
  

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026 

Stan realizacji projektów – styczeń 2019 

 
Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 

realizujący 
Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 

obszar objęty 
Obszar 
rewitalizacji 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowania 

1 Modernizacja budynku w 
Rzakcie (pętla autobusowa) na 
cele świetlicy wiejskiej. 

UG Wiązowna – Wydział 
Inwestycji we współpracy z 
GOK 

Poszerzenie oferty 
oświatowo - kulturalnej 

Zwiększenie powierzchni 
infrastruktury kultury, 
liczba przeprowadzonych 
zajęć w świetlicy, liczba 
osób korzystających z 
ulepszonej 
infrastruktury. 

Rzakta dz. 207 Rzakta 50 000 2017-2026 Budżet Gminy Wiązowna 

Stan realizacji:  
Trwa realizacja zadania. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. Zawarto umowę na usunięcie kolizji z linią energetyczną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.  

2 Adaptacja budynku 
zlokalizowanego przy ul. 
Leśnej w miejscowości 
Wiązowna 

UG Wiązowna, GOPS Zwiększenie dostępności 
mieszkań komunalnych, 
socjalnych, chronionych 

Zwiększenie po- 
wierzchni użytkowej 
mieszkań komunalnych, 
socjalnych, chronionych. 
Liczba osób, którym 
zostanie zapewnione 
mieszkanie. 

Wiązowna 
Gminna dz. 
187 

Wiązowna 5 000 000 2017-2026 Budżet Gminy 
Wiązowna, ewentualne 
dofinansowanie w 
ramach RPO WM 

Stan realizacji: 
Nieruchomość została nabyta przez inną instytucję. Brak możliwości realizacji projektu.  

3 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

GOPS w Wiązownie, 
partner - Stowarzyszenie 
„Krokus-Wiązowna” 

Zwiększenie szans na 
zatrudnienie osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

Liczba 
warsztatów/uczestników 
przedsięwzięć 
szkoleniowych: 
podnoszenie 
kompetencji 
zawodowych, 
społecznych, 
poradnictwo 
specjalistyczne, 
zawodowe indywidualne 
konsultacje, kursy, 
szkolenia i staże 
zawodowe. Liczba 
zatrudnionych, 
włączonych do działań 
społecznych i prac 
społecznie-użytecznych.  

Glinianka, 
Wiązowna 
Rzakta 

Glinianka 
Rzakta 
Wiązowna 

259 200 
Dofinansowani
e UE - 207 360 
Wkład własny 
gminy – 51 

840 

2017-2018 Budżet Gminy Wiązowna, 
dofinansowanie w 
ramach RPO WM 2014-
2020. IX Wspieranie 
włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem 9.1 
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
wykluczonych i 
przeciwdziałanie wy- 
kluczeniu społecznemu 



  

 

Stan realizacji: 
Rozwiązano umowę o dofinansowanie z uwagi na brak możliwości osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. Projekt nie zostanie zrealizowany. 

4 „Aktywna Gmina”- Cykl 
szkoleń dla liderów 
społeczności lokalnych i 
organizacji pozarządowych z 
terenu gminy Wiązowna 

UG Wiązowna – Wydział 
Spraw Społecznych przy 
wsparciu 
Międzynarodowego 
Centrum Partnerstwa 
Partners Network 

Zwiększenie kompetencji 
liderów, liczby oddolnych 
inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności 

Liczba uczestników 
szkoleń. Liczba 
uczestników  
pozytywnie 
oceniających szkolenia. 
Zwiększenie liczby 
działań NGOs, liczby 
członków i/lub 
wolontariuszy oraz 
zwiększenie 
efektywności 
pozyskiwanych środków 
zewnętrznych (liczba 
przyjętych aplikacji, 
wniosków, wysokość 
pozyskanych środków). 

Cała gmina, 
priorytet - 
południowa 
część gminy 

Rzakta, 
Glinianka, 
Wiązowna 

50 000 2017-2026 Budżet gminy , LGD 

Stan realizacji: 

Nie podjęto działań. 

