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Gdy pod koniec 2014 r. po raz pierwszy powie-
rzali mi Państwo urząd wójta naszej gminy, obie-
całem transparentność, dostęp do informacji 
i szczegółowe raportowanie o tym, jak zarządza-
my naszym wspólnym majątkiem. Od tego czasu, 
co roku wydajemy ten specjalny numer naszych 
„Powiązań”. Niech będzie to kompendium wie-
dzy o  inwestycjach, zadaniach i wydarzeniach, 
które – wraz z zespołem moich współpracowni-
ków – przeprowadziliśmy w minionym roku.

Wiele razy słyszałem, że takie pismo to propa-
ganda. Że się chwalimy. Pewnie, że się chwalimy! 
Bo naprawdę mamy czym. Nasza gmina rozwi-
ja się szybciej niż kiedykolwiek w  przeszłości. 
Składa się na to wiele czynników. I zrozumienie, 
umiejętność powiązania w czasie i przewidzenie 
konsekwencji wielu działań jednocześnie to pod-
stawa naszej pracy. W tym numerze „Powiązań” 
w szczególny sposób skupiamy się na najistot-
niejszych faktach z minionego roku. Rozkładamy 
budżet na czynniki pierwsze. Pokazujemy, dla-
czego warto płacić podatki w miejscu stałego 
zamieszkania.

Rok 2019 był trudny finansowo. Choć mieli-
śmy rekordowe przychody, to i nasze wydatki 
rosły w błyskawicznym tempie. Przyzwyczaili-
śmy się do nieustannego wzrostu, do poprawy 
infrastruktury do rozwoju w każdej dziedzinie, 
za którą odpowiada samorząd. Tak dynamiczny 
progres wymaga nieustannego wsparcia miesz-
kańców. Wymaga współodpowiedzialności za 
zarządzanie naszą gminą. A żeby móc współod-
powiadać za to, co się u nas dzieje, trzeba mieć 
wiedzę o  najważniejszych finansowych i  spo-
łecznych zadaniach, którymi na co dzień zajmu-
je się urząd gminy i samorząd.

Namawiam Państwa do przeczytania tego nume-
ru od deski do deski. To remanent naszych wydat-
ków. Podsumowanie inwestycji. To pełna wiedza 
o podstawach funkcjonowania naszego samorzą-
du. Dzięki niej będą mogli Państwo świadomie 
podejmować decyzje, zabiegać o realizację naj-
istotniejszych dla Państwa inwestycji.

 
Wójt Gminy Wiązowna



Edukacja to nasza najważniejsza inwestycja. To 
dzięki niej nasze dzieci będą miały szansę na dobre 
życie. Ale to także największy wydatek w budże-
cie gminy, o którym piszemy na str. 32. Subwencja 
oświatowa, którą dostajemy z budżetu Państwa, nie 
wystarcza nawet na pełne pokrycie kosztów wyna-
grodzeń naszych nauczycieli.
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7 Jest! Elegancki, nowoczesny i funkcjonalny – choć 
jeszcze niedawno szpecił centrum Wiązowny. Pawi-
lon Kultury – czyli nowa siedziba Gminnego Ośrod-
ka Kultury – to inwestycja, na którą czekaliśmy od 
lat. Koronawirus pokrzyżował nam plany – nie mo-
żemy go oficjalnie otworzyć. Ale na str. 7 możemy 
szczegółowo opisać to nowe miejsce.

Nasz budżet rośnie z roku na rok. Jednak z punk-
tu widzenia rozwoju naszej okolicy najistotniejsza 
jest ta jego część, którą wydajemy na inwestycje. 
Na str. 12 opisujemy jego strukturę. Pokazujemy na 
co – w ciągu całego roku – wydajemy nasze wspól-
ne pieniądze.
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Gmina Wiązowna. 
Jest nas coraz więcej

Gmina Wiązowna ma wyjątkowe położenie, w bezpośrednim są-
siedztwie stolicy. To sprawia, że wiele osób decyduje się przenieść 
do nas z głośnej i pełnej spalin Warszawy. Jednak nasza okolica już 
dawno nie jest tylko sielskim siedliskiem. Rozwijamy się w szybkim 
tempie. Utrzymanie odpowiedniego balansu między tym, co natu-
ralne i dziewicze, a tym co wygodne, praktyczne i potrzebne na co 
dzień jest jednym z najważniejszych priorytetów naszego samorzą-
du. Zrównoważony rozwój Gminy Wiązowna nie jest pustym slo-
ganem. To fakt. A dowody na to codziennie możemy obserwować 
w naszym sąsiedztwie.
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Gmina Wiązowna
Powiat Otwocki

