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Coraz większe potrzeby. Coraz większe wyzwania. Inwestycje, których
dotąd nie było, czyli plany, które się
urealniły. W specjalnym numerze
„Powiązań” pokazujemy, jak Gmina
Wiązowna zmieniła się od 2015 roku.
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Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi, Przyjaciele!
W grudniu 2014, kiedy powierzyliście mi
funkcję Wójta naszej gminy obiecałem, że
nasz samorząd stanie się otwarty i przyjazny mieszkańcom. Obiecałem też, że informacje o jego działaniach będą łatwo
dostępne i przejrzyste. „Powiązania” to
miesięcznik, który Gmina Wiązowna wydaje od 28 lat. Od 2016 roku wydajemy też
numer specjalny, w którym zbieramy informacje o tym, co w ciągu całego roku my
– mieszkańcy, podatnicy i samorządowcy
wspólnie zrobiliśmy w naszej okolicy. „Powiązania”, które macie teraz w dłoniach,
to zestawienie tych informacji z całej kadencji naszego samorządu. Znajdziecie
tu dane o pracy gminnych jednostek, na
czym przez ostatnie lata skupiali się radni
i z jakimi wyzwaniami mierzyli się sołtysi.
Dowiecie się, jak rozwinęły się nasze lokalne organizacje pozarządowe, co przez ten
czas wydarzyło się w kulturze i sporcie.
Poprzednie wydania specjalne „Powiązań”
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Zresztą nasze lokalne czasopismo przez
ostatnie lata naprawdę się rozwija. Redakcja stara się, żeby „Powiązania” były
napisane współczesnym, lekkim językiem.
Odświeżyła szatę graficzną. Wprowadziła dział dla seniorów, w którym stosuje
czcionki przyjazne osobom w podeszłym
wieku. „Powiązania” są pisane zawsze
z myślą o czytelnikach. Redakcja szuka
tematów, które są interesujące dla każdego. W 2015 roku „Powiązania” wydawane
były w 2 tys. egzemplarzy. Dziś drukujemy 3 tys. egzemplarzy, które znikają z naszych punktów dystrybucyjnych w kilka
dni. Pismo ma nową szatę graficzną, drukowane jest w kolorze, z 16 stron w 2015
roku rozrosło się do 32.
Kiedyś zarzucano nam, że w „Powiązaniach” chwalimy się dokonaniami samorządu. To nie jest zarzut! Pewnie, że się
chwalimy – bo to, jak rozwinęła się nasza gmina w ostatnich latach, jest naprawdę powodem do dumy. To nie byłoby

możliwe bez mieszkańców, którzy angażują się w pracę na rzecz naszej okolicy
i którzy w podatkach składają się na nasz
wspólny budżet. W tym numerze „Powiązań” możecie przeczytać, jak razem te podatki wykorzystaliśmy!
Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna
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Od 2015 roku oświetliliśmy ponad 26 km dróg
w naszej gminie. Zainstalowaliśmy ponad 600 nowych lamp. Rozwój oświetlenia ulicznego to jeden
z podstawowych warunków dla poprawy bezpieczeństwa. W tej kwestii zrobiliśmy ogromny postęp,
o czym piszemy na str. 11.
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Sieć świetlic wiejskich to projekt, dzięki któremu
powstają nowe miejsca spotkań mieszkańców. A ci
zabiegali o nie latami. Dziś otwieramy kolejne i remontujemy te, które remontu pilnie potrzebowały. To ważny projekt. Piszemy o nim na stronie 13.
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Po pierwsze:
EDUKACJA!
Stan naszych szkół cztery lata temu
był jednym z najbardziej palących
problemów w gminie. Przepełnione,
latami nieremontowane budynki nie
dawały komfortu uczniom. Zmuszały
do pracy na dwie zmiany. To się jednak fundamentalnie zmieniło. W 2015
i 2016 roku zbudowaliśmy nową
szkołę w Malcanowie. Przez ostatni
rok rozbudowaliśmy wszystkie pozostałe szkoły na naszym terenie. Nie
poszliśmy na żaden kompromis. Od
września 2018 roku wszystkie dzieci
w gminie mają zapewnione komfortowe warunki nauki! 

www.tuwiazowna.pl
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Prace wykończeniowe
już rozpoczęte

Stawiamy na oświatę
To było gigantyczne przedsięwzięcie! Jeszcze
nigdy w historii naszej gminy nie prowadziliśmy jednocześnie tak szeroko zakrojonych inwestycji w jednym czasie. Rozwiązanie, które
zastosowaliśmy, było unikatowe na skalę kraju. Niewiele samorządów decyduje się na tak
śmiałe inwestycje. Dla naszego samorządu było

Inwestycje w budynki oświatowe
w latach 2015–18:
 Szkoła w Malcanowie
 Przedszkole w Woli Duckiej
 Dwie hale sportowe (w Malcanowie i Gliniance)
 Rozbudowa 4 szkół (w Zakręcie, Wiązownie i dwóch
w Gliniance)

SUMA INWESTYCJI: 83 MLN ZŁ
jednak oczywiste, że nie możemy robić tego etapami, bo wszystkie szkoły wymagały pilnej rozbudowy, a każde dziecko ma takie samo prawo
do nauki w doskonałych warunkach. Gdybyśmy
chcieli sfinansować to wprost z budżetu gminy, musielibyśmy wydać w tym roku absolutnie

wszystkie pieniądze, które
mamy w budżecie. Oczywiście, to byłoby niemożliwe.

naszych szkół odpowiadać będzie konsorcjum, które dziś je
rozbudowuje.

Zdecydowaliśmy się na jednoczesną rozbudowę wszystkich naszych szkół w projekcie
partnerstwa publiczno-prywatnego. Znaleźliśmy inwestora (konsorcjum firm Siemens
Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz
WARBUD PPP6 Sp. z o.o.), który
za własne pieniądze w półtora
roku rozbudował i zmodernizował wszystkie nasze szkoły. To nie były powierzchowne
remonty. Niektóre budynki zostały niemal dwukrotnie powiększone. We wszystkich
wymieniliśmy okna, drzwi, instalacje grzewcze. To od kolejnej zimy przyniesie wymierne
oszczędności, bo spadną rachunki za ogrzewanie. Zaoszczędzone pieniądze pomogą
nam spłacać raty. Przez kolejnych 15 lat za konserwację

Dzięki temu projektowi w Woli
Duckiej powstało też nowe
przedszkole. Po raz pierwszy
od lat warunki lokalowe w naszej edukacji wyprzedzają potrzeby. Mamy zapas miejsc
i w szkołach, i w przedszkolach, dzięki czemu rozwój naszej gminy i napływ nowych
mieszkańców nie wiąże się już
z ciasnotą w szkołach i przedszkolach. Nasze dzieci od września 2018 roku będą się uczyły
tylko na jedną zmianę. Większość rodziców naszych sześciolatków bez obaw wysłało
swoje dzieci do zerówek szkolnych, bo mamy tam przygotowane świetne warunki. Dziś
śmiało pomożemy powiedzieć,
że mamy najnowocześniejsze
szkoły w powiecie i w tej kwestii jesteśmy też w ścisłej czołówce Mazowsza. 

www.tuwiazowna.pl

Szkoła w Gliniance

Zmodernizowana szkoła w Malcanowie

Do starego budynku dobudowane zostało nowe skrzydło, w którym znajduje się
16 sal lekcyjnych. Szkoła zyska nową salę
gimnastyczną z areną gry o wymiarach
28 x 15 m. W starej części wymienione
zostały okna, drzwi i posadzki. Szkoła ma
nową, ekologiczną i tanią w utrzymaniu
instalację grzewczą. Docelowo w budynku będzie można prowadzić 12 oddziałów szkoły podstawowej oraz świetlicę
środowiskową, która przed laty została
zamknięta. 

Inwestycje

centralnego ogrzewania, rozbudowaliśmy system wentylacji mechanicznej
z zastosowaniem odzysku ciepła. Szkoła jest w pełni dostępna dla uczniów
niepełnosprawnych. 

Szkoła w Malcanowie
Szkoła po termomodernizacji

To w pełni przystosowany do potrzeb
dzieci współczesny obiekt. Został zaprojektowany tak, by przez lata służył
mieszkańcom gminy. Jest funkcjonalny
i skrojony na miarę. W stu procentach
wykorzystaliśmy gminną działkę i stary
niszczejący budynek. Szkoła ma 14 sal
lekcyjnych, szatnie, w pełni wyposażoną kuchnię i toalety przystosowane dla
najmłodszych dzieci. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne systemy grzewcze
i fotowoltaiczne. Jest starannie ocieplona.
Ma dobrze zagospodarowaną przestrzeń
wokół budynku. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w sąsiedztwie szkoły zainstalowano sygnalizację świetlną. Przy
szkole powstała pierwsza w naszej gminie pełnowymiarowa hala sportowa. 

Szkoła w Zakręcie
Tu powstało zupełnie nowe skrzydło, w którym znajduje się 19 sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne oraz 6 sal
do edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto powstała nowa kuchnia przystosowana do
sporządzania na miejscu posiłków dla ok.
400 uczniów. W szkole wymieniono okna,
drzwi, system grzewczy i elewację. 

Przedszkole w Woli Duckiej

Prace przy elewacji w Gliniance

Budynek po gimnazjum w Gliniance
To przede wszystkim termomodernizacja budynku, w tym modernizacja instalacji grzewczej, zastosowanie odzysku
ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi, ocieplenie stropu,
wykorzystanie zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego źródła energii. Do tego adaptacja strychu na 4 sale
z zapleczami. 

Wkrótce powstanie przedszkole i świetlica

SMS-owy system powiadamiania
to najszybszy sposób na pozyskanie najnowszych informacji. Mogą
Państwo zdecydować się także na
powiadomienia na pocztę email.

Nowa instalacja w budynku dawnego
gimnazjum

Szkoła w Wiązownie

Dobudowane skrzydło szkoły

Przedszkole powstaje na miejscu dawnej świetlicy wiejskiej „Kaprys”. Remont
starego budynku był nieopłacalny. Zdecydowaliśmy się na budowę od podstaw.
Dzięki temu i przedszkole, i świetlica
wiejska, będą wygodne i bezpieczne.
A w dodatku nowocześnie urządzone. 

Tu również powstało nowe skrzydło budynku. W szkole są już 22 sale lekcyjne
dla dzieci starszych i 9 dla najmłodszych.
Budynek przeszedł termomodernizację:
wymieniliśmy źródła ciepła i instalacje

Jeśli chcą być Państwo na bieżąco, wystarczy wejść na naszą
stronę tuwiazowna.pl i dokonać
rejestracji w systemie.
Mogą Państwo także do nas
zadzwonić pod nr 22 512 5 833
i podać nam dane. Przygotowaliśmy również ulotki, na których
rewersie można wpisać swoje
dane i przekazać ulotkę do Urzędu Gminy Wiązowna.

7

8

Inwestycje

| biuletyn samorządowy | Podsumowanie 2015–2018

Naprawa dróg
gminnych –
praca, która się
nie kończy

Równamy nasze
drogi sukcesywnie

Na terenie naszej gminy jest ponad 234 km dróg
– 75 km o statusie drogi gminnej i 159 km dróg
wewnętrznych będących w zarządzie gminy. Tylko niewielka ich część – 23,8 km posiada nawierzchnię asfaltową lub z kostki betonowej.
Pozostałe to drogi gruntowe, które wymagają
nieustannego równania i utwardzania.
Przez lata na tego typu usługi musieliśmy ogłaszać
przetargi. Gmina nie dysponowała własnym sprzętem, nie miała też wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafiliby takie prace przeprowadzić.
To się jednak
zmieniło. W 2016
Od 2015 roku:
roku
połączyliśmy dawny Za wyrównaliśmy 220 km dróg
kład Wodociągów
i Kanalizacji z Wy utwardziliśmy kruszywem
16 km dróg
działem
Technicznym Urzędu
Gminy Wiązowtj. 20%
na. W ten sposób
dróg gminnych
stworzyliśmy jednostkę, której zadaniem jest nie
tylko rozwój sieci kanalizacji i wodociągów, ale także utrzymanie, modernizacja i remonty gminnej infrastruktury. W tym dróg gminnych. To posunięcie

Plantowanie terenu

dało nam znacznie większe
możliwości. Dziś równanie
czy utwardzanie dróg gminnych nie wymaga szukania
podwykonawców. Zakład Gospodarki Komunalnej może
takie prace przeprowadzać
samodzielnie, także dlatego,
że w ostatnich latach zakupiliśmy odpowiedni sprzęt.
Dysponujemy równiarką, walcem drogowym, ciągnikiem
z przyczepą, koparką, wywrotką oraz maszyną do malowania pasów drogowych. To były
spore inwestycje, ale szybko
się zwracają.
W ciągu ostatnich trzech lat
do naprawy naszych dróg
zużyliśmy 11
tys. ton kruszywa betonowego i ponad
5 tys. ton kruszywa dolomitowego. Często
spotykamy się
z zarzutem, że
takie remonty są nieefektywne, bo po
roku utwardzone kruszywem
drogi i tak są
pełne dziur. To

prawda, ale taka podbudowa pozwala nam potem takie drogi skuteczniej równać.
W niektórych miejscach kruszywo wysypane dwa lata
temu dziś będzie podbudową
pod nawierzchnię asfaltową
(tak jest np. w Kącku). Na własnym doświadczeniu nauczyliśmy się także, że nie każde
kruszywo nadaje się do wysypania na drogę. Na początku
naszych inwestycji mieszkańcy narzekali, że tłuczeń jest
zbyt gruby, co utrudnia poruszanie się pieszych, albo zbyt
miękki, przez co jeżdżące samochody wzbijają tumany
kurzu. Zmieniliśmy dostawcę
tłucznia i poradziliśmy sobie
z tymi problemami.
Dziś interwencyjne naprawy dróg gminnych wykonujemy niemal od ręki. Sprzęt,
który zakupiliśmy, służy nam
non stop, gdy tylko pozwala na to pogoda. Długo jeszcze u nas gruntowe drogi
gminne nie zostaną pokryte
asfaltem, dlatego rozwój Zakładu Gospodarki Komunalnej
i sprawne naprawianie dróg
to gwarancja, że wszyscy będziemy w stanie dojechać do
domów. 

www.tuwiazowna.pl
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Przez gminę
pojedziemy ścieżką
rowerową

Pierwsza prawdziwa ścieżka
rowerowa w gminie
Ta droga rowerowa łącząca nas z gminą Halinów
i Józefowem przebiega przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew i Wiązownę. Budzi duże zainteresowanie. Z Państwa opinii wiemy, że to
bardzo oczekiwana inwestycja.

Ścieżka rowerowa
w Emowie

Nasi rowerzyści chwalą technologię, w której
ścieżka zostanie wykonana. Gładki asfalt jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż często ostatnio
stosowana kostka betonowa. Ścieżka, którą budujemy we współpracy z sąsiednimi samorządami
będzie kosztowała na naszym odcinku 7,6 mln zł.
Ale większość tej kwoty (4 905 010,66 zł) pochodzi

Trwają prace
w centrum
Wiązowny

z dofinansowania unijnego. Inwestycja przeprowadzona będzie na ponad 10-kilometrowym odcinku.
Oprócz drogi dla rowerów powstaną tu chodniki,
zatoki autobusowe, wjazdy na prywatne posesje.
To fundamentalnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w tej okolicy. To pierwsza ścieżka rowerowa budowana u nas z takim rozmachem.
Ścieżka, która jak mówią rowerzyści, ma sens, bo
pozwala wybrać się na wielokilometrową wyprawę.
Nie urywa się nagle i daje poczucie bezpieczeństwa
i komfortu. Zakończenie inwestycji przewidziane
jest na koniec listopada. To też pierwszy tak duży
projekt unijny, do którego przystąpiliśmy wspólnie
z sąsiednimi samorządami. 
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Wylewanie nakładki
asfaltowej

Finansujemy remonty
„powiatówek”, chociaż to
zadanie Powiatu
Od lat narzekaliśmy na stan dróg po- modernizację dróg powiatowych przekawiatowych w naszej gminie. Od lat zaliśmy w sumie ponad 7 mln 800 tys.
Gmina Wiązowna miała problemy zł. W tym samym czasie Powiat Otwocw nawiązaniu efektywnej współpra- ki zainwestował w drogi na naszym tecy z Powiatem Otwockim w kwestii renie 3 mln 100 tys. zł. To pokazuje, ile
remontów tych dróg. „Powiatówki” dróg zostałoby wyremontowanych, gdyto często podstawowe szlaki komu- by pozostawić tę kwestię tylko w gestii
nikacyjne w naszych małych miejsco- Powiatu Otwockiego.
wościach. Remonty tych dróg
z punktu widzenia powiatu niOd 2015 roku wyremontowano 23 fraggdy nie były priorytetem. To się
jednak zmieniło.
menty „powiatówek” w naszej gminie.