5 Budowa targowiska w 
miejscowości Wiązowna w 
celu promocji produktów 
lokalnych 

UG Wiązowna Promocja produktów 
lokalnych 

Liczba rolników, 
lokalnych 
przedsiębiorców i osób 
niepełnosprawnych 
korzystających z 
infrastruktury 
handlowej. Liczba 
mieszkańców 
kupujących na 
targowisku. Liczba 
promocji produktów 
lokalnych. 

Wiązowna 
Gminna dz. 
200/3 

Rzakta, 
Glinianka, 
Wiązowna 

1.450 000 2017-2018 Budżet gminy i 63,63% 
dofinansowania w 
ramach PROW 

Stan realizacji: 
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca opracował projekty budowlane i wykonawcze oraz rozpoczął budowę targowiska.  

6 Dzień Ziemi UG Wiązowna Promowanie 
proekologicznych postaw 
w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za 
Ziemię. 

Liczba osób biorących 
udział w akcji. Liczba 
osób pozytywnie 
oceniających akcję. 

Glinianka, 
Wiązowna, 
Rzakta. 

Glinianka, 
Wiązowna, 
Rzakta. 

2 000 rocznie 2017-2026 Budżet Gminy Wiązowna 



  

 

Stan realizacji: 
9 czerwca 2018 IV EKO Piknik w Zakręcie  
-stoiska ekologiczne, pszczele miejsce i wyniki konkursu na najładniejszy domek dla owadów zapylających. 
- finał akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka - zebraliśmy ponad 40 ton śmieci!  
- zbiórka elektrośmieci! Za przyniesione elektrośmieci można było otrzymać rośliny – drzewka sosny, świerki, kwiaty 

7 Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w m. Wiązowna 
poprzez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej 

Urząd Gminy Wiązowna, 
Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

Zwiększenie dostępności 
do usług społecznych oraz 
stworzenie warunków na 
rzecz opieki 
środowiskowej, 
zwiększenie zatrudnienia, 
udostępnienie przestrzeni 
pod działalność, 
stworzenie 
Wielobranżowej 
Spółdzielni Socjalnej. 

Liczba obiektów 
infrastruktury 
otoczonych 
wsparciem.  Liczba 
form aktywności 
realizowanych przez 
lokalny CAL. Liczba 
osób włączonych do 
wspólnych działań w 
ramach CAL. Poziom 
satysfakcji 
uczestników. 

Wiązowna ul. 
Lubelska 57 wraz 
z otaczającą 
przestrzenią 

Wiązowna Ok. 10 mln zł 2017-2026 Budżet Gminy, 
ewentualne 
dofinansowanie w 
ramach RPOWM 
Działanie 6.2 – 5 mln zł 

Stan realizacji: 
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla realizacji I Etapu. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.  

8 „Termomodernizacja budynku 
Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gliniance przy 
ul. Napoleońskiej 53 oraz 
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie przy ul. 
Kościelnej 20” 

Urząd Gminy Wiązowna Zmniejszenie 
zapotrzebowania i zużycia 
energii cieplnej w dwóch 
obiektach budowlanym, 
poprzez kompleksowe 
poprawianie sprawności 
energetycznej elementów 
budynków 

Zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku w 
wyniku zaoszczędzonej 
energii. Podniesienie  
standardu 
prowadzonych zajęć, 
zwiększenie liczby 
uczestników zajęć. 
Zwiększenie 
zainteresowania 
przeprowadzeniem 
termoizolacji innych 
budynków. 

Gimnazjum im.  
Jana Pawła II w 
Gliniance przy 
ul. 
Napoleońskiej 
53, Zespół 
Szkolno-
Gimnazjalny w 
Wiązownie przy 
ul. Kościelnej 20 

Wiązowna, 
Glinianka, 

Ok. 6,3 mln 2017-2019 Budżet Gminy, 
dofinansowanie w 
ramach Działania 4.2 
RPOWM 

Stan realizacji: 
Zakończono realizację robót termomodernizacyjnych. Rozliczono wniosek o dofinansowanie. Zadanie zakończone.  



