podziale funduszu sołeckiego. Te spotkania były dla nas okazją do tego by 
rozmawiać z mieszkańcami i zrozumieć ich problemy i potrzeby. 

na w sprawie zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkańca-
mi Gminy Wiązowna;
- Programu współpracy Gminy Wiązowna 
z organizacjami pozarządowymi na rok 
2016;
- projektów statutów jednostek pomocni-
czych gminy.

Mieszkańcy po raz pierwszy w historii 
gminy współtworzyli budżet. Ponad 200 
osób wzięło udział w pilotażowym pro-
jekcie i przesłało nam  swoje propozycje 
wykorzystania pieniędzy na inwestycje.  
Z tych wniosków w dużej mierze składa 
się nasz tegoroczny budżet.                  

Konsultacje statutów sołeckich w Gliniance.Zebrania sołeckie cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Renata Falińska
przewodnicząca 
Rady Gminy

To był budżet wielu 
wyzwań, z których naj-
większym był pierw-
szy etap modernizacji 
i rozbudowy szkoły w 

Malcanowie. Inwestycja droga, ale bardzo 
potrzebna. Poparliśmy wójta w tej sprawie 
i dziś wiemy, że było warto, bo szkoła już 
działa i z każdym rokiem będzie działała 
na większą skalę. Ponad cztery miliony 
złotych, które musieliśmy zabezpieczyć 
na tę budowę to dla budżetu naszej gminy 
duży wydatek. W związku z tym, w innych 
dziedzinach trzeba było dokładnie oglądać 
każdą wydaną złotówkę.

Co wcale nie znaczy, że zrezygnowaliśmy 
z realizacji innych priorytetów. Ot, np. 
drogi powiatowe. Wiedzieliśmy, że bez 
wsparcia powiatu, bez przekazania około 
miliona złotych „powiatówki” na terenie 
naszej gminy nie doczekają się remontu. 
Wiedzieliśmy też, że same pieniądze tu 
nie wystarczą. Że trzeba jeszcze budować 
dobre relacje z naszymi partnerami z po-
wiatu. Udało się sporo zrobić, a plany na 
ten rok mamy równie śmiałe. 

I wreszcie budżety sołeckie. W urzędzie 
został powołany koordynator, którego za-
daniem jest pomoc mieszkańcom w skła-
daniu wniosków do budżetu sołeckiego. 
Dzięki temu, w 2015 roku rekordowa suma 
ponad 559 tys. zł została wydana sprawnie, 
dobrze, zgodnie z wolą mieszkańców.

Irena Nowak 
wiceprzewodniczą-
ca 
Rady Gminy

Ogólnie oceniam ten 
budżet dobrze. 
Cieszę się, że zostało 
poprawionych wiele 

dróg, w tym powiatowych dzięki udzielo-
nej powiatowi pomocy zarówno finanso-
wej , jak i rzeczowej; zrealizowano budo-
wę wielu punktów oświetleniowych oraz 
chodników, by poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców.                                        

OPINIE O BUDŻECIE 2015:

Inne opinie na str. 24-26.
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Bolesławów:
Budowa oświetlenia w ul. Młynarskiej – 
zadanie zakończone

Boryszew:
Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna – 
Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej (Bory-
szew – Stefanówka – Duchnów)  – zadanie 
zakończone

Przebudowa drogi gminnej (od kapliczki do 
drogi 721) - projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 
2015 rok.) 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 
zadanie zakończone

Modernizacja zastawki na kanale Bory-
szewskim – zadanie zakończone  

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. Marsz. J. Pił-
sudskiego – pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawen-
dowej – zadanie zakończone

Remonty ul. Akacjowej i Lawendowej – 
zadanie zakończone

Remont wylotu kolektora wodnego – zada-
nie zakończone  

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - projekt– 
termin realizacji zadania VI 2016 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna – 
Duchnów) – zadanie zakończone 

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej (Bory-
szew – Stefanówka – Duchnów) – zadanie 
zakończone 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuska 
– projekt– zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 
929/6– termin realizacji zadania III 2016 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Werbeny 
i Puchacza 100 – zadanie zakończone

6

Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

Reklamy partnerów półma-
ratonu przenieśliśmy na 

estetyczny baner w Parku Cen-
trum.  W miejscu zdemontowa-
nego ogrodzenia przed urzędem 
urządziliśmy galerię plenerową, 
w której prezentujemy zdję-
cia związane z naszą okolicą. 
Zarośnięty i niepielęgnowany 
dotąd teren między budynkiem 
urzędu, a ul. Lubelską zamieni-
liśmy w Skwer im. gen. Stefana 
Grota – Roweckiego. 

To  przestrzeń otwarta, przyja-
zną. Na terenie skweru został 
umieszczony kamień poświęcony żołnie-
rzom Armii Krajowej oraz Gen. Stefanowi 
Roweckiemu. Jednocześnie w urzędzie 
trwają prace nad przygotowaniem uchwa-
ły krajobrazowej, która pozwoli nam  
w większym stopniu zapanować nad wy-
glądem miejsc publicznych w naszej gmi-
nie. W Zakładzie Wodociągów i Kanaliza-
cji, który od stycznia zajmuje się także 
gospodarką komunalną, są już ludzie, któ-
rych zadaniem będzie pielęgnowanie zie-
leni na terenach publicznych. Zaczęliśmy 
od siebie. Od terenu, który jest najbliżej 
nas. Mamy nadzieję, że w 2016 roku na-
mówimy mieszkańców i przedsiębiorców 
do tego, by dbali o przestrzeń wokół swo-
ich działek.                                            

TROChę CZYśCIEJ,  
TROChę SChlUDNIEJ
W zeszłym roku zmodernizowaliśmy przestrzeń przed urzędem gmi-
ny. Zaczęliśmy od usunięcia szpecącego ogrodzenia, które przez lata 
służyło wyłącznie za stelaż do reklam. 

SAMORZĄD

Poczet sztandarowy OSP  
Glinianka na uroczystości.

Warta honorowa harcerzy.

Uroczyste otwarcie skweru w dniu 8 maja 2015 r.
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Budowa zjazdu z drogi 721 w ul. K. Dowja-
ta – zadanie zakończone

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 – zadanie zakończone 
(Gmina wykonała zakres prac przewidziany 
na 2015 rok)

Dziechciniec:
Budowa oświetlenia w ul. Kamiennej 
Górki, I etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej, róg 
Ziołowej – zadanie zakończone

Emów:
Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej – zada-
nie zakończone

Modernizacja ul. Sosnowej – zadanie 
zakończone 

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosno-
wej i Gołębiej- projekt – termin realizacji 
zadania III 2016.  

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

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosno-
wej wraz z przejściem pod rzeką Mienia - 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Remont konstrukcji mostu w ul. Sosnowej – 
zadanie zakończone

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej, II etap 
– pomoc finansowa dla Powiatu Otwockie-
go – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Łąkowej – pomoc rze-
czowa dla Powiatu Otwockiego – zadanie 
zakończone
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Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

Analiza pokazuje, w jaki sposób rozwija się 
gmina Wiązowna. Gdzie plany i studium 

odpowiadają potrzebom mieszkańców, a gdzie 
należy je korygować, by np. rozdzielać funkcje 
poszczególnych terenów i z wyprzedzeniem 
planować ich rozwój. Tak, by ograniczać zabu-
dowę mieszkaniową w miejscach koncentracji 
zakładów produkcyjnych i usługowych i jed-
nocześnie nie lokować ich tam, gdzie dominu-
je zwarta zabudowa mieszkaniowa.

Analiza potwierdziła przyjęte na początku 
kadencji obecnego samorządu założenie, że 
tereny północne gminy w szczególności zlo-
kalizowane wokół tras S17 i A2 oraz wokół 
planowanych węzłów komunikacyjnych po-
winny zostać przeznaczone pod działalność 
gospodarczą. Budowa autostrady i rozbudo-
wa S17 w znacznym stopniu zmienią oblicze 
gminy. Działania planistyczne, które chcemy 
realizować mają wyjść naprzeciw tym zmia-
nom, zanim one nastąpią. Stąd w analizie 
położono nacisk na rozwój usług wzdłuż 
przyszłych dróg tranzytowych. Chcemy wy-
korzystać tę szansę, być otwarci na inwesto-
rów, a to z pewnością zwróci się w postaci 
wzrostu dochodów gminy, które będzie można 
przeznaczyć na rozwój pozostałych obszarów 
w gminie. Natomiast w głębi gminy domino-
wać powinna zabudowa mieszkaniowa. Ocena 
aktualności studium zagospodarowania, stanie 
się punktem wyjścia do przygotowywania  
w tym roku kolejnych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, których w naszej gmi-
nie wciąż brakuje.

W 2015 roku nowymi planami objęliśmy 
kolejnych 200 ha terenów gminy (to wzrost  
o 30% w stosunku do tego co pozostawiły po 
sobie poprzednie samorządy). Były to plany: 
Duchnów - Centrum Handlowe, Mienia etap 
III, obszar Gródka w Wiązownie Kościelnej. 
Ale to wciąż mało bo obecnie plany pokrywa-
ją jedynie kilka procent powierzchni gminy.  
W roku 2016, choć to proces drogi i czaso-
chłonny, będziemy tworzyli kolejne plany 
tak, aby nasza gmina rozwijała się w sposób 
bardziej uporządkowany i przewidywalny, co 
wpłynie na ograniczenie przyszłych proble-

PlANY mIEJSCOWE, CZYlI 
OkIEŁZNAć PRZESTRZEń

mów i konfliktów. Plany miejscowe pozwa-
lają znacznie skrócić proces inwestycyjny, 
ułatwiają podejmowanie decyzji inwesto-
rom, którzy mogą ocenić potencjał terenu, 
a także wpływają na łatwiejszy i sprawniej-
szy obrót ziemią, więc sprzyja to  bogaceniu 
się jednych, a inwestowaniu innych.
 
W 2015 roku zmieliliśmy także studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Wiązowna. Dzięki 
temu usunięto z planów na terenie gminy od-
cinek nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 635 (od Szosy Lubelskiej do planowanej 
autostrady A2). Przebieg DW635 na tym od-
cinku od lat budził kontrowersje. Ostatecznie, 
na etapie uchwalania planu zagospodarowania 
województwa uznano argumentację Gminy 
Wiązowna, że rezerwowanie nowego koryta-
rza drogowego, pod drogę, która nie wiadomo 
kiedy i czy w ogóle zostanie wybudowana, 
jest niepotrzebne i zablokuje inwestycje na 
tych terenach na wiele kolejnych lat. Przyję-
to nasz wniosek i uznano, że od Michałówka 
do węzła Lubelska w Majdanie, a stamtąd 
do węzła Wiązowna II ciągłość drogi zosta-
nie zachowana poprzez autostradę A2 i S17.  
W ten sposób uwolniliśmy okolicznych miesz-
kańców od drogi, której ewidentnie nie chcą,  
i która stanowiłaby poważną barierę dla roz-
woju strefy mieszkaniowej w centrum gminy.

Zmiana studium pozwoliła też rozwiązać po-
ważny problem w Woli Duckiej i Karczew-
skiej. Pod koniec ubiegłej kadencji do zmiany 
wyodrębniono z terenów mieszkaniowo-usłu-
gowych po wschodniej stronie Szosy Lubel-
skiej obszary o funkcji przemysłowej, jednak 
początkowo zrobiono to bez konsultacji spo-
łecznych. Znaczny zasięg zaproponowanego 
obszaru oraz jego ewentualna uciążliwość na 
sąsiadujące tereny zabudowy mieszkaniowej 
stały się przedmiotem sporu. Przeprowadzono 
zatem konsultacje społeczne, dzięki którym 
udało się wypracować kompromis pomiędzy 
potrzebami inwestorów a komfortem zamiesz-
kania pozostałych mieszkańców. Efektem jest 
uchwalona pod koniec października ubiegłego 
roku zmiana w studium.                             

SAMORZĄD

Wyznaczenie priorytetów, kierunków rozwoju i zapanowanie nad cha-
otyczną rozbudową na terenie gminy - takie postawiliśmy sobie cele w 
2015 roku. By je zrealizować sprawdziliśmy aktualność studium zago-
spodarowania przestrzennego. Porównaliśmy stan faktyczny zabudowy 
na terenie gminy z obowiązującym studium zagospodarowania prze-
strzennego i planami zagospodarowania przestrzennego w tych miej-
scach, dla których zostały już one opracowane.
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Przebudowa ul. Kościelnej – projekt – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok.)

Remont ul. Podzamcze – zadanie zakoń-
czone

Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej – pro-
jekt – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Wawrzynieckiej - 
projekt – zadanie zakończone

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. 
Sosnowej – zadanie zakończone

Udrożnienie rowów gminnych (2,5 km)  – 
zadanie zakończone

Góraszka:
Budowa sieci wodociągowej – projekt – 
zadanie zakończone

Remonty ul. Dębowej, Krótkiej, Flory oraz 
Kaczeńców – zadanie zakończone

Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie 
terenu – zadanie zakończone 

Gruntowna konserwacja Kanału Boryszew-
skiego (1,6 km) wraz z oczyszczeniem 
rowów podrzędnych – zadanie zakończonea

Izabela:
Budowa świetlicy - projekt – zadanie 
zakończone (wykonano zakres prac przewi-
dziany na 2015 rok)

Polepszenie infrastruktury placu zabaw – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Modernizacja drogi powiatowej (Majdan 
– Duchnów) - od ul. Pięknej do Wesołej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej – zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej dz. 345  – 
zadanie zakończone

kąck:
Budowa oświetlenia Kolonia – Kąck – 
zadanie zakończone

Modernizacja ul. Majowej – pomoc rze-
czowa dla Powiatu Otwockiego – zadanie 
zakończone

Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

DODATkOWE lINIE „l”

8

Od 1 lipca funkcjonują do 
Otwocka nowe linie: L20  

z Rzakty przez Świerk i L22  
z Wiązowny przez Wólkę Mlądz-
ką. Autobusy L są połączeniem  
z SKM do Warszawy. 