Łączny koszt inwestycji: ok 11 mln zł.

Zmieniło się wraz ze zwiększeniem tzw. pomocy finansowej
i rzeczowej, którą co roku przeUdział Gminy Wiązowna:
70% kosztów inwestycji
kazujemy jako gmina powiatowi.
Bez dotacji z naszej strony nasi
mieszkańcy nie mogliby liczyć na
poprawę stanu tych dróg. Przez lata sły- Ta współpraca bywa trudna, bo my
szeliśmy, że nasz lokalny samorząd nie jako samorząd przekazujemy Powiama wpływu na stan dróg powiatowych, towi pieniądze lub pomoc rzeczobo nimi nie zarządza. Od 2015 roku na wą, ale nasz wpływ na terminowość

przeprowadzanych robót jest nadal
ograniczony. Ale w tej kwestii mamy
już coraz więcej doświadczenia i kolejne inwestycje pokazują, że ta współpraca układa się coraz lepiej. Warto
to robić, bo w przeciwnym wypadku,
mieszkańcy małych miejscowości nigdy nie doczekają się remontów często jedynych dróg dojazdowych
do ich domów – mówi wójt Janusz BUDNY.
Od 2016 roku Gmina Wiązowna
współfinansowała remonty dróg
powiatowych na 23 fragmentach
przebiegających w naszej okolicy. Jeszcze nigdy w historii naszej
gminy w ciągu jednej kadencji
samorządu nie wyremontowano
tylu dróg powiatowych. Niektóre z nich,
jak np. fragment ul Kościelnej w Wiązownie, czekały na swoją kolej od kilkunastu lat. 

www.tuwiazowna.pl
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Jaśniej –
bezpieczniej!
Od 2015 roku oświetliliśmy ponad
26 km dróg w naszej gminie. Zainstalowaliśmy ponad 600 nowych lamp.
Rozwój oświetlenia ulicznego to jeden z podstawowych warunków dla
poprawy bezpieczeństwa.
Trzy lata temu w naszej gminie było ok.
1,4 tys. lamp. Dziś są ich prawie 2 tys. To
wzrost o ponad 40%. W tym czasie wydaliśmy na ten cel ponad 2 mln 700 tys.
zł. Prawie 600 tys. pochodziło z funduszu
sołeckiego. Co roku na zebraniach wiejskich mieszkańcy na oświetlenie przekazują największą część pieniędzy, którymi
dysponują.
Od 2015 roku w naszej gminie stosujemy zupełnie inne lampy. Ekologiczne

oprawy LED, które
ograniczają koszty
eksploatacji o ok.
15% w stosunku
do lamp sodowych.
Zastosowano oprawy LED o mocach:
28W, 31W, 41W, 52W oraz 55W w zależności od poszczególnych rozwiązań projektowych i kategorii oświetlanej drogi
(drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrzne). Oświetlenie budowaliśmy na terenie całej gminy. Wychodząc
z założenia, że to podstawa bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju naszej
okolicy.
Jeśli w Twojej okolicy zepsuła się uliczna lampa, zadzwoń albo napisz do nas.
Dzięki temu szybciej będziemy mogli ją

Nowoczesne lampy LED

naprawić, a Ty i Twoi sąsiedzi będziecie czuć się bezpieczniej. Jeśli nie pamiętasz nazwy ulicy, przy której stoi
latarnia, skorzystaj z gminnego portalu
mapowego. Osobą odpowiedzialną za
oświetlenie uliczne jest Ewa KORPIKIEWICZ-SADOCH, email oswietlenie@zgk-wiazowna.pl, tel. 22 789 01 33 wew.
203 lub 607 300 979 (pon. 8.00–18.00,
wt. – pt. 8.00–16.00). Po godzinach pracy można kontaktować się bezpośrednio
z konserwatorem oświetlenia, tel. 603
851 543. Warto o to zadbać dla wspólnego bezpieczeństwa! 

Etapami oświetlamy
naszą gminę
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Kolejne kilometry sieci
wodociągowej

Wodociągi
i kanalizacja
– jedno z najtrudniejszych
wyzwań
Od 2015 roku na rozbudowę wodociągów i kanalizacji wydaliśmy z naszego wspólnego budżetu
ponad 3 mln 600 tys. zł. Część z tych pieniędzy pochodzi wprost od mieszkańców w ramach
tzw. inicjatywy lokalnej, którzy współfinansują
rozwój sieci do ich domów. W tym czasie wybudowaliśmy ponad 18 km sieci kanalizacyjnej
i ponad 10 km wodociągów.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi
46 km. Od 2015 roku powiększyliśmy ją o 50%. Sieć
wodociągowa ma długość 195 km i w tym samym
czasie wydłużyliśmy ją o 5%. Nasze działania są skierowane przede wszystkim na rozwój kanalizacji, bo
wodociągami pokrytą mamy już niemal całą gminę.

Do wodociągów podłączyliśmy
426 domów, do kanalizacji 232

Sieć wodociągowa
pokrywa 93% gminy
Sieć kanalizacyjna
pokrywa 30% gminy
Do końca 2018 roku przewidziane są kolejne etapy
rozbudowy sieci wod-kan. Do wykonania zaplanowaliśmy 4,75 km sieci wodociągowej i 7,51 km sieci
kanalizacyjnej. W tym roku wykonamy też „Koncepcję skanalizowania centralnej części Gminy”, obejmującą swoim zakresem miejscowości Dziechciniec,
Pęclin, Malcanów, Lipowo i Kopki. To plan, który
w przyszłych latach pozwoli rozbudowywać kanalizację w tej części gminy.
Bardzo często zdarza się, że do Zakładu Gospodarki Komunalnej zgłaszają się mieszkańcy lub nowi

właściciele nieruchomości,
którzy nie rozumieją, dlaczego podłączenie ich domów do
sieci jest w najbliższym czasie niemożliwe. Dzieje się tak
dlatego, że ani kanalizacji,
ani wodociągu nie można budować fragmentami, tak jak
czasem buduje się drogi. Jeśli
od ostatniego fragmentu wodociągu do naszego nowego
domu jest daleko, a w dodatku po drodze nie ma innych
domów, nie możemy liczyć na
szybkie przyłączenie do sieci.
Zakład Gospodarki Komunalnej rozwija kanalizację tam,
gdzie jest najwięcej domów.
Tak, by wydając możliwie najmniej pieniędzy, podłączyć
do sieci możliwie najwięcej
budynków. I choć wydaje się
to ekonomicznie oczywiste,
czasem zdarza się nam o tym
zapominać.
Z drugiej strony wielu z nas
– mimo, że ma możliwość
podłączenia się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej
– nie chce wykonać przyłącza. Czasem właściciele nieruchomości wolą korzystać
ze starego, nieszczelnego
szamba niż z nowej sieci kanalizacyjnej. Obawiają się, że
ich rachunki znacznie wzrosną. To nieprawda. Czteroosobowa rodzina płaci za
ścieki odprowadzane do sieci średnio 96 zł miesięcznie.

Za nieczystości wywiezione
w tym czasie z szamba trzeba
zapłacić około 252 zł. Jasno
widać, że korzystanie z kanalizacji jest tańsze, a koszty budowy przyłącza szybko
się zwrócą.
W naszej gminie dawniej latem występował problem
niskiego ciśnienia wody
oraz jej nie najlepszej jakości. Dlatego w 2017 roku
w Rzakcie zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody.
Kosztowało to ponad 2 mln
300 tys. zł. Na tę inwestycję czekaliśmy 20 lat! Stacja
została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, jest nowoczesnym
i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności
do 1400 m3/dobę – stara stacja miała wydajność 550 m3/
dobę. W ten sposób rozwiązaliśmy jeden z poważnych
problemów naszej gminy. Testy wody przeprowadzane na
nasze zlecenie jasno pokazują, że nasza kranówka nadaje się do spożycia wprost
z kranu. Nie wymaga przegotowywania. Jest bezpieczna i dobrze smakuje. Urząd
przestał kupować wodę butelkowaną. Nasi klienci i goście piją kranówkę, którą
podajemy w dzbankach.
W ten sposób zaoszczędziliśmy sporo pieniędzy! 

www.tuwiazowna.pl
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Sieć świetlic wiejskich
Były nieremontowane od lat. W wielu nie było nawet ogrzewania. Świetlice wiejskie, choć bardzo potrzebne,
przez lata nie mogły doczekać się remontów. To się jednak zmieniło, bo
rozpoczęliśmy realizację planu remontów i budowy sieci świetlic wiejskich.
W ramach tego planu zbudowaliśmy
świetlice w Izabeli i Majdanie. A w Kopkach, Pęclinie i Stefanówce powstają
budynki. Każda z nich ma ponad 90
m 2. W każdej znajdzie się przestronna
sala, kuchnia, łazienka dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

To są skromne, ale bardzo funkcjonalne budynki. W ostatnim czasie
gruntownie wyremontowana została
świetlica w Kącku. Jeszcze w tym roku
termomodernizację przejdzie dawna
remiza strażacka w Porębach.
Nowo wybudowane budynki świetlic są
takie same w każdej wsi. Dzięki temu
zaoszczędziliśmy pieniądze na projekty
budowlane. W sumie cztery nowe świetlice kosztowały ponad 1,5 mln zł. Ale to
pieniądze, które warto wydać, bo świetlice w tak małych społecznościach jak nasze, to miejsca integracji mieszkańców.

Dla wielu z nas, szczególnie dzieci,
to także najprostsza możliwość korzystania z zajęć Gminnego Ośrodka
Kultury. Transport do Wiązowny czy
Woli Karczewskiej, gdzie odbywa się
najwięcej zajęć, nie zawsze jest możliwy. Gdy zajęcia dla dzieci odbywają
się tak blisko domu, może z nich skorzystać większa grupa chętnych. Jeśli
chcielibyście, by w Waszej świetlicy
zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne lub warsztaty, na Wasze propozycje czeka GOK, tel. 22 780 41 79,
email: gok@gok-wiazowna.pl 

Świetlica w Izabeli
to już mały
ośrodek kultury
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Takie będzie Centrum
Aktywności Lokalnej

Rewolucja
w centrum Wiązowny
Na tę zmianę czekaliśmy od lat!
Gmina przejęła pawilon GS w Wiązownie. Zamiast straszącego pustostanu powstanie tu Centrum
Aktywności Lokalnej. Przeniesiemy
też ośrodek kultury, który od lat ma
poważne problemy lokalowe.
Ten budynek powstał w latach 70-tych. Wyznaczał centrum Wiązowny.
Przez lata służył mieszkańcom – był
punktem charakterystycznym. Tyle, że
już dawno przestał być powodem do
dumy. Podupadły i zniszczony straszył
swoim wyglądem.
Chcemy radykalnie zmienić funkcje tej
przestrzeni. Bo czy potrzebny nam tam
pawilon handlowy? W okolicy jest kilka
sklepów spożywczych. Od mniejszych
– rodzinnych, po duże delikatesy. Na
dodatek już wkrótce w Góraszce powstanie gigantyczne centrum handlowe, a w nim kolejne sklepy. A nam,
mieszkańcom gminy, oprócz miejsca
do robienia zakupów, potrzebne jest

też miejsce do tego, żeby pobyć razem.
Potrzebna jest przestrzeń dla ośrodka
kultury, który od lat ma kłopoty lokalowe i miejsce, w którym mieszkańcy
gminy mogliby rozwijać swoje talenty,
umiejętności. Bawić się i uczyć. Miejsce, w którym będzie można odpoczywać, organizować imprezy. Miejsce
wspólne. Dla wszystkich, którzy będą
chcieli z niego korzystać – mówi wójt
Janusz BUDNY.
Takie miało być WCK (Wiązowskie Centrum Kultury). Miało powstać w centrum Wiązowny, tam gdzie dziś jest
Park Gminny. Takiego budynku, jak ten
projektowany przed kilkoma laty, nie
odtworzymy. Tamta dotacja z Unii Europejskiej przepadła. Dziś musimy szukać
innych rozwiązań po to, by nie przegapić kolejnej szansy. Tą szansą jest
modernizacja, rozbudowa i gruntowny remont istniejącego budynku. Podzieliliśmy cały plan dla tego terenu na
etapy, tak żeby dało się je finansować
z rocznego budżetu i małymi krokami

zrobimy to, co wydawało się niemożliwe przez lata.
Budynek przeznaczony będzie dla
dzieci, dorosłych, osób niepełnosprawnościami oraz z trudnościami
społecznymi. Pomieszczenia obiektu w większości zaprojektowane zostały jako wielofunkcyjne. W budynku
wymienione zostaną okna, instalacja
grzewcza, kotłownia. Zmieniona zostanie elewacja. W przyszłości dobudowana będzie sala widowiskowa.
Głównymi użytkownikami budynku
będą Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”.
Wokół budynku zmieni się układ komunikacyjny, powstaną wijące się po
terenie ścieżki – nawiązujące do istniejących ścieżek skweru przed urzędem,
zbudowane zostaną parkingi. Pierwszy etap modernizacji zakończy się do
grudnia 2018 roku. Szacowany koszt
przebudowy to 6,1 mln zł. 

www.tuwiazowna.pl

Zmieniliśmy sposób zarządzania
w urzędzie

Dostosowujemy urząd do Państwa potrzeb

Dłuższe poniedziałki,
pracująca sobota
Od 2015 roku pracujemy nad tym, by
nasz urząd był jak najbardziej przyjazny
mieszkańcom. Żeby ułatwić załatwianie spraw wydłużyliśmy godziny pracy. W poniedziałki urząd jest czynny do
18-stej. To kilkuletnie już doświadczenie
pokazuje, jak ważna dla mieszkańców
jest taka możliwość. Wielu z nas pracuje
bowiem poza granicami gminy i nie ma
szans załatwić urzędowych formalności
w godzinach od 8.00 do 16.00. Rozwinięciem tego pomysłu jest akcja „pracująca sobota”. Dwa razy w roku otwieramy
urząd dla Państwa także w sobotę. To
działa, bo za każdym razem odwiedza
nas więcej interesantów. Zapraszamy! 

Przyczyną wprowadzenia zmian organizacyjnych były błędy w poprzednim sposobie funkcjonowania urzędu, o których
informowali sami mieszkańcy i pracownicy, np. rozmycie odpowiedzialności za
realizowane zadania, generowanie zbyt
wysokich kosztów funkcjonowania urzędu, nieefektywność pracy przy dużym jej
nakładzie. Wójt wprowadził nowe metody zarządzania i obowiązek podnoszenia
kwalifikacji kadry. Komórek organizacyjnych jest mniej, co powoduje także
zmniejszenie kadry kierowniczej. Ograniczana jest także liczba pracowników
przy jednoczesnym wzroście liczby obsługiwanych mieszkańców. Cotygodniowe spotkania naczelników wydziałów
z wójtem pozwalają ustalić priorytetowe zadania na najbliższy czas. 

Upraszczamy te procedury urzędowe,
które zależą od nas. Tak, by mieszkańcy
mieli jak najmniej dokumentów do wypełnienia, dzięki czemu skraca się czas
oczekiwania na załatwienie wielu formalności. To widać np. w Wydziale Planowania Przestrzennego. W 2014 roku urząd
wydał 438 decyzji o warunkach zabudowy, a od 2015 roku do końca maja tego
roku – już 2134 decyzji. 

Wydajemy ponad 600 warunków zabudowy rocznie
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sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz prawnik jest
po to, by Ci pomóc. 

Zrobimy zdjęcie do dowodu
Od marca można w naszym urzędzie
gminy zrobić zdjęcie do dowodu osobistego. Mamy już pierwszych zadowolonych klientów. Kolejne udogodnienie to
drukowany wniosek o wydanie dowodu.
Nie trzeba ręcznie go wypełniać. Nasi
urzędnicy wydrukują z systemu gotowy
formularz, który trzeba tylko własnoręcznie podpisać. Gdy dowód będzie już gotowy, poinformujemy o możliwości jego
odbioru. Przypominamy, że na dowód
osobisty czeka się do 30 dni. Można go
wyrobić w dowolnej gminie albo przez Internet, bez wychodzenia z domu. 