  

 

9 Utworzenie ośrodka 
kultywowania kultury i tradycji 
ludowej poprzez adaptację 
budynku Izby Regionalnej w 
Gliniance 

Gmina Wiązowna, Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Stowarzyszenie 
Miłośników Tradycji i 
Kultury Ludowej 
„Wawrzynioki”, Koło 
Gospodyń Wiejskich, 
regionalni przedsiębiorcy, 
gospodarstwa domowe, 
rada sołecka, sołtys 

Celem projektu jest 
utworzenie ośrodka 
kultywowanie tradycji i 
kultury ludowej poprzez 
adaptację budynku Izby 
Regionalnej w Gliniance 

Podniesienie 
świadomości 
społeczności lokalnej w 
zakresie wartości kultury 
i tradycji.   
Zaangażowanie 
mieszkańców(liczba) w 
realizację projektu, 
Poszerzenie oferty 
edukacyjno- kulturalnej 
Izby Regionalnej w 
Gliniance (liczba 
korzystających), 
podniesienie 
atrakcyjności miejsca, 
miejscowości (liczba 
turystów, cytowań w 
mediach), rosnąca 
aktywizacja i 
zaangażowanie 
społeczności wiejskiej. 

Glinianka, ul. 
Napoleońska 
36 

Glinianka, 
Rzakta 

Ok. 1 mln 2017-2026 Budżet Gminy, 
ewentualne 
dofinansowanie 

Stan realizacji: 
Nie podjęto działań  

10 Konkurs ekologiczny 
organizowany w ramach 
realizacji zadania Edukacja 
Ekologiczna w Gminie 
Wiązowna 

Gmina Wiązowna, Szkoły 
Publiczne w Wiązownie oraz 
w Gliniance 

Aktywizacja i podnoszenie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 
budowanie i 
kształtowanie postaw 
proekologicznych, 
rozwijanie zainteresowań 
ekologicznych. 

Włączenie aktywne szkół 
w ochronę lokalnego 
środowiska, budowanie 
postaw 
proekologicznych wśród 
dzieci i młodzieży, 
rozpowszechnienie 
wartości ochrony 
przyrody i 
odpowiedzialności za 
otoczenie(liczba zajęć 
szkolnych, liczba 
uczniów). Wzrost 
zainteresowania 
ochroną przyrody wśród 
dzieci i młodzieży. 

Szkoły w 
Wiązownie oraz 
w Gliniance 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

16 000 corocznie Budżet Gminy, środki 
pozyskane z WFOŚIGW 

Stan realizacji: 
Przeprowadzono konkursy na ekologiczną ozdobę choinkową. Konkurs rozstrzygnięty 9 grudnia 2018 r. podczas wspólnego ubierania choinki na Placu Centrum w Wiązownie. 

 
 



  

 

11 Modernizacja i budowa 
zaplecza sportowo - 
rekreacyjnego w Rzakcie 
(boisko sportowe) na cele 
gminnego klubu sportowo – 
rekreacyjnego 

Urząd Gminy Wiązowna 
możliwość współpracy 
gminy z zewnętrznymi 
beneficjentami, ośrodkami 
zdrowia, stowarzyszeniami 
i prywatnymi 
przedsiębiorcami. 

 Aktywizacja społeczności 
lokalnej do podejmowania 
działań na rzecz 
podnoszenia standardów 
działań sportowo-
rekreacyjnych; budowani 
wartości społecznej 
wspólnych przedsięwzięć, 
budowanie lokalnej 
tożsamości. Pozyskanie i 
modernizacja nowej 
infrastruktury na cele 
społeczne związane ze 
sportem i zdrowiem 
publicznym 

Stworzenie co naj- 
mniej 3 miejsc pracy 
związanych z 
utrzymaniem 
kompleksu. Stworzenie 
minimum 4 miejsc 
pracy dla osób 
prowadzących zajęcia 
oraz umożliwienie 
działalności 
wolontariuszy. 
Podniesienie 
standardu zajęć 
sportowych i 
rekreacyjnych. 
Włączenie do zajęć 
osób wykluczonych, 
niekorzystających 
wcześniej z form 
aktywności 
promujących zdrowie.  
Zwiększenie 
dostępności usług 
społecznych dla 
mieszkańców 
podobszaru 
rewitalizacji. 

Dz. 272 w 
Rzakcie 

Rzakta ok. 800 000 2017-2026 Budżet Gminy, 
ewentualne 
dofinansowanie lub 
realizacja w formule PPP 

Stan realizacji: 
Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2019 r.  