Województwo Mazowieckie

Powierzchnia: 
102 km (16,6% powiatu otwockiego)

Lasy i grunty leśne: 
3 193 ha (wskaźnik lesistości 35%)

Liczba ludności: 
12 429 osób (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Foto: M
. Sosnow

ska
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Gmina to przede wszystkim ludzie, dlatego cieszy nas każdy nowy mieszkaniec. Jak pokazują dane, z roku na rok jest nas 
coraz więcej. W ciągu 2019 r. liczba mieszkańców w Gminie Wiązowna wzrosła o 274 osoby. Uwzględnia ona 402 oso-
by, które do nas przybyły i zameldowały się na stałe, 145 nowonarodzonych oraz 187 osób, które się wymeldowały i 86 
osób, które zmarły.

Największy wzrost liczby mieszkańców wystąpił w miejscowościach: Wiązowna (52), Duchnów (43), Malcanów (28), Góraszka 
(21), Boryszew (15), Czarnówka (14). W kilku innych liczba ta zmalała, najbardziej w Radiówku (-11) i w Zagórzu (-3). 

Miejscowość 31.12. 
2018 r.

31.12. 
2019 r. zmiana

Bolesławów 86 87  1

Boryszew 205 220  15

Czarnówka 268 282  14

Duchnów 687 730  43

Dziechciniec 462 472  10

Emów 330 333  3

Glinianka 1034 1045  11

Góraszka 465 486  21

Izabela 312 320  8

Kąck 284 286  2

Kopki 181 187  6

Kruszówiec 83 82  1

Lipowo 334 342  8

Majdan 731 743  12

Miejscowość 31.12. 
2018 r.

31.12. 
2019 r. zmiana

Malcanów 453 481  28

Michałówek 138 142  4

Pęclin 455 468  13

Poręby 79 78  1

Radiówek 222 211  11

Rudka 52 53  1

Rzakta 474 481  7

Stefanówka 270 278  8

Wiązowna 2295 2347  52

Wola Ducka 451 460  9

Wola Karczewska 322 326  4

Zagórze 41 38  3

Zakręt 1121 1128  7

Żanęcin 320 323  3

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Foto: M
. Sosnow

ska
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 Pawilon Kultury.

W samym centrum Wiązowny można 
już zobaczyć nową siedzibę Gminnego 
Ośrodka Kultury. Na ten obiekt od kil-
ku lat czekała cała gmina. Stary budy-
nek GS zyskał nowe oblicze. Pawilon 
został gruntownie zmodernizowany 
i wkrótce, po epidemii, stanie się kul-
turalnym sercem naszej gminy. Każdy 
znajdzie w nim coś dla siebie.

W 2019 r. zakończyła się budowa Pawi-
lonu Kultury – nowej siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury. Nazwę budynku wyło-
niono w konkursie. Teren z budynkiem 
przejęliśmy w 2017 r. po roku negocja-
cji. Pełen koszt prac modernizacyjnych 
w budynku i wokół niego wyniósł pra-
wie 9 mln zł.

Prace podzielono na dwa etapy. 
W pierwszym wartym  6 741 088,80 zł 
wykonana została przebudowa oraz ter-
momodernizacja budynku. Pawilon zo-
stał ocieplony, wymieniono okna i drzwi 
oraz cały system grzewczy (zainstalo-
wano pompę ciepła), wymieniono dach 
oraz zmodernizowano całkowicie wnę-
trze. Na elewację budynku nałożono 
stalową "skórę" – element dekoracyj-
ny z blachy perforowanej nawiązujący 
kształtem do liści wiązu.

W pawilonie oprócz GOK-u (13 sal użyt-
kowych m.in. widowiskowa, ceramiczna, 
konferencyjna, taneczna czy studio na-
grań) miejsce dla siebie uzyskały Wydział 
Rozwoju Gospodarczego i stowarzysze-
nie LGD Natura i  Kultura. Wydzielono 
również miejsce na świetlicę dla miesz-
kańców Wiązowny.

W drugim etapie zmodernizowaliśmy 
teren wokół budynku. Pojawiły się tam 
nowe nasadzenia drzew i  krzewów 
ozdobnych oraz zieleńce. Zamontowane 
zostały także elementy małej architek-
tury, takie jak ławki parkowe, stojaki na 
rowery. Dodatkową wartością jest efekt 
wizualny. Modernizacja tego obiektu, 
jak również rewitalizacja terenów przy-
legających do tego budynku, znacząco 
poprawiła estetykę centrum. Powstały 
chodniki i parkingi, wylano asfalt i od-
wodniono cały teren.