Linie te powstały na bazie już istnieją-
cych od roku 2014 linii L dojeżdżają-

cych do niedawna tylko do Świerku i Wólki 
Mlądzkiej. Linie te obsługuje pod szyldem 
ZTM firma „Stalko” z Zielonki. Pojazdy 
jeżdżące na tych liniach są najlepszym tabo-
rem w aglomeracji warszawskiej obsługują-
cym linie L. Rozkłady jazdy można znaleźć 
na stronie ztm.waw.pl                               

Jeszcze półtora 
roku temu w naszej 
gminie mówiło się 
o tym, że Komenda 
Powiatowa Policji 
w Otwocku za-
mknie posterunek  
w Wiązownie. To 
było dla nas nie do 
zaakceptowania. 

Od początku 2015 
roku staraliśmy się 

współpracować z policją, tak by posteru-
nek nie został zamknięty. Z budżetu gmi-
ny wsparliśmy działanie policjantów na 
naszym terenie. Zakupiliśmy im alkoma-
ty, ale przede wszystkim dołożyliśmy się 
do zakupu radiowozu 36 tys zł. W 2016 

Współpraca z policją 
i strażą pożarną

roku nadal będziemy wspierać komendę  
otwocką, tak by nasz posterunek nie tylko 
był, ale i się rozwijał.

Podobnie z Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Utrzymanie gotowości bojowej naszych 
strażaków kosztuje nas rocznie ponad 100 
tys. zł. Do tego urząd pomógł strażakom  
w uzyskaniu dofinansowania na sprzęt ga-
śniczy w wysokości około 16 tys. zł. Po 
raz pierwszy udało się też podpisać ze stra-
żakami porozumienie, na mocy którego to 
oni są odpowiedzialni za odśnieżanie du-
żej części terenu gminy. To daje wymierne 
oszczędności. Dzięki temu w 2016 roku 
będziemy mogli więcej zainwestować  
w nasze bezpieczeństwo.                      

Strażacy w służbie mieszkańcom.

Nowy radiowóz dla policji z budżetu gminy.

SpOłecZeńStwO
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Termomodernizacja budynku świetlicy 
(etap I)  – zadanie zakończone

kopki:
Budowa drogi gminnej Lipowo – Kopki 
– Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoński) – 
projekt – zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

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

Budowa drogi ul. Jeździecka – zadanie 
zakończone

kruszówiec:
Modernizacja drogi powiatowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – za-
danie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

lipowo:
Budowa altanki z wyposażeniem na działce 
147 – zadanie zakończone 

Budowa przyłączy: energetycznego i wodo-
ciągowego do działki nr. ew. 147 – zadanie 
zakończone (Gmina wykonała zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Budowa ul. Wypoczynkowej – projekt – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

majdan:
Budowa siłowni plenerowej  – zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej – zadanie 
zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej – centralna 
część miejscowości – termin realizacji 
zadania XI 2016 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej – wschodnia 
część miejscowości - termin realizacji 
zadania XI 2016 r.

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

Budowa oświetlenia w ul. Turkusowej – 
zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Zagórskiej – 
zadanie zakończone

Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

9

W roku 2016, natomiast ta dotacja 
sięgnie 565 660,00 zł. To o po-

nad 60% więcej niż było wcześniej.  In-

WIęCEJ PIENIęDZY NA 
DZIAŁANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCh

Zawody sportowe z okazji XX-lecia UKS Smoki.

Kibice podczas meczu GKTS Wiązowna.

Spartakiada Seniorów w Gliniance.

SpOłecZeńStwO

W 2014 r. na działania organizacji pozarządowych w naszej gminie 
przekazaliśmy  kwotę 336 610,00 zł. W zeszłym roku zwiększyliśmy 
tę kwotę o ponad 30% (do 441 000,00 zł). 

westujemy w działania NGO, bo jesteśmy 
przekonani, że ludzie, którzy tworzą te 
organizacje znają się na swojej pracy, zna-

ją potrzeby mieszkańców  
i wydatkują te pieniądze 
najlepiej. Inwestujemy to 
słowo klucz. Bo jesteśmy 
przekonani, że każda zło-
tówka wydana na organi-
zacje pozarządowe zwraca 
się wielokrotnie. Natomiast 
naszym zadaniem jest pre-
cyzyjna kontrola i rozlicze-
nie przyznanych dofinanso-
wań. Dlatego organizacje 
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Ale sport to nie wszystko. 
24.000,00 zł przeznaczy-
liśmy na wyjazd osób nie-
pełnosprawnych z opie-
kunami do Zakopanego 
na turnus rehabilitacyjny. 
Ponadto w ramach małych 
grantów dofinansowali-
śmy zadania z zakresu 
ochrony zdrowia, kultury, 
pielęgnowania polskości. 

Wydaliśmy na to kwotę 30.000 zł. Dofi-
nansowanie otrzymali harcerze, którzy 
bardzo prężnie działają w naszej gminie. 

Stowarzyszenie Bądźmy Razem otrzymało 
10.000,00 zł na program „Zdrowy senior 
to dobry senior”. Za te pieniądze zakupio-
no szczepionki przeciw grypie i pneumo-

kokom, którymi potem za-
szczepieni zostali seniorzy 
z terenu naszej gminy.  Po 
szczepieniach zorganizo-
wana została konferencja, 
na której członkowie sto-
warzyszenia podsumowali 
akcję i tłumaczyli, jakie 
znaczenie mają podobne 
przedsięwzięcia i jak wpły-
wają na promocję ochrony 
zdrowia wśród seniorów.

Stowarzyszenie „Więzy” 
otrzymało 5000,00 zł na ga-

lerię, w której swoje prace prezentują zbie-
racze, kolekcjonerzy i artyści z terenu gmi-
ny. Otwarta galeria cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem nie tylko wąskie-
go grona pasjonatów, lecz także postron-
nych mieszkańców, a przede wszystkim 
dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. 
Galeria w znacznym stopniu poszerzyła 
ofertę kulturalno – turystyczną gminy.   

Przebudowa oświetlenia w ul. Willowej – 
zadanie zakończone 

Remont ul. Przyleśna, Kwitnącej Wiśni  
i Turkusowa – zadanie zakończone

Modernizacja drogi ul. Piękna – trwają 
prace związane z realizacją zadania 

Wymiana siatki ogrodzeniowej na terenie 
świetlicy – trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy  

Konserwacja rowu M-7b (2,2 km)  – zada-
nie zakończone

malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
(Żanęcin – Glinianka) – projekt – zadanie 
zakończone (wykonano zakres prac przewi-
dziany na 2015 rok)

Budowa ul. Podleśnej – projekt – zadanie 
zakończone (wykonano zakres prac przewi-
dziany na 2015 rok)

Budowa ul. Żwirowej – projekt – zadanie 
zakończone (wykonano zakres prac przewi-
dziany na 2015 rok)

Remont w ul. Letniej – zadanie zakończone 

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

Szkoła Podstawowa - modernizacja i roz-
budowa – zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez modernizację oświetlenia ulicz-
nego przy Szkole Podstawowej – zadanie 
zakończone

Modernizacja ul. Mazowieckiej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – zada-
nie zakończone 

Osiedle Parkowe:
Wymiana nakładki na drodze wewnętrz-
nej do Przedszkola Gminnego – zadanie 
zakończone

Wykonanie ogrodzenia w Parku Centrum 
Wiązowna   – zadanie zakończone

Pęclin: 
Modernizacja ul. Wierzbowej (dotacja  
z UM WM – 40 tys. zł)  – zadanie zakoń-
czone   

Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku
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WIęCEJ PIENIęDZY 
NA DZIAŁANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCh C.D.

pozarządowe muszą m. in. udowodnić, 
że planowane przez nich działania posłu-
żą dużej grupie mieszkańców, że spotkają 
się z zainteresowaniem. Muszą rozliczyć 
każdą przyznaną złotówkę. 
Skrupulatnie tego pilnuje-
my, ponieważ sami jeste-
śmy z tego rozliczani.

Ponad 330 tys. zł  wydali-
śmy na sport, wliczając w 
to małe granty. Na wsparcie 
NGO, które promują kultu-
rę fizyczną:

piłka nożna: 148 000 zło-• 
tych;
tenis stołowy: 74 000 • 
złotych;
szachy: 23 600 złotych;• 
siatkówka: 5 000 złotych;• 
lekkoatletyka: 6 650 złotych;• 
kickboxing: 19 728 złotych.• 

Kluby otrzymały też szereg „małych gran-
tów’. To wsparcie finansowe, które nie 
wymaga procedury konkursowej. Małe 
granty dostały GKTS Wiązowna (tenis 
stołowy), UKS Fight Club Wesoła (judo), 
UKS Smoki (lekkoatletyka), GTM Gru-
pa Turystyczno-Motocyklowa (piknik 
sportowy połączony ze zbiórką krwi). W 
ten sposób przeznaczyliśmy na działania 
NGO prawie 60 000 zł.

Konferencja NGO w ramach konsultacji nowego 
programu.

Konferencja „Zdrowy senior to dobry senior”  
w Dziechcińcu.

Piknik MotoSerce w Gliniance z udziałem KGW.

SpOłecZeńStwO
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Szkoła w malcanowie
W czerwcu 2015 roku zakończył 
się I etap modernizacji i rozbudo-
wy szkoły w Malcanowie. Kosz-
tował ponad 4 miliony złotych.

Teraz trwa drugi etap prac, w czasie którego 
dobudowywane jest nowe skrzydło budyn-
ku. Rozbudowa szkoły będzie największą 
inwestycją gminy w 2016 roku. Pochło-
nie około 4 milionów złotych. Z nowego 
skrzydła, w którym powstanie 10 sal lek-
cyjnych, dzieci będą korzystały już od 
września. Kolejnym etapem będzie wybu-
dowanie pełnowymiarowej hali sportowej. 

W szkole będzie też świetlica, biblioteka, 
stołówka i kuchnia. Na terenie kompleksu 
będzie boisko sportowe. Po zakończeniu 
prac szkoła w Malcanowie będzie najno-
wocześniejszym budynkiem szkolnym  
w naszej gminie, zostaną tam zainstalo-
wane panele fotowoltaiczne, które obniżą 
koszty utrzymania budynku. Szkoła bę-
dzie w pełni gotowa w 2017 roku. W ciągu 
trzech lat (modernizacja i rozbudowa roz-
poczęła się w 2014 roku) zainwestujemy 
w nią 13 milionów złotych. To inwestycja 
wyjątkowo potrzebna, ponieważ w naszej 
gminie przybywa dzieci.                     Pierwszy etap remontu szkoły w Malcanowie zakończony.

Przecięcie wstęgi przez dyrektor Hannę SEKULSKĄ i przedstawicieli uczniów.

11

eDukAcjA
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Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

eDukAcjA

12

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc rze-
czowa dla Powiatu Otwockiego – zadanie 
zakończone

Wykonanie przyłącza wodociągowego  
i energetycznego do przyszłej świetlicy – 
zadanie zakończone 

Budowa oświetlenia w ul. Letniskowej - 
projekt  – zadanie zakończone

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie – 
zadanie zakończone - opracowywanie 
założeń zadania

Radiówek: 
Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna - 
Radiówek)  – zadanie zakończone

Park Gminny im. Georga Bidwella na 
terenie osiedla - projekt 

Zakup i montaż piłkochwytów na boisko – 
zadanie zakończone

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

Rudka:
Remont ul. Jodłowej

Rzakta: 
Modernizacja ul. Mazowieckiej – pomoc fi-
nansowa dla Powiatu Otwockiego – zadanie 
zakończone

Remonty ul. Sarnia, Wiejska, Pólko, Boro-
wa i Górska – zadanie zakończone

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Stefanówka:
Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna – 
Duchnów)  – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej (Bory-
szew – Stefanówka – Duchnów)  – zadanie 
zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Złotej – projekt – 
zadanie zakończone 

Przybudówka była potrzebna nie tylko 
ze względu na komfort i wygodę dzieci, 
ale przede wszystkim ze względu na ich 
bezpieczeństwo. Do tej pory uczniowie 
musieli tłoczyć się w jednej z sal lekcyj-
nych zaadaptowanych na szatnię. A szkoła  
w Zakręcie musi się rozwijać, bo w tym 
obwodzie szkolnym  przybywa dzieci.

Rozbudowa szkoły 
w Zakręcie
Ponad 380 tys. zł kosztowała rozbudowa szatni w szkole w Zakręcie. 
Nowa szatnia służy dwustu pięćdziesięciorgu dzieci.

Dzięki tej rozbudowie, uczniowie dostali 
nie tylko szatnię, ale także zwolnili zajętą 
salę. Inwestycje w budynki szkolne  
i przedszkolne to jedno z największych 
wyzwań przed którym stoi nasz samorząd 
w 2016 roku. Kolejnym etapem rozbudo-
wy szkoły w Zakręcie będzie nowe skrzy-
dło z dodatkowymi salami.                   

Oferta jest adresowana do młodzieży, 
która interesuje się sztuką - teatrem, 

literaturą, muzyką i formami plastycz-
nymi. Uczniowie będą mogli wzboga-
cać swoją wiedzę teoretyczną związaną  
z poszczególnymi dziedzinami sztuki, ale 
przede wszystkim doskonalić umiejętno-
ści artystyczne.
Zostaną przygotowani do odbioru dzieła 
literackiego, muzycznego i plastyczne-
go; analizy utworów literackich poprzez 
wiązanie słowa z działaniem, ekspresją 
plastyczną i muzyczną. Wezmą udział  
w warsztatach choreograficznych, drama-

Gimnazjum zaprasza do klasy artystycznej
Jeśli kochasz śpiew, muzykę, taniec, lubisz grać w przedstawie-
niach, interesujesz się plastyką -masz artystyczną duszę- zapra-
szamy do nas! Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JP II  
w Gliniance planuje uruchomić nowy profil.

turgicznych, wokalnych, w konkursach 
artystycznych, przeglądach teatralnych, 
plenerach a także spotkaniach  z instrukto-
rami- Uniwersytetu Muzycznego, Akade-
mii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych.
Program klasy uwzględnia lekcje muzeal-
ne, teatralne  a także organizację własnych 
wystaw i wernisaży, koncertów, przed-
stawień. Mamy nadzieję na nawiązanie 
współpracy z ludźmi kultury (instytucja-
mi) na terenie gminy i powiatu, i realizację 
wspólnych przedsięwzięć.