12 Modernizacja budynku 
komunalnego w Rzakcie 

Gmina Wiązowna Zapewnienie mieszkań 
socjalnych oraz 
komunalnych osobom 
potrzebującym 

 Liczba osób, którym 
zostanie zapewnione  
mieszkanie. 
Powierzchnia użytkowa 
mieszkań komunalnych,  
socjalnych Liczba 
mieszkań chronionych. 
Formy usług 
świadczonych dla osób z 
mieszkań chronionych. 

Rzakta ul. 
Wiejska 31 

Rzakta Ok. 5 mln 2017-2026 Budżet Gminy, 
ewentualne 
dofinansowanie lub 
realizacja w formule PPP 

Stan realizacji: 
Nie podjęto działań. 



  

 

13 Pielęgnacja pomników 
przyrody 

Gmina Wiązowna Utrzymanie wartości 
przyrodniczych- edukacja 
ekologiczna 

Liczba utrzymanych 
form ochrony przy- 
rody. Wzrost 
zainteresowania 
mieszkańców 
pomnikami przyrody. 
Liczba osób 
pozytywnie 
oceniających 
działania na rzecz 
utrzymania 
pomników przyrody. 

Wiązowna, 
Glinianka 

Wiązowna, 
Glinianka 

15 000 2017-2026 

corocznie 

Budżet Gminy, 
dofinansowanie z 
WFOŚIGW 

Stan realizacji: 
Pozyskano dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Warszawie w kwocie 15 000,00 zł. Przeprowadzono pielęgnację 53 pomników przyrody. 

14 PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO - utworzenie 
Świetlicy Środowiskowej w 
Gliniance oraz wsparcie już 
istniejących świetlic 

Gmina Wiązowna, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, szkoły 
działające na terenie gminy 

Utworzenie Świetlicy 
Środowiskowej w 
Gliniance, rozszerzenie 
działalności Świetlicy 
Środowiskowej w 
Wiązownie o formę pracy 
podwórkowej 

Podniesienie poziomu 
integracji i aktywizacji 
mieszkańców ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób 
wykluczonych. 
Utworzenie świetlicy 
oraz zorganizowanie 
wsparcia dla  trzech 
świetlic środowiskowych 
w programie; po 
zakończeniu projektu 95 
osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym zostanie 
objętych usługami 
społecznymi. Liczba 
pozytywnych ocen 
mieszkańców. 

Szkoła 
Podstawowa w 
Gliniance, 
Zespół Szkolno– 
Gimnazjalny w 
Wiązownie, 
Zespół Szkolno– 
Gimnazjalny w 
Zakręcie, Szkoła 
Podstawowa w 
Malcanowie 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

ok. 257 000 2017-2020 Budżet Gminy, 
ewentualne 
dofinansowanie 

Stan realizacji: 
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Bezpieczna przystań”. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 391 686,20 zł. podpisano umowę o dofinansowanie, rozpoczęto realizację projektu. Przeprowadzono rekrutację 
uczestników projektu, opracowano indywidualne ścieżki wsparcia uczestników, zorganizowano pierwsze zajęcia. 



  

 

15 Promocja gospodarcza 
Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF 
Expo) 

Gmina Wiązowna Promocja gospodarcza 
oraz zwiększenie po- 
wiązań 
międzynarodowych 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstwach 
działających na terenie 
Gminy 

Przygotowanie firm do 
rozpoczęcia/rozwinięcia 
działań eksportowych, 
udział MŚP w 
przedsięwzięciach 
informacyjno- 
promocyjnych o 
charakterze 
międzynarodowym; 
włączenie 
przedsiębiorców z 
podobszarów 
rewitalizacji w celu 
rozszerzenia kontaktów 
gospodarcych i  
zwiększenia eksportu 
oraz poziomu 
zatrudnienia. 

Cały teren 
Gminy 
Wiązowna 

Wiązowna, 
Rzakta, 
Glinianka 

7 100 757,50 

EUR 

2017-2026 Środki zewnętrzne UE- 
brak udziału środków 
Gminy Wiązowna 

Stan realizacji: 
Z powodu kolizji prawnych Lider projektu zdecydował o zakończeniu projektu.  