Dowód osobisty – u nas jeszcze prościej
Omawianie najważniejszych zadań

Upraszczamy procedury, działamy
szybciej

Samorząd

Prawnik radzi. Za darmo
Tę usługę w urzędzie wprowadziliśmy po
to, by pomóc osobom, których nie stać na
opłacenie prawnika czy radcy prawnego.
Zatrudniony w urzędzie prawnik za darmo konsultuje wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się do niego nasi mieszkańcy.
Na konsultacje można się umówić poprzez
sekretariat wójta (22 512 5 801). Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą
komplet dokumentów, które mogą być
potrzebne prawnikowi do oceny Twojej

Prawnik zaprasza trzy razy w tygodniu

Zmieniliśmy przestrzeń wokół
urzędu
Jeszcze 4 lata temu teren wokół urzędu był zaniedbany. Pamiętają Państwo
fragment ogrodzenia, na którym latami
wisiały banery reklamowe, zaniedbaną
zieleń przed wejściem do budynku. Już
mało kto to pamięta, bo dziś w tym miejscu jest skwer, kwitnące przez cały sezon
kwiaty, mamy alejki i ławki, na których
można odpocząć. Zamiast starego ogrodzenia mamy galerię plenerową, w której
eksponujemy zdjęcia dotyczące historii
i dużych wydarzeń z naszej gminy. 

Stworzyliśmy skwer im. gen. Stefana
Grota-Roweckiego
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Chwalą nas!
W samorządzie nie chodzi o nagrody. Nie o konkursy i splendor. Chodzi
o pracę na rzecz ludzi, którzy powierzyli nam to zadanie. Kilka lat temu
Gmina Wiązowna znana była jedynie
z Półmaratonu Wiązowskiego i pokazów lotniczych w Góraszce. Dziś doceniani jesteśmy za rozwój nie tylko
na Mazowszu, ale także na terenie
całej Polski. Praca naszych mieszkańców, społeczników i samorządowców,
którzy działają na rzecz gminy doceniona została w kilku ogólnopolskich
konkursach.

pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich na Mazowszu. Statuetka „Orzeł Polskiego Samorządu” – nagroda plebiscytu
jest potwierdzeniem sukcesu, a zarazem
inspiracją i wzorem dla innych. Nagrodzeni tytułem i statuetką „Orła Polskiego
Samorządu” wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu w regionie. Jest
to plebiscyt realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów SAMORZĄDOWA MARKA ROKU już
od kilkunastu lat.

Pasjonat Sportowej Polski
Wójt Gminy Wiązowna w październiku
2017 roku został nagrodzony wyróżnieniem „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawanym przez Klub Sportowa Polska.
Janusz BUDNY na tej samej gali zdobył również tytuł „Inwestor na medal”.
Wójt tę nominację otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
ze szczególnym uwzględnieniem budowy
hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Malcanowie.

Perły Samorządu 2016
Wójt Janusz BUDNY został wyróżniony
w rankingu „Perły Samorządu” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.
W rankingu oceniane są m.in. sprawność
strategiczna i operacyjna, wykorzystanie
potencjału społecznego oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości
życia mieszkańców.

Nagroda w plebiscycie Orły Polskiego
Samorządu

Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski i Inwestor na Medal

Sportowa Gmina 2016 i 2017
Gmina Wiązowna dwukrotnie znalazła
się wśród nagrodzonych tytułem „Sportowa Gmina”. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom, które w szczególny
sposób starają się o rozwój kultury fizycznej na swoim terenie, np. poprzez
budowę obiektów sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój
różnych dyscyplin sportu i organizację
imprez sportowych, popularyzujących
sport wśród mieszkańców.

Wyróżnienie dla Wójta Gminy Wiązowna
w plebiscycie Perły Samorządu 2016

Mazowiecka Gmina Roku 2016
Gmina Wiązowna otrzymała tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 2016 w ogólnopolskim plebiscycie pod nazwą
„Orły Polskiego Samorządu”, zajmując
Laureaci plebiscytu Sportowa Gmina Roku

Wyróżnienie w plebiscycie Sportowa
Gmina Roku 2016

www.tuwiazowna.pl

Srebrna odznaka PSB za organizację
Półmaratonu Wiązowskiego
Polskie Stowarzyszenie Biegów wyróżniło wójta Janusza
BUDNEGO Srebrną Odznaką Stowarzyszenia. Zarząd
PSB docenił jego pracę na rzecz popularyzacji biegów w Polsce
oraz bardzo dobrą organizację Półmaratonu
Wiązowskiego.
Odznaka PSB

Modernizacja Roku
Rewitalizacja Skweru im. generała Grota-Roweckiego, budowa Galerii Plenerowej przy Urzędzie Gminy oraz adaptacja
części budynku w Woli Karczewskiej na
Dom „Senior-WIGOR” to inwestycje, które znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015”.
Inwestycje te w 2016 r. w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami zajęły w swoich
kategoriach kolejno dwa drugie i trzecie
miejsce.

– Jeśli samorząd jest blisko ludzi i potrafi zauważyć to, co dla mieszkańców
jest najistotniejsze, to mieszkańcy szybko przyłączają się i pomagają w realizacji
tych planów. Z drugiej strony, jeśli radni
naprawdę żyją w swoich okręgach, znają swoich wyborców, widują się z nimi, to
zdecydowanie łatwiej im działać. Ostanie
lata w naszej gminie to dowód, ile znaczy idea samorządności i jak ważne dla
nas wszystkich jest to, że mamy bezpośredni wpływ, komu powierzamy zarządzanie gminą.

Samorząd

2016 pozwala wskazać i wyróżniać podmioty o znaczącym zaufaniu społecznym,
które są swoistymi rynkowymi liderami
ze względu na rzetelność oraz najwyższą
jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Organizatorem projektu
pod nazwą „Laur Społecznego Zaufania”
jest Instytut Badań Marki.

Samorząd równych szans 2017
Zostaliśmy wyróżnieni w IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017
za utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”. Konkurs organizowany jest przez
Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”
została powołana w 2017 roku. Jej pracownicy zajmują się m.in. świadczeniem
usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, porządkowaniem zieleni w przestrzeni publicznej,
mają też prowadzić kawiarnię w przyszłym Centrum Aktywności Lokalnej.

Certyfikat Laur społecznego zaufania

Nagroda Kierbedziów
Nagroda im. Kierbedziów w kategorii
„Samorząd przyjazny bibliotece” została przekazana wójtowi w maju za działalność na rzecz rozszerzenia gminnej
i powiatowej sieci bibliotecznej oraz
wspieranie edukacji czytelniczej. Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st.
Warszawy. Laureaci Nagrody to osoby
i instytucje szczególnie zaangażowane
w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Modernizacja Roku 2015 i 2016

Ranking Politechniki
W tym rankingu nasza gmina zajęła 5
miejsce spośród gmin wiejskich. Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są
dane GUS. Pod uwagę brane są wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na tysiąc
mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na tysiąc mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. To
działa w dwie strony – mówi przewodnicząca Rady Gminy Renata FALIŃSKA
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Dyplom Samorząd Równych Szans 2017

Laur Społecznego Zaufania
Wójt Janusz BUDNY otrzymał dwukrotnie certyfikat – Laur Społecznego Zaufania. To prestiżowa i jedyna w swoim
rodzaju nagroda, jaką honorowane są
przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów
reputacji rynkowej. Przyznawana od roku

Nagroda im. Kierbedziów dla Wójta Gminy
Wiązowna
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Plany, które
pozwalają
zmieniać
gminę
Łączna powierzchnia przyjętych w latach 2014–2018 planów to około
420,5 ha – ponad 4,1 % gminy. Przy
czym pokrycie planami do 2015 roku
wynosiło 270,8 ha co stanowiło około
2,6% gminy (obecnie 6,7%). Od 2015
roku zwiększyliśmy pokrycie planami
o 255% w stosunku do stanu na 31
grudnia 2014 r.
Dziś mamy otwarte procedury dla 21
takich dokumentów. Po ich uchwaleniu 18% powierzchni Gminy Wiązowna będzie objęte miejscowym planem
zagospodarowania. To oznacza łatwiejszy rozwój, nowych inwestorów i pewność, w jakim kierunku będzie rozwijała
się okolica.
Nasi urzędnicy pracują teraz nad planami, które łącznie obejmują 1300 ha
powierzchni gminy. Plany określą przeznaczenie danego terenu oraz warunki
zagospodarowania i możliwej zabudowy.
To ważne dla właścicieli oraz tych osób
czy podmiotów, które zamierzają inwestować na danym terenie. Z planu miejscowego można dowiedzieć się m.in.:
 jaki rodzaj zabudowy można sytuować
oraz jakie są wymogi co do jej formy
i gabarytów (np. wysokość, kąty nachylenia połaci dachowych, stosowane materiały),
 
jaką powierzchnię działki można
zabudować,
 jaka jest minimalna odległość zabudowy od drogi,
 jaki przebieg mają zaplanowane drogi
publiczne, jak również jakie są ustalenia dotyczące szerokości już istniejących dróg.

Plany zapewniają ład
urbanistyczny

Plan zawiera również szereg ważnych
informacji
dotyczących
granic obszarów chronionych, terenów zalewowych, umiejscowienia pomników przyrody, obiektów
zabytkowych, elementów infrastruktury technicznej wraz ze strefami ochronnymi.
Z punktu widzenia rozwoju naszej
gminy najpilniejsze do uchwalenia są plany dotyczące północnej
części. Tam, ze względu na rozwój
dróg (autostrady A2 i drogi S17),
już wkrótce usytuowanych może
zostać wiele znaczących inwestycji. Takich terenów już szukają
inwestorzy, którzy chcą tu wybudować swoje przedsiębiorstwa. Do
tej pory ich działania były utrudnione. Nie łatwo bowiem inwestować
miliony złotych na terenach, które
nie są objęte miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Przyjęcie tego planu to dobra informacja dla właścicieli położonych
tam nieruchomości. Ceny działek,
ze względu na zainteresowanie dużego biznesu, w krótkim czasie znacząco wzrosną. Do tej pory przyszły
rozwój dróg był dla właścicieli nieruchomości z tej części gminy problemem, bo obniżał ceny działek
pod zabudowę mieszkaniową lub
wręcz uniemożliwiał ich sprzedaż.
Teraz, gdy przeznaczenie terenu
jest oczywiste i uregulowane, obrót

nieruchomościami pod zabudowę
biznesową stanie się prostszy. To
przyniesie korzyści dla wszystkich
mieszkańców. Nowe inwestycje
oznaczają większe wpływy z podatków, które zasilą naszą wspólną kasę. A to pozwala naprawiać
drogi, remontować szkoły, wspierać seniorów itd.
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego to bardzo
długa i droga procedura. Gminy
najczęściej zlecają przygotowanie
takich dokumentów zewnętrznym
firmom. Od 2016 roku urzędnicy
Wydziału Planowania Przestrzennego regularnie podnoszą swoje
kompetencje. Finansowane przez
gminę kursy właśnie zaczynają się zwracać. Dziś nasi urzędnicy pierwszy plan sporządzili
samodzielnie. A to oznacza bardzo realne oszczędności w kasie gminy. To właśnie pieniądze
na opracowywanie takich planów hamują większość samorządów w ich przygotowywaniu.
U nas było podobnie. Dziś kończymy procedury dla planów, które
zaczęły powstawać nawet 10 lat
temu! Dlatego postanowiliśmy inwestować w naszych ludzi, a nie
w zewnętrzne firmy. Dzięki temu
w kolejnych latach taniej będziemy mogli opracować większą liczbę planów. 

www.tuwiazowna.pl

Rada Gminy Wiązowna
– trudna kadencja pełna śmiałych wyzwań
Od początku tej kadencji samorządu
założyliśmy, że działalność naszych
samorządowców powinna być wyjątkowo transparentna i przejrzysta.
Staramy się, żeby mieszkańcy gminy
mieli dostęp do informacji i planów,
nad którymi pracują radni.
Dlatego przed każdym posiedzeniem rady
publikujemy na stronie internetowej www.
tuwiazowna.pl opis uchwał, nad którymi pracować będą radni. Zależy nam na tym, żeby te
opisy były zrozumiałe i czytelne dla naszych
mieszkańców. Nie chodzi o to, by opublikować
suchy, urzędowy tekst przyjmowanych dokumentów. Chcemy, by wszyscy mieli szansę
zrozumieć, jakie konsekwencje niosą za sobą
te uchwały. Dlaczego radni je podejmują i co
z tego wynika. Informacje o sesji zawsze pojawiają się na stronie www.tuwiazowna.pl łącznie z zaproszeniem na sesję. Chcemy, by pracę
radnych mieszkańcy mogli obserwować z bliska. Sesje Rady Gminy Wiązowna można od
maja 2018 r. oglądać na żywo w transmisji
internetowej.
O opinię na temat pracy samorządu, współpracy z urzędem i realizacji budżetów zapytaliśmy radnych. Poniżej publikujemy ich
wypowiedzi.

Renata Falińska
– Przewodnicząca Rady Gminy
To była dla mnie
najbardziej pracowita kadencja samorządu w naszej
gminie. Nie dlatego,
że na co dzień mierzyliśmy się z wyzwaniami, nie dlatego, że ciągle się czegoś o samorządzie uczymy. To była trudna kadencja, bo
od samego początku zakładaliśmy, że Gmina Wiązowna w ciągu tych czterech lat musi
rozwijać się dynamiczniej niż kiedykolwiek
przedtem. Nie mieliśmy czasu na powolny,
sukcesywny rozwój. Potrzebny był skok. I ten
skok – szczególnie w kwestii infrastruktury
– naprawdę się udał. Mamy nowe szkoły,
wyremontowaliśmy wiele dróg, chodników,
ciągów rowerowo pieszych, zbudowaliśmy
nowe świetlice wiejskie i zrobiliśmy wiele
innych rzeczy od małych po duże. Z drugiej
strony musieliśmy przygotować naszą gminę
na ogromny wzrost inwestycji biznesowych.
Uwolnić tereny pod te inwestycje. Skoordynować działania w związku z budową strategicznych dróg. To wszystko już dziś widać

w naszej okolicy. A za kilkanaście miesięcy
będzie widoczne jeszcze bardziej. To było
trudne zadanie, ale poradziliśmy sobie z nim
w dużej mierze dzięki jednomyślności Rady,
Wójta i Pracowników Urzędu. Wiele uchwał
podejmowaliśmy absolutnie jednomyślnie. Przy wielu decyzje zapadały ogromną
większością głosów. Nasi radni udowodnili, że mimo różnych interesów mieszkańców
z różnych części gminy, przy projektach strategicznych potrafimy współpracować. To się
opłaciło. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie
wszystkie potrzeby mamy szansę zrealizować. Ale mamy też śmiałe pomysły na kolejne lata i wiemy już dziś, jak je urzeczywistnić.
Praca z taką Radą i z takimi Radnymi, Wójtem i Pracownikami Gminy dała mi mnóstwo
satysfakcji, tym większej, że efekty naprawdę
widać gołym okiem.

Stanisław
Bogucki
Większość radnych
rozpoczynających
pracę w obecnej kadencji miała już poza
sobą doświadczenia
z poprzednich lat.
Dominowała chęć współpracy pomiędzy radnymi oraz na linii radni – wójt. W efekcie wytworzyła się dobra atmosfera, pozwalająca
rozwiązywać problemy i wyzwania stojące
przed Samorządem Gminnym. Na podkreślenie zasługują wzrastające systematycznie z roku na rok dochody Gminy. Pozwoliło
to na zaspokajanie potrzeb i wyzwań stojących przed Gminą, a tych jest dużo. Niektóre
z nich to: reforma oświaty, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg, oświetlenia
ulicznego, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, poprawa stanu środowiska poprzez budowę wodociągów
i kanalizacji, planowanie przestrzenne. To
tylko część zadań realizowanych obecnie.
Dodatkowym elementem, który będzie rzutował na życie mieszkańców są inwestycje drogowe (budowa autostrady i drogi
nr 17), które rozpoczęły się na terenie Gminy. W centralnej części Gminy pilnych rozwiązań wymaga: budowa dróg, poprawa
stanu środowiska poprzez budowę kanalizacji i gazyfikację, poprawa funkcjonowania
sieci internetowej, poprawa stosunków wodnych (udrożnienie istniejących rowów), planowanie przestrzenne. Są to zadania stojące
przed obecną i następną kadencją Rady Gminy Wiązowna.

