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Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym Forum 

Gospodarczym Gminy Wiązowna. To już dziewiąty raz mam przyjemność 

spotkać się z Państwem, a gdy dodamy do tego jeszcze cztery edycje Gali 

Biznesu, na których mogłem najlepszych przedsiębiorców wyróżniać nagrodami 

„Złoty Wiąz”, widzimy się po raz trzynasty. Dla mnie to szczęśliwa liczba.  

Cztery lata temu zapoczątkowałem tę inicjatywę, bo wierzyłem, że przy 

współpracy z Państwem - wzajemnie się słuchając, wymieniając doświadczenia i 

szukając nowych rozwiązań uda nam się osiągnąć wiele w rozwoju naszej gminy.  

Przez te ostatnie cztery lata nasza gmina się bardzo zmieniła. I żeby nie 

było wątpliwości, zmieniła się na lepsze. 

Nie wiem, czy pamiętacie, ale gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy 

powiedziałem, że jestem „fanem zrównoważonego rozwoju”. Żeby nam 

wszystkim dobrze się tu żyło musimy jednakowo dbać o sferę społeczną, 

gospodarczą oraz o środowisko. Chcemy, żeby w tych kierunkach rozwijała się 

gmina Wiązowna.  

Z perspektywy czterech lat widać, że wspólnie wybraliśmy dobrą drogę 

rozwoju. 

Na tym wspomnianym pierwszym spotkaniu poprosiłem Was – 

Przedsiębiorców, o odrobinę zaufania i cierpliwości - i nic więcej. W zamian za 

to zaoferowałem przyjazny i sprawny urząd, kompleksowe wsparcie w 

załatwianiu spraw urzędowych, szybszą ścieżkę procedowania spraw związanych 

z działalnością gospodarczą. Mówiłem także o konieczności wsłuchiwania się w 

Wasze potrzeby i o systematycznym rozwoju infrastruktury technicznej, która ma 

pomagać rozwijać działalności gospodarcze.  

Życzyłem Wam wtedy żebyście dobrze czuli się w naszej gminie, żebyście 

współpracowali ze sobą i świadczyli sobie wzajemnie, zatrudniali naszych 

mieszkańców, tak żeby ten wypracowany pieniądz pozostawał na terenie gminy.  

 Prosiłem żebyście zachęcali innych przedsiębiorców do lokowania swoich 

działalności, w gminie z tak ogromnym potencjałem, czyli tu u nas. 
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W naszej lokalnej gazecie „Powiązania”, podsumowującej kadencję, 

przeczytacie, że „na terenie gminy działa 1600 firm i 150 spółek. (…) W ciągu 

ostatnich trzech lat w naszej okolicy przybyło 400 nowych firm.”. To o Was 

drodzy Państwo.  

Po czterech latach mogę powiedzieć, że zarówno my - czyli samorząd 

gminny, jak i Wy – drodzy Państwo, dotrzymaliśmy danego sobie słowa.  

Gdy zaczynaliśmy dochody gminy wynosiły 47 i pół miliona złotych, by 

w bieżącym roku osiągnąć poziom ponad 92 mln. Część tych środków jest 

wypracowana przez Was, bezpośrednio lub w sposób pośredni.  

Na inwestycje w tym okresie wydaliśmy 82 mln. Średnio 30% dochodów 

rocznych na nowe zadania. To bardzo dobry wynik. 

Wielu z Was zostało nagrodzonych za swoją działalność. Wasz wkład w 

rozwój gminy został zauważony także przez inne instytucje i agendy, o czym 

świadczą Wasze nagrody i wyróżnienia. My oczywiście także pamiętamy o Was. 

Ale i nasza działalność została zauważona przez różne instytucje, które 

przez ostatnie cztery lata przyznawały naszej gminie wiele nagród i wyróżnień. 

Te które ja otrzymałem imiennie, też są dla Was. Bo wspólnie budujemy naszą 

małą ojczyznę.  

Odnotowaliśmy duży skok w rankingach zamożności, awansowaliśmy o 

kilkaset miejsc w rankingu dochodów na mieszkańca per capita. W powiecie 

jesteśmy liderami wśród gmin wiejskich, a w Polsce zajmujemy 30 miejsce na 

1554 gminy. W rankingu zrównoważonego rozwoju w województwie 

mazowieckim jesteśmy na 5 miejscu, a w kraju, na prawie 2,5 tys. gmin, jesteśmy 

w pierwszej pięćdziesiątce.  

To nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ wszyscy widzimy co się dzieje 

w naszej gminie. Jak powstają nowe drogi, budowane są gigantyczne węzły 

komunikacyjne, które za kilka lat przyniosą Wam przedsiębiorcom, samorządowi, 

a w konsekwencji naszym mieszkańcom, dalszy rozwój.  
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Za nami największa w historii gminy inwestycja rozbudowa szkół oraz 

budowa przedszkola. Tak jak Wy codziennie podejmujecie ryzyko, w 

prowadzeniu biznesu, tak i my ucząc się od Was, weszliśmy w bardzo duży 

projekt w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, dzięki któremu 

zrealizowaliśmy innowacyjny na skalę kraju projekt termodernizacji, rozbudowy 

i budowy, pięciu obiektów oświatowych. Przedstawiciele naszych partnerów PPP, 

są dzisiaj z nami, to firmy Warbud, Simens i Simens Finance. Przed PPP 

wybudowaliśmy za własne środki nowoczesną szkołę w Malcanowie z 

pełnowymiarową halą sportową. Tym samym, zapewniliśmy naszym dzieciom 

naukę w komfortowych warunkach, a wartość tych nakładów, to ponad 86 mln 

złotych. 

To dla mnie zaszczyt stać na czele takiego samorządu i być  gospodarzem 

dzisiejszego wydarzenia. Tym bardziej, że uczestniczę w nim z najlepszymi 

przedsiębiorcami w gminie Wiązowna, a pewnie i w całym powiecie. 

Dziękuję za te cztery lata współpracy. Proszę Państwa o dalsze zaufanie! 

To będzie aktywny, ciekawy i owocny czas dla naszej Gminy! Przed nami 

realizacja ambitnych zadań inwestycyjnych, dlatego wciąż będę potrzebował 

Państwa wsparcia! Abyśmy wspólnie byli dumni z Gminy Wiązowna. 

Dziękuję 

 