16 Przedsiębiorczość w praktyce Oświata Gminna w 
Wiązownie; gimnazja 
publiczne w: Gliniance, 
Wiązownie i Zakręcie; 
przedsiębiorcy z terenu 
gminy Wiązowna 

Wzrost zainteresowania 
młodych ludzi 
przedsiębiorczością i 
lokalnym rynkiem pracy; 
diagnoza potrzeb 
przedsiębiorców w 
zakresie profilu 
zawodowego  
poszukiwanych 
pracowników i zmian na 
lokalnym rynku pracy; 

Nawiązanie współpracy 
między szkołami 
(uczniami) a 
pracodawcami, 
zwiększenie liczby 
zatrudnionych  
młodocianych na 
lokalnym rynku pracy. 
Dostosowanie 
programów nauczania 
do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

SP Glinianka, 
ZSG 
Wiązowna, 
Gimnazjum w 
Gliniance 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

10 000 2017-2026 Budżet Gminy Wiązowna 

Stan realizacji: 
Zorganizowano spotkania w siedzibach firm działających na terenie gminy.  Celem projektu było przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Szkoły w Wiązownie, Gliniance i Zakręcie nawiązały współpracę 
z przedsiębiorstwami i lokalnymi firmami działającymi na terenie Gminy Wiązowna. Wspieranie takiej współpracy posłużyło wypromowaniu przedsiębiorczości i aktywności wśród uczniów oraz podniosło zainteresowanie uczniów 
działalnością firm i lokalnym rynkiem pracy. 



  

 

17 Rewitalizacja Parku oraz 
Pałacu Nojmanów 

Właściciel nieruchomości 
we współpracy z 
partnerem, organizacjami 
pozarządowymi, przy 
wsparciu Urzędu Gminy 
Wiązowna 

Podniesienie świadomości 
mieszkańców w zakresie 
dostrzegania   wartości i 
potencjałów w lokalnym 
dziedzictwie kulturowym. 
Promocja parku i pałacu w 
edukacji regionalnej i 
agroturystyce. 

Udostępnienie parku i 
Pałacu Nojmanów 
mieszkańcom. Liczba 
osób korzystających z 
parku i pałacu. Liczba 
inicjatyw społeczno-
kulturalnych powstałych 
z oparciu o 
wykorzystanie bazy 
parku i pałacu. 
Wbudowanie parku  
pałacu w lokalną 
tożsamość. Zwiększenie 
zainteresowania 
turystycznego  gminą. 
Zwiększenie 
zatrudnienia przy 
obsłudze turystów oraz 
przy organizacji 
przedsięwzięć 
społeczno-kulturalnych 
w pałacu i w parku. 

Wiązowna, ul. 
Lubelska 34 

Wiązowna Ok. 33 mln 2017-2026 Właściciel nieruchomości 
we współpracy z 
partnerem- potencjalnym 
inwestorem, organizacjami 
pozarządowymi, 
ewentualnie z udziałem 
dofinansowania z UE 

Stan realizacji: 
Nie pojęto działań 

18 Rewitalizacja środowiska 
naturalnego na rzecz budowy 
gminnego kompleksu 
rekreacyjnego z kąpieliskiem 
wodnym wraz z konieczną 
infrastrukturą 

Gmina Wiązowna, pro- 
jest zgłoszony przez 
mieszkańców m. Rzakta 

Stworzenie przestrzeni do 
rekreacji, spotkań 
społecznych, integracji 
społecznej oraz 
wypoczynku w 
środowisku naturalnym 

Aktywizacja 
społeczności lokalnej. 
Rozszerzenie form i 
podniesienie 
standardów spędzania 
wolnego czasu. Liczba 
osób korzystających. 
Liczba osób 
zatrudnionych do 
obsługi. 

Obszar 
położony 
pomiędzy ul. 
Przemysłową a 
Jagodową w m. 
Rzakta 

Rzakta ok. 3.000 000 2017-2026 Budżet Gminy, 
ewentualne 
dofinansowanie lub 
realizacja w formule PPP 

Stan realizacji: 
Nie podjęto działań 



  

 

19 Usuwanie azbestu z terenu 
gminy Wiązowna 

Gmina Wiązowna Usunięcie z obszaru 
gminy azbestu oraz 
usunięcie stosowanych od 
wielu lat wyrobów 
zawierających azbest, 
wyeliminowanie 
negatywnych skutków 
zdrowotnych u 
mieszkańców gminy 
spowodowanych 
obecnością azbestu.  