Samorząd
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Andrzej Cholewa
Poprzedni
rok,
a w zasadzie upływająca kadencja, przebiegała pod znakiem
zrównoważonego
rozwoju gminy. Najlepiej to widać analizując wydatki na inwestycje. Każda miejscowość
może pochwalić się nowymi realizacjami,
z których mieszkańcy aktywnie korzystają. Co
dalej? Czeka nas teraz 2 lata wielkiego placu
budowy S17/A2 i to będzie ciężka próba dla
nas mieszkańców.

Marzena Dach
W kadencji 2014–
–2018 Wójt Gminy
Janusz BUDNY oraz
Radni postawiliśmy
na
zrównoważony rozwój. Świadczą o tym wszystkie
uchwały budżetowe i Wieloletnie Prognozy
Finansowe, które podjęliśmy przez te cztery lata. Mieszkańcy naszej Gminy chcą, aby
inwestycje przyczyniały się do poprawy jakości życia na tym terenie. I dlatego skupiliśmy się na rozwoju infrastruktury – drogi,
kanalizacja, wodociągi, oświetlenie, place
zabaw, siłownie plenerowe, komunikacja,
świetlice wiejskie a także oświata, kultura,
sport i bardzo duży projekt obejmujący remonty i rozbudowę szkół, to tylko niektóre
ze zrealizowanych. Co roku budżet na wydatki inwestycyjne był większy, 2018 rok to historyczny rekord, bo jest to ponad 32 mln zł,
co pozwoli na realizację wielu kosztownych
inwestycji. Słuchaliśmy mieszkańców, wspieraliśmy ich inicjatywy lokalne, wiedzieliśmy,
przez to co i gdzie należy wykonać. Na pewno nie wykonaliśmy wszystkiego, ale zrobiliśmy duży krok w kierunku polepszenia życia
naszym mieszkańcom.

Robert
Dąbrowski
W 2018 r. 30% budżetu zostało przeznaczone na wydatki
inwestycyjne. Budowane są nowe odcinki wodociągów
i kanalizacji, stawiane są nowe punkty oświetleniowe. Wspomagamy powiat otwocki
w remontach dróg powiatowych oraz remontujemy nasze drogi gminne (zakup maszyn do
realizacji tych zadań). Z tych środków budujemy również sieć świetlic wiejskich. Fundusze
sołeckie także pochodzą z budżetu, a są wydawane zgodnie z wolą mieszkańców. Gmina
część środków przeznacza na wsparcie inicjatyw lokalnych, które cieszą się dużym powodzeniem. Dużym wyzwaniem dla przyszłych
budżetów będzie budowa i rozbudowa szkół,
która trwa na ogromną skalę. Otrzymaliśmy
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środki na budowę ścieżki rowerowej przez
naszą Gminę, ale część kwoty musimy dołożyć z budżetu. Ubolewam nad faktem, że nie
wszystkie miejscowości skorzystały z tak dużej kwoty wydatków inwestycyjnych, ale trzeba mieć nadzieję, że w następnych latach też
będzie tak duża kwota na inwestycje i „zapomniane” miejscowości otrzymają potrzebne środki.
Rada razem z Wójtem po pierwszym roku
urzędowania doszli do porozumienia i teraz bardzo rzadko się zdarza, aby ktoś negował projekty uchwał przedstawiane
przez Wójta. Na wszystkie tematy możemy
otwarcie rozmawiać, a w razie niejasności
zawsze znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie. W ciągu całej kadencji znacząca kwota została przeznaczona na wydatki
inwestycyjne, co widać po zmieniającym
się krajobrazie wokół Nas, poprawiającym
komfort życia mieszkańców.

Wojciech Doman
Zaczynaliśmy tę kadencję z budżetem
około 48 mln po
stronie dochodów
i około 55 mln wydatków. Teraz nasze
dochody to ponad
88 mln, przy wydatkach niespełna 98 mln.
Podsumowując, na plus: zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe prawie trzykrotnie; inwestowanie w transport zbiorowy;
tworzenie planów, które mogą nam przynosić dochody, tak jak plan zagospodarowania
przestrzennego „Duchnów – aktywizacja gospodarcza”; tworzenie nowego posterunku
policji czy podejmowanie często odpowiedzialnych i ryzykownych projektów, między
innymi drugi w Polsce przypadek tzw. hybrydowego PPP. Na zero – realizacja rozbudowy placówek oświatowych w ramach PPP
(nieakceptowana przeze mnie współpraca
z firmą Siemens); nie do końca zrozumiały
przeze mnie wybór wniosków mieszkańców
do budżetu. Na minus: ciągle bardzo duża
różnica w inwestycjach i wydatkach gminy
po stronie północnej gminy, kosztem części
południowej i nierozwiązanie problemów
z ośrodkami zdrowia.

Magdalena
Koczorowska-Szlassa
Mijająca kadencja
samorządowa była
czasem intensywnego rozwoju naszej gminy. Budżet
z roku na rok rośnie, co umożliwia znaczny
wzrost inwestycji. Wystarczy rozejrzeć się
dookoła, żeby stwierdzić, jak bardzo zmieniło się nasze otoczenie w ostatnich latach.
I, co ważne, dotyczy to każdej miejscowości. Rozwój gminy to również wzrost liczby
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mieszkańców. Wymusza on niejako inwestycje, takie jak rozbudowy szkół, budowy
i naprawy dróg, oświetlenia, kanalizacji. Nie
było dotąd w naszej gminie tylu inwestycji
przeprowadzonych, trwających lub planowanych w czasie jednej kadencji samorządu. Jeszcze w tym roku powinny zostać
oddane do użytku zmodernizowane i rozbudowane szkoły w Wiązownie, Zakręcie
i Gliniance oraz nowe przedszkole w Woli
Duckiej. Niedługo ruszy budowa targowiska,
przebudowa dawnego pawilonu handlowego na centrum kultury, powstają nowe świetlice wiejskie, place zabaw. Remontowane
i przebudowywane są drogi gminne, dofinansowywane przebudowy dróg powiatowych (niestety, na rzetelność powiatu nie
mamy wpływu, przez co nawet za nasze pieniądze powiat nie dotrzymuje często terminów prac), uczestniczymy w programach
wojewódzkich i powiatowych, czego efektem jest choćby budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy nas z Józefowem
i Halinowem. Wisienką na torcie jest park
centrum, który bardzo ożywiła kolorowa
fontanna :) I to wszystko dzieje się w dość
trudnym dla gminy czasie przebudowy DK
17 i budowy A2, które to inwestycje również angażują władze gminy i obciążają nas
trudnymi decyzjami, jak choćby zaplanowanie rozwoju terenów przylegających bezpośrednio do tych inwestycji. W tym celu
powstają plany zagospodarowania przestrzennego, które mają również za zadanie
uporządkowanie przestrzeni publicznej i zapewnienie ładu architektonicznego i komunikacyjnego. Od pewnego czasu pracują nad
nimi nie zewnętrzne firmy, które nie znają naszych realiów, ale zespół urzędników
naszego urzędu, który został do tego odpowiednio przygotowany. Na zakończenie
chcę jeszcze podkreślić, że to wszystko nie
byłoby możliwe, gdyby nie dobra, zgodna
współpraca wszystkich radnych Rady Gminy, Wójta oraz urzędników.

Krzysztof
Kołakowski
Kończącą się kadencję należy ocenić pozytywnie. Budżet z roku
na rok się zwiększa,
kwoty na inwestycje
również, a to bezpośrednio przekłada się na życie mieszkańców.
Współpraca przebiega bez zastrzeżeń. Niestety,
martwi brak efektów naszych działań w odniesieniu do sortowni śmieci w Woli Duckiej.

Mariola Kublik
Kadencja 2014–2018
mija
pod
znakiem harmonijnego rozwoju Gminy
Wiązowna. Dzięki
dobrej współpracy
Rady i Wójta udało

się podjąć wiele wyzwań jakimi niewątpliwie są: rozbudowa i termomodernizacja
szkół i budowa przedszkola, poprawa jakości dróg gminnych i powiatowych, budowa
ścieżki rowerowej, budowa świetlic wiejskich, oświetlenia, kanalizacji i wiele, wiele innych… Przed nami jeszcze kilka dużych
inwestycji, takich jak budowa targowiska
i remont pawilonu w Wiązownie, więc pracy nie zabraknie…

Anna Lech
Rok 2017 był zdecydowanie pomyślnym
dla naszej Gminy i przyniósł duże
zmiany na lepsze. Są
to efekty widoczne,
a przede wszystkim
odczuwalne przez naszych mieszkańców.
Dla każdego mieszkańca gminy to coś innego jest ważne i jest to zrozumiałe. Dla mnie
jako Radnej jest najważniejsze, że Wójt stara się konsekwentnie realizować plan zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Gdybym
miała wskazać najważniejsze działania byłyby to inwestycje: rozbudowa szkół, budowa dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych,
oświetlenie ulic, wodociągi, nowe plany
zagospodarowania przestrzennego, w 100
% zrealizowany fundusz sołecki itp. Myślę,
że każdy z nas ma powód do zadowolenia
z jego osiągnięć.

Bogumiła
Majewska
Kończąca się kadencja samorządu to czas dobrej
i efektywnej pracy
skutkującej poprawą jakości życia
mieszkańców naszej gminy i jej zrównoważonemu rozwojowi. Przed wyborami
najczęściej zgłaszane postulaty dotyczyły poprawy jakości dróg i towarzyszącej
im infrastruktury (chodniki, oświetlenie)
oraz rozbudowy szkół na terenie gminy.
Po czterech latach można z satysfakcją
stwierdzić, że Gmina Wiązowna dysponuje wystarczającą bazą lokalową, by nauka w szkołach odbywała się w systemie
jednozmianowym. W znacznym stopniu
poprawiła się również jakość dróg zarówno gminnych, jak też powiatowych.
Powstały ciągi pieszo-rowerowe, a wiele ulic zyskało nowoczesne oświetlenie.
Jednak mimo dużego postępu w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia.
Inne pozytywy mijającej kadencji to:
wzrastająca ilość terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego,
poszerzenie oferty kulturalnej i opiekuńczo – dydaktycznej, dzięki znakomitej
pracy takich instytucji jak GOPS, GOK
czy Biblioteka Gminna.

www.tuwiazowna.pl

Rafał Nejman
Pracę w samorządzie
oceniam
wysoko.
Rozsądne, wypracowane decyzje oraz
współpraca na wielu szczeblach i dobre
relacje z urzędem
przyniosły wymierne efekty. Poprawił się pozytywny wizerunek rady gminy, wójta, sołtysów
i samego urzędu gminy. Jest znacznie lepiej,
całkowicie inaczej niż przed czterema laty.
Z punktu wykonanych inwestycji ta kadencja
to znaczny postęp dla gminy. Widać rozwój
infrastruktury gminnej niemal w każdej miejscowości. Nowe drogi i chodniki, nowoczesne
oświetlenie uliczne, szerokie ścieżki rowerowe, rozbudowujące się szkoły; ładne przestrzenie publiczne. Jest się czym pochwalić.
Inwestycyjne wydatki gminy są oparte na kredytach. Tak jest łatwiej i szybciej. Nasze finanse zależą od liczby mieszkańców i firm. Gmina
się rozbudowuje, powstają nowe firmy, przybywa mieszkańców. Pomimo zadłużenia możemy być spokojni o finanse gminy. Rozwój
jest naszym najlepszym zabezpieczeniem.
Największe wyzwanie to budowa/rozbudowa szkół i placówek oświatowych w ramach
programu PPP. Dalej budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz bezpieczeństwo wodne –
budowa SUW Rzakta. Przyszłe wyzwania to
przede wszystkim rozwiązania komunikacji lokalnej dla całej gminy, z nowymi połączeniami
BUS/SKM. Jest jeszcze dużo do zrobienia i poprawienia w naszej gminie. Najważniejsze, że
są pomysły i ciekawe rozwiązania, tylko trzeba czasu, by to dobrze zrealizować. Nowoczesne centrum kultury w Wiązownie czy nowy
posterunek policji… Jeszcze dużo, dużo więcej,
ale najlepiej wie o tym Wójt.

Irena Nowak
Kadencja 2014 –
2018 dobiega końca. Z doświadczenia
dwóch poprzednich
kadencji,
stwierdzam, że te ostatnie
lata były najbardziej
owocne. Był to czas intensywnej pracy i bardzo dobrej współpracy między Radą Gminy
a Wójtem, który zaowocował wieloma inwestycjami, począwszy od oświetleniowych,
drogowych, ciągów pieszo-rowerowych, przez
modernizację SUW-ów, po te najważniejsze
i najdroższe – modernizację i rozbudowę naszych szkół w partnerstwie publiczno-prywatnym. O wielości inwestycji świadczą wydane
na nie kwoty, np. w 2016 r. prawie 16 mln 200
tys., w 2017 r. prawie 20 mln, a na 2018 r. zaplanowaliśmy przeszło 32 mln. Również w tej
kadencji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uchwaliliśmy najwięcej
planów miejscowych. Olbrzymią część naszego budżetu (przeszło 7,8 mln) przez ostatnie

lata (2015–2017) przeznaczyliśmy na pomoc
finansową lub rzeczową dla powiatu otwockiego na modernizację dróg powiatowych na
naszym terenie i budowę chodników przy tych
drogach. Na ten rok zaplanowaliśmy ponad
1mln 700 tys., podczas, gdy powiat przeznaczył 850 tys.
Na uwagę i pochwałę zasługuje też bardzo
dobra współpraca wójta z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i nagradzanie liderów gospodarczych
naszego regionu „Złotymi Wiązami”. Ponadto
wójt ustanowił też tytuł „Zasłużony dla Gminy
Wiązowna”, którym wyróżnia osoby, organizacje, firmy szczególnie wyróżniające się w swej
działalności na rzecz mieszkańców i rozwoju naszej gminy. Pragnę jeszcze wspomnieć
o świetnej inicjatywie skierowanej do naszych
dzieci, tj. o letnich i zimowych półkoloniach,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz o koncertach charytatywnych organizowanych dla Teosia GÓRSKIEGO i Rysia
NAWROCKIEGO. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze dużo jest do zrobienia (kanalizacja, drogi…), ale mijająca kadencja to był dobry czas
rozwoju naszej gminy, w którym staraliśmy
się zaspakajać potrzeby mieszkańców wszystkich miejscowości.
Wyzwania stojące przed samorządem nowej
kadencji to: poszerzenie oferty w zakresie
opieki zdrowotnej, dbałość o bezpieczeństwo
w związku z rozbudową dróg krajowych na
terenie naszej gminy oraz zabezpieczenie lokali socjalnych.

Aleksandra
Rutkowska
Mam wyjątkowy zaszczyt pracy w Radzie
Gminy Wiązowna kadencji 2014–2018.
Sprawna organizacja pracy, szacunek
dla wzajemnych potrzeb, sztuka kompromisu i zrozumienie zasady zrównoważonego
rozwoju sprawiły, że praca w Radzie jest dla
mnie źródłem wyjątkowej satysfakcji. Dzięki
bardzo dobrej współpracy radnych zarówno
pomiędzy sobą, a także w relacjach z wójtem,
całym zarządem oraz pracownikami Urzędu
Gminy, możemy wykazywać mierzalne efekty
naszych działań w postaci rosnącego budżetu oraz realizowanych kolejnych zadań inwestycyjnych, służących poprawie jakości życia
mieszkańców. Sprawy łatwe toczą się spokojnym rytmem, jakiego wymaga konstruktywna
praca w Radzie, sprawy trudne dyskutujemy
na komisjach oraz posiedzeniach wspólnych
komisji i zawsze udaje nam się wypracować
kompromis. Na sesję przychodzimy przygotowani i z uzgodnionym stanowiskiem, co
powoduje sprawny przebieg obrad z szacunkiem do uczestniczących w sesji mieszkańców. Wyzwaniem obecnej kadencji w mojej
opinii było przyspieszenie w realizacji inwestycji i pozyskanie na ich realizację środków

Samorząd
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zewnętrznych. Bez nowych inwestycji nasza gmina nie byłaby w stanie się dynamicznie rozwijać i zaspakajać rosnących potrzeb
mieszkańców. Jako przewodnicząca Komisji
Budżetowej budżet gminy oceniam bardzo
dobrze, co potwierdza ocena zewnętrzna dokonywana corocznie przez organ kontrolny
w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Jako członek Komisji Inwestycyjnej z wielką radością odnotowuję każde kolejne zadanie inwestycyjne: drogę, ścieżkę rowerową,
oświetlenie, kolejny odcinek wodociągu, kanalizacji, a także szkołę, przedszkole, świetlicę, plac zabaw. Przed naszą gminą wielkie
możliwości rozwoju. W tej kadencji rozwinęliśmy prędkość w realizacji nowych inwestycji.
Poprzeczka została wysoko postawiona. Życzę
sobie i Państwu, aby ta prędkość się utrzymała także w przyszłości.