Zapraszamy! 

Tak zaczęła się rozbudowa szkoły. Lipiec 2015 r.
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W ramach funduszu sołeckiego  
zrealizowaliśmy zadania do-

tyczące między innymi:

1) remontu i konserwacji dróg gmin-
nych i lokalnych - wewnętrznych;
2) wykonania projektów i realiza-
cji oświetlenia ulicznego na terenie  
15 sołectw;
3) zagospodarowania placów zabaw  
w 7 sołectwach; zakup urządzeń pla-
ców zabaw;
4) budowy siłowni plenerowych  
w 3 sołectwach;
5) wykonania projektu świetlicy wiej-
skiej dla sołectw Izabela i Michałó-
wek;
6) budowy chodnika w ul. Pęclińskiej  
w Wiązownie;
7) utrzymania i zagospodarowania te-
renów wokół świetlic wiejskich;
8) imprez aktywizująco – ekologicz-
nych i sportowych, rajd rowerowy, 

Zadania 
na życzenie

imprezy integracyjne i pikniki oraz 
konkursy;
9) adaptacji części budynku w Woli 
Karczewskiej na dzienny dom pobytu 
„Senior WIGOR”;
10) poprawy komunikacji społecz-
nej pomiędzy mieszkańcami Zakrętu 
poprzez utworzenie interaktywnej, 
sprawnie działającej strony interneto-
wej umożliwiającej aktywność na fo-
rum dyskusyjnym oraz wysyłanie po-
przez nią wiadomości do wszystkich 
mieszkańców;
11) budowy 240 mb. ogrodzenia Placu 
Centrum w Wiązownie.    

O przeznaczeniu pieniędzy decydują 
mieszkańcy sołectw i osiedli na ze-
braniach, które muszą odbyć się po 
końca września każdego roku. Infor-
macje o nich dostępne są m.in. na 
www.tuwiazowna.pl                       

Otwarcie siłowni plenerowej w Malcanowie.

Remonty dróg w ul. Pliszki, Złotej i Klono-
wej – zadanie zakończone

Wiązowna Gminna: 
Budowa ul. Polnej i Brzozowej – projekt – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Budowa oświetlenia w ul. Polnej – projekt 
– zadanie zakończone

Przebudowa ul. Ogrodowej – projekt – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej – 
zadanie zakończone

Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej – zadanie 
zakończone

Zespół Szkolno – Gimnazjalny – wykona-
nie izolacji akustycznej sali gimnastycznej 
– zadanie zakończone

Zagospodarowanie Parku Centrum Wią-
zowna III etap – zadanie zakończone

Zagospodarowanie skweru gen. Grota 
Roweckiego – zadanie zakończone

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

Wiązowna kościelna:
Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna - 
Radiówek)  – zadanie zakończone

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sadowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej od ul. Sadowej (dz. nr ew. 205/17; 
204/14)  – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sadowej – zadanie 
zakończone

Remont ul. Projektowana – zadanie 
zakończone

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

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

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej – 
projekt – zadanie zakończone

Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

INweStYcje
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Fundusz sołecki, będący częścią naszego budżetu, dzielony jest na 
zebraniach wiejskich przez mieszkańców. W 2015 r. zdecydowali 
Państwo o przeznaczeniu blisko 600 tys. zł na różne zadania.
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Inwestycje  
zrealizowane 
w 2015 roku

Budowa drogi w ul. Słoneczna – zadanie 
zakończone

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia w ul. Górnej i Wczaso-
wej – zadanie zakończone 

Remonty ul. Różyce i Działkowej – zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej – termin 
realizacji zadania II 2016 r.

Wola karczewska:
Budowa oświetlenia w ul. Ogrodów – zada-
nie zakończone

Adaptacja części budynku na dzienny dom 
pobytu „SENIOR - WIGOR”  – zadanie 
zakończone

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

Zakręt:
Budowa sieci wodociągowej ul. Polna, 
Długa, Słoneczna, Kręta – projekt – zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej 
i Świerkowej – projekt – termin realizacji 
zadania IV 2016 r.

Rozbudowa oświetlenie w ul. Dobrej – 
zadanie zakończone 

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej – zada-
nie zakończone 

Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II  
i Pięknej (projekt+wykonanie)  – zadanie 
zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Cisowej i Lawen-
dowej – zadanie zakończone 

Budowa oświetlenia w ul. Górnej – projekt 
– zadanie zakończone

Budowa drogi ul. Kościelnej – projekt – 
zadanie zakończone (wykonano zakres prac 
przewidziany na 2015 rok)

Zespół Szkolno – Gimnazjalny - rozbudowa   
– zadanie zakończone

Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 – 
Ośrodek Integracji „Zakącik”  – zadanie 
zakończone
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Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli 
sami nie zadbamy o własne bezpie-

czeństwo i komfort, nikt za nas tego nie 
zrobi. Stąd decyzja o mocnym wsparciu 
finansowym powiatu i dofinansowaniu 

remontów na naszym terenie. Na ten cel 
w 2015 roku wydaliśmy prawie milion 
złotych. Mogliśmy te pieniądze prze-
znaczyć na remonty dróg gminnych, ale 
wtedy tzw. powiatówki nadal nie byłby 
remontowane. W 2015 roku na pomoc 
rzeczową  dla Powiatu przeznaczyliśmy  
1 079 495 zł, a na pomoc finansową 
280 000 zł, co daje łącznie 1 359 495 zł. 
Dzięki temu m.in. zrealizowano:

1. Roboty drogowe - nakładki bi-
tumiczne - drogi powiatowe

Ułożenie nawierzchni bitumicznej na • 
drodze powiatowej w Gliniance (ul. 
Łąkowa). Gmina Wiązowna zakupiła  
i przekazała do powiatu masę bitu-
miczną, dzięki czemu ułożono odcinek  
o długości 1150 mb nowej nawierzchni 
bitumicznej.
Ułożenie nawierzchni bitumicznej na • 
drodze powiatowej Dziechciniec - Pęc-
lin. Gmina Wiązowna zakupiła i przeka-
zała do powiatu masę bitumiczną. Masa 
została ułożona na odcinku 350 mb.

Inwestujemy
w drogi powiatowe

Ułożenie nawierzchni bitumicznej na • 
drodze powiatowej w Malcanowie. 
Gmina Wiązowna zakupiła i przekaza-
ła do powiatu masę bitumiczną. Masa 
została ułożona na odcinku 650mb.

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze • 
Starostą Otwockim, Gmina Wiązowna 
przekazała dotację finansową na wy-
konanie nawierzchni bitumicznej na 
drodze powiatowej w Rzakcie w wy-
sokości 100 tys. zł. Dodatkowo Powiat 
Otwocki przekazał kwotę 200 tys. zł. 
ZDP wykonał 860 mb nawierzchni bi-
tumicznej.

Łączna długość wykonanej nawierzchni 
bitumicznej na drogach powiatowych ok. 
3010 mb.

2. Pomoc rzeczowa dla Powia-
tu Otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej Majdan - Iza-
bela
Zakupiono i dostarczono materiały na bu-
dowę drogi Majdan- Izabela. Roboty zo-
stały wykonane na dwóch odcinkach  
w Majdanie i Izabeli. Z materiałów zaku-
pionych przez Gminę Wiązowna wykona-
liśmy wspólnie z Powiatem ok. 750 mb 
nowej drogi za 369 tys. zł.                    

Remont drogi w Majdanie z wykorzystaniem sprzętu ZDP.

Stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy pozostawia wie-
le do życzenia. Remonty tych dróg do tej pory były rzadkością.  
W budżecie powiatu zawsze brakowało na nie pieniędzy. 
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Nowe lampy
Duża część dróg gminnych ciągle jest gruntowa, a przy asfalto-
wych nie wszędzie są chodniki. Aby zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów w 2015 roku 
zamontowaliśmy nowe oświetlenie uliczne w 26 miejscach na te-
renie gminy.

Wykonaliśmy dokumentacje projektowe oraz instalacje nowych linii  napo-
wietrznych i napowietrzno-kablowych oświetlenia ulicznego na istnieją-

cych i nowych słupach elektroenergetycznych poprzez montaż 127 nowych 
lamp – zastosowano nowe energooszczędne oprawy i źródła światła 
LED. Taka lampa może świecić nawet 100 tys. godzin, 
oszczędza przy tym 15 procent energii. To oszczęd-
ność dla nas wszystkich, bo rachunki za 
uliczne oświetlenie pokrywane są 
z budżetu gminy, a więc z na-
szych podatków.

W ubiegłym roku 
wykonaliśmy nowe 
instalacje oświetlenia 
ulicznego na łącznej 
długości ok. 5,6 
km dróg gmin-
nych, dróg powia-
towych oraz oświe-
tlenia ulic.

Dla 7 nowych lokaliza-
cji oświetlenia ulicznego 
w 6 miejscowościach, 
przygotowaliśmy doku-
mentacje dokumentacje 
projektowe. Na podstawie 
przygotowanych w 2015r. 
dokumentacji projekto-
wych - w 2016 r. będą 
budowane nowe instala-
cje oświetlenia ulicznego/
drogowego.   

Zapraszamy do skła-
dania wniosków na 
budowę oświetlenia 
w ramach tzw. inicja-
tywy lokalnej. 

Szczegóły pod nr 

22 512 5 861. 

Wymiana przepustów i konserwacja na 
rowie R-7 i R-8 z dotacji gminnej poprzez 
spółkę wodną – zadanie zakończone

Żanęcin:
Zagospodarowanie placu zabaw – zadanie 
zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna - 
Radiówek)  – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej – 
zadanie zakończone

Zadania ogólnogminne:
Zakup maszyn i urządzeń do zapewnienia 
utrzymania dróg gminnych – zadanie 
zakończone

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii  w formule partnerstwa publicz-
no – prywatnego – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 
2015 rok)

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 721 w ramach ZIT - 
projekt – zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

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

lEGENDA
Opracowywanie założeń

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja /lub/ procedyra wyłonienia 
wykonawcy

Realizacja zadania  /lub/ Pozwolenia na 
budowę

Zadanie zakończone

Inwestycje 
zrealizowane 
w 2015 roku
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Wodociągi i kanalizacja 
– projekty i ciągła rozbudowa
Zeszły rok był czasem przygotowań i opracowywania dużych projektów, które będziemy realizować 
w 2016 i 2017 roku. Jednym z największych jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzakcie. Ta 
inwestycja potrwa dwa lata, jednakże jeśli  uda nam się zdobyć dofi nansowanie to postaramy się skoń-
czyć ją w ciągu roku. Jej szacowany koszt to około 3 miliony zł, ale po jej zakończeniu w dużym stopniu 
rozwiążemy problem okresowego braku wody w gminie i poprawimy jakość tej wody.

W 2015 roku ZWiK 
z a p r o j e k t o w a ł 

i zbudował ponad 5260 
mb. Wśród naszych in-
westycji znalazły się 782 
mb sieci wodociągowej w 
Majdanie w kierunku Alei 
Gen. Grota- Roweckie-
go, 1 298,5 mb w Izabe-
li, 300 mb w Czarnówce 
w ul. Lawendowej,  392 
mb w Góraszce, 247 mb 
w Wiązownie Gminnej 
w ul. Polnej, 283 mb 
w Izabeli w dz. nr 345, 80 
mb w Wiązownie Kościel-
nej w ul. Sadowej, 690 mb 
w Duchnowie w ul. Pucha-
cza i ul. Werbeny (na pod-
stawie pozwolenia na bu-
dowę z 2010 r.), 1190 mb 
w Emowie w ul. Sosnowej, 
Mlądzkiej, Krętej i Świder-
skiej.

Ponadto ZWiK wykonał projekt i uzyskał 
prawomocną decyzję Starosty Otwockiego 
o pozwoleniu na budowę sieci wodociągo-
wej o długości 1 356,5 mb w Zakręcie oraz 
1 448 mb w Duchnowie w ul. Dłuskiej. W 
zeszłym roku wybudowaliśmy także  763 

mb sieci kanalizacyjnej w Wiązownie:  
252 mb w ul. Sadowej, 323 mb w ul. Po-
lnej, 188 mb w ul. Lubelskiej od nr 17 do 
rzeki Mienia (bez udziału mieszkańców).

ZWiK jako inwestor zastępczy, na zle-
cenie mieszkańców, zbudował zbiorczo 

przyłącza wodocią-
gowe i kanalizacyj-
ne przy nowowybu-
dowanych sieciach 
w miejscowościach 
Stefanówka, Bo-
ryszew, Duchnów, 
Wiązowna Kościel-
na, Żanęcin, Zakręt 
i Czarnówka. Łącz-
nie wykonano po-
nad 80 szt. przyłą-
czy kanalizacyjnych 
i ponad 10 szt. przy-
łączy wodociągo-
wych.

Wydział Inwestycji w 2015 roku, w za-
kresie kanalizacji sanitarnej, skupił się 
na dwóch przedsięwzięciach:  jednym 
- budowie kanalizacji w Stefanówce, 
Boryszewie i części Duchnowa, drugim 
– budowie kanalizacji z Wiązowny do 
Żanęcina i Radiówka. W ramach realiza-
cji tych dwóch umów wybudowano łącz-
nie ponad 5.900,0 m sieci kanalizacyjnej 
wraz odgałęzieniami do nieruchomości, 
stwarzając tym samym możliwość przy-
łączania się do sieci. 