– Bardzo żałuję, że koronawirus popsuł 
nam plany oficjalnego otwarcia tego miej-
sca. Długo na nie czekaliśmy – mówi Janusz 
BUDNY Wójt Gminy Wiązowna. – Pamię-
tam, jakim rozczarowaniem było dla nas 
odstąpienie władz gminy od umowy na do-
finansowanie unijne do budowy centrum 
kultury. Minęło jednak kilka lat i  mamy 

Nowoczesna elewacja 
Pawilonu przyciąga uwagę

nowoczesny budynek. Pomieszczą się 
w nim wszyscy nasi lokalni artyści. Będzie 
nam służył przez kolejnych wiele lat. Gdy 
tylko pozwoli nam na to sytuacja gospo-
darcza, przystąpimy do budowy sali wido-
wiskowej z prawdziwego zdarzenia, która 
będzie nowym skrzydłem Pawilonu Kultury. 
Wtedy pawilon będzie kompletnym obiek-
tem, na miarę XXI wieku. Ale już dziś cieszy 
niezmiernie! Budynek nie dostałby nowego 
życia, gdyby nie dofinansowania i granty, 
o które zabiegali nasi urzędnicy.

Na rewitalizacje pawilonu w  centrum 
Wiązowny pozyskaliśmy pieniądze z ze-
wnątrz. Pochodzą z następujących progra-
mów i grantów: „Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w m. Wiązowna poprzez utwo-
rzenie Centrum Aktywności Lokalnej”. 
Zad. nr 1 – „Termomodernizacja i rozbu-
dowa CAL” – wartość: 1 938 185,14 zł oraz 
zad. nr 2 – „Zagospodarowanie przestrze-
ni przy CAL” – wartość: 500 000 zł.  

Nowe miejsce na mapie Wiązowny
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Targowisko „Mój Rynek” w Wiązow-
nie to pierwsza tego typu inwestycja 
na terenie naszej gminy. Nowocze-
sny i  funkcjonalny bazar, na którym 
przez cały rok możemy robić zaku-
py w komfortowych warunkach. Ale 
to nie tylko miejsce handlu. Lokalni 
działacze organizują tu imprezy, a fo-
tografowie robią… sesje ślubne.

„Mój Rynek” powstał w  centrum Wią-
zowny przy ul.  Lubelskiej 33a. Takie-
go miejsca brakowało w naszej gminie. 
Dotychczas drobni handlowcy zajmo-

wali przestrzeń przed budyn-
kiem dawnego 

pawilonu handlowego w centrum Wią-
zowny, obecnie przemianowanego na 
Pawilon Kultury. Prace ruszyły pod ko-
niec 2018 r. i zakończyły się w czerwcu 
2019 r. W nowym obiekcie do dyspozy-
cji handlowców jest 51 miejsc: 9 pawi-
lonów, 10 stanowisk przeznaczonych do 
handlu w hali głównej, 26 stanowisk do 
handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk 
przeznaczonych do handlu z samochodu.

Na bazarze można kupić m.in. świe-
że warzywa, owoce i przetwory od lo-
kalnych producentów. W  hali działają 
sklepy całoroczne, w których nabędzie-
my pieczywo, mięso i wędliny, ryby czy 
odzież. Targowisko to nie tylko handel. 
Mieszkańcy organizują tu warzywne 
święta, a  lokalni przedsiębiorcy wyko-
rzystują teren do nietypowych przedsię-
wzięć, np. organizują fotograficzne sesje 
ślubne. Osoby, które chcą handlować na 
targowisku, mogą skorzystać z opcji jed-
nodniowej lub rezerwacji miejsca na 30 
dni. Wystarczy po uprzednim zgłoszeniu 
do administratora targowiska przyjechać 
i zapłacić opłatę targową.

Na targowisko pozyskaliśmy prawie 1 mln 
zł z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie na ope-
racje typu „Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” w  ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w tworzenie, ulepszanie i  rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla lud-
ności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury” objętych Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Cała inwestycja koszto-
wała ponad 2,8 mln zł. Nie udałoby się jej 
przeprowadzić, gdyby nie wkład z budże-
tu gminy. Mogliśmy zainwestować w nią 
ponad 1,8 mln zł dzięki podatkom, które 
wszyscy płacimy. 