Leszek Sobota
Wydaje mi się, że
na podsumowanie
kadencji na kilka
miesięcy przed jej
końcem to trochę za
wcześnie, zwłaszcza,
że wykonywane są
kluczowe inwestycje dla Gminy i mieszkańców, takie jak termomodernizacja i rozbudowa szkół, budowa przedszkola, budowa ciągu
pieszo-rowerowego w ramach ZIT, adaptacja dawnego pawilonu handlowego na potrzeby GOK-u, budowa komisariatu Policji
i wiele innych. W najbliższym czasie czekają
nas utrudnienia związane z budowami dróg
S17 i S2 przebiegających przez naszą Gminę. Musimy zadbać o to, aby nie ucierpiała
nasza infrastruktura drogowa podczas budowy w/w dróg.
W obecnej kadencji współpraca z pozostałymi
radnymi układa się bardzo dobrze prawdopodobnie dlatego, iż wszystkim nam przyświeca najważniejszy cel, jakim jest dobro Naszej
Gminy. Współpraca z Powiatem według mojej
oceny pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowę infrastruktury drogowej. Pomimo ogromnych środków, jakie
przeznaczamy w postaci dotacji finansowych
i rzeczowych na drogi powiatowe, Zarząd
Dróg Powiatowych robi „łaskę”, że wykonuje
inwestycje na terenie naszej Gminy. Kolejny
rok nie możemy się doprosić, aby nasze drogi
były budowane przed jesienią i zimą. Wydaje
mi się, iż sytuacja znacznie by się poprawiła,
gdyby Radni Powiatowi bardziej zajęli się naszą „Małą Ojczyzną”, jaką jest Powiat, a nie
„Wielką Polityką”.
W tym roku mamy rekordowe inwestycje
na poziomie 30% całego budżetu. Przyszły
rok niesie ze sobą duże wydatki związane
z obecnymi budowami szkół, dlatego też
pewnie w 2019 r. trudno będzie utrzymać
inwestycje na tym samym poziomie. Wiele
udało nam się zrobić, wiele się dzieje i wiele
jeszcze przed nami. 
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Na VIII Forum Gospodarczym omawialiśmy m. in. sprawę budowy Centrum
Handlowego Góraszka

Współpraca
z przedsiębiorcami
Na terenie naszej gminy działa 1600
firm prowadzonych przez osoby fizyczne i 150 spółek. Właściciele tych
firm nie tylko dają zatrudnienie naszym mieszkańcom, ale także płacą tu
podatek CIT. W ciągu ostatnich trzech
lat w naszej okolicy przybyło 400 nowych firm!
Współpraca z przedsiębiorcami jest szalenie ważna. Bez ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia i kapitału tysiące
mieszkańców naszej gminy nie miałoby
pracy. Wspieranie lokalnych pracodawców to ważne zadanie samorządu. Dlatego jeszcze w 2015 roku zainicjowaliśmy
Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna.
To cykliczne spotkania przedstawicieli
samorządu z przedsiębiorcami. Na tych
spotkaniach wymieniamy się pomysłami,
opiniami, rozmawiamy o konkretach. To
ułatwia gminie pozyskiwanie partnerów
do rozmaitych wydarzeń i pozwala nam
opracować takie rozwiązania, które ułatwiają życie przedsiębiorcom.

Na naszej stronie internetowej www.tuwiazowna.pl stworzyliśmy specjalną zakładkę „Dla Firm”. Znajdą tam Państwo
informacje o bezpłatnych szkoleniach dla
przedsiębiorców, ważnych zmianach, organizowanych konferencjach, seminariach czy poradach dla prowadzących
własną działalność. Warto zajrzeć i być
na bieżąco!
By promować najlepszych przedsiębiorców i pokazywać przykłady najciekawszych biznesów w 2015 r. rozpoczęliśmy
przyznawanie nagrody Wójta Gminy Wiązowna – „Złoty Wiąz”. Nagroda
jest dowodem uznania dla najlepszych
przedsiębiorców z naszej okolicy. Co roku
przyznajemy te nagrody firmom, które
działając na naszym terenie naprawdę
się wyróżniają. Szukamy firm innowacyjnych, które działają w niekonwencjonalny sposób. Promujemy firmy, które
rozumieją potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrodę wręczamy przedsiębiorcom, którzy wyjątkowo
rozumieją jak ważne jest wspieranie

pracowników, inwestowanie w ich rozwój i ile daje nam wszystkim zatrudnianie ludzi mieszkających na terenie naszej
gminy. Z wyróżnionymi przedsiębiorcami
spotykamy się raz w roku na gali wręczenia nagród. To bardzo uroczysta chwila.
Ale staramy się także by był to moment
do dobrej, pogłębionej rozmowy.
Jako samorząd przestaliśmy się bać kontaktu z przedsiębiorcami – mówi wójt
Janusz BUDNY. Taka polityka odseparowania lokalnego biznesu od samorządu
funkcjonuje w wielu gminach. My wychodzimy z założenia, że bez tej współpracy nie uda nam się osiągnąć wielu
wspólnych celów. Dlatego od samego
początku tej kadencji staramy się wsłuchać w potrzeby i doświadczenia przedsiębiorców. Rozmawiać z nimi i starać się
pomóc a nie tylko wyciągać ręce wtedy,
gdy trzeba poprosić o sponsoring np.
przy ważnej imprezie. Prawda jest taka,
że w zarządzaniu gminą wiele możemy
się od przedsiębiorców nauczyć. Bo choć
samorząd to nie przedsiębiorstwo i naszym podstawowym zadaniem nie jest
generowanie dochodu, to jednak wiele dobrych praktyk, chociażby z obszaru
menadżerskiego możemy wprost przenosić do pracy urzędu. Tak staram się
robić. Wręczając nagrody „Złoty Wiąz”
mam ogromną przyjemność przebywania w gronie najlepszych przedsiębiorców z naszej okolicy. To zawsze jest
inspirujące! 

Nagroda „Złoty Wiąz” dla najlepszych

Fot. M. Sosnowska

Fot. M. Sosnowska

Po to, by sprawnie obsługiwać strategicznych inwestorów, w Wydziale Planowania Przestrzennego powołaliśmy
koordynatora zajmującego się wnioskami przedsiębiorców, firm deweloperskich, spółek oraz pełnomocników PGE
Dystrybucja Sp. z o.o. i PSG Sp. z o.o. Zadaniem koordynatora jest priorytetowe
ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zdecydowanie obniżyliśmy stawki podatku od środków transportowych dla
wszystkich rodzajów pojazdów podlegających opodatkowaniu. To ma ogromne znaczenie dla firm, które posiadają
dużą flotę. W przypadkach, gdzie przepisy prawa umożliwiały nam zastosowanie stawki minimalnej, zastosowaliśmy
taką właśnie stawkę.

Radni też biorą udział w forach

www.tuwiazowna.pl

III edycja za 2016 rok

Fot. M. Sosnowska

 Kategoria: Mała Firma
roku
ELZET Instalatorstwo Elektryczne Janusz Ajdacki

 Kategoria: Pracodawca

I Edycja „Złotych Wiązów”

roku
KK-POL Kuczyńscy sp. j.

Wśród nagrodzonych „Złotym Wiązem” oprócz przedsiębiorstw
i ich właścicieli są także instytucje czy organizacje, które mają
duże znaczenie dla rozwoju naszej okolicy. Nagrodę Wójta Gminy Wiązowna przyznaliśmy:

I edycja za 2014 rok

 Kategoria: Innowacyjna
Firma roku
PPH CHANTAL Roman
Godek

 Kategoria: Mała firma roku
PHU KRIS Krzysztof
Wieczorek

Firma roku
MARCATO Sp. z o.o.

roku
ASMA Polska Sp. z o.o.

2016
Lodziarnie Firmowe Grycan sp. z o.o. sp. k.

 Kategoria: Innowacyjna

 Kategoria: Lider ekonomii

 Kategoria: Lider ekonomii

społecznej
Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie JESTEŚMY!

społecznej
Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna

FALDRUK S.C.

 Kategoria: Bizneswoman

 Nagroda specjalna roku

roku
Monika Magdalena Orlińska DAKOMA sp. z. o. o.

2015
ATS DISPLAY Spółka z o.o.

 Kategoria: Filantrop roku
PPH Kotwica sp. z o.o.
Andrzej Godlewski

 Nagroda specjalna roku
2014
Gospodarstwo Sadownicze Michał Szwedo

II edycja za 2015 rok
 Kategoria: Mała Firma
roku
PPH EL-STYK S.C Ryszard
i Robert Dąbrowscy

roku Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna

 Kategoria: Nestor biznesu
PPHU GRAN – PLAST Irena
Kruszewska

Fot. M. Sosnowska

 Kategoria: Pracodawca

Laureaci nagrody za 2017 rok

 Kategoria: Pracodawca
roku
ATS DISPLAY Sp. z o.o.

HOTEL RELAKS Stanisław
Niziołek

 Kategoria: Filantrop roku

 Kategoria: Debiut roku

roku
RENMET AKCESORIA
DACHOWE Piotr Łapiński

 Kategoria: Nestor biznesu

PPHU PREFAGBUD S.C.
Grzegorz i Sławomir
Wiśniewscy

firma roku
NTT System S.A.

 Kategoria: Mała Firma

Zakład Produkcyjno –
Handlowy DREWZBYT Kazimierz Marek Majek

 Kategoria: Innowacyjna

 Nagroda specjalna Wójta
Gminy Wiązowna
Ochotnicza Straż Pożarna Glinianka, Ochotnicza
Straż Pożarna Wiązowna,
SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A.
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IV edycja za 2017 rok

 Kategoria: Nestor biznesu

 Kategoria: Filantrop roku

 Kategoria: Pracodawca

Dla firm

 Kategoria: Innowacyjna
Firma roku
STOLMARK s.c. Kobza
Tadeusz i Jolanta

 Kategoria: Filantrop roku
ELMAS SOWA I WSPÓLNICY Sp. J.

 Kategoria: Lider ekonomii
społecznej
Stowarzyszenie KROKUS
– WIĄZOWNA

 Nagroda specjalna Wójta
Gminy Wiązowna
Ochotnicza Straż Pożarna Malcanów, MARWELL
Paweł Orliński
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Społeczeństwo

Będziemy
mieli nowy
posterunek
policji!
Nasi policjanci pracują w starym, sfatygowanym, a przede
wszystkim od dawna za małym budynku przy ul. Kościelnej w Wiązownie. W ciągu
najbliższych dwóch lat to się
jednak diametralnie zmieni. Dzięki współpracy Gminy
Wiązowna i Policji rozpoczęła
się procedura, której finałem
będzie budowa nowoczesnego posterunku.
Dlaczego go
potrzebujemy?

W naszej okolicy już wkrótce będzie musiało pracować
więcej policjantów. To efekt
dynamicznego rozwoju gminy. Dwie gigantyczne drogi,
wielkie centrum handlowe
w Góraszce, kolejne niedaleko, w Duchnowie i stale rosnąca liczba mieszkańców
(dziś jest już nas ponad 12 tysięcy), to wszystko sprawia,
że pracy dla funkcjonariuszy

Tu powstanie nowy posterunek

jest coraz więcej. Posterunek, z którego dziś korzystają, należałoby natychmiast
rozbudować. Ale to inwestycja, która zwyczajnie się
nie opłaca. Powiększenie istniejącego budynku byłoby
trudne ze względu na stosunkowo niewielką działkę,
na której jest usytuowany.
Do tego, co się często zdarza przy takich inwestycjach,
koszt modernizacji i rozbudowy byłby wyższy niż budowa nowego obiektu. 

Jak Gmina
Wiązowna
wspiera
Policję?
Po pierwsze – za zgodą Rady przekazujemy Policji działkę, na której zostanie wybudowany nowy posterunek. To doskonała
lokalizacja. Przy ulicy Leśnej w centrum
Wiązowny. Niemal naprzeciwko parku
Centrum. Działka wyposażona jest we
wszystkie media. Ma ponad 3 tys. m2, a to
wystarczająca wielkość, by wybudować
tam posterunek i zapewnić odpowiednią
liczbę miejsc parkingowych. W przyszłości
będzie to obiekt, który umożliwi pracę 20
policjantów, może z posterunku przekształcić się w wyższą formę organizacyjną, jaką
jest komisariat. Lokalizacja w centrum Wiązowny pozwoli policjantom na szybki dojazd i do centrum handlowego, i do dróg
S17 i A2. Przekazaliśmy także 300 tys. zł na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Te
pieniądze pozwolą na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na jej podstawie
wykonany zostanie szczegółowy kosztorys.
Policja zakłada, że nowy budynek będzie
kosztował około 6 mln zł. Inwestycja ma
się zakończyć jeszcze w 2020 roku, a nasza
gmina zadeklarowała na ten rok dodatkowy milion złotych.
W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Wiązowna wspierała Policję wieloma
działaniami. W imieniu mieszkańców dofinansowaliśmy zakup nowego radiowozu dla naszych policjantów (30 tys. zł),
dofinansowaliśmy zwiększenie liczby patroli policyjnych (16 tys. zł), wspieraliśmy
posterunek materiałami biurowymi. Finansujemy etat dzielnicowego i pracownika administracyjnego, a dzielnicowych
wyposażyliśmy w laptopy. Nasi policjanci
uczestniczą w wielu akcjach edukacyjnych
organizowanych w gminnych szkołach. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko dobra
współpraca policji i samorządu może zaowocować podniesieniem bezpieczeństwa
mieszkańców. 

Posterunek policji w Wiązownie

www.tuwiazowna.pl

inwestycje w sprzęt i budynki wydaliśmy z naszego budżetu
ponad 730 tys. zł. To sporo, ale
jesteśmy przekonani, że na tym
nie wolno oszczędzać. W porównaniu z nakładami na gotowość
bojową z 2015 roku, nasze jednostki przez ostatnie lata otrzymują ok. 20% więcej pieniędzy. To
konieczne, by w naszych strażach
służyć mogli najlepsi fachowcy. 

W 2017 OSP Glinianka
otrzymała nowy sztandar

Fot. M. Sosnowska

Urodzinowy
tort dla OSP
Wiązowna

Fot. Facebook OSP Wiązowna

Jeden odblask
– całe życie
Fot. M. Sosnowska

W 2017 roku hucznie obchodziliśmy setne urodziny OSP Wiązowna i OSP Glinianka. To były
wyjątkowo udane imprezy. W tym
roku świętowaliśmy 90-lecie OSP
Malcanów. Ale święto to jedno,
a codzienna praca to drugie. Od
2015 roku na utrzymanie gotowości naszych strażaków i na
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Stawiamy na
bezpieczeństwo

20% większe wydatki
na OSP
Nie ma mowy o bezpieczeństwie mieszkańców bez
współpracy samorządu z jednostkami Ochotniczej Straży
Pożarnej. To strażacy są zwykle pierwsi na miejscu wypadku. To oni pomagają w wielu
trudnych sytuacjach. Strażacy
w naszej gminie oprócz walki
z ogniem, co roku odśnieżając
drogi – walczą także ze skutkami zimy.