Do wybudowanej kanalizacji zostało wy-
konanych przez właścicieli ponad 110 
przyłączy, co w przeliczeniu na mieszkań-
ców z wybudowanej kanalizacji korzysta 
ponad 350 osób. Kanalizacja ta została 
wybudowana ze środków własnych Gmi-
ny oraz ze środków Unii Europejskiej za 
kwotę 3.979.078,76 zł. Kwota dofi nanso-
wania UE przypadająca na rok 2015 wy-
niosła 2.426.887,13 zł.                          

ZWiK Centrala

tel. 22 789 01 33
tel. 22 789 06 95
fax wew. 301
05-462 Wiązowna ul. Boryszewska 2

Dział wodkan
Paweł Dąbrowski kierownik-wodkan@zwik-wiazowna.pl 
tel.wew. 105
Joanna Mlącka inwestycje@zwik-wiazowna.pl 
tel.wew. 106
Karolina Banaszczuk inwestycje@zwik-wiazowna.pl 
tel. wew. 108
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie:
Odbiór i transport do miejsc unieszkodli-
wiania azbestu z nieruchomości na terenie 
Gminy Wiązowna – koszt 9 150,93 zł,  
w tym dofinansowanie 7 778,00 zł. W ra-
mach tego projektu odebrano 34,584 ton 
azbestu z terenu naszej gminy.

Konkurs ekologiczny „Z Ekologią na 
Ty!” – koszt 15 247,26 zł, dofinansowanie 
12 000,00 zł. Uczniowie wszystkich pla-
cówek oświatowych w ramach konkursu 
mieli za zadanie stworzyć rzeźbę z odpa-
dów wtórnych, projekt komiksu nt. gospo-
darki odpadami oraz film na temat ochro-
ny środowiska. Wśród nagród znalazł się 
m.in. sprzęt elektroniczny, tj. laptopy, no-
tebooki czy pendrive’y.

Pielęgnacja pomników przyrody oraz 
drzew i zadrzewień mających dużą war-
tość krajobrazową, historyczną oraz este-
tyczną na terenie Gminy Wiązowna – etap 
III – wartość projektu 15 660,00 zł, w tym 
dofinansowanie 11 745,00 zł. W ramach 
tego zadania pielęgnacji i leczeniu podda-
no 60 drzew znajdujących się na terenie 
naszej gminy.

Zagospodarowanie ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej w Centrum Wią-
zowny - Etap III - poprzez budowę infra-
struktury edukacyjnej - cz. I i II – wartość 
projektów 104 694,63 zł, w tym 66 955,27 
zł dofinansowania. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego:
Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych droga Kąck / Pęclin 
nr 270834W, etap II – całkowita wartość 
zadania 98 734,48 zł, w tym 40 000,00 zł 
dofinansowania. W ramach tego zadania 
został wybudowany fragment drogi o dłu-
gości 400 mb, który stanowił II etap budo-
wy drogi Pęclin – Kąck.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej:
Adaptacja części budynku w Woli Kar-
czewskiej na Dom Senior – WIGOR - 

Dofinansowania i dotacje zewnętrzne
3 075 026,67 zł - tyle pieniędzy na inwestycje w 2015 roku zdobyliśmy w różnych programach i kon-
kursach. Dzięki tym pieniądzom mogliśmy wiele zrobić. Wiele z tych inwestycji nie zostałoby prze-
prowadzonych, gdyby nie pieniądze z zewnątrz. Poniżej przedstawiamy dokładny wykaz inwestycji  
i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Gmina przystąpiła do Wieloletniego Pro-
gramu SENIOR – WIGOR na lata 2015 
-2020 – jest to pilotażowy program prowa-
dzony przez Departament Polityki Senio-
ralnej. Całkowita wartość projektu wynosi 
734 623,00 zł, w tym pomoc na adaptację 
budynku wyniosła 204 481,81 zł. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013:
„Podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Wiązowna w miej-
scowościach Wiązowna, Stefanówka, 
Boryszew, Duchnów – poprzez budo-
wę kanalizacji sanitarnej” oraz ana-
logiczny projekt „Podniesienie jakości 
życia mieszkańców gminy Wiązowna 
w miejscowościach Wiązowna, Żanę-
cin i Radiówek – poprzez budowę ka-
nalizacji sanitarnej”. Powyższe projek-
ty zostały zrealizowane w latach 2014/ 
2015 w ramach dwóch umów o dofi-
nansowanie w postaci dotacji zawartych  
w roku 2014. W ramach tego dofinanso-
wania w roku 2015 wybudowano łącz-
nie ponad 5 900,0 m sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami do nieruchomo-
ści, stwarzając tym samym możliwość 
przyłączania się do sieci. Kanalizacja 
ta została wybudowana za łączną kwotę  

3 979 078,76 zł, z czego kwota dofinanso-
wania przypadająca na rok 2015 wyniosła 
2 426 887,13 zł. 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodowa Agencja Programu:
„Gender equality across Europe” (Rów-
ność płci w Europie). To nazwa projektu w 
ramach Programu Partnerskie Projekty Szkół 
Erasmus+, gdzie obok szkół z Francji i Hisz-
panii przystąpiło już po raz drugi do projektu 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II w Gliniance. Kwota pro-
jektu przy 100% dofinansowaniu wynosi 
18 800,00 euro (80 840,00 zł).

Regionalny Program Operacyjny Inno-
wacyjna Gospodarna 2007-2013:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu na terenie Powiatu Otwockiego - wy-
równujemy szanse. W ramach tego zada-
nia Gmina Wiązowna będąca Partnerem  
w projekcie realizowanym przez Powiat 
Otwocki otrzymała 101 laptopów z łączem 
internetowym dla mieszkańców. Kwota 
dotacji otrzymana w roku 2015 wyniosła 
224 339,46 zł. Dodatkowo w ramach tego 
projektu kolejne 5 laptopów zostało prze-
kazanych do Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna.                                   

Miejsce dla osób starszych w Woli Karczewskiej 
powstało dzięki środkom zewnętrznym
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Eko Dzień Kobiet, przygotowany na  
8 marca, zorganizowano pod hasłem 

„Zamień zużytą baterię na torbę ekologicz-
ną”, która okazała się sukcesem. Wspólnie  
z naszymi mieszkankami udowodnili-
śmy, że stosowanie drogich kosmetyków 

wcale nie równa się  byciu „eko”. Także 
w marcu dzieci z Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Wiązownie brały udział w 
obchodzonym po raz pierwszy w naszej 
gminie Dniu Wody. Uczniowie wraz z 
opiekunami wyruszyli w niebieskim ko-
rowodzie na ulice Wiązowny, skandując 
hasła dotyczące oszczędzania wody. W 
programie znalazło się m.in. zwiedza-
nie oczyszczalni ścieków w Emowie. 
Po powrocie do szkoły, w ramach gier  
i zabaw, opowiedzieliśmy, dlaczego nale-
ży oszczędzać wodę, dbać o jej czystość 
oraz jakie są sposoby oszczędzania wody. 
Zachęciliśmy też do „wodnych” doświad-
czeń, wspólnie sprawdzając, dlaczego 
jedne przedmioty toną w wodzie, a inne 
utrzymują się na powierzchni. Na zakoń-
czenie wszyscy otrzymali dyplomy „Wią-

Rok ze środowiskiem
Dla Wydziału Ochrony Środowiska rok 2015 był niewątpliwie pracowi-
ty i obfitujący w wydarzenia ekologiczne. Odpowiadający za edukację 
ekologiczną, gospodarkę odpadami, wycinkę drzew i opieką nad zwie-
rzętami, postawił przede wszystkim na bliski kontakt z mieszkańcami –  
w każdej sprawie. Efekt? Kilkadziesiąt zgłoszeń o powstawaniu dzikich 
wysypisk, współpraca przy poszukiwaniu właścicieli dla znalezionych 
zwierząt, a przede wszystkim wspieranie sołectw w dbałości o czystość 
gminy. Pracownicy wydziału wspominają najważniejsze inicjatywy…

zowskiego miłośnika kropli wody”. 

Dla Zakrętu też mieliśmy niespodziankę: 
25 kwietnia zorganizowano, pierwsze jak 
dotąd na terenie gminy, wydarzenie eko-
logiczne o nazwie „EKO PIKNIK RO-

DZINNY”. Przygotowano wiele 
atrakcji, m.in. konkursy o tematy-
ce ekologicznej dla dzieci i doro-
słych, zajęcia plastyczne, występy 
artystyczne dzieci, gry i zabawy, 
rodzinne warsztaty ekologiczne, 
eko - zabawy z animatorami, 
malowanie twarzy, dmuchany 
plac zabaw. Podczas imprezy 
prowadzona była zbiórka elek-
trośmieci, które można było 
wymienić na sadzonki. Eko 
Piknik był doskonałą okazją, 
aby podziękować mieszkań-
com całej gminy za udział 
w akcji „Czyste sołectwo – 
moja wizytówka”. Na scenie 
podziwialiśmy występy arty-
styczne dzieci z przedszkoli, 

Zespół Ochrony Środowiska podczas Dni Gminy Wiązowna.
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szkół z terenu gminy Wiązowna. Występy 
w tematyce ekologicznej przygotowane 
zostały na bardzo wysokim poziomie ar-
tystycznym. Nie zabrakło gwiazd muzyki 
krajowej, więc bawiono się do późnego 
wieczora. 

Podczas czerwcowych Dni Gminy Wią-
zowna oraz sierpniowych dożynek, wydział 
był oblegany przez najmłodszych miesz-
kańców gminy i ich rodziców, a to za spra-
wą przygotowanych – często nietypowych 
– atrakcji. Było malowanie buziek, zabawy  
z chustą animacyjną, kącik plastyczny 
oraz konkurencje sportowe, a na stoisku 
spróbować można było własnoręcznie 
przygotowanych produktów eko. Wesołe 
klauny zapraszały do zabawy, ale i uczyły, 
jak być eko. 

W ramach edukacji ekologicznej wspar-
liśmy obchodzony w sierpniu „Dzień 
Pszczoły”, zorganizowany przez Klub 
Gaja i  Stowarzyszenie Chodź nad Świder. 
Impreza polegająca na budowaniu dom-
ków dla pszczelich zapylaczy odbyła się  
w Woli Karczewskiej na terenie Wiejskie-
go Domu Kultury „Nad Świdrem”.

W dniach 25-26 września mieszkańcy 
wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świa-
ta – Polska 2015”. Wzorem lat ubiegłych 
Wydział Ochrony Środowiska koordyno-

wał akcję na terenie gminy Wiązowna.  
W sumie zebrano 19 ton śmieci, które zo-
stały zagospodarowane przez PPHU Leka-
ro Jolanta Zagórska.

Największym hitem, wieńczącym rok 
ze środowiskiem, były przygotowane 

w Woli Karczewskiej „Eko Mikołajki”. 
Urzędnicy na kilka godzin wcielili się  
w rolę animatorów kultury. Wystawili 
także przedstawienie pt.  „Mikołaj uczy 
dzieci segregować śmieci”. Na kilka tygo-
dni przed zabawą mikołajkową ogłoszony 
został konkurs na eko ozdobę choinkową. 

Akcja sprzątanie świata.

Dzień Wody w ZWiK z udziałem Pani Wody, uczącej, jak dbać o zasoby wody na świecie.
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Konkurs ten wzbudził bardzo duże za-
interesowanie. Zebrano blisko 300 prac 
konkursowych. W trakcie imprezy ekomi-
kołajowej wszystkie dzieci biorące udział 
w zabawie otrzymały upominki od Zielo-
nego Eko Mikołaja.

Na co dzień realizujemy wiele innych za-
dań, mających na celu ochronę środowi-
ska naturalnego. To  m.in. dbałość o czy-
stość terenu gminy, utrzymanie właściwej 
gospodarki wodnej, a także opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami.  W 2015 roku 
zebraliśmy z terenu gminy Wiązowna  
aż 55 kontenerów odpadów porzuconych 
w okolicznych lasach, rowach czy wzdłuż 
dróg. Dzięki zgłoszeniom mieszkańców 
likwidujemy skutki ludzkiej bezmyślno-
ści, prowadzącej do tego, że w lasach czy 
rowach gromadzone są śmieci. To dla nas 
dziwne, bowiem wszyscy płacimy za wy-
wóz śmieci – bez względu na ich ilość.

Jesienią ubiegłego roku w końcu roz-
wiązany został problem zagrożenia 
powodziowego w Zakręcie. Wydłuż 
DK2 rozpoczęły się prace dotyczą-

ce wymiany jedenastu przepustów 
na rowie R7. Przypomnijmy, że 
przy okazji remontu drogi krajowej  
w latach 2009-2010 wymieniono sta-
re przepusty o średnicy 100 cm na 
mniejsze o średnicy 60 cm. Skutek tej 
fatalnej decyzji zaobserwowaliśmy już 
w 2011 roku, kiedy to  na terenie Za-
krętu i innych okolicznych miejscowo-
ści wystąpiła powódź  - spowodowana 
zmniejszeniem możliwości hydraulicz-
nych rowu R7. Od początku rozpoczę-
liśmy intensywne rozmowy z zarządcą 
drogi tj. GDDKIA, których efektem 
są wykonane prace – czyli przywró-
cenie na terenie rowu R7 przepustów  
o metrowej średnicy. To efekt trudnej, 
kilkuetapowej pracy. 

W ramach współpracy ze spółkami wod-
nymi z terenu gminy Wiązowna i zwięk-
szeniu w 2015 roku kwoty dotacji na 
realizację zadań utrzymaniowych na ro-
wach melioracyjnych, na terenie gminy 
wykonano szereg prac konserwacyjnych 
w Gliniance, Izabeli, Majdanie, Micha-
łówką, Wiązownie i Zakręcie.  