Mamy targowisko 
z prawdziwego zdarzenia

Na otwarcie 
„Mojego Rynku” 
ściągnęły tłumy 

mieszkańców

Ślubna sesja zdjęciowa 
na targowisku

Foto: M
. Kloch
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Drogi powiatowe. Z gminnym 
wsparciem

W 2019 r . Gmina Wiązowna na potrzeby 
budowy i remontów dróg powiatowych 
przekazała 1 467 611,48 zł. Dofinanso-
wanie Powiatu Otwockiego w tej kwe-
stii pozwoliło m.in. na wybudowanie 
chodnika przy drodze powiatowej Nr 
2712W w Woli Karczewskiej, budowę 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2709W czy moderniza-
cję drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, 
Izabela, Michałówek, Duchnów. Wszyst-
kie te inwestycje, choć leżą w gestii po-
wiatu, nie zostałyby przeprowadzone 
bez pomocy finansowej ze strony gmi-
ny, a co za tym idzie bez pieniędzy z na-
szych podatków.

Drogi gminne. Praca, która się nie 
kończy

Wykonaliśmy projekty i  uzyskaliśmy 
pozwolenia oraz wybudowaliśmy lub 
zmodernizowaliśmy drogi gminne oraz 
wewnętrzne o  łącznej długości 3068 
m w: Wiązownie (ul.  Polna, Brzozowa, 
Ogrodowa, Konwalii), Emowie (ul. Sosno-
wa), Malcanowie (ul. Żwirowa), Glinian-
ce (drogi osiedlowe), Kopkach (ul. Trakt 
Napoleoński, ul.  Jeździecka), Rzakcie 
(ul. Wiejska oraz dojazdowa do gruntów 
rolnych), Zakręcie (ul. Dobra). Drogi zo-
stały wykonane z  betonu asfaltowego 
oraz kostki betonowej. W sumie wyda-
liśmy 2 102 490,27 zł.

Posterunek policji w Wiązownie. 
Trwa budowa

W 2019 r. w centrum Wiązowny rozpoczę-
to budowę posterunku policji. Inwestycja 
zostanie sfinalizowana w przyszłym roku. 
Posterunek zlokalizowano na przekaza-
nej przez gminę działce o powierzchni 
3 tys. m2 i wartości 700 tys. zł. Będzie 
w nim docelowo pracowało 25 policjan-
tów. A  to oznacza, że z  czasem może 
on zostać przekształcony w komisariat. 
Cała inwestycja pochłonie 3,7 mln zł. 1,3 
mln zł to dofinansowanie, które dodat-
kowo na ten cel policji przekaże Gmina 
Wiązowna.

Gminne wodociągi. Woda w każdym 
domu

99,2% gospodarstw domowych w naszej 
gminie ma podłączenie do bieżącej wody. 
Nasz wodociąg ma ponad 204 km dłu-
gości. W 2019 r. wybudowaliśmy kolejne 
2,8 km. Kosztowało to 601 675 zł. Za tę 
kwotę powstały odcinki w: Wiązownie, 
Góraszce, Majdanie, Kącku, Stefanówce, 
Malcanowie i Góraszce. Dzięki nim do 
gminnego wodociągu podłączono kolej-
ne 84 nieruchomości.

Kanalizacja w gminie. 
Ciągle za mało

34,9% terenu gminy ma dostęp do kana-
lizacji. To wciąż mało. Budowa kanaliza-
cji jest droga. Nie ma co się oszukiwać, 
w wielu miejscach gminy – tych poło-
żonych najdalej od naszej oczyszczalni 

i tych, gdzie gęstość zabudowy jest nie-
wielka – na taką inwestycje nie będzie 
nas stać jeszcze długo. Ale tu, gdzie 
rozbudowujemy kanalizację, mierzymy 
się z  innym problemem – wielu miesz-
kańców nie chce się do niej podłączać. 
Tymczasem podłączenie do kanalizacji 
czteroosobowej rodzinie pozwala rocz-
nie zaoszczędzić na wywozie nieczystości 
z szamba nawet 1900 zł. W 2019 r. wybu-
dowaliśmy 1,64 km sieci kanalizacyjnej, 
na którą wydaliśmy 735 590 zł.

Oświetlenie uliczne. 
Najważniejsze bezpieczeństwo

Oświetlenie dróg w  naszej gminie to 
od lat jeden z  priorytetów samorządu. 
W 2019 r. oświetliliśmy kolejne 2 km dróg. 
Zainstalowaliśmy w sumie 63 nowe lam-
py w: Malcanowie, Czarnówce, Michałów-
ku, Duchnowie, Emowie, Majdanie i Woli 
Duckiej. Ich koszt to 268 180,26 zł. Przy 
budowie oświetlenia drogowego ważnym 
i dość drogim etapem jest przygotowa-
nie projektów. W 2019 r. przygotowali-
śmy projekty na budowę ponad 5,5 km 
oświetlenia dróg gminnych i części obec-
nej drogi krajowej nr 17. Koszt wykonania 
dokumentacji wyniósł 76 014 zł.