Stopniowa likwidacja 
oddziaływania azbestu 
na środowisko i 
doprowadzenie  do 
spełnienia wymogów 
ochrony 
środowiska(pomiary). 
Pomoc mieszkańcom 
gminy w realizacji 
kosztownej wymiany 
płyt cementowo – 
azbestowych (liczba 
wymian). 

Teren Gminy 
Wiązowna- 
nieruchomości 
zgłoszone 
przez 
właścicieli 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

13 000 2017-2026 
corocznie 

Budżet Gminy, 
dofinansowanie z 
WFOŚIGW 

Stan realizacji: 
Pozyskano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW  w Warszawie w kwocie 29 001,70 zł na odbiór i transport azbestu. Zutylizowano 217,100 Mg azbestu. 

20 Wiązowskie Centrum 
Usług Społecznych 

Gmina Wiązowna, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiązownie. Partnerzy – 3 
organizacje pozarządowe – 
Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy!”, 
Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem”, Stowarzyszenie 
„Krokus-Wiązowna”. 

Zwiększenie dostępności 
usług społecznych dla 
osób niesamodzielnych z 
terenu gminy. Wiązowna 
poprzez zwiększenie liczby 
i form usług społecznych. 
Usługi realizowane w 
oparciu o indywidualne 
ścieżki wsparcia i 
przyczynią się do 
deinstytucjonalizacji 
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi na 
obszarze objętym 
realizacją projektu . 

Funkcjonowanie 
kompleksowego 
systemu usług 
społecznych na terenie 
gminy Wiązowna 
dostosowanego do 
potrzeb odbiorców 
(liczba korzystających, 
liczba i formy 
świadczonych usług).  

Projekt 
skierowany jest 
do 60 osób 
niesamodzielnyc
h, mieszkańców 
gminy 
Wiązowna ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób 
zamieszkujących 
na obszarach 
objętych 
rewitalizacją. 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

1 659 955,25 2017-2018 Budżet Gminy, 
Dofinansowanie w 
ramach RPO WM 2014-
2020 
IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem. 9.2.1 
Zwiększenie dostępności 
usług społecznych 

Stan realizacji: 
kontynuacja zadania z 2017 r. Zakończono realizację projektu. Wniosek na etapie rozliczenia. 

21 Wybierzmy rower - 
Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji niskoemisyjnej 
WOF - Budowa ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 721 na 
terenie Gminy Wiązowna od 
granicy miasta Józefów do 
granicy Gminy Halinów w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych - 
pomoc rzeczowa. 

Gmina Wiązowna Celem jest promocja i 
szersze wykorzystanie 
transportu 
niezmotoryzowanego 
indywidualnego, 
zmniejszenie 
wykorzystania 
samochodów osobowych, 
ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza 
i hałasu, poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

Rozpowszechnianie 
korzystania z roweru 
wśród mieszkańców 
(liczba korzystających). 
Powstanie 10,3 km 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rowerowej; zmniejszenie  
emisji zanieczyszczeń 
(pomiary 
zanieczyszczenia 
powietrza), poprawa  po-
łączeń komunikacyjnych. 

Droga 721 
przebiegająca 
przez obszar 
rewitalizacji w 
Wiązownie 

Wiązowna 7 215 505,89 2017-2018 Budżet Gminy, 
dofinansowanie w 
ramach Działania 4.3.2 
RPOWM 



  

 

Stan realizacji: 
Trwają roboty budowlane i częściowe odbiory. Termin zakończenia robót budowlanych 30.03.2019 r., realizacji projektu 09.2019 r.  

22 Zagospodarowanie 
funkcjonalno-przestrzenne 
centrum wsi Glinianka 

Gmina Wiązowna, parafia 
w Gliniance, lokalni 
przedsiębiorcy, rada 
sołecka, sołtys 

Celem projektu jest 
stworzenie infrastruktury 
umożliwiającej 
aktywizację społeczną, 
edukacyjną oraz 
kulturalną. 