Społeczeństwo

Nie tylko chłopak chce być
strażakiem

Coraz więcej z nas po zmroku używa odblasków. Na odzieży, rowerach, plecakach i torbach. Dzięki temu w mokry, ciemny wieczór
dajemy sobie większe szanse, żeby przeżyć na
drodze. Niestety, wciąż jeszcze zdarza się, że
mieszkańcy naszej gminy lekceważą odblaski,
ryzykują życie i zdrowie, codziennie poruszając
się bez odpowiedniego oznakowania po poboczach naszych dróg.
Co daje odblask na kurtce? Po zmroku światła mijania, używane zwykle w terenie zabudowanym,
oświetlają maksymalnie 60 m drogi. Przy prędkości
70 km/h długość hamowania na mokrej nawierzchni
wynosi około 50 m. To oznacza, że jeśli bez odblasku znajdziesz się na drodze samochodu, to kierowca na reakcję będzie miał zaledwie ułamek sekundy.
Gdy spóźni się z reakcją, twoje szanse na przeżycie
są niewielkie. Jeśli natomiast założysz odblask, kierowca w tych samych warunkach zobaczy cię z odległości 150–300 metrów. To znaczy, że będzie mógł
cię bezpiecznie wyminąć, nawet jeśli będzie jechał
dość szybko.
Namawiając Państwa do noszenia odblasków, od
2015 roku samorząd gminny zakupił i przekazał
do placówek oświatowych kamizelki odblaskowe,
opaski fluorescencyjne, breloczki oraz maskotki
odblaskowe. Dyrektorzy szkół i przedszkoli rozdają je dzieciom. Podobnie robią wiązowscy policjanci, którzy na zaproszenie szkół organizują specjalne
pokazy. Kamizelki odblaskowe rozdawaliśmy także mieszkańcom, którzy odwiedzili urząd w czasie
tzw. otwartej soboty. Odblaskowe przedmioty rozdawane są także na gminnych imprezach plenerowych. Warto pamiętać o odblaskach. Czasem jeden
ratuje życie! 
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W 2015 r. wprowadziliśmy
linie lokalne

Ponad 8,5 mln
zł na komunikację autobusową
Komunikacja autobusowa z Warszawą to
jedna z najpilniejszych potrzeb naszych
mieszkańców. Wszystkim nam zależy na
tym, żeby autobusy miejskie kursowały
jak najbliżej naszych domów.
To trudne wyzwanie ze względu na specyficzne położenie i obszar, jaki zajmuje
gmina. Nasze wsie są położone daleko od
siebie. Gdybyśmy chcieli przyjąć założenie,
że autobusy miejskie mają dojechać do każdej z nich, musielibyśmy wygospodarować
w budżecie wielokrotnie więcej niż ponad
8,5 mln zł, które wydaliśmy w tej kadencji na
dofinasowanie komunikacji. Gmina Wiązowna może współpracować z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. W imieniu
mieszkańców staramy się o przedłużenie
tras czy zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, ale to ZTM szacuje koszt
takich kursów, a potem większą część tych
kosztów przenosi na Gminę.
Jednocześnie analizowany jest ruch na wydłużonych trasach. Często okazuje się, że
wydłużenie trasy, które jest korzystne dla
mieszkańców jednej miejscowości jest tak
drogie, że w trosce o wspólny budżet, na który składają się wszyscy mieszkańcy, nie możemy sobie na to pozwolić. Koszt przejazdu
jednego mieszkańca, który pokrywa Gmina,
bywa nieracjonalnie wysoki. Dlatego ważne są dla nas usługi dodatkowe, dzięki którym można dojechać do miejsc z możliwością
przesiadki. Od 2015 roku wprowadziliśmy linie lokalne tzw. linie „L”. Obecnie po naszym

terenie kursują L20 (Rzakta – Glinianka – Wola Karczewska – Otwock) oraz
L22 (Wiązowna – Wólka Mlądzka – Otwock). Od czerwca na linii L22 zostały wprowadzone nowe kursy. Na mocy nowej umowy do obecnego rozkładu jazdy dodano 13 nowych kursów.
Ale to nie koniec udogodnień. Podpisaliśmy porozumienie z miastem Sulejówek dotyczące opracowania przebiegu linii autobusowej, która połączy
północną część naszej gminy (Michałówek, Izabela, Zakręt) ze stacją PKP
Sulejówek Miłosna. Dzięki tej linii, dojazd do Warszawy będzie szybszy,
gdyż wiele osób przemieszcza się Szybką Koleją Miejską, do której dzięki
podpisanemu porozumieniu dotrzemy komunikacją publiczną.
Od września w gminie rusza program „Warszawa +”. W programie samorządy poprzez dopłaty do biletów zapewniają swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją. Mieszkańcy naszej gminy
mogą korzystać ze specjalnych kart, które zapewniają tańsze bilety. Dopłaty pochodzić będą z gminnego budżetu i wyglądać będą następująco:

RODZAJ BILETU

Wysokość dopłaty
Gminy Wiązowna
do biletu
normalnego

do biletu
ulgowego

30-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2

60 zł

30 zł

90-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2

130 zł

65 zł

30-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 2

40 zł

20 zł

90-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 2

70 zł

35 zł

Przykład: Obecnie bilet 30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2 kosztuje 180 złotych, które płaci pasażer. Po dołączeniu do programu „Warszawa +” zapłaci za ten bilet tylko 120 złotych, a pozostałą kwotę w wysokości
60 złotych pokryjemy z dochodów gminy. 

www.tuwiazowna.pl

Społeczeństwo

Wizualizacja
targowiska

„Mój rynek”,
czyli targowisko w Wiązownie
Budowę tego targowiska pewnie
powinniśmy opisać w dziale „Inwestycje”, ale „Mój rynek” to coś
więcej niż kolejna inwestycja. To
niezwykle ważny społecznie projekt, który będzie miejscem integracji mieszkańców i impulsem
do rozwoju specyficznego, małego
handlu, który ma u nas szansę rozwoju mimo budowy wielkiego centrum handlowego.
Budowa targowiska rozpocznie się
jeszcze w tym roku. Pierwsi klienci
będą mogli tam zrobić zakupy już we
wrześniu przyszłego roku. „Mój rynek” powstanie na tyłach pętli autobusowej w centrum Wiązowny. Całość
inwestycji to budynek handlowy, wiaty ze stołami do handlu i parking. Inwestycja będzie kosztowała 3 miliony
złotych. Milion już pozyskaliśmy z zewnętrznych dofinansowań. W 2017
r. głosiliśmy przetarg na budowę

targowiska, który wygrała spółka ADIMEX z Warszawy-Wesołej.
Takie targowisko było nam potrzebne od lat. Podobne miejsca funkcjonują w Sulejówku czy Falenicy.
W centrum Wiązowny taki handel w bardzo ograniczonej formie
funkcjonuje przed dawnym pawilonem GS. Chcemy jednak to ucywilizować. Jesteśmy przekonani, że
nowoczesna, schludna infrastruktura zachęci klientów do robienia
tam zakupów, a sprzedawcom zapewni godne warunki pracy. Zależy
nam na tym, żeby przez lata dobrze
wyglądało. Nie chcemy bazaru, który trzeba ukrywać. Chcemy miejsca, z którego będziemy dumni i do
którego będziemy regularnie wracać. Targowisko ma szansę rozwoju
mimo budowy centrum handlowego w Góraszce. Zależy nam również na tym, żeby sprzedawali tam

przede wszystkim rolnicy i drobni producenci żywności. Żeby można tam było kupić świeże produkty,
których nie dostaniemy w centrum
handlowym.
Wbrew pozorom bazar to nie tylko
handel i biznes. Takie miejsce może
integrować mieszkańców. To świetna przestrzeń do sąsiedzkich rozmów, do przypadkowych spotkań ze
znajomymi z okolicy, które nie odbyłyby się, gdyby nie lokalne zakupy.
„Mój rynek” będzie kameralny, ale
ma szansę na stałe zmienić lokalny handel i przyzwyczajenia mieszkańców. Takiego miejsca brakowało
nam od lat, ale przez lata mieliśmy
pilniejsze inwestycje. Dziś, mimo że
tych pilnych inwestycji nadal jest
wiele, w centrum gminy powstanie
nowoczesne, przyjazne targowisko.
To już najwyższy czas! 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Co roku na działania NGO w naszej
gminie wydawaliśmy około 500 tys. zł.
W 2018 roku wydamy rekordową sumę
ponad 640 tys. zł. Zawieramy umowy
jeszcze w listopadzie, żeby organizacje mogły planować swoje działania
na cały rok i spokojnie realizować zamierzenia. Największą część pieniędzy
przeznaczonych dla organizacji pozarządowych wydajemy na sport. Ale to
przynosi znakomite rezultaty, o czym
więcej piszemy na stronie 36. Co roku
Gmina Wiązowna dofinansowuje działanie organizacji wspierających seniorów oraz takich, które działają na rzecz
upowszechnienia kultury w naszej okolicy. Sporo inwestujemy też w programy
zdrowotne i turystykę. 

Fot. Facebook KS Glinianka

KS Glinianka w akcji

Fot. Facebook Advit Wiązowna

Jesteśmy przekonani, że każda złotówka wydana na organizacje pozarządowe
zwraca się wielokrotnie. Zadaniem samorządu jest natomiast precyzyjna kontrola
i rozliczenie przyznanych dofinansowań.
Dlatego organizacje pozarządowe muszą
m. in. udowodnić, że planowane przez
nich działania posłużą dużej grupie
mieszkańców, że spotkają się z ich zainteresowaniem. Muszą rozliczyć każdą
przyznaną złotówkę. Skrupulatnie tego
pilnujemy, ponieważ na działania organizacji pozarządowych wydajemy nasze
wspólne pieniądze. Od 2017 r. NGO składają swoje oferty za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej, co ułatwia
współpracę.

Liczne sukcesy w grapplingu

Trening najmłodszych zawodników KS Advit

Fot. Facebook GKTS Wiązowna

Inwestujemy w działania NGO, bo jesteśmy przekonani, że ludzie, którzy
tworzą te organizacje znają się na
swojej pracy, znają potrzeby mieszkańców i wydają te pieniądze najlepiej. Inwestujemy – to słowo klucz.

Fot. E. Rogowska

Organizacje
pozarządowe
– bez nich się
nie uda!

GKTS Wiązowna gra w I lidze

www.tuwiazowna.pl
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„Świąteczna radość pomagania”
Pomogliśmy po raz trzeci

Fot. M. Sosnowska

W 2015 roku zorganizowaliśmy tę akcję po raz pierwszy. Wtedy bohaterem
„Świątecznej Radości Pomagania”
było Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” z Radiówka.
Rok później namawialiśmy Państwa
na przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Teosia GÓRSKIEGO z Woli Duckiej. Akcją rozpoczętą
w 2017 roku pomagamy 5-letniemu
Rysiowi NAWROCKIEMU.

Pierwsza akcja przyniosła stowarzyszeniu „Jesteśmy!” 19 tys. zł na zakup samochodu. Druga 68 tys. zł na leczenie
mieszkańca Woli Duckiej. Na samym

Fot. M. Sosnowska

„Świąteczna radość pomagania” to bardzo prosta akcja. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia spośród dzieci
potrzebujących naszego wsparcia wybieramy jedno i przedstawiamy je mieszkańcom całej gminy. Historia naszego
bohatera na świątecznych pocztówkach
dociera do setek domów w okolicy. Jednocześnie zaczynamy akcję informacyjną w „Powiązaniach” i na naszej stronie
internetowej. Zwykle jeszcze w karnawale organizujemy aukcje i imprezy,
które pomagają nam zbierać potrzebne
pieniądze.

Bohaterowie akcji
na scenie

Fot. M. Szczepek

tegorocznym koncercie na rzecz Rysia
z Emowa zebraliśmy 48 tys. zł. Te pieniądze naprawdę pomagają zmienić trudne
życie małych dzieci. A sama akcja pokazuje, jak niewiele czasem trzeba, by
to zrobić. Wójt Janusz BUDNY wymyślił tę akcję, co roku przygotowujemy
pocztówki, wybieramy bohatera, zajmujemy się ich doręczeniem, ale resztę
robią Państwo przekazując 1% podatku i uczestnicząc w imprezach charytatywnych. Praca przy tej akcji to jedno
z najprzyjemniejszych zadań, z którymi co roku się mierzymy! Pomagają
nam w tym całe rodziny i wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku. Dziękujemy! 
Dla Rysia wsytąpił Grzegorz Turnau
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Szlachetne
zdrowie
Mówi się, że zdrowie jest najważniejsze. I to wcale nie jest banał. Zadania
samorządu gminnego w tej kwestii są
ograniczone. Nie na wszystko mamy
wpływ. Wiele zależy od takich instytucji jak np. NFZ. Ale nie oglądając
się na innych pracujemy nad tym, by
mieszkańcy naszej gminy mieli lepszy
dostęp do służby zdrowia.
Po pierwsze strategia

gminy.
Wydaliśmy na nie z naszej wspólnej kasy
Wymieniliśmy dach w Ośrodku Zdrowia w Gliniance
ponad 31 tys. zł.
Akcje organizowaliśmy dzięki współpracy ze Stowarzysze- Łączny koszt remontu wyniósł 102 tys. zł.
niem Seniorów „Bądźmy razem”.
Włączyliśmy się także w akcję inforW 2016 i 2017 roku Zespołowa Prak- macyjną dotyczącą kleszczy. Rozdawatyka Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie liśmy ulotki, pisaliśmy o tym na stronie
zorganizowała Piknik dla Zdrowia. Ak- internetowej gminy – wszystko po to,
cję, w czasie której mogliśmy zupełnie by ostrzec mieszkańców przed nieza darmo wykonać badania profilaktycz- bezpiecznymi chorobami roznoszonymi przez kleszcze, których
nie brakuje w naszych lasach. Cyklicznie organizujemy przyjazdy mammobusów.
To pozwala wielu naszym
mieszkankom za darmo wykonać ważne badania profilaktyczne. Wczesne wykrycie
nowotworów piersi to podstawa dobrego rokowania
przy tej chorobie.

Fot. Facebook OSP Wiązowna

W czerwcu Rada Gminy Wiązowna przyjęła bardzo ważny dokument. To „Strategia Ochrony i Promocji
Zdrowia Gminy Wiązowna na
lata 2018–2025”. Dokument
pozwoli nam ustawić priorytety w tej dziedzinie na najbliższe lata. Będzie to podstawa
do opracowywania gminnych
programów profilaktyki zdrowotnej. Bez tego dokumentu
inwestowanie w różne działania po porostu nie ma sensu.
To opracowanie pozwoli nam
także na walkę o rozmaite doNa terenie gminy działa także
finansowania. Dzięki nim bęGminna Komisja Rozwiązywadziemy mogli wdrożyć różne
nia Problemów Alkoholowych.
Przedstawiciele szpitala z czekiem na zakup sprzętu
programy profilaktyczne. Bo
Jej zadaniem jest tworzenie
to profilaktyka zdrowia jest
i wdrażanie programów, któnaszym największym zadaniem. I w tej ne w ośrodku zdrowia. Impreza cieszyła re pozwalają nam walczyć ze skutkami
się dużym zainteresowaniem mieszkań- nadużywania alkoholu. Dzięki realizowakwestii przez lata dużo już zrobiliśmy.
ców, którzy mogli bezpłatnie skorzystać nym programom wiele dzieci pochodząOd 2016 roku na terenie naszej gminy z badań: pomiar poziomu cukru, lipidów, cych z rodzin zagrożonych alkoholizmem
organizowane są akcje profilaktycznych ciśnienia tętniczego, składu ciała, pozio- miało szansę spędzić wakacje nad moszczepień przeciwko grypie. To ważne, mu dwutlenku węgla dla palaczy, spiro- rzem, wziąć udział w warsztatach, które
bo grypa potrafi być wyjątkowo niebez- metrycznego, w kierunku osteoporozy ułatwiały im codzienne funkcjonowanie
w trudnym środowisku.
pieczna szczególnie dla osób starszych. i wielu innych.
Szczepienia dofinasowane są z budżetu
Odpowiadając na apel Otwockiego Towa- Oprócz profilaktyki zdrowotnej staramy
rzystwa Opieki Paliatywnej kupiliśmy dla się też zachęcać mieszkańców do hopodopiecznych hospicjum koncentrator norowego krwiodawstwa. To szlachettlenu. Ten sprzęt poprawia komfort życia na idea, dzięki której można uratować
w trudnych dniach odchodzenia.
życie. To jedyna i niedająca zastąpić się
w żaden inny sposób metoda leczenia.
Przeznaczyliśmy 100 tys. zł na dofinan- Oddając krew pomagamy w wyzdrowiesowanie zakupu sprzętu medycznego dla niu lub bezpośrednio ratujemy życie druszpitala powiatowego w Otwocku.
giej osoby. Jednorazowo pobierane jest
450 ml pełnej krwi.
Przez ostatnie lata w budynkach, w których
mieszczą się ośrodki zdrowia w Gliniance Przy okazji rozmaitych wydarzeń plenei Wiązownie przeprowadzaliśmy drobne rowych, organizujemy akcje krwiodawremonty. Największym z nich był remont stwa. W każdej z nich biorą udział licznie
dachu w Ośrodku Zdrowia w Gliniance. nasi mieszkańcy. To jest bezcenne! 
Strażacy także oddają krew

Senior – WIGOR w Woli Karczewskiej
to miejsce, w którym grupa 30 seniorów znalazła pomoc, opiekę, rehabilitację i, co bardzo ważne, towarzystwo.
W Woli Karczewskiej mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać nawet osiem
godzin dziennie. Senior – WIGOR to
miejsce dla ludzi, którzy mimo zaawansowanego wieku i czasem nie
najlepszego stanu zdrowia chcą pozostać aktywni. W tym domu ćwiczą,
tworzą, bawią się.
Na przystosowanie budynku, w którym mieści się Senior – WIGOR
i jego wyposażenie wydaliśmy prawie 700 tys. zł. Prawie 200 tys. zł
pochodziło z dofinansowania. Roczne utrzymanie tej jedynej na terenie
powiatu instytucji kosztuje nas ok.
364 tys. zł, ale to bardzo dobrze wydane pieniądze. Senior – WIGOR to
jedna z takich instytucji, z których
na prawdę możemy być dumni! 
W „Powiązaniach” dla seniorów
W 2018 roku w naszym miesięczniku „Powiązania” uruchomiliśmy
specjalny dział dla seniorów. Piszemy w nim o rzeczach szczególnie
istotnych z punktu widzenia osób
starszych. Skupiamy się na tematach dotyczących zdrowia, odżywiania, kondycji fizycznej. Szukamy
specjalistów, którzy udzielają naszym seniorom rozmaitych porad.
To ważne, by „Powiązania” były
czasopismem, w którym seniorzy
znajdą informacje specjalnie opracowane dla nich. Dział dla seniorów
w „Powiązaniach” będziemy nieustannie rozbudowywali świadomi
tego, że nasze społeczeństwo się
starzeje, a starość nie może kojarzyć
się ze społecznym wykluczeniem. 
Klub Seniora
Na terenie naszej gminy powstał
także Klub Seniora. Klub prowadzi Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”. Klubowicze spotykają się 2
x w tygodniu na zajęciach prowadzonych przez terapeutę i korzystają z muzykoterapii, arteterapii,
zajęć sensorycznych, relaksacyjnych, sensomotorycznych, mini aerobiku i wielu innych.