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach” 

można przesyłać na adres:
tukontakt@wiazowna.pl

Informacje o realizacji strategii, 
planów i programów dostępne są na:

www.bip.wiazowna.pl
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W 2019 r. w sieci świetlic mieliśmy 
już 15 obiektów, z czego cztery zbu-
dowano na powtarzalnym projekcie, 
zatwierdzonym w 2015 r., a budowę 
kolejnej – w Rzakcie – rozpoczęliśmy.

Dla wielu z nas, szczególnie dzieci, świetli-
ce to najprostsza możliwość korzystania 
z zajęć Gminnego Ośrodka Kultury. Trans-
port do Wiązowny czy Woli Karczewskiej, 
gdzie odbywa się najwięcej zajęć, nie za-
wsze jest możliwy. Gdy zajęcia dla dzie-
ci odbywają się tak blisko domu, może 
z nich skorzystać większa grupa chętnych. 
Z  tego też powodu w gminie powstaje 
sieć świetlic wiejskich. W ramach jednego 

projektu powstały już obiekty w Izabeli 
i Majdanie, a w 2019 r. oddano do użyt-
ku mieszkańców kolejne obiekty w Pęcli-
nie i w Kopkach. Ruszyła również budowa 
kolejnego w Rzakcie, a jego otwarcie za-
planowane jest na 2020 r.

Budynki mają 90 m2 powierzchni użyt-
kowej, na każdy z nich składa się: prze-
stronna sala, kuchnia oraz łazienka 
dostosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Koszt budowy świetlicy 
wraz z zagospodarowaniem terenu wy-
nosi ok. 470 tys. zł. Obiekty są monito-
rowane, a w środku założono instalacje 
alarmowe. Dodatkowo na dachu świe-
tlicy w Kopkach zamontowano panele 
słoneczne, dzięki czemu pozyskamy eko-
logicznie energię dla budynku. 
Ze środków funduszu sołeckiego 
w Kopkach za kwotę prawie 25 
tys. zł zakupiono sprzęt na plac 
zabaw przy świetlicy. W Pęclinie 
zaś poszerzono taras i zbudowa-
no parking (7 675 zł) oraz zaku-
piono wyposażenie (zabudowa, 
urządzenia AGD i RTV) za prawie 
18 tys. zł.

W 2019 r. do użytku mieszkańców sołec-
twa Stefanówka została oddana nowa 
świetlica wiejska. Stara, drewniana i już 
wysłużona świetlica w  Stefanówce nie 
nadawała się do użytku. Mieści się ona 
na ul.  Sowiej 8 w  lokalu na parterze 
w nowo wybudowanym bloku mieszkal-
nym. Pomieszczenie zostało przekazane 
przez firmę Adimex Sp.z o.o. w zamian 
za inną nieruchomość w  Stefanówce. 
Jego powierzchnia to 109,6 m2. W świe-
tlicy znajduje się duża sala, kuchnia, po-
mieszczenie magazynowe, toalety męska 
i damska. Ze środków funduszu sołeckie-
go została zakupiona zabudowa kuchen-
na, urządzenia AGD, stoły oraz krzesła za 
łączną kwotę 23 252,42 zł. 

Sieć świetlic. 
Nowe obiekty na mapie gminy

Szydełkowe cuda powstały na otwarciu 
świetlicy w Stefanówce

Rzakcianki wystąpiły 
na otwarciu świetlicy 

w Kopkach

Kiełbaska z ogniska smakowała 
wszystkim, którzy przyszli na 
otwarcie świetlicy w Pęclinie

Świetlica w Kopkach

Świetlica w Stefanówce
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Liderzy inwestycji. Wiązowna 
w pierwszej 10. na Mazowszu

Znaleźliśmy się w  pierwszej 10. gmin 
wiejskich na Mazowszu w opublikowa-
nym przez pismo „Wspólnota” rankingu 
wydatków inwestycyjnych samorządów 
2016–2018 – Liderzy inwestycji. Pod lupę 
wzięto lata 2016, 2017 i 2018. W oblicze-
niach brano pod uwagę średnie wydatki 
inwestycyjne samorządów w przeliczeniu 
na mieszkańca. Średnie wydatki inwe-
stycyjne per capita w latach 2016–2018 
wyniosły 1556,16 zł w  przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Nasza gmina – 
w porównaniu z przednim zestawieniem 
za lata 2015–2017 – utrzymała 10 pozy-
cję w przypadku gmin z Mazowsza. Jeśli 
zaś chodzi o zestawienie gmin wiejskich 
w kraju, jesteśmy na 51 miejscu.