Przekaz informacji na linii urząd – społe-
czeństwo jest bardzo ważny. To Państwo 
informują o zagrożeniach i problemach 
na terenie gminy, a urzędnicy reagują. Dla 
szybkiej wymiany informacji uruchomio-
no profil „Ochrona Środowiska w Gminie 
Wiązowna” na portalu społecznościowym 
Facebook. Okazało się, że oprócz promo-
cji ekologicznych wydarzeń,  wspomaga 
on także, pracę urzędników w zakresie 
ograniczania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wiązowna. Pojawiają-
ce się tam ogłoszenia o zagubieniu się 
zwierząt czy ich znalezieniu – pomagają 
odnaleźć właściciela, czy też zorganizo-
wać adopcję. Od 2015 roku staramy się 
nowym właścicielom zwierząt zapewnić 
sterylizację lub kastrację adoptowanych 
zwierząt. 

Do interakcji służy też serwis i urucho-
miona usługa „Urzędnik online”. Można 
z niego korzystać całą dobę, podobnie jak 
z telefonów interwencyjnych w razie pro-
blemów np. z wywozem śmieci (tel. 661 
969 850) czy wypadkami z udziałem zwie-
rząt (tel. 605 874 227).                     

Zabawa Ekomikołajkowa w Woli Karczewskiej.
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Współpraca z przedsiębiorcami

Z naszej inicja-
tywy powstało 

Forum Gospodarcze 
Gminy Wiązowna. To 
cykliczne spotkania 
przedstawicieli sa-
morządu z przedsię-
biorcami,  na których 
wymieniają się oni 
pomysłami, opiniami, 
rozmawiają o konkret-
nych rozwiązaniach  
i dyskutują o współ-
pracy. To ułatwia 
gminie pozyskiwanie 
partnerów do rozma-
itych wydarzeń i po-
zwala nam opracować 
takie rozwiązania, 
które ułatwiają życie 
przedsiębiorcom. I tak  
w 2015 roku w urzę-
dzie został powołany koordynator do ob-
sługi działalości gospodarczej. Opiekuje 
się najważniejszymi inwestycjami, tak by 
przedsiębiorcy nie musieli krążyć po urzę-
dzie od pokoju do pokoju. Od tego roku 
maksymalnie jak pozwala na to prawo, 
obniżyliśmy podatek od środków trans-
portowych, co daje wymierne korzyści dla 
firm posiadających wiele samochodów. 

Na terenie naszej gminy działa ponad 1200 różnej wielkości firm i 160 spółek. Właściciele tych firm nie 
tylko dają zatrudnienie naszym mieszańcom, ale także płacą tu podatek CIT. Część tego podatku trafia 
do budżetu gminy i stanowi jego pokaźną część. Dlatego zależy nam na dobrych kontaktach z przedsię-
biorcami i na tym, by dobrze prowadziło się im interesy na terenie gminy. 

Współpraca z przedsiębiorcami to tak-
że wsparcie w promocji. W 2015 roku 
pierwszy raz przyznaliśmy nagrodę Złoty 
Wiąz”, która jest dowodem uznania dla 
najlepszych przedsiębiorców z naszej oko-
licy. Nagrody w poszczególnych katego-
riach otrzymali:
Mała firma roku 2014 -  PHU KRIS 
Krzysztof Wieczorek

Pracodawca roku 2014 -  ASMA POL-
SKA Spółka z o.o.
Debiut roku 2014 -  FALDRUK S.C.
Innowacyjna Firma roku 2014 -  NTT 
SYSTEM S.A.
Bizneswoman roku 2014 -   
Monika M. Orlińska DAKOMA Sp. z o.o.
Filantrop roku 2014 -  PPH Kotwica Sp 
z o.o. Andrzej Godlewski
Nagroda Specjalna - Gospodarstwo 
Sadownicze Michał Szwedo

Nasze firmy zostały również docenione  
w powiecie otwockim. Otrzymały najwyż-
sze powiatowe wyróżnienia w konkursie 
„Nagroda dla Najlepszych Przedsiębior-
ców Powiatu Otwockiego”, które zostały 
im wręczone podczas  III Forum Gospo-
darczego Powiatu Otwockiego. Praco-
dawcą roku 2014 wybrano firmę Asma 
Polska Spółka z o.o., a Pani Monika Or-
lińska prowadząca firmę DAKOMA Spół-
ka z o.o. otrzymała nagrodę Bizneswoman 
roku 2014.                                          

III Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna.

Wręczenie Złotych Wiązów w czerwcu 2015 r.
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Nasi sportowcy z pewnością zaliczyli rok 
2015 do udanych. Oprócz wsparcia klu-
bów sportowych, działających w Gminie 
Wiązowna, przygotowaliśmy wiele imprez, 
które popularyzowały aktywność fizyczną, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To 
przełożyło się na klasyfikację na zawodach 
wyższej rangi.                                            

NAJlEPSI Z NAJlEPSZYCh

Stoisko szachowe podczas Dni Gminy Wiązowna.

Zwycięskie tancerki RYTMu.

Mikołajkowy turniej Advitu.Drużyna GKTS Wiązowna.

Mistrzostwa szkół w tenisie stołowym.

Nasi złoci medaliści podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
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I Gwiazdkowy Turniej Judo.

Drużyna KS Advit Wiązowna na Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej  
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ.

Reprezentacja czwartków lekkoatletycznych  
na Mistrzostwach Polski w Łodzi.

UKS Wiąz na turnieju o Puchar Burmistrza Karczewa.

Mistrzostwa szkół w tenisie stołowym.

Nasi złoci medaliści podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Wykaz organizacji prowadzących działalność sportową na terenie gmi-
ny dostępny jest w serwisie tuwiazowna.pl, zakładka NGO,Sport.   

Chcesz założyć klub sportowy? Zajrzyj na ngo.pl – znajdziesz tam 
wszystkie potrzebne informacje oraz wzory dokumentów. Potrzebujesz 
pomocy? – dzwoń 22 512 5 838.                                                        
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Zapytaliśmy wszystkich radnych, jak ocenia-
ją budżet 2015 roku oraz co było najważniej-
szym działaniem. Oto odpowiedzi, których 
nam udzielili.

Stanisław BOGUCKI
Na uwagę zasługuje prze-
kroczenie poziomu 50 
mln złotych po stronie 
dochodów. Jest to dobra 
prognoza na przyszłość.

Poprawa stanu dróg 
oraz inwestycje oświa-
towe (rozbudowa szkół  

w Malcanowie i w Zakręcie) pozwoli na stop-
niowe rozwiązywanie problemów związanych  
z oświatą i komunikacją.

Andrzej CHOLEWA
Rok 2015 przyniósł dla 
Gminy zmiany na lepsze. 
Są to zarówno efekty wi-
doczne, odczuwalne przez 
mieszkańców, jak i te 
związane ze wskaźnika-
mi i kondycją finansową 
gminy. Tych widocznych 

jest cała masa. Myślę, że każdy mieszkaniec jest 
w stanie w swojej miejscowości zauważyć po-
czynione inwestycje. Dla Gminy istotne jest to, 
że Wójt ma spójną wizję rozwoju i ją realizuje. 
Gdybym miał wskazać najważniejsze działania 
w 2015 to inwestycje w edukację i poprawa sta-
nu dróg.

Marzena DACH
Budżet 2015 roku to bu-
dżet zrównoważony. Prio-
rytetem były sprawy pod-
stawowe, które mają duży 
wpływ na życie mieszkań-
ców. Remonty dróg, kanali-
zacja, wodociągi, kontynu-
acja rozbudowy placówek 

oświatowych i wiele innych zadań gminy zostało 
wykonane w 2015 roku. Rozwój komunikacji pu-
blicznej – przedłużenie autobusu ZTM do Brzezin 
wprowadzenie linii L to też ułatwienie dla miesz-
kańców gminy Wiązowna. Inwestycje takie, jak 
budowa oświetlenia ulicznego (129 latarni LED-
owych) podniosły bezpieczeństwo mieszkańców. 
Budżet 2015 roku był budżetem przemyślanym  
i nastawionym na poprawę warunków życia 
mieszkańców gminy Wiązowna.

Nie jestem w stanie określić najważniejszego 
działania w roku 2015, ponieważ dla każdego 
mieszkańca jest to inne zadanie i inne zagad-
nienie. W ubiegłym roku było wiele bardzo 

ważnych działań związanych z polepszeniem 
warunków życia mieszkańców. Do takich zadań 
zaliczyć można uruchomienie linii L wydłużenie 
linii ZTM do Brzezin. Bardzo ważnym dla nas 
mieszkańców Majdanu było spotkanie zainicjo-
wane przez wójta Janusza BUDNEGO z woje-
wodą mazowieckim i seria spotkań z GDDKiA  
w sprawie rozbudowy drogi S17 i A2. Ważnym 
działaniem w 2015 roku była także współpraca 
z Powiatem Otwockim, co skutkowało wieloma 
remontami dróg powiatowych, chociażby remont 
drogi powiatowej w Majdanie. Istotne znaczenie 
dla polepszenia współpracy gminy z lokalnymi 
przedsiębiorcami są spotkania gminnych samo-
rządowców z lokalnymi przedsiębiorcami na 
Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna.  

Robert 
DĄBROWSKI 
Największym wyzwa-
niem budżetu 2015 r. była 
i nadal jest budowa szko-
ły w Malcanowie, ale jak 
widać przy determinacji 
Wójta udało się to zreali-

zować – szkoła już działa. W 2015 r. około 30% 
budżetu zostało przeznaczone na wydatki inwe-
stycyjne i to widać jak zmienia się otoczenie 
wokół nas (remonty dróg, budowa kanalizacji, 
oświetlenia itp.). Ubolewam nad faktem, że nie 
wszystkie miejscowości skorzystały z tak dużej 
kwoty wydatków inwestycyjnych, ale trzeba 
mieć nadzieję, że w następnych latach też bę-
dzie tak duża kwota na inwestycje i „zapomnia-
ne” miejscowości otrzymają potrzebne środki.

Wojciech DOMAN
Myślę, że budżet na 
rok ubiegły w odczuciu 
mieszkańców, był raczej 
„przyjemny dla oka” - 
pojawiła się pewna dyna-
mika działań. Jeśli mogę 
użyć pewnego porówna-

nia, to był on takim lekiem przeciwbólowym, 
problemów nie rozwiązał, ale na chwilę zmniej-
szył objawy.

Z punku widzenia przedstawiciela Rzakty  
i Czarnówki, najistotniejszą kwestią było utrzy-
manie w dotychczasowej formie komunikacji 
publicznej – linii 720 i zwiększenie siatki po-
łączeń z Otwockiem poprzez wprowadzenie li-
nii L20 w miejsce komunikacji prywatnej. Dla 
mieszkańców to kwestia kluczowa, aby mieć 
stałe i pewne połączenia z Otwockiem, Gmi-
ną (jako Urzędem ) i Warszawą. Jest to o tyle 
ważne, że mieszkańcy musieli długo czekać  
w niepewności na decyzje w sprawie komuni-
kacji. Decyzje te często były sprzeczne.

Jako Radny uważam, że ważnym działaniem na 
przestrzeni całego roku była nienajgorsza współ-
praca Gminy Wiązowna z Powiatem Otwockim. 
W moim okręgu zaowocowało to kontynuacją 
remontu nawierzchni drogi powiatowej 2711 
(Rzakta – Glinianka) i rozpoczęciem budowy 
chodnika w kierunku Czarnówki.

Jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Spraw Społecznych jestem zawiedziony, 
że inwestycje związane z rozbudową Szkoły 
Podstawowej w Gliniance zostały dalej tylko 
na papierze. Mam jednak nadzieję, że w tym 
roku ta inwestycja już ruszy. I mimo, że oświata 
i wychowanie oraz edukacyjna opieka wycho-
wawcza stanowi ponad 43% całych wydatków 
gminy, to jestem przekonany, że edukacja 
szkolna przez ostatnie lata była zaniedbywana. 
Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, a nasze 
szkoły zostaną dofinansowane zgodnie ze swo-
imi potrzebami.

Magdalena 
KOCZOROWSKA - 
SZLASSA
Zręby budżetu 2015 były 
opracowywane przez sa-
morząd poprzedniej ka-
dencji, ale wymagał wielu 
aktualizacji, które zaowo-

cowały wieloma pozytywnymi zmianami. Szkoła  
w Malcanowie, w której rozpoczęcie działa-
nia w 2015 r. powątpiewano, ruszyła zgodnie  
z planem. Dużo inwestycji w drogi, oświetlenie, 
ukończenie placu zabaw w centrum Wiązowny, 
rewitalizacja terenu przed UG, to wszystko bar-
dzo cieszy. Rozwój komunikacji na terenie gmi-
ny poprawił jakość życia mieszkańców, szcze-
gólnie tych z odległych jej krańców. 

To co sprawiło mi szczególną satysfakcję, to 
przebudowa chodnika przy ul. Lubelskiej, która 
to inwestycja została zrealizowana wspólnie z 
władzami Mazowsza. Czekałam na to wiele lat.

Bardzo mnie cieszy (jako przewodniczącej 
komisji planowania), że znalazły się pieniądze 
na prace nad planami zagospodarowanie prze-
strzennego. Na następny rok również przezna-
czono na ten cel środki. Dotyczy to zwłaszcza 
terenów bezpośrednio przyległych do dużych 
inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, 
okolic planowanych centrów handlowych i cen-
trum gminy. 

Krzysztof 
KOŁAKOWSKI
Moja ocena budżetu 2015 
r., a głównie kwestia jego 
realizacji, jest jak najbar-
dziej pozytywna.

Opinie o ubiegłorocznym budżecie
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Cieszy przede wszystkim fakt, iż mimo ogrom-
nych obciążeń stałych ( oświata, administracja 
czy pomoc społeczna ) udało się w poprzednim 
roku wygospodarować bardzo dużą kwotę (ok 
16 mln. zł ) z przeznaczeniem na inwestycje.

Priorytetowym zadaniem, a jednocześnie du-
żym obciążeniem dla budżetu była i ciągle jest 
budowa i modernizacja szkoły podstawowej  
w Malcanowie. Wiadomym jest, że w naszej 
gminie w związku z „ przeładowaniem” szkół 
jest to inwestycja konieczna i wymagająca na-
tychmiastowej realizacji. Należy więc docenić, 
iż prace przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem, a poszczególne etapy zamykane są nawet 
przed czasem. 