Seniorzy na wycieczce w Łowiczu

Propozycje adresowane do osób
60+ realizowane przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” – to spotkania
edukacyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki, Gminny Dzień Seniora, Spartakiada, spotkanie wigilijne cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem
i wysoką frekwencją. To dowód na
to, że seniorzy z naszej gminy chcą
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, chcą się czuć potrzebni
i spotykać z innymi ludźmi. 

Dla seniorów

31

Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w ośrodkach zdrowia
na terenie gminy. 
Zniżki dla seniorów
Mieszkańcy, którzy ukończyli 60
lat, mogą bezpłatnie otrzymać Kartę Seniora. Karta upoważnia do korzystania z rozmaitych zniżek i ulg.
Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 99 tysięcy seniorów
w kraju, a dzięki niej mogą korzystać ze zniżek już w ponad 870
punktach, instytucjach, wśród których są m.in. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdrowia, instytucje
kulturalne, hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie i salony optyczne. 

Karta życia dla seniorów
W trosce o bezpieczeństwo seniorów postanowiliśmy przyłączyć się
do akcji „Karta życia”. Owa karta
to krótka informacja o stanie zdrowia seniora. Ta karta może uratować życie.

Odbierz kartę w urzędzie lub
ośrodku zdrowia

Kartę można wypełnić samodzielnie
albo w imieniu rodziców, dziadków,
starszych sąsiadów. Wpisuje się tam
najważniejsze dane. „Kartę życia”
w specjalnej kopercie umieszcza
się w łatwo dostępnym miejscu, np.
w lodówce. A na lodówce umieszcza się specjalny magnes, który
w razie zagrożenia życia pokaże
ratownikom medycznym, gdzie są
wszystkie niezbędne informacje na
temat pacjenta. Pakiet „Koperta Życia”, czyli blankiet do wypełnienia,
torebka foliowa (koperta) i magnes
na lodówkę można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie

Na początku 2018 r. zaczęliśmy
wydawanie kart

Sport na zdrowie
Zachowanie dobrej kondycji po 50
roku życia jest bardzo istotne. To
pozwala na dłuższą aktywność zawodową, daje więcej radości z życia, zapobiega wielu chorobom.
Dlatego gmina Wiązowna od lat
dofinansowuje zajęcia ruchowe dla
osób 50+. Zajęcie prowadzone są
w wybranych placówkach na terenie całej gminy w przedszkolach,
ośrodku kultury, świetlicach i szkołach. Prowadzi je Maria GOŚCINIAK
– specjalistka w tej dziedzinie. Do
poszczególnych grup wciąż można
jednak dołączyć, wystarczy zapisać
się telefonicznie pod numerem 510
899 429. Polecamy! 

Fot. M. Sosnowska

Bo Senior jest najważniejszy

Fot. Stowarzyszenie Seniorów ,,Bądźmy Razem’’

www.tuwiazowna.pl
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Spółki wodne – to
naprawdę działa!
Na terenie naszej gminy jest 8 spółek wodnych. W ciągu ostatnich trzech
lat łącznie dostały one ponad 400 tys.
zł dofinasowania. Udrożniają rocznie
około 20 km rowów. To najbardziej
efektywny sposób zarządzania melioracją w naszej okolicy.
W tym roku rozpoczęły prace kolejne
dwie spółki S. W. Centrum i S. W. Południe. Spółka Wodna Centrum udrażnia
rów biegnący przez Żanęcin i Dziechciniec, Spółka Wodna Południe przystąpiła do konserwacji zaniedbanego od wielu
lat rowu melioracyjnego „A”, przebiegającego przez Czarnówkę, Bolesławów
i Rzaktę.

Kto i za co odpowiada?

Zarośnięte, przez lata niekonserwowane
rowy melioracyjne to wciąż problem na
terenie naszej gminy. Problem, bo konsekwencje zaniedbań mogą być naprawdę poważne. Bo choć rzadko się zdarza,
żeby podtopienia zagrażały życiu czy
zdrowiu mieszkańców, to niestety dość
często przez podtopienia ponosimy wymierne straty. Dość często zapominamy, że w tej kwestii wiele obowiązków
spoczywa na nas – właścicielach nieruchomości zlewni, przez które przebiegają rowy melioracyjne. To my powinniśmy
te rowy regularnie konserwować. Sprawa
jest prostsza, gdy do utrzymania mamy
kilkadziesiąt metrów, ale znacznie trudniej zapanować nad rowem o długości
kilkuset metrów. To zrozumiałe. Właściciele, którzy pozostawiają rowy naturze,
już po kilku sezonach najczęściej nie są
w stanie sami ich wyczyścić.

Jakie jest rozwiązanie?

Spółka wodna. To najefektywniejszy sposób zrządzania rowami melioracyjnymi,
przepustami i wszystkim tym, co nazwane jest „urządzeniami wodnymi”. Spółkę
zakładają właściciele nieruchomości, którą obsługuje dany rów czy sieć rowów.
Istotne jest, by do spółki przystąpiło jak
najwięcej osób, wtedy znacznie zwiększa
się skuteczność działania. W spółce chodzi o to, żeby poszczególni właściciele

działek nie zostawali sami z problemem
udrażniania swoich rowów. Wspólnicy
ustalają, co mogą do takiej spółki wnieść.
To może być gotówka, własna praca,
sprzęt itd. Wszystko po to, by podzielić
się obowiązkami, lepiej zorganizować,

Rów M-8 Majdan
po konserwacji

wyznaczyć ludzi, którzy zajmą się logistyką. Jeśli spółka zostanie zarejestrowana
w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
to takie działanie ma dodatkowe zalety.
Umożliwia np. wystąpienie o dofinansowanie gminne (nawet do 90% kosztów),
na pomoc w utrzymaniu rowów melioracyjnych. Prywatny właściciel nieruchomości takiego dofinansowanie nie może
otrzymać. Spółka, do której przystąpi kilku czy kilkunastu właścicieli, może liczyć
na wsparcie z gminnej kasy. Tworzenie
kolejnych spółek wodnych jest w interesie nas wszystkich! 

www.tuwiazowna.pl
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W trosce
o środowisko
Niezaprzeczalnym atutem naszej gminy jest środowisko naturalne. Lasy,
łąki i zwierzęta dziko żyjące w naszej
okolicy to dobro, o które powinniśmy
dbać szczególnie. To trudne w czasach
tak dynamicznego rozwoju gminy.
Trudne także ze względu na rozwój
firm i inwestycji. Musimy starać się
wyważyć wszystkie interesy. Staramy
się też prowadzić wiele akcji, których
celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców w dziedzinie ochrony środowiska. Stąd pomysł m.in. na
Eko Piknik.
Eko Piknik to impreza plenerowa organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy. Robimy ją po to, by
podziękować mieszkańcom za zaangażowanie w akcję sprzątania sołectw. To
stało się już tradycją – najpierw sprzątanie, a kilka tygodni później doskonała zabawa w Zakręcie. W 2015 roku
zaczęliśmy skromnie, ale potem na
koncerty do nas przyjeżdżały kolejne gwiazdy. Mieszkańców gminy na
Eko Pikniku bawili m.in. Iness, Dejw,
Akcent, Power Play i Video a potem
zespół Future Folk: Stanisław KARPIEL-BUŁECKA, Szymon CHYC-MAGDZIN
i Matt KOWALSKY.

Na Eko Pikniku 2016
zaśpiewał Zenon
Martyniuk

Od 2015 roku zebraliśmy wspólnie ponad 60 ton
śmieci. Każdej wiosny w akcje włączają się kolejne Eko Piknik w Zakręcie 2018
sołectwa i grupy
zorganizowane. Wystarczy odpowiednio Do tego czasu do programu zgłoszono
wcześniej zgłosić się do urzędu po wor- ponad 180 psów i kotów. Zaczipowaliki, a potem poinformować, gdzie zostały śmy 60 zwierząt.
ustawione. Resztą zajmują się urzędnicy
i firma odbierająca śmieci.
Nielegalne wysypiska śmieci
To problem, który jeszcze kilka lat temu
Gmina opłaca czipowanie, steryliza- był bardzo widoczny w naszych lasach.
cję i kastrację zwierząt
Dziś w tej kwestii jest znacznie lepiej. To
Czipowanie psów i kotów jest całkowicie nie zmienia jednak faktu, że nadal mamy
bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. tu dużo do zrobienia. Na naszej stronie
Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym internetowej znaleźć można specjalny
dla zwierzęcia. Numer chipu jest reje- interwencyjny numer telefonu. Każdy,
strowany w ogólnopolskiej bazie danych kto odkryje nielegalne wysypisko śmiepodając dane właściciela pupila. Czipo- ci w lesie może poinformować o tym
wanie to doskonała metoda zapobiega- urzędników. Wystarczy opisać lokalizania bezdomności zwierząt umożliwiająca cję, idealnie jest podać współrzędne GPS
szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. (tu pomocny jest telefon komórkowy). To
ważne, żeby takie wysypiska uprzątać jak
Akcja obejmuje również bezpłatną ka- najszybciej. Jest bowiem regułą, że jeśli
strację/sterylizację, eutanazję ślepych w jednym miejscu pojawi się choć tromiotów oraz znakowanie zwierząt, któ- chę odpadów inni natychmiast dokładają
rych właściciele mieszkają na terenie tam kolejne. Nasz interwencyjny telefon
Gminy Wiązowna. Usługa jest całkowicie pomaga w oczyszczaniu lasów kilka razy
bezpłatna i odbywa się na koszt gminy. każdego miesiąca. 
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Wakacje i ferie
na terenie gminy
Zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od szkoły to dla wielu
pracujących rodziców poważny problem. Tak jest i w wakacje, i w ferie
zimowe. Dlatego od 2016 roku organizujemy regularnie letnie i zimowe
półkolonie.

Fot. Placówki Oświatowe Gminy Wiązowna

Od 2016 roku z akcji skorzystało w sumie ponad 1000 dzieci. Przez
czas wolny od zajęć szkolnych miały one zapewnioną opiekę w szkołach
i w Gminnym Ośrodku Kultury. Rodzice
ponosili tylko koszt posiłków. Program

„Wakacji blisko domu” obfitował w wycieczki, konkursy,
warsztaty. Dzieci miały zorganizowane zajęcia integracyjne, sportowe, plastyczne, taneczne. Były w zoo,
muzeach, kinach, na basenach, ale też
w siedzibie straży pożarnej, restauracji czy wreszcie w komendzie stołecznej policji. Na akcję wydaliśmy ok. 250
tys. zł. Żeby zajęcia latem były naprawdę atrakcyjne, ogłosiliśmy konkurs dla
nauczycieli na przygotowanie ich programu. Dostajemy od Państwa sygnały, że ferie i wakacje „blisko domu” są

potrzebne i pomagają w zorganizowaniu czasu wtedy, gdy rodzice pracują,
a dzieci nie mogą lub nie chcą wyjeżdżać. Jesteśmy przekonani, że program
tych akcji co roku będzie bogatszy.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wypoczynku dla
naszych dzieci. A o tym, że warto w ten
wypoczynek inwestować niech świadczą zdjęcia, które wykonaliśmy podczas
naszych półkolonii. 

Coraz więcej dzieci bierze
udział w naszych akcjach

www.tuwiazowna.pl

Sukcesy cieszą zawsze. Sukcesy dzieci
cieszą szczególnie. Dlatego chcieliśmy,
żeby w specjalnym numerze „Powiązań” znalazło się miejsce, w którym pokażemy najważniejsze osiągnięcia dzieci
z naszych szkół. Dzieci szczególnie uzdolnionych, wyjątkowo pracowitych. W tych
sukcesach udział mają także nauczyciele i rodzice, którzy pomogli dzieciom
przygotować się do mnóstwa konkursów i olimpiad. I jednym, i drugim należy się wyjątkowe uznanie. Gratulujemy
wszystkim razem i każdemu z osobna!

Szkoła w Wiązownie
 Ogólnopolski Konkurs Kangur Matematyczny
– na różnym poziomie – 16 wyróżnień

 Ogólnopolski Konkurs „Literacki SMS”
– III miejsce

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej
– I miejsce

 Ogólnopolskie zawody sportowo-lekkoatletyczne – III miejsce

 Grand Prix Mazowsza w Warcabach – II i III
miejsce

 Ogólnopolski Turniej Szachowy – 20 i 21
miejsce

 Ogólnopolski konkurs języka angielskiego
„Zuch z języka angielskiego” – laureat

 Diecezjalny konkurs „Mocny, kto ufa miłosier-

dziu Boga” – konkurs plastyczny i konkurs poezji – wyróżnienie
 Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”
– 4 wyróżnienia
 Wojewódzki Konkurs Krasomówczy – II miejsce
 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – II miejsce
 Ogólnopolski Turniej o Puchar „Tymbarku” –
5 miejsce
 Międzypowiatowe Zawody Sportowe w Tenisie Stołowym – II miejsce
 Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego dla uczniów zdolnych – realizowało 7 uczniów
 Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach klasycznych – 2 III miejsca.