Inicjatywa lokalna. Sposób na 
inwestycje

Inicjatywa lokalna to sposób przepro-
wadzania i  finansowania inwestycji, 
który zakłada wkład mieszkańców. Naj-
częściej jest to wkład finansowy oraz 
własna praca. W  ramach inicjatyw lo-
kalnych w  2019  r. wybudowano: sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne i  przydo-
mowe przepompownie ścieków (Wiązow-
na, Góraszka, Lipowo, Malcanów, Kąck, 
Stefanówka, Majdan, Glinianka, Izabe-
la, Duchnów, Emów, Boryszew). Łącznie 
wydano na nie 505 730 zł. Dodatkowo 
w ramach inicjatywy lokalnej zaprojek-
towano oraz wybudowano 115 metrów 
drogi wewnętrznej (ul. Dobra w Zakręcie 
wraz z ze skrzyżowaniem z ul. Dębową 
oraz dojazdami do posesji). Droga zosta-
ła wykonana z kostki betonowej. Całość 
inwestycji wyniosła 184 662,95 zł, z cze-
go 30 tys. zł to wkład mieszkańców.

Pierwsza w gminie ścieżka 
rowerowa

W 2019 r. zakończyliśmy i oddaliśmy do 
użytku pierwszą w  gminie ścieżkę ro-
werową. W ramach wspólnej sieci dróg 
rowerowych powstała trasa łącząca gmi-
ny: Karczew, Otwock, Józefów, Wiązow-
na, Halinów oraz Sulejówek. Inwestycja 
powstała w ramach projektu „Wybierzmy 
rower – Partnerstwo dla rozwoju komu-
nikacji niskoemisyjnej WOF” z udziałem 
środków z Unii Europejskiej. Całkowita 
wartość projektu 7,8 mln zł, w tym ponad 
4,9 mln zł pochodziło z dotacji. W 2019 r. 
na zakończenie inwestycji, która ruszy-
ła w 2018 r., wydaliśmy 1 880 148,20 zł. 
Projekt realizowany był w partnerstwie 
sześciu samorządów.

Centrum Glinianki. Parking przed 
kościołem

Prace w ramach projektu „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej centrum 
Glinianki” podzielone były na etapy. 
W 2018 r. powstał skwer w pobliżu Izby 
Regionalnej w Gliniance. W 2019 r. wyko-
nano projekt zagospodarowania terenu, 
w ramach którego powstał parking (na 
17 miejsc postojowych) przed kościołem 
w Gliniance. Koszt tego przedsięwzięcia 
to 141 681,92 zł. Wykonano również do-
kumentację, na podstawie której po-
wstanie nowy system oświetlenia ulicy 
przy parkingu. Wybudowano także chod-
nik oraz przesunięto przystanek autobu-
sowy bliżej mostku.

Fundusze unijne. Nasza gmina 
wysoko

Przy wsparciu środków unijnych, na te-
renie naszej gminy powstaje odcinek 
drogi ekspresowej S2 Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. Wartość tego projek-
tu przyczyniła się do wysokiej 16 pozycji 
w zestawieniu Głównego Urzędu Staty-
stycznego dotyczącego realizowanych 
w 2019 r. przez wszystkie gminy w Pol-
sce projektów unijnych w ramach polity-
ki spójności. Według danych GUS środki 
wspólnotowe stanowiły 248,4 mld zł. Na 
czele zestawienia znalazła się Warsza-
wa (19,8 mld zł). Kolejne miejsca zajęły: 
Kraków (8,3 mld zł), Łódź (8 mld zł) oraz 
Wrocław (6,3 mld zł).