Napawa optymizmem również fakt, że mimo 
rekordowej kwoty i rekordowej liczby zapla-
nowanych inwestycji w poprzednim roku, prak-
tycznie wszystko co było zaplanowane,  udało 
się zrealizować. Najbardziej cieszy to, co wi-
doczne jest gołym okiem i bezpośrednio prze-
kłada się na komfort życia mieszkańców, a więc 
kolejne remontowane drogi (również bardzo 
duże obciążenie dla budżetu), kolejne powsta-
jące latarnie oświetleniowe, czy kolejne odcinki 
kanalizacji. 

Mnie osobiście cieszy fakt zakończenia re-
montu Domu Kultury „Nad Świdrem”  
w Woli Karczewskiej i  adaptacji z przeznacze-
niem na Dom Dzienny Senior-Wigor. Obiekt 
ten obecnie będzie służył integracji wszystkich 
mieszkańców naszej społeczności. Korzystać z 
niego będą zarówno seniorzy, jak i dorośli, mło-
dzież czy dzieci. Mimo pozyskania sporego dofi-
nansowania, również ta inwestycja była sporym 
obciążeniem dla budżetu, ale ją również udało się  
z powodzeniem zrealizować.

Podsumowując: był to rok ambitnych planów  
i z satysfakcją można powiedzieć, że czas ten 
nie został zmarnowany.

Mariola 
KUBLIK
Budżet 2015 roku to bu-
dżet, w którym konty-
nuowaliśmy inwestycje 
rozpoczęte przez po-
przedników, ale również 
zaczęliśmy wprowadzać 
najpilniejsze naszym 

zdaniem do realizacji zadania. Był on poparty 
przez wszystkich radnych, co oznacza, że był 
przemyślany i w pełni zaakceptowany. Potrzeb 
w Naszej Gminie jest wiele, ale my jako radni 
wspólnie z Wójtem Gminy Wiązowna musimy 
ocenić, jakie z nich są naglące, a jakie możemy 
odłożyć do realizacji w latach następnych. Te, 
które nie zmieściły się w budżecie 2015 roku,  
z pewnością nie zostały przez nas zapomniane.

Najważniejszym zadaniem w 2015 roku była 
kontynuacja budowy Szkoły Podstawowej  
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w Malcanowie. W naszej gminie mieszka co-
raz więcej młodych rodzin, a co za tym idzie 
mamy coraz więcej przedszkolaków i uczniów. 
Wrześniowe otwarcie nowej szkoły pozwoliło 
na poprawę warunków, w jakich odbywają Oni 
zajęcia.

Kolejną ważną pozycją budżetu była budowa 
dróg. Te powiatowe wspieraliśmy z budżetu, 
ale nie zapomnieliśmy o poprawie stanu dróg 
gminnych. Wszyscy wiemy, jak ważne i kosz-
towne to działania.

Z własnego podwórka: Mieszkańców Wiązow-
ny bardzo ucieszył oczekiwany przez wiele lat 
nowy chodnik w centrum naszej miejscowości.

Anna
 LECH
Budżet 2015 r. oceniam 
pozytywnie. Ale chciała-
bym, aby  w 2016 roku 
był bardziej zrównoważo-
ny rozwój Gminy.

Najważniejszym działa-
niem było:

1. Budowa oraz remonty dróg w Gminie (naj-
bardziej oczekiwane potrzeby mieszkańców  
Gminy).

2. Budowa oświetlenia dróg w Gminie (oczeki-
wane potrzeby mieszkańców Gminy).

3. Budowa wodociągów oraz kanalizacji (ocze-
kiwane potrzeby mieszkańców.

4. Budowa szkoły w Malcanowie (lepsze  wa-
runki  nauki i bezpieczeństwo dla uczniów po-
łudniowo-wschodniej części Gminy).

Ww. priorytety w znacznym stopniu były kon-
tynuowane.

 

Bogumiła
MAjEWSKA
Realizację budżetu za 
2015 rok oceniam pozy-
tywnie. Wprawdzie głów-
ne jego założenia zostały 
opracowane przez Samo-
rząd poprzedniej kadencji, 

jednak w trakcie minionego roku obecna Rada 
Gminy dokonała licznych modyfikacji. Celem 
tych działań było dążenie do zrównoważonego 
rozwoju  całej gminy.

Jako nauczyciela, a zarazem członka Komi-
sji Oświaty bardzo mnie cieszy, że rozpoczęte 
przez poprzednią ekipę zadanie- pierwszy etap 
rozbudowy i modernizacji  szkoły w Malcano-
wie, zostało zrealizowane w terminie. To był 
wielki wysiłek finansowy i organizacyjny, ale 
jego efektem jest piękna placówka, która ofe-
ruje standard edukacyjny na miarę XXI wieku. 
Otwarcie tej szkoły już poprawiło sytuację prze-
pełnionego ZSG w Wiązownie, a w następnych 

latach po zakończeniu drugiego etapu, będzie to 
poprawa bardzo znacząca. Oczywiście, potrze-
by w zakresie bazy oświatowej w dalszym ciągu 
są ogromne, bo budynki szkolne  w Gliniance  
i Zakręcie  nie mogą pomieścić  wciąż wzra-
stającej liczby uczniów i wymagają natychmia-
stowej rozbudowy, ale to zadania na najbliższe 
lata.

Będąc przy bliskiej mi tematyce oświatowej 
wspomnę jeszcze, że w ramach realizacji ubie-
głorocznego budżetu udało się dobudować 
szatnię w budynku szkoły w Zakręcie oraz 
wzbogacić przedszkole w Pęclinie o niezbędną 
łazienkę. Doceniam fakt, że pracownicy admi-
nistracji  i obsługi oświaty otrzymali drobną 
podwyżkę uposażenia, jednak wynagrodzenie 
znacznej części tej grupy zawodowej w dalszym 
ciągu jest bardzo niskie , gdyż kształtuje się na 
poziomie zbliżonym do płacy minimalnej. 

Wśród  innych ważnych zadań wykonanych  
w ramach realizacji ubiegłorocznego budżetu 
należy wymienić współpracę ze Starostwem 
Powiatowym, która zaowocowała poprawą ja-
kości dróg  powiatowych na terenie naszej gmi-
ny. Cieszy również postęp w zakresie rozwoju 
pozostałej infrastruktury (oświetlenie, kanaliza-
cja, chodniki). Myślę, że dużym osiągnięciem  
jest również widoczna poprawa  wizerunku cen-
trum miejscowości Wiązowna, która jest naszą 
wizytówką.

Jako radna reprezentująca mieszkańców Wią-
zowny Kościelnej z satysfakcją odnotowuję, 
że rozpoczęta w poprzedniej kadencji  budowa 
chodnika  przy ul. Pęclińskiej  jest kontynu-
owana (w  minionym roku wykonano II etap).
Dodatkowym bonusem , który udało się wy-
kroić  w ramach ubiegłorocznego budżetu jest 
nawierzchnia asfaltowa na ul. Słonecznej. Ta 
inwestycja  nie tylko znacznie poprawiła kom-
fort życia tutejszych mieszkańców , ale również  
z powodzeniem służy wszystkim dojeżdża-
jącym tą drogą do kościoła , a w najbliższym 
czasie będzie wygodną trasą objazdu podczas 
Półmaratonu  Wiązowskiego. 

Sprawą, której nie udało się rozwiązać w ubie-
głym roku, jest problem własności dróg na tzw. 
Konowrocczyźnie, ale ufam, że z czasem i ten 
nabrzmiały problem  doczeka się właściwego 
rozwiązania, opartego na wypracowanym kom-
promisie.

Rafał 
NEjMAN
W tej chwili nie będę 
oceniał budżetu 2015r. 
Właściwe oceny niech 
wystawią mieszkań-
cy. Uważam, że nie 
można tego ujmować  

w zestawieniu jednorocznym. Ja ocenię to za pe-
wien czas, gdy bardziej widoczne będą efekty wie-
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Dziś Biblioteka w Wiązownie i jej oddzia-
ły w Duchnowie i Gliniance dysponują 
łącznie ponad 33 tysiącami książek. To 
już poważny księgozbiór, który rozbudo-
wujemy sięgając po nowości, których naj-
częściej szukają nasi czytelnicy. W 2015 
roku zaczęliśmy gromadzić także książki 
elektroniczne (audiobooki) i książki prze-

Na koniec zeszłego roku w bibliotece zarejestrowanych było 1748 czytelników. To o ponad stu więcej, niż 
w 2014 roku. A to oznacza, że co drugi dzień w naszej bibliotece rejestruje się kolejny czytelnik. Ich licz-
ba systematycznie rośnie m. in. dlatego, że przybywa nam ciekawych książek. W 2015 roku zakupiliśmy 
1417 nowych pozycji. 

kuLtuRA
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Coraz więcej czytelników,  
coraz więcej książek

znaczone dla osób słabo widzących. Te 
specjalne wydania pisane są dużą, bardzo 
czytelna czcionką. Kupujemy je specjalnie 
dla osób starszych, które nie mogą już czy-
tać normalnych wydań.
 
Biblioteka nie tylko gromadzi i wypoży-
cza książki. Jest także miejscem, w któ-

loletniej pracy Wójta i Rady Gminy Wiązowna. 
Według mnie najważniejszym działaniem za 
2015r było uruchomienie szkoły w Malcano-
wie, a następnie podłączenie Radiówka i części 
Żanęcina do gminnej kanalizacji. To są elemen-
ty prawidłowego kierunku działań urzędu.

Aleksandra 
RUtKOWSKA
Jako przewodnicząca 
Komisji Budżetowej bu-
dżet Gminy Wiązowna 
za rok 2015 roku oce-
niam bardzo pozytyw-

nie. Spełnił wyzwanie kontynuacji zobowią-
zań zaciągniętych w przeszłości tak, by nie 
zrywać kontraktów podpisanych, co wiąże się 
z płaceniem kar umownych. Ale prawdziwym 
osiągnięciem jest fakt, że w ramach dostęp-
nych środków w 2015 roku udało się zreali-
zować ponad 120 działań inwestycyjnych na 
kwotę łączną aż 16 mln zł!!! To nie lada wy-
czyn. Dzięki temu nasza gmina pięknieje, co 
mieszkańcy widzą i z czego się cieszą. Budże-
towi sprzyja merytoryczna, spokojna współ-
praca Wójta z Radą, by gmina rozwijała się w 
sposób zrównoważony i konsekwentny marsz 
naprzód po nowe środki i nowe inwestycje. 
Nabieramy w tym marszu rozpędu.

Leszek SOBOtA
Budżet 2015 r. był do-
brym budżetem, w któ-
rym udało się zawrzeć 
wiele inwestycji, pomimo 
dominujących inwestycji 
oświatowych – Szkoła   
w Malcanowie.

Ważnymi inwestycjami, które zostały zakoń-
czone były: 

- podłączenie Radiówka do sieci kanalizacyjnej,

- budowa sieci kanalizacyjnej w Boryszewie  
i w części Duchnowa,

- inwestycje oświetleniowe poprawiające bez-
pieczeństwo mieszkańców..

 

rym odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń 
kulturalnych. Chcemy propagować modę 
na czytanie książek. Organizowaliśmy 
więc lekcje biblioteczne, spotkania au-
torskie, a nawet przedstawienia teatralne. 
Łącznie w imprezach pod patronatem na-
szej biblioteki wzięło udział 1050 osób. 
 
Nasze plany na 2016 rok są jeszcze bar-
dziej śmiałe! Zapraszamy do biblioteki!  

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: 
ul. Napoleońska 454, 
05-408 Glinianka
tel. 22 789 97 90

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

Więcej informacji o działalności Radnych Gminy w serwisie tuwiazowna.pl zakładka „Samorząd” 
– każdy z samorządowców ma tu swoją stronę!
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Nie pozwalał na to ich stan 
zdrowia. Oprócz opieki 

potrzebują też po prostu towa-
rzystwa, akceptacji i aktywno-
ści. Dom, który otworzyliśmy  
w 2015 roku przez 8 godzin dzien-
nie zapewnia im to wszystko. To 
pierwszy taki projekt na terenie 
powiatu, ale już dziś wiemy, że 
sprawdza się fantastycznie. Kolej-
ni chętni zapisują się na długa listę 
oczekujących. Na przystosowa-
nie budynku i jego wyposażenie  
w 2015 r. wydaliśmy  733 879,85 
zł, w tym 204 481,81 zł z dofinan-
sowania. Dzięki tej adaptacji zna-
leźli tam miejsce również harce-
rze, a Sołtys i Rada Sołecka mają 
tam swoją siedzibę.              

Dom Dzienny Senior – Wigor
Dom powstał w Woli Karczewskiej. To miejsce, w którym opiekę, ale i rozrywkę, znalazło 30 osób  
w wieku 60+ z terenu Gminy Wiązowna. Ci ludzie nie mogli spędzać całych dni sami w domu.

Wielkie otwarcie DD Senior-Wigor, podczas którego podopieczni otrzymali przeznty od gości.

POWIĄZANIA         Podsumowanie 2015 r.

W oficjalnym otwarciu wzięli udział goście z gminy, powiatu i województwa.
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Najważniejsze imprezy
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DOŻYNkI 2015
13 września 2015r w Zakręcie odbyły się 
Dożynki. Uroczystości rozpoczęła msza 
św. w kościele pw. św. Pawła Apostoła  
w Zakręcie, którą odprawił Proboszcz pa-

rafii ks. Tadeusz FIRYSIUK. 

Uroczystości obrzędowe ofiarowania chle-
ba Gospodarzowi Miejsca Wójtowi Gmi-
ny Wiązowna poprowadzili Starostowie 
Dożynek państwo Małgorzata i Marian 
KACZYŃSCY. 
Obrzędy dożynkowe to także poświęce-
nie wieńców dożynkowych, które w tym 
roku przygotowały sołectwa: Czarnówka, 

Duchnów, Glinianka, 

Malcanów, Rzakta, Zakręt oraz Stowarzy-
szenie Seniorów „Bądźmy Razem”. 