Szkoła w Zakręcie
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur” – 3 wyróżnienia

 Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów – I miejsce

 Warszawa-Grochów Turniej Tańca Towarzyskiego – II miejsce

 VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Dyrektora SP nr 1 im. A. Mickiewicza
w Wyszkowie – II miejsce
 VI TTT Emotion 2015 – II miejsce
 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy – III, trzy IV i V miejsce
 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych
„Świetlik 2015” – 3 wyróżnienia
 Mazowiecki konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka” – III miejsce
 Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie
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Dwa trzecie
miejsca na Mistrzostwach
Świata dla
Klaudii
Fot. M. Adamczyk

Warto się chwalić,
bo mamy czym!
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 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
w Warszawie – I miejsce

 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z j. pol-

skiego „LEON” – II, III, IV, V i VI miejsca w kategorii uczniów klas IV – VI
 Ogólnopolski TTT o puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów – II miejsce
 Mistrzostwa Polski Wschodniej w brazylijskim
jujitsu – III miejsce
 I ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego
w Garwolinie – III miejsce
 Konkurs z j. angielskiego ALBUS – wyróżnienie
 Ogólnopolski konkurs „Tradycyjne pozdrowienia z wakacji” – wyróżnienie
 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji
Święta Niepodległości – I miejsce
 V Warszawski Konkurs Historyczny „Tak żyć,
jak żyłem, warto było…” poświęconym postaci Marszałka – wyróżnienie
 Mazowiecki etap ogólnopolskiego konkursu
„Orzeł Biały-nasza duma” – wyróżnienie
 Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki
„LECTURA” – I miejsce
 Ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego
Weltsprachen Kinder – 2 laureatów
 Powiatowy Turniej Wiedzy o Samorządzie
– I miejsce

Szkoła w Malcanowie
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „100 lat Niepodległej” – I miejsce
 Międzynarodowy Konkurs matematyczny
„Kangur Matematyczny” – wyróżnienie
 VII Ogólnopolski Konkurs Duetów Fortepianowych „Grajmy razem” – wyróżnienie
 Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Ozdoba
choinkowa” – wyróżnienie
 Ogólnopolskie Turnieje Taneczne – I miejsce
 Międzynarodowy konkurs „Tak Cię kocham
moja Polsko” – wyróżnienie

Szkoła w Gliniance
 Ogólnopolski konkurs OLIPMPUS z języka angielskiego – III miejsce

 VI edycja konkursu KRUS „Bezpiecznie na wsi-

-zwierzaki to nie pluszaki” – laureaci na szczeblu wojewódzkim
 Ogólnopolski konkurs historyczny na temat
życia i działalności politycznej Wincentego
Witosa – I miejsce
 Ogólnopolski konkurs historyczno-plastyczny
„Wincenty Witos w oczach dzieci” – II miejsce
 Ogólnopolski konkurs „Zaproś mlecznych bohaterów do swojej szkoły” – I miejsce
 Ogólnopolski konkurs „Moja mleczna lekcja-mleczna kronika kota” – wyróżnienie
 Ogólnopolski konkurs czytelniczy „Wielka Liga
Czytelników” – udział w półfinale
 Diecezjalny konkurs literacki „Mocny, kto ufa
Miłosierdziu Boga” – wyróżnienie
 Konkurs wiedzy „Policjanci są wśród nas” –
III miejsce w etapie powiatowym
 Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych
„Świetlik” – 3 nagrody
 VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu KRUS
„Bezpiecznie na wsi to podstawa-środki

chemiczne to nie zabawa” – wyróżnienie

 Wojewódzki konkurs „Energia ze słońca”
– I miejsce

 Wojewódzki konkurs „Racjonalnie się odżywiasz – zdrowie wygrywasz” – I miejsce

 Ogólnopolski konkurs „Owocki.com” – 4
laureatów

 Ogólnopolski konkurs plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – II miejsce
 Ogólnopolski konkurs literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” – II miejsce

Przedszkole w Pęclinie
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ozdoby
świąteczne” – I miejsce

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ozdoby
bożonarodzeniowe” – wyróżnienie

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Stroik Świąteczny” – II miejsce

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jestem Polak mały” – wyróżnienie

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesień –
wszystkie barwy jesieni” – wyróżnienie

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Naplotkowała sosna, że nadeszła wiosna” – dwa
I miejsca i II miejsce
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pluszowy
miś moim przyjacielem jest” – wyróżnienie

Przedszkole w Zakręcie
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Idzie jesień”
– wyróżnienie

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Przedszkolaki jedzą zdrowo – wyróżnienie

 Ogólnopolski konkurs plastyczno-technicz-

ny „Najoryginalniejsza ozdoba świąteczna”
–wyróżnienie
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Plastuś” –
wyróżnienie I stopnia
 Ogólnopolski konkurs „Wiosenne origami”
– II miejsce
 Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „Wiosna
w obiektywie” – III miejsce
 Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej
– I miejsce
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Listko-ludki” – wyróżnienie
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pejzaż zimowy” – wyróżnienie

Przedszkole w Wiązownie
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ozdoby
wielkanocne-przestrzenne” – I miejsce

 „Palma wielkanocna” – I miejsce
 Ogólnopolski konkurs plastyczny – wyróżnienie
 Ozdoby bożonarodzeniowe – bombka –
II miejsce i wyróżnienie

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Prawa
dziecka” – 2 wyróżnienia

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Miś Uszatek
naszym przyjacielem” – II miejsce
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Sport to
inwestycja

Inwestycja w zdrowie, w przyszłość kolejnych pokoleń,
w kondycję seniorów i dobry, aktywny wypoczynek. Inwestycja trudna, bo przecież ciągle mamy ważniejsze wydatki.
Jednak ostatnie lata pokazują, że małymi krokami, ale systematycznie i z rozmysłem możemy tworzyć i rozwijać infrastrukturę sportową równolegle na terenie całej gminy.

Pierwsza prawdziwa hala sportowa

Inwestycja w sport jest dla nas ważna.
Wiemy bowiem, że jeśli dziś nie przekonamy naszych dzieci do tego, by uprawiały sport, za kilkanaście – kilkadziesiąt
lat odbije się to na ich zdrowiu i kondycji. Staramy się, by sport był ważny
i w szkole, i w życiu gminy. Dlatego wybudowaliśmy pierwszą tak dużą halę
przy szkole w Malcanowie. Stąd też
pomysł na gminne olimpiady sportowe i wsparcie samorządu dla organizacji pozarządowych, które promują sport.
Na propagowanie kultury fizycznej w naszej gminie przeznaczyliśmy od 2015 do
2018 roku prawie 1,5 mln zł. Z tych pieniędzy wsparliśmy działanie 9 klubów
sportowych. Dzięki aktywności klubów,
dzieci z naszych szkół i starsi sportowcy mieli zorganizowane: treningi piłki
nożnej, tenisa stołowego, szachów, siatkówki, judo, kick boxingu i lekkiej atletyki oraz udziały w turniejach, zawodach
i rozgrywkach ligowych. Nasz samorząd
wsparł: KS Advit Wiązowna, KS Glinianka, LUKS Rzakta, UKS Smoki, UKS Orły,
UKS Wiąz, GKTS Wiązowna, UKS Zakręt, UKS Judo Fight Club. Łącznie w zajęciach współfinasowanych przez gminę
w latach 2015–2018 brało udział blisko
700 osób, z czego systematycznie w cyklicznych zajęciach (treningach) uczestniczyło ok. 400.

Fontanna w Gminnym Parku
Centrum zachwyca

domu kultury. Z pomysłu wycofano się
w poprzedniej kadencji. Wtedy postanowiono także, że działka przeznaczona zostanie na plac zabaw. W ciągu ostatnich
czterech lat znacznie poszerzyliśmy ten
pomysł wychodząc z założenia, że w tak
centralnym miejscu gminy plac zabaw to
za mało. Stąd fontanna, nasadzone drzewa, altana, parking i toaleta. Jest siłownia plenerowa, urządzenia dla rolkarzy
i deskorolkarzy. Jest miejsce do uprawiania sportu, wypoczynku i rekreacji.
O wszystko dbają członkowie Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”. Małymi krokami tworzymy miejsce, które za parę lat
ma szansę stać się ulubionym miejscem
wypoczynku nie tylko rodzin z dziećmi.

Dziechcińcu, Góraszce, Izabeli, Lipowie,
Majdanie, Malcanowie, Pęclinie, Radiówku, Rzakcie, Wiązownie, Woli Duckiej
i Woli Karczewskiej, Zakręcie, Żanęcinie
oraz na Osiedlu Parkowym. Część pieniędzy na te inwestycje pochodziło z funduszu sołeckiego a o ich przekazaniu na ten
cel decydowali bezpośrednio mieszkańcy
poszczególnych wsi.

Plac zabaw w Zakręcie

Siłownie plenerowe

Ze środków sołeckich dofinansowywaliśmy także siłownie plenerowe. To jedna
z najpopularniejszych inwestycji, na jaką
decydowali się mieszkańcy w czasie zebrań sołeckich w minionych latach. Ogółem przeznaczyliśmy na ten cel ponad

Gminny Park Centrum
tętni życiem

Park Centrum w Wiązownie

To miejsce rozwijamy i rozbudowujemy
od kilku lat. Wydaliśmy już na to ponad
1 mln 800 tys. zł. Co roku w parku przybywa nowa infrastruktura. Zależy nam
na tym, żeby stał się on miejscem, do
którego wypocząć przyjeżdżają nie tylko
mieszkańcy Wiązowny, ale i całej okolicy.
Tak już się dzieje. Teren, na którym znajduje się park, przez lata był zaniedbany.
Potem powstała koncepcja budowy tam

Zabawa przy fontannie

Lokalne place zabaw

Zdajemy sobie sprawę, że taki centralny
park w gminie nie zaspokoi codziennych
potrzeb dzieci mieszkających w odległych
od Wiązowny miejscowościach. Dlatego
od początku tej kadencji inwestujemy
w rozbudowę wiejskich placów zabaw,
które powstają najczęściej przy naszych
świetlicach. To mają być małe, ale bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci miejsca,
w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów.
Tak, by można z nich było korzystać codziennie i bez konieczności dojeżdżania.
W ciągu ostatnich czterech lat wydaliśmy na to prawie 260 tys. zł. Za te pieniądze zbudowaliśmy lub doposażyliśmy
place zabaw w: Duchnowie, Boryszewie,

150 tys. zł. Z tych pieniędzy powstało 11 siłowni, w: Boryszewie, Radiówku, Woli Karczewskiej, Zakręcie, Malcanowie, Żanęcinie,
Dziechcińcu, Majdanie, Góraszce i Lipowie.
Łącznie zakupiliśmy ponad 60 urządzeń,
które na co dzień pomagają utrzymać dobrą kondycję m.in. seniorom. 

Siłownia plenerowa w Boryszewie

www.tuwiazowna.pl
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Półmaraton Wiązowski –
tradycja, która ciągle się
rozwija
Ten bieg ma już 38 lat. Jest nierozerwalnie związany z Wiązowną. Jest
naszą wizytówką, marką, po której jesteśmy rozpoznawani. W ciągu ostatniej dekady półmaraton miał się różnie.
Ale ostatnie cztery lata to powrót do
najlepszych czasów i jeszcze więcej.

zawsze wtedy, gdy mamy ważny cel.
W biegach w Wiązownie startują i profesjonaliści, i zupełni amatorzy. Na
starcie stają seniorzy, a w biegu krasnoludków naprawdę małe dzieci. To
zawsze jest święto. To także doskonała atmosfera, choć nieraz nie dopisuje nam pogoda. Wiemy to. I zrobiliśmy
z tego atut, a nie feler. Zapraszamy na
start! Kolejny 39. Półmaraton Wiązowski odbędzie się 24 lutego 2019 r. Pobiegniemy atestowaną trasą. Zapraszamy
biegaczy i kibiców. 

Fot. P. Pieniak Photography

Fot. M. Sosnowska

W 2014 roku na starcie półmaratonu
stanęło nieco ponad 1200 osób. W 2018
roku ponad 2800. Włączyliśmy nasz półmaraton do Grand Prix Traktu Brzeskiego – cyklu biegowych imprez w naszym

regionie. Dzięki temu mieliśmy szansę
na jeszcze większą promocję i kontakt
z zawodnikami, którzy do tej pory u nas
nie startowali. Półmaraton Wiązowski
to nie tylko impreza sportowa. To jedna
z najważniejszych imprez w kalendarzu
gminy, która w niezwykły sposób od lat
integruje mieszkańców. Półmaraton nie
miałby szans wystartować co roku, gdyby nie grupa wytrwałych, zaangażowanych wolontariuszy, którzy działają już
jak zawodowcy. Ta impreza pokazuje,
że potrafimy sprawnie współpracować

Z roku na rok biegnie nas coraz więcej

Nasz medal na medal
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Kultura,
zabawa,
tradycja…
Dożynki w Rzakcie

W 2017 i 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie i 90-lecie ochotniczych straży pożarnych działających na
terenie naszej gminy. Świętowaliśmy w Wiązownie,
Gliniance i Malcanowie. W podziękowaniu za ofiarność druhów – ochotników przygotowaliśmy piękne,
duże imprezy, które ściągały mieszkańców z najodleglejszych zakątków gminy. Razem ze świętującymi
strażakami bawiły się całe rodziny. Imprezom strażackim towarzyszyły wesołe miasteczka, koncerty,
kiermasze produktów tradycyjnych. W czasie strażackich pikników można też było pomóc innym. Na
mieszkańców czekały bowiem krwiobusy, w których
można było oddać krew.

Strachy na Lachy zagrali na 100-leciu OSP Glinianki

Fot. M. Sosnowska

Od kilkunastu lat w czerwcu organizujemy „Dni Gminy Wiązowna”. W 2016 roku odświeżyliśmy formułę
tego święta, przygotowując piknik rodzinny „Wiązlove” połączony z jarmarkiem artystów, rękodzielników i producentów zdrowej żywności. Wyłączyliśmy
z ruchu część ulicy Kościelnej w Wiązownie. Dzięki temu swoje produkty mogli tam wystawiać producenci zdrowej żywności, twórcy ekologicznych
przedmiotów użytkowych i artyści rzeźbiarze, malarze, ceramicy i krawcy. Jarmark cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego wprowadziliśmy tę
imprezę do gminnego kalendarza wydarzeń już na
stałe. Impreza została doceniona także poza terenem
naszej gminy i w 2018 roku dofinansowana przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego. Za wydarzenie plenerowe odpowiada Gminny Ośrodek Kultury,
który cały czas rozwija swoją ofertę.

Fot. M. Sosnowska

W ostatnich latach gminno-parafialne dożynki organizowaliśmy w Zakręcie, Rzakcie i Duchnowie. To
tradycyjne święto rolników co roku angażuje wielu
mieszkańców. Przy organizacji dożynek współpracują całe wsie. Co roku mieszkańcy w trakcie dożynek
rywalizują w konkursie na najpiękniejszy wieniec.
Są atrakcje dla najmłodszych, a wieczorem doskonała zabawa przy muzyce dla dorosłych. W czasie
tych tradycyjnych wiejskich imprez panuje wyjątkowa atmosfera.

Krzysztof Skiba z zespołem BIG CYC

Future Folk na wiązowskiej scenie
Fot. J. Ganowski

Cleo, Big Cyc, Strachy na Lachy, Klezmafour, kabaret KaŁaMaSz „Ranczo-Ławeczka” – to tylko
niektóre gwiazdy, jakie wystąpiły w naszej gminie na imprezach plenerowych. Od tej kadencji
– oprócz dożynek – organizujemy bowiem coraz większe i bardziej angażujące wydarzenia
kulturalno-rozrywkowe.

www.tuwiazowna.pl
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Fot. T. Jabłoński

Rekonstrukcja na
Zrzutowisku Pierzyna

W tej kadencji postawiliśmy na historię. Wspólnie
ze stowarzyszeniami znakujemy miejsca pamięci i zabytki, szczególnie te militarne. Prowadzimy
żywe lekcje historii o różnych epokach, dzięki czemu uczniowie szkół mogą poznać szczegóły losów
przodków. Powstał pierwszy skwer w gminie, na
którym upamiętniliśmy gen. Stefana Grota-Roweckiego i żołnierzy AK z terenu gminy. Od tego czasu
spotykamy się co roku w maju, by uczcić Narodowy Dzień Zwycięstwa i wspólnie z kombatantami,
i młodzieżą upamiętnić bohaterów II wojny światowej. W 2017 roku po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowaliśmy widowisko rekonstrukcyjne
na zrzutowisku „Pierzyna” w Malcanowie. Rekonstruktorzy są z nami także podczas listopadowych
„Dni z historią gminy”. W Wiązownie przygotowują wielkie obozowisko z prezentacją strojów, broni
i sprzętu z epoki. Sięgnęliśmy nawet do czasów Powstania Styczniowego. Co roku upamiętniamy bitwy powstańcze w Emowie oraz w Porębach, gdzie
w 2016 r. odsłoniliśmy tablicę pamiątkową. Bogatą historię gminy można poznać także dzięki przygotowywanym wydawnictwom, które są dostępne
w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna. W tym
roku powstaje nowa książka, dedykowana bohaterom lokalnych potyczek i bitew podczas światowych wojen. 

Fot. M. Sosnowska

W czasie ostatnich czterech lat w rozmaitych konkursach wyróżniane były działające na terenie naszej gminy zespoły artystyczne. Koło Gospodyń
Wiejskich ze swoją tradycyjną sójką gliniecką zdobyło w 2016 roku II miejsce w konkursie „Tradycja
w smaku – tradycyjna potrawa regionalna”. W tym
samym roku Nagrodę Marszałka WM otrzymał Chór
Mienia River. W 2017 roku z taką samą nagrodą
z Płocka wróciło stowarzyszenie „Wawrzynioki”.

Kabaret Smile

Stowarzyszenie „Wawrzynioki” z nagrodą

Fot. UG Wiązowna, P. Pieniak, M. Sosnowska, Facebook Wieczór Uwielbienia