Poprawa funkcjonalno-
przestrzenna terenu 
będącego centrum 
miejscowości Glinianka. 
Zwiększenie dostępności 
miejsca dla społeczności 
wiejskiej pod kątem 
rekreacyjnym, 
kulturowym, 
edukacyjnym, 
wyznaniowym, 
środowiskowym, 
turystycznym (liczba 
korzystających). 

Tereny 
zlokalizowane 
przy ul. 
Napoleońskiej 
oraz ul. 
Kościelnej w 

m. Glinianka 

Glinianka Ok. 1 mln 2017-2026 Budżet Gminy Wiązowna, 
ewentualne 
dofinansowanie, środki 
sołeckie 

Stan realizacji: 
Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach udzielonej dotacji wykonano częściowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci skweru, urządzeń małej architektury. Wykonano regulację dna 
rowu melioracyjnego w centrum Glinianki. Opracowano projekt budowlany budowy kładki nad rowem melioracyjnym. 

23 „Złote Wiązy” – konkurs dla 
najlepszych 
przedsiębiorców w gminie 
Wiązowna 

Gmina Wiązowna, 
lokalni przedsiębiorcy 

Celem projektu jest 
zwiększenie 
konkurencyjności firm na 
rynku, prezentacja 
dobrych praktyk w sferze 
gospodarczej gminy, a 
przez to rozwój biznesu 
lokalnego i poziomu 
zatrudnienia. Diagnoza 
zasobów lokalnego rynku 
gospodarczego. Promocja 
lokalnych 
przedsiębiorców. 

Podniesienie wiedzy 
mieszkańców na temat 
lokalnych 
przedsiębiorców i 
produktów 
wytwarzanych lokalnie. 
Liczba działań 
promocyjnych, liczba 
nawiązanych kontaktów 
służących współpracy 
przedsiębiorców, liczba 
cytowań w mediach 
lokalnych, krajowych i 
międzynarodowych. 
Rozwój współpracy i 
rozwój zasobów 
lokalnego rynku 
gospodarczego. 

Teren Gminy 
Wiązowna 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

30 000 2017-2026 
corocznie 

Budżet Gminy Wiązowna 



  

 

Stan realizacji: 
Nagroda „Złoty Wiąz” została ustanowiona przez Wójta Janusza Budnego w dowód uznania dla najlepszych przedsiębiorców z naszej okolicy i jednocześnie jako podziękowanie za wkład lokalnego biznesu w rozwój gminy. 
Spotykamy się na gali wręczenia nagrody, która została ustanowiona dla najlepszych w wielu dziedzinach. Otrzymają je ci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tworzą potencjał gospodarczy i społeczny naszego samorządu. 
Konkurs ten adresowany jest do firm, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytucji specjalizujących się w działaniach wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność sektora gospodarczego oraz 
stowarzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą działalność społeczną. Nagrody w konkursie przyznawane są w sześciu kategoriach : Mała Firma roku, Pracodawca roku, Nestor biznesu, Innowacyjna Firma roku, Filantrop roku 
oraz Lider ekonomii społecznej 
Statuetki „Złote Wiązy” otrzymali: 
Renmet Akcesoria Dachowe Piotr Łapiński w kategorii Mała Firma roku, 
ATS Display Sp. z o.o. w kategorii Pracodawca roku, 
Hotel i Restauracja RELAKS Stanisław Niziołek w kategorii Nestor Biznesu, 
Stolmark s.c. Jolanta i Tadeusz Kobza w kategorii Innowacyjna Firma roku, 
ELMAS Sowa i Wspólnicy Sp. jawna w kategorii Filantrop roku, 
Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA w kategorii Lider ekonomii społecznej. 
Nagrodę specjalną Wójt Gminy przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie dziękując im za trud służby, za ratowanie życia, za ofiarność i oddanie. Druga nagroda specjalna trafiła do firmy MARWELL, która przez wiele lat 
wspierała finansowo i rzeczowo Półmaraton Wiązowski, a także inne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne organizowane na terenie Gminy Wiązowna. 



  

 

 