Na scenie mogliśmy usłyszeć i zobaczyć 
zespoły ludowe: Koło Gospodyń Wiej-
skich z Glinianki i Warszawski Zespół Pie-
śni i Tańca „GAIK”, uczniów z miejscowej 
szkoły dwujęzycznej SMART SCHOOL 

tworzących „Teatr na 

Z a k r ę c i e ” , 
a także zespoły z muzyką współcze-
sną „Orkiestra Dni Naszych”, „MIE-
NIA RIVER” i “S.M.A.K. BAND” 
z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiązownie. Wielkim powodzeniem 
publiczności cieszył się występ Kabaretu  
z Konopi oraz bardzo energetyczny 
koncert zespołu „KLEZMAFOUR”. 

Uroczystość upiększały przygotowane 
dekoracje: wystawa płodów rolnych, 
której przygotowanie organizowała i 
nadzorowała Agnieszka ŁĄTKA, rad-
na powiatu otwockiego  i kierownik 
Terenowego Zespołu Doradców Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, wystawa wieńców dożynko-
wych przygotowanych przez sołectwa 
oraz dekoracja sceny, którą wykonała 

artysta plastyk z Wiązowny Anna NIEDŹ-
WIEDZKA-JĘDRZEJEWSKA.

Sołectwo Glinianka I Sołectwo Malcanów Sołectwo Rzakta Sołectwo Zakręt
Stowarzyszenie Seniorów  Bądźmy Razem

Sołectwo Duchnów

Sołectwo Czarnówka

W 2015 r. wydarzyło się wiele, także w kulturze. Przypominamy najciekawsze wydarzenia, w których 
uczestniczyli mieszkańcy i goście, a które na stałe wpisane zostały do gminnego kalendarza
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śWIęTO SÓJkI GlINIECkIEJ
4 października, w Izbie Regionalnej w Gliniance, już po raz czwarty, 
obchodziliśmy nasze lokalne święto – Święto Sójki Glinieckiej. Ten 
lokalny wypiek (bułeczka z kapustą i grzybami) to tradycja ludowa 
regionu Glinianki i warto tę tradycję kultywować w kolejnych po-
koleniach. Wydarzenie było finansowane przez Gminę Wiązowna,  
z jej ramienia organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie 

Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” i Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie. 

Święto Sójki to także konkurs na najsmaczniejszą sójkę przygoto-
waną przez rodzime gospodynie i gospodarzy. Do konkursu stanę-
ło 10 osób, a komisja jako najsmaczniejszą oceniła sójkę wypieku 
Stanisławy KOBZY. II nagrodę w konkursie otrzymała Wiesława 
MICHALSKA, III nagrodę Rafał FILIPOWICZ. Nagrodę specjalną 
Wójta Gminy Wiązowna otrzymała Marianna GRZENDA, a nagro-
dę „Wawrzynioków” otrzymał Roman PIEKARSKI.

POWIĄZANIA         Podsumowanie 2015 r.
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Oprócz sójek można było spróbować innych swojskich przysma-
ków np. chleba ze smalcem. Z tym wydarzeniem wracamy we 
wrześniu 2016 r. w większym formacie.

DNI GmINY WIĄZOWNA
W ramach trzydniowych obchodów święta 
gminy, odbył się Piknik Rodzinny w Wią-
zownie. Na scenie mogliśmy podziwiać 
utalentowanych mieszkańców gminy i gości  
z kraju. Okazje do świętowania były dwie: 
25 lat utworzenia samorządu gminnego  
i 15 edycja imprezy w Wiązownie.Swoją 
energią zaraziły publiczność tancerki sek-

cji tańca nowoczesnego RYTM, 

pod kierunkiem Anny CHWALCZUK. Chór Mienia River wy-
konał popularne piosenki jazzowe i disco we własnych, często 
zaskakujących, aranżacjach. Swój talent wokalny zaprezentowa-
li laureaci VIII Powiatowego Konkursu Piosenki. Nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci, m.in. w wykonaniu pęclińskich przedszkola-
ków, i dla dorosłych, których do wspólnych ćwiczeń namawiały 
panie ze „Step & Step”.

Na scenie pojawiły się też  Star’e Fuzz’y, Dolina Ozanki i Holic 
oraz Freeky Boy’s, Extazy i Fanaberia. Na placu przygotowane 
były atrakcje dla najmłodszych, stoiska handlowe i promocyjne 
(w tym naszej gminy, gdzie prym wiodły Wesołe Klauny) oraz 
punkty gastronomiczne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

35. Półmaraton Wiązowski
W niedzielę, 1.03.2015 r. odbyła się kolejna edycja Półmarato-
nu Wiązowskiego. Wystartowało 40% zawodników więcej niż 
przed rokiem, zaliczyliśmy także absolutny rekord frekwencji 
wśród kobiet, a wydarzenie jeszcze długo pozostało na językach 
mediów i blogerów z całej Polski. W wydarzeniu wzięło udział 
1929 zawodników i zawodniczek: 1043 w półmaratonie, 315  
w Wiązowskiej 5-tce, 371 w biegach młodzieżowych i 200  
w Biegu Krasnoludków. Najmłodszą uczestniczką imprezy była 
niespełna 2-miesięczna Amelia ZWOLIŃSKA, najstarszym zaś 
77 latek- Bogdan Jan KRUPA. Słynny wiązowski „wmordęwind” 
nie utrudniał biegu, stąd też cała seria dobrych rezultatów i walka 
o podium praktycznie do samej mety. Jak co roku, prawdziwym 
hitem był Bieg Krasnoludków rozgrywany na dystansie 160 m. 
Oprawę biegu przygotowali wolontariusze pod opieką Krystyny 
MOTYKI z Centrum Wolontariatu w Radiówku, wspierani przez 

członków Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”.                    
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tytuł „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” został ustanowiony przez Wójta Gminy Wiązow-
na janusza BUDNEGO w 2015 roku. 94 tytuły nadano po raz pierwszy osobom, firmom  

i instytucjom, które przez 25 lat przyczyniły się do rozwoju gminy i promocji samorzą-
du. Ich  wręczenia dokonano podczas Uroczystej Sesji Rady oraz w trakcie II Forum Gospo-
darczego Gminy Wiązowna, które odbyły się w ramach Dni Gminy Wiązowna. Uznano Sesje 
Rady za idealną oprawę do wręczania tytułów, dlatego kolejne z nich zostały wręczone na sesji  
w sierpniu, październiku oraz grudniu. Jeśli znasz osoby, które nie zostały jeszcze wyróżnione tym tytu-
łem, a na to zasługują, złóż wniosek o jego nadanie do Urzędu Gminy.

JOLANTA KOCZOROWSKA
Radna i Wójt Gminy Wiązowna kaden-
cji1990-1994, 1994-1998. Radna Powiatu 
Otwockiego - kadencji 1998-2002. Radna 
Sejmiku Woj. Mazowieckiego kadencji 
2010 - 2014 i 2014 - 2018.
Za zasługi dla rozwoju samorządności 
oraz budowanie demokracji lokalnej i roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego, za 
starania w tworzenie prawnych warunków 
dla rozwoju gmin i powiatów oraz za dzia-
łalność społeczną i pozytywne kreowanie 
wizerunku gminy Wiązowna.

STANISŁAW BOGUCKI
Wójt Gminy Wiązowna kadencji 1998-
2002, 2002-2006. Radny gminy Wiązow-
na kadencji 1990-1994, 1998-2002, 2014-
2018. Sołtys Malcanowa kadencji 2007 
- 2011, 2011-2015, 2015-2019.
Za wkład w budowę demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskiego, zasługi 
położone na płaszczyźnie  społeczno – 
kulturalnej, oddanie  gminie Wiązowna  
i jej mieszkańcom oraz pozytywne kre-
owanie wizerunku gminy Wiązowna.

MAREK JęDRZEJCZAK
Wójt Gminy Wiązowna kadencji 2006 - 
2010. Radny Gminy Wiązowna kadencji 
1990-1994. Radny Powiatu Otwockiego 
kadencji 1998-2002.
Za wkład w budowę demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskiego, zasługi 
położone na płaszczyźnie społeczno – kul-
turalnej, oddanie  gminie Wiązowna i jej 
mieszkańcom oraz pozytywne kreowanie 
wizerunku gminy Wiązowna i działania na 
rzecz rozwoju gminy poprzez pozyskiwa-
nie środków unijnych.

ANNA BęTKOWSKA
Wójt Gminy Wiązowna Kadencji 2010 
- 2014. Sekretarz gminy Wiązowna w la-
tach1984 - 2006.
Za wieloletnią pracę w samorządzie gminy 
Wiązowna oraz oddanie gminie Wiązow-
na.

STANISŁAW WOJCIECH BOGUCKI
Radny Gminy Wiązowna kadencji  
1994 - 1998, 1998 - 2002, 2002 - 2006.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego.

SŁAWOMIR BOGUSZ
Radny Gminy Wiązowna kadencji 1994 
- 1998. Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Parkowego kadencji 1999 - 2003, 2003 - 
2007, 2011 - 2015, 2015 - 2019.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego.

JERZY DĄBAŁA
Radny Gminy Wiązowna kadencji1990-
1994, 1994-1998, 1998-2002. Zastępca 
wójta gminy Wiązowna od 1990 do 2005.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego.

ROMAN ZDUNIK
Radny Gminy Wiązowna kadencji 1994 - 
1998. Radny Powiatu Otwockiego kadencji 
2010 - 2014, 2014 -2018. Dyrektor Gimna-
zjum w Gliniance w latach 1999 - 2014.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego oraz za kształ-

towanie postaw wśród dzieci i młodzieży  
i za wieloletnie zaangażowanie i działania 
na rzecz społeczności lokalnej i samorzą-
du gminnego.

ANDRZEj IZDEBSKI
Sołtys Wiązowny Kościelnej w latach 
1999 – 2003, 2003 - 2007, 2007 - 2011, 
2011 - 2015.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego.

MARIA KONOWROCKA
Pielęgniarka. Radna Gminy Wiązowna ka-
dencji 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006.
Za pomoc i gotowość niesienia pomocy po-
trzebującym oraz działania na rzecz lokal-
nej społeczności i samorządu gminnego.

ANNA LECH
Radna Gminy Wiązowna kadencji 2010 
- 2014, 2014 - 2018. Sołtys Dziechcińca  
w latach 2003 - 2007, 2007 - 2011, 2011 - 
2015, 2015 - 2019.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczno-
ści lokalnej i samorządu gminnego oraz 
działania dla poprawy życia w sołectwie 
i kształtowanie podstaw budowania społe-
czeństwa obywatelskiego.

MAGDALENA ŁUKOMSKA
Społecznik. Radna Gminy Wiązowna ka-
dencji 2006 - 2010.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego.
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KAZIMIERZ MAREK MAjEK
Radny Gminy Wiązowna kadencji 1990-
1994, 1994-1998, 1998-2002.
W podziękowaniu za wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego.

RENATA FALIńSKA
Radna Gminy Wiązowna kadencji 2006 - 
2010, 2010 - 2014,  2014 - 2018.
W podziękowaniu w wieloletnie zaanga-
żowanie i działania na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu gminnego oraz dzia-
łania na rzecz promocji gminy Wiązowna.

IRENA NOWAK
Radna Gminy Wiązowna kadencji 2006 - 
2010, 2010 - 2014,  2014 - 2018.
Za propagowanie folkloru i działań przy-
czyniających się do podtrzymywania 
tradycji oraz w  podziękowaniu za wielo-
letnie zaangażowanie i działania na rzecz 
społeczności lokalnej i samorządu gmin-
nego.

ZOFIA FIC – KARWIńSKA
Nauczyciel. Dyrektor szkoły w Gliniance 
w latach 1984 - 1995, radna gminy Wią-
zowna w latach 2006 - 2010.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy spo-
łecznej oraz zasług w zakresie kształtowa-
nia postaw młodzieży.

JAROSŁAW PINKAS
Polityk, lekarz i działacz społeczny, współ-
twórca praktyk lekarzy rodzinnych. Radny 
Gminy Wiązowna kadencji 1994 - 1998.
Za stworzenie fundamentów nowej służby 
zdrowia na terenie gminy Wiązowna oraz 
gotowość niesienia pomocy i wielkie serce 
dla pacjentów.

GIZELA PROCHOT
Pielęgniarka. Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Radiówek w latach 1995 - 1999, 
1999 - 2003.
Za pomoc i gotowość niesienia pomocy 
potrzebującym oraz za ofiarność i wielkie 
serce dla pacjentów – mieszkańców gminy 
Wiązowna.

EWA ŚMIGASIEWICZ
Lekarz. Radna gminy Wiązowna kadencji 
1994 - 1998.
W uznaniu wieloletniego zaangażowania  
w sprawy społeczne gminy Wiązowna 
oraz za niesienie pomocy potrzebującym 
i za współtworzenie fundamentów nowej 
służby zdrowia na terenie gminy Wią-
zowna.

EWA DREWNIAK
Lekarz. W uznaniu wieloletniego zaangażo-
wania  w sprawy społeczne gminy Wiązow-
na oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

jAN ZIENtARA
Radny Gminy Wiązow-
na. Kadencji 2002 - 
2006. Współzałożyciel 
KS ADVIT.
Za zasługi w dziedzinie 
szerzenia kultury fizycz-
nej i sportu, zasad zdro-
wego trybu życia na te-
renie gminy Wiązowna 
oraz za zaangażowanie 
społeczne.

Ksiądz Kanonik
TADEUSZ  FIRY-

SIUK
Proboszcz parafii pw. 
Św. Pawła Apostoła 
w Zakręcie od 1996 r.
Za pełnioną posługę 
duszpasterską, zasłu-
gi położone na płasz-
czyźnie społeczno 
– kulturalnej, odda-
nie  gminie Wiązowna  
i jej mieszkańcom oraz 
budowę kościoła w Za-
kręcie.