Komunikacja miejska. Nowe 
przystanki

Na komunikację wydajemy coraz więcej 
pieniędzy, ale to ważne zadanie samo-
rządu. W zeszłym roku wiele zainwesto-
waliśmy w  modernizację przystanków 
autobusowych w naszej gminie. Przezna-
czyliśmy na to 179 950,33 zł. Za tę kwotę 
wybudowano siedem przystanków au-
tobusowych (Dziechciniec, ul. Dworska, 
Wola Ducka, Wola Karczewska, droga po-
wiatowa nr 2710W). Zamontowano rów-
nież siedem wiat przystankowych typu 
„EOS” (Duchnów, Dziechciniec, Glinian-
ka, Żanęcin, Bolesławów, Wola Ducka), 
zapewniających schronienie oczekują-
cym na autobusy mieszkańcom naszej 
gminy. Dodatkowo wykonano rozbiórkę 
istniejącego przystanku oraz utwardzono 
teren i zbudowano zjazd przy przedszko-
lu w Woli Duckiej.
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Budżet Gminy 
– dochody rosną, wydatki też
Od siedmiu lat dochody budżetu gmi-
ny systematycznie rosną. W 2014 roku 
były na poziomie prawie 47,5 mln zł. 
W zeszłym roku to ponad 103 mln zł. 
Taki wzrost pozwala nam przepro-
wadzić wiele inwestycji. Ale trzeba 
pamiętać, że duża część naszego bu-
dżetu to wydatki sztywne – wynikają-
ce z ustaw i przepisów prawa.

Budżet rośnie, bo samorząd jest zobligo-
wany także do przekazywania mieszkań-
com np. 500+. To pieniądze, które tylko 

przepływają przez naszą kasę. Zwięk-
szają nasz dochód, ale nie możemy ich 
wydać w inny sposób niż założył ustawo-
dawca. Dlatego przy ocenie efektywności 
wydatków w gminie dobrze jest się za-
poznać z całą strukturą naszego budżetu. 
Pomoże w tym portal nacoidamojepie-
niadze.pl. Najważniejszą pozycją z punk-
tu widzenia rozwoju gminy jest część 
inwestycyjna.

Dochody Gminy Wiązowna w 2019 r. wy-
nosiły 103 332 958,86 zł i były wyższe  

o 13 866 415,16 zł od dochodów w 2018 r. 
To skutek m.in. wpływu pod koniec 2019 r. 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych – ponad 1,7 mln zł, wpływu do-
chodów z tyt. służebności i odszkodowań 
z PSE – prawie 1,5 mln zł, wzrostu opłat 
za gospodarowanie odpadami – ponad 
1,7 mln zł, wzrost subwencji oświatowej 
– prawie 1,5 mln zł, wzrost dotacji na za-
dania zlecone m.in. „Rodzina 500+” i „Do-
bry Start” – prawie 5,3 mln zł oraz wzrost 
udziałów w dochodach z PIT względem 
2018 r. – ponad 3,1 mln zł.

Porównanie zrealizowanych dochodów w latach 2014–2019

Wydatki inwestycyjne 2012–2019
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Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych

Rodzaj 2018 r. (w zł) 2019 r. (w zł)

Podatek od nieruchomości 5 998 757,01 6 529 544,42

Podatek rolny 332 015,03 349 625,00

Podatek leśny 73 184,51 67 834,89

Podatek od środków transportowych 329 580,19 362 899,15

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 79 864,46 94 782,73

Podatki – płać, gdzie mieszkasz
Ponad 42% wszystkich dochodów gminy to 
podatki mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, 
by wszyscy równo dokładali się do wspólnej 
kasy, dzięki czemu co roku możemy prze-
znaczać więcej środków na nowe inwestycje 
i utrzymywać te, które już zrobiliśmy.

Struktura wykonanych wydatków gminy Wiązowa w 2019 roku

Transport zbiorowy – dofinansowanie 
ZTM, SKM i KM, linie L

3%

Pozostałe wydatki
6%

Utrzymanie, modernizacja 
i budowa dróg

7%

Administracja
8%

Utrzymanie ośrodków 
kultury, budowa i zagospo-
darowanie świetlic, dotacje 

dla NGO na sport
8%

Odbiór odpadów, budowa 
kanalizacji, wodociągów, 

oświetleń ulicznych
15%

Spłaty odsetek od zaciągniętych 
kredytów i pożyczek

1%

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych 
– siłownie plenerowe, place zabaw

1%

Oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka 

wychowawcza
30%

Pomoc społeczna 
i pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej
21%

Z podatków od osób fizycznych (PIT) 
w ubiegłym roku wpłynęło 29 177 918 
zł. Udziały w PIT stanowią największe 
źródło dochodów gminy, tj. aż 28,24% 
dochodów w  2019  r. Wzrost docho-
dów gminy w  udziałach, w  tym po-
datku (PIT) względem 2018 r,. wyniósł 
o 12,15% więcej i jest wynikiem rosną-
cej liczby mieszkańców gminy i wzro-
stu osiąganych przez nich dochodów. 
To jest kluczowa pozycja w dochodach 
naszej gminy. Tu doskonale widać jak 
wiele zależy od tego, gdzie rozliczamy 
nasze podatki. To jest nasz wspólny 
wkład w rozwój okolicy. To pieniądze, 
które pozwalają nam realizować wszyst-
kie zadania, do których został powoła-
ny samorząd. To nasza „zrzutka” na 
oświetlenie, remonty w szkołach, inwe-
stycje w nowe budynki czy drogi. Tu li-
czy się każda złotówka. Tym bardziej że 
spadają nam dochody z tytułu podatku 

