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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Goście, Szanowni Państwo! 

Przed chwilą wraz z Radnymi Gminy Wiązowna, miałem zaszczyt na tej samej sesji 

złożyć ślubowanie. To dla mnie, i domyślam się, że dla Państwa Radnych doniosła chwila.  

Cztery lata temu nie było mi dane składać ślubowania na wspólnej sesji. A to dlatego, 

że gdy radni ślubowali, to ja ubiegałem się o mandat wójta w drugiej turze wyborów.  

To było takie symptomatyczne, że Rada oddzielnie, wójt oddzielnie. Wtedy na pierwszej 

sesji Rady przyszła mi taka refleksja do głowy, że nadszedł czas, by to zmienić.  

Jak to można było zmienić? Można tego było dokonać, tylko jednym sposobem. 

Współpracą! Tylko współpraca Rady Gminy z wójtem, dawała szanse na sukces. I to nie 

chodzi o wspólne ślubowanie, tylko o wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej pięknej gminy. 

O wspólne spojrzenie na jej problemy, wspólną wizję jej rozwoju. To też wzajemne 

szanowanie się, to nie przekraczanie swoich kompetencji, poszukiwanie kompromisu, 

wykazywanie cierpliwości i spokoju w sprawach trudnych, i bardzo trudnych. To wzajemne 

zaufanie.  

Czy takie relacje między najważniejszymi i jedynymi organami w samorządzie 

gminnym, czyli Radą Gminy-organem uchwałodawczo-kontrolnym i Wójtem Gminy-

organem wykonawczym, mogą funkcjonować? Oczywiście, że mogą, powiem więcej 

powinny, wręcz muszą. 

Przez ostatnie cztery lata pokazaliśmy naszym mieszkańcom, innym samorządom oraz 

światu, jak to się robi w naszej gminie.  

Dzięki współpracy, dzięki niemarnowaniu czasu na niepotrzebne kłótnie, swary i czcze 

dyskusje, udało nam się osiągnąć więcej niż wszyscy się spodziewaliśmy. Choć spora grupa 

ludzi od początku nie wierzyła, że może nam się uda dokonać dużego skoku rozwojowego. 

Teraz, ci najbardziej odważni, przychodzą i mówią, „nie wierzyliśmy”, „myliśmy się”, 

„dziękujemy”. To to bardzo miłe i motywujące. 

Nasza współpraca rozwinęła się na wszystkie obszary funkcjonowania gminy.  

Na współpracę z sołtysami, czyli integracja z mieszkańcami poszczególnych sołectw i 

dbanie o zrównoważony ich rozwój. Na sprawy społeczne – to współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, klubami sportowymi, strażami pożarnymi, na bardzo wysoki poziom 
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funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i bardzo bogata oferta skierowana 

dla potrzebujących, wykluczonych społecznie i zawodowo, a przede wszystkim dla seniorów, 

dzieci i młodzieży. 

Na sprawy gospodarcze - czyli tworzenie dobrego klimatu dla lokalnych 

przedsiębiorców, umożliwianie i zachęcanie do inwestowania na terenie gminy, to docenianie 

i nagradzanie najlepszych.  

W obszarze oświaty, kultury i sportu - to doprowadzenie diametralnej poprawy 

warunków nauki naszych dzieci w szkołach i przedszkolach. Budowa nowych obiektów 

sportowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, zwiększona ilość przedsięwzięć 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. To dbałość o środowisko, edukacja ekologiczna i 

wydarzenia proekologiczne. 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego, to współpraca z Policją, Państwową Strażą 

Pożarną, a przede wszystkim z macierzystymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Permanentne doposażanie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, dofinansowanie policji i wsparcie 

w budowie nowego posterunku policji. Budowa oświetlenia ulicznego, to także element 

podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Współpraca w zakresie inwestycyjnym, zaowocowała wykonaniem niezliczonej ilości 

inwestycji. Począwszy od tych mniejszych finansowanych częściowo z funduszu sołeckiego, 

a skończywszy na tych dużych, takich jak rozbudowa i budowa obiektów oświatowych w 

formule PPP, budowie dróg gminnych i powiatowych, budowa targowiska, kanalizacji, 

wodociągów, czy też budowa świetlić i domu kultury. Rocznie to zawsze było ponad 120 

zadań inwestycyjnych na kilkadziesiąt milionów złotych w ciągu kadencji. 

Stworzyliśmy przyjazny urząd, który stał się niezawodnym narzędziem, realizującym 

wyznaczone cele przez Radę Gminy i Wójta. Za urzędem do intensywnej pracy włączyły się 

gminne jednostki organizacyjne, które także poczuły wspólną misję, zwarły szeregi, przyjęły 

nasze tempo i zaczęły dzielnie nadążać we wspólnym marszu, ku lepszemu życiu naszych 

mieszkańców. 

Dziękuję Wam wszystkim, szanowni Państwo, za te wspólnie przepracowane cztery 

lata. Za to co razem dokonaliśmy. 
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Fakt, że zdecydowana większość radnych i ja otrzymaliśmy ponownie mandat zaufania, 

a wysokie jest jednocześnie motywacją do ciągłej wytężonej pracy.  

Żeby nie zawieść musimy podążać tą samą drogą. Drogą dialogu, szacunku i zaufania. 

Musimy mieć sprecyzowane cele, spokojnie i odważnie podążać w ich kierunku. Musimy 

pozostać wierni zasadzie zrównoważonego rozwoju.  

Jest naszym obowiązkiem optymalnie wykorzystywać potencjał drzemiący w zasobach 

gminy. Ten drzemiący w mieszkańcach, wynikający z położenia geograficznego, planów 

rozwoju kraju oraz naszych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Do realizacji tych planów wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Na następną kadencję 

chciałbym dołożyć jeszcze jeden bardzo ważny filar, na którym powinien opierać się rozwój 

gminy Wiązowna.  

To ścisła współpraca z samorządem powiatowym. Po raz pierwszy w historii w Radzie 

Powiatu Otwockiego jest troje naszych mieszkańców. Chciałbym, żeby i radni powiatowi 

dołączyli do naszego klubu samorządowego, by zajęli należne im miejsce w budowaniu 

przyszłości naszej małej ojczyzny. Dajemy Wam, Szanowni Radni Powiatowi, wyraźny 

sygnał, że zależy nam na tym by stanowić jeden organizm, by współpracować, by rozmawiać, 

by się szanować, by odrzucić wszystkie podziały, by tylko przyświecał nam jeden cel, który 

się nazywa Gmina Wiązowna. Bardzo nam Was brakowało przez ostatnie lata. Zapraszamy 

do ścisłej współpracy. 

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Wiązowna, bardzo dziękuję wszystkim 

za współprace przez ostatnie cztery lata. Dziękuję za ponowny wybór i deklaruję, że wciąż 

będziemy pracować na rzecz rozwoju naszej gminy, tak jak w poprzedniej kadencji 

dotrzymaliśmy słowa, tak i teraz słowa roty ślubowania zostaną wypełnione pozytywnymi, 

intensywnymi działaniami. Pamiętajmy, że oczekujemy także wsparcia, a czasami także 

wyrozumienia i cierpliwości, że czasami potrzebujemy tego. Zawsze jednak nam będzie 

przyświecać cel, którym jest dobro i szczęśliwe życie mieszkańców Gminy Wiązowna. 

Jestem przekonany, że dokonamy tego wspólnie. 

Dziękuję za uwagę 