Ksiądz Prałat
TADEUSZ ŁAKOMIEC

Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha  
w Wiązownie od 2006 r.
Za pełnioną posługę duszpasterską, za-
sługi położone na płaszczyźnie społeczno 
– kulturalnej, oddanie gminie Wiązowna 
i jej mieszkańcom oraz pielęgnowanie tra-
dycji ludowych.

Ksiądz Proboszcz
KRZYSZTOF KRZESIńSKI

Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca  
w Gliniance od 2007 r.
Za pełnioną posługę duszpasterską, za-
sługi położone na płaszczyźnie społeczno 
– kulturalnej, oddanie  gminie Wiązowna 
i jej mieszkańcom oraz pielęgnowanie tra-
dycji ludowych.

BARBARA WIKTORIA BOCIAN
Społecznik. Za postawę społeczną oraz 
działalność na rzecz środowiska komba-
tanckiego i integracji pokoleń.

CZESŁAW KONOWROCKI
Kombatant. Wiceprezes Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
„Fromczyn”, koło nr 4.
W uznaniu zasług w walce o wolną i nie-
podległą Polskę oraz za działalność na 
rzecz środowiska kombatanckiego i spo-
łeczności lokalnej.

PROF. STANISŁAW GóRKA 
Aktor, pedagog,  od 1993 lider Towarzy-
stwa Teatralnego Pod Górkę.
Za zasługi na płaszczyźnie społeczno – 
kulturalnej i działania na rzecz szerzenia 
kultury na terenie gminy Wiązowna.

KRZYSZTOF OKTABIńSKI
Historyk varsavianista.
Za prace twórcze nad historią gminy Wią-
zowna i wybitne osiągnięcia dla rozwoju 
społeczno-kulturalnego gminy.

RYSZARD SZCZęSNY
Fotograf - amator.
W podziękowaniu za współpracę i za-
angażowanie w życie społeczne gminy 
Wiązowna oraz za fotograficzne uwiecz-
nianie zmian zachodzących w gminie 
Wiązowna.

HANNA KOBZA
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wiązownie.
W podziękowaniu za upowszechnianie 
kultury i podniesienie poziomu czytelnic-
twa w gminie.
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DOROtA MILEWSKA
Bibliotekarz.
W podziękowaniu za upowszechnianie 
kultury i podniesienie poziomu czytelnic-
twa w gminie.

WItOLD SOBOtA
Prezes SKR.
W podziękowaniu za współpracę i zaan-
gażowanie w życie społeczne gminy Wią-
zowna.

ANNA CHWALCZUK
Instruktor tańca.
W podziękowaniu za wkład pracy w dziedzi-
nie artystycznej i kulturalnej oraz promocję  
gminy Wiązowna.

TOMASZ GRZYBOWSKI
Trener tenisa stołowego.
W uznaniu zasług w dziedzinie sportu 
amatorskiego i pracę społeczną na rzecz 
gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury 
fizycznej.

MAREK KSIĄŻEK
Strażak PSP w Otwocku. Sportowiec ama-
tor.
W uznaniu dorobku sportowego i popu-
laryzacji zdrowego trybu życia, promocję 
gminy Wiązowna oraz w podziękowaniu 
za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców.

MAŁGORZATA MAJSZCZYK
Nauczyciel.
W uznaniu wieloletniego dorobku dy-
daktycznego i wychowawczego oraz 
za kształtowanie postaw wśród dzieci  
i młodzieży.

MARtA SKORUPKA
Nauczyciel i pedagog.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego oraz pracy 
społecznej.

HANNA SEKULSKA
Nauczyciel. Dyrektor SP w Malcanowie 
1991 - 1999.
W uznaniu za zaangażowanie w pracę 
na rzecz środowiska lokalnego, kom-
batanckiego i integracji pokoleń oraz  
w uznaniu wieloletniego dorobku dy-
daktycznego.

ZYGMUNT NIEWIADOMSKI
Nauczyciel.
Za aktywne działania na rzecz młodzieży 
szkolnej, zasługi w zakresie postaw mło-
dzieży i integracji środowisk młodzieżo-
wych na terenie gminy Wiązowna oraz 

wychowanie pokoleń młodzieży w duchu 
harcerskim.

EWA NOWAK
Nauczyciel.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tyczno-wychowawczego oraz aktywną 
współpracę z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci.

HELENA KOZERSKA
Nauczycielka.
W uznaniu wieloletniego dorobku dy-
daktycznego i wychowawczego oraz za 
aktywność w obszarze działań prospołecz-
nych.

WŁADYSŁAW KROPIEWNICKI
Nauczyciel. Dyrektor SP w Wiązownie 
w latach 1984 - 1991.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy spo-
łecznej oraz zasług w zakresie kształtowa-
nia postaw młodzieży.

AGATA ŁęGOWSKA
Nauczyciel. Dyrektor SP w Pęclinie i ZSG 
w Wiązownie.
Za aktywny udział w życiu społecznym 
gminy Wiązowna, wielkie zaangażowanie 
w życie szkoły oraz nastawienie na pomoc 
osobom dotkniętym niepełnosprawnością 
poprzez stworzenie innowacyjnego pro-
gramu klas integracyjnych.

WANDA WItKOWSKA
Nauczyciel. Dyrektor SP w Gliniance  
w latach 1983-1984 i 1995-2015.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy spo-
łecznej, zasług w zakresie kształtowania 
postaw młodzieży oraz w podziękowaniu 
za inspirowanie wszelkich działań na rzecz 
środowiska ludzi starszych.

ZOFIA WOźNICA
Nauczyciel.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego oraz za kształ-
towanie postaw wśród dzieci i młodzieży.

ZOFIA ŻUŁAWNIK
Nauczyciel, dyrektor przedszkola w Ra-
diówku a następnie w Wiązownie.
W uznaniu wieloletniego dorobku wycho-
wawczego i dydaktycznego oraz za zaan-
gażowanie w pracę na rzecz środowiska 
lokalnego i integracji pokoleń.

MARCELI KUCA
Radny i Przewodniczący Rady Narodowej 
w Wiązownie kadencji 1984-1988.

Radny, Członek Zarządu, Przewodniczą-
cy Komisji Oświaty i Sportu Rady Gminy 
Wiązowna kadencji 1990-1994.
Za zasługi dla rozwoju samorządności oraz 
budowanie demokracji lokalnej i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego oraz zasługi 
położone na płaszczyźnie społeczno – kultu-
ralnej, oddanie gminie Wiązowna  i pozytyw-
ne kreowanie wizerunku gminy Wiązowna.

MARIA SEKULSKA -SOLODCHII
Nauczyciel i Dyrektor szkoły w Malcano-
wie w latach 1975-1991.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy spo-
łecznej oraz zasług w zakresie kształtowa-
nia postaw młodzieży.

HANNA KOWALCZYK
Nauczyciel i Dyrektor szkoły w Zakręcie 
w latach 1971-1997.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy spo-
łecznej oraz zasług w zakresie kształtowa-
nia postaw młodzieży

HANNA WIŚNIEWSKA
Nauczyciel szkoły w Zakręcie od 1987.
W uznaniu wieloletniego dorobku dy-
daktycznego i wychowawczego, pra-
cy społecznej oraz zasług w zakresie 
kształtowania postaw młodzieży

WACŁAW JAROSZ
Sołtys wsi Zakręt w latach 1991-2007.
Przewodniczący Rady sołeckiej w latach 
2007-2011.
W podziękowaniu za wieloletnie za-
angażowanie i działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej i samorządu gmin-
nego

BOŻENA BOGUSZ
Główny Księgowy Oświaty Gminnej.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

MARIANNA GRZENDA
Społecznik. Członek Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gliniance
Za kultywowanie tradycji ludowych, 
propagowanie folkloru oraz działal-
ność społeczną na rzecz środowiska 
lokalnego.

HALINA KUSAK
Pracownik UG Wiązowna w latach 1978 
- 2007. Skarbnik Gminy w latach 1995 - 
2007.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.
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HELENA PAPIS
Sekretarz szkoły w Gliniance. Społecznik.
Za kultywowanie tradycji ludowych oraz 
działalność społeczną na rzecz środowiska 
lokalnego.

KRYSTYNA WYGLĄDAŁA
Nauczyciel szkoły w Gliniance w latach 
1975 - 2014.
W uznaniu wieloletniego  dorobku dydak-
tycznego  i wychowawczego, pracy spo-
łecznej oraz zasług w zakresie kształtowa-
nia  postaw młodzieży.

ZOFIA ZDUNIK
Nauczyciel szkoły w Gliniance w latach 
1973 - 2003.
W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy spo-
łecznej oraz zasług w zakresie kształtowa-
nia postaw młodzieży.

KOŁO GOSPODYń WIEJSKICH 
W GLINIANCE

W uznaniu za ocalenie spuścizny naszych 
przodków i bycie jednym z liderów naszej 
społeczności  lokalnej w dziedzinie kultu-
ry oraz za propagowanie folkloru i działań 
przyczyniających się do podtrzymywania 
tradycji. Za całokształt działalności na 
rzecz gminy.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W GLINIANCE

Za całokształt działalności wszystkim dru-
hom i jednostkom, które w okresie minio-
nego 25-lecia zapewniały nam wszystkim 
poczucie bezpieczeństwa.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W MALCANOWIE

Za całokształt działalności wszystkim 
druhom i jednostkom, które w okresie 
minionego 25-lecia zapewniały nam 
wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W WIĄZOWNIE

Za całokształt działalności wszystkim 
druhom i jednostkom, które w okresie 
minionego 25-lecia zapewniały nam 
wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

GMINNY KLUB TENISA  
STOŁOWEGO

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu 
amatorskiego i pracę społeczną na rzecz 
gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury 
fizycznej.

KLUB SPORTOWY ADvIT
W uznaniu zasług w dziedzinie sportu 

amatorskiego i pracę społeczną na rzecz 
gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury 
fizycznej.

KLUB SPORTOWY GLINIANKA
W uznaniu zasług w dziedzinie sportu 
amatorskiego i pracę społeczną na rzecz 
gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury 
fizycznej.

STOWARZYSZENIE RODZIN 
I PRZYJACIóŁ OSóB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY”

Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji oraz za 
wsparcie uroczystości i imprez organizo-
wanych przez gminę, jednostki i placówki 
oświatowe.

STOWARZYSZENIE
„BĄDźMY RAZEM”

W uznaniu działań na rzecz aktywizacji  
i integracji osób starszych oraz w podzię-
kowaniu za działalność społeczną na rzecz 
środowiska lokalnego i czynny udział  
w życiu gminy Wiązowna.

STOWARZYSZENIE
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

NATURA I KULTURA”

W uznaniu działań na rzecz poprawy, ja-
kości życia mieszkańców i rozwoju ob-
szarów wiejskich sześciu gmin powiatu 
otwockiego: Celestynów, Karczew, Koł-
biel, Osieck, Sobienie - Jeziory, Wiązowna 
oraz w podziękowaniu za zaangażowanie 
w sprawy społeczności lokalnych. 

ŚP. MAREK MAŁEK
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna  
w latach 1984 - 2014. Prezes KS Advit  
w latach 2006 - 2011.
W podziękowaniu za wieloletnią służbę 
na rzecz społeczeństwa gminy Wiązowna 
oraz w uznaniu zasług w dziedzinie sportu 
amatorskiego i szerzenia kultury fizycznej.

ALICJA BIAŁOBRZESKA
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 
1977 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

ALINA DęBSKA
Pracownik Urzędu Gminy od 1974 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

ANNA GAŁKOWSKA
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 
1980 r.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

IRENA KĄKOL
Pracownik Urzędu. Gminy Wiązowna od 
1987 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

BOŻENNA NEJMAN
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 
1983 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

WIESŁAWA OLSZEWSKA
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 
1976 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

MARIA WItAN
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 
1976 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

ZOFIA WItAN
Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna  
w latach 1981-1986  i od 1994 r.
Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Wiązowna.

IRENEUSZ PRUDZYńSKI
Społecznik. Przedsiębiorca.
W podziękowaniu za współpracę i zaan-
gażowanie w życie społeczne gminy Wią-
zowna oraz za wsparcie inicjatyw społecz-
nych.

ANDRZEj SUPRON
Zapaśnik, mistrz świata, wicemistrz olim-
pijski.
Za działania na rzecz promocji gminy 
Wiązowna oraz popularyzację zdrowego 
trybu życia.

PREFAGBUD S.C.
SŁAWOMIR I GRZEGORZ  

WIŚNIEWSCY
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

WHEELER Polska Sp. z o.o.
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i impre-
zy organizowanych przez gminę, jednostki 
i placówki oświatowe.
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CROSS POLAND SP. Z O. O.
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

P.P.H. „CHANTAL”  
ROMAN GODEK

Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

„DAKOMA” SP. Z O.O.
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

FABRYKA KABLI MADEX
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

HOTEL I RESTAURACJA RELAX
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

Hotel WIKTORIA
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO 
RYSZARD PRZEWORSKI

Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

IMPOL ZBIGNIEW OGIńSKI
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

P. P. H. KOTWICA
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

CZASOPISMO „POWIĄZANIA”
Za 25-letnie dokumentowanie przemian 
zachodzących w gminie Wiązowna i wy-
darzeń z życia społeczno-kulturalnego.

LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN 
SP. Z O.O. S.K

Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

MARWELL PAWEŁ ORLIńSKI
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

P.H.U. „MALINOWSKI” IRENEUSZ 
MALINOWSKI

Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.

STOWARZYSZENIE FORUM 
PRZEDSIęBIORCZOŚCI GMINY 

WIĄZOWNA
Za zasługi dla społeczności gminy Wią-
zowna w dziedzinie promocji gospodar-
czej oraz za wsparcie uroczystości i imprez 
organizowanych przez gminę, jednostki  
i placówki oświatowe.                           
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