CIT, który płacą lokalni przedsiębiorcy. 
To efekt obniżenia w 2019 r. podatków 
przez władze krajowe. Posunięcie ko-
rzystne z punktu widzenia biznesu, zro-
zumiałe ekonomicznie, dla nas jednak 
oznacza konieczność optymalizacji kosz-
tów. Co nieustannie robimy.

W 2019 r. wydaliśmy więcej niż dotych-
czas. Wydatki wyniosły 108 878 923,94 zł, 
a na inwestycje wydaliśmy 26 495 048,52 
zł. Budżet inwestycyjny rośnie co roku. 
W ciągu ostatnich 8 lat wzrósł pięciokrot-
nie. To pokazuje skalę naszego rozwoju. 
Potencjał, który rośnie. Z drugiej strony 
każda nowa inwestycja wymaga potem 
utrzymania i serwisowania. W efekcie im 
więcej zbudujemy, tym szybciej rosną nam 
koszty stałe. W kolejnych latach musimy 
je zabezpieczyć w budżecie. Dlatego inwe-
stycje musimy rozkładać w czasie. Stały, 
szybki, ale zrównoważony rozwój jest naj-
wyższym priorytetem samorządu. Szcze-
gółowe informacje o  realizacji budżetu 
gminy na 2019 r. dostępne są w rocznym 
sprawozdaniu z jego wykonania, dostęp-
nym na www.bip.wiazowna.pl. 
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Dotacje.  
Skuteczni w pozyskiwaniu
Na inwestycje i inne zadania samorządu w 2019 r. pozyskaliśmy w sumie 3 283 704,56 zł. Pieniądze pochodzą ze źródeł 
krajowych i europejskich. To ważna część naszych przychodów. A dla wielu projektów i inicjatyw to być albo nie być.

W 2020 r. został utworzony Wydział Rozwoju Gospodarczego, który pomaga zdobyć środki zewnętrzne, do niego może zgłosić 
się każdy: przedsiębiorca, mieszkaniec, organizacja pozarządowa czy instytucja publiczna, by dowiedzieć się więcej o możliwo-
ściach dofinansowania działań. Przedstawiamy nasze najważniejsze osiągnięcia z 2019 r. w tym zakresie.

Ścieżki rowerowe  
w Gminie Wiązowna

W 2019 r. w maju do dyspozycji mieszkań-
ców oddaliśmy pierwszą w naszej gminie 
ścieżkę rowerową. Dwa miesiące później 
podpisaliśmy umowę o  dofinansowa-
nie budowy drugiej ścieżki. Za pieniądze 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa na 
lata 2014-2020 w miejscowościach Gli-
nianka, Lipowo, Dziechciniec, Pęclin, Wią-
zowna oraz Duchnów powstanie kolejne 
10 km dróg rowerowych, w tym parking 
dla 20 rowerów. W ramach projektu po-
wstanie również ciąg pieszo-rowerowy 
oraz ścieżka od kopca przy ul. Boryszew-
skiej do „Jartonu”. Całkowita wartość 
inwestycji to 12 348 042, 62 zł, w tym 
10 989 757,93 zł pochodzi z dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w la-
tach 2020–2021.

E-administracja.  
Załatwisz sprawę przez internet

Rewolucja cyfrowa ułatwia wszystkim 
życie, a wiele spraw urzędowych moż-
na dzięki niej załatwiać, nie wychodząc 
z domu. E-usługi dla e-kultury w Gminie 
Karczew i Wiązowna to projekt realizo-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
na lata 2014-2020. W ramach projektu 
zakupimy sprzęt usprawniający obsłu-
gę klienta oraz opracujemy 12 nowych 
e-usług, dzięki którym nasi mieszkań-
cy, przedsiębiorcy oraz turyści będą mo-
gli w sposób zdalny, sprawnie załatwić 
swoje sprawy. Wartość projektu to 2 804 
874,42 zł, w tym dotacja 1 706 923,20 zł 
(udział gminy w projekcie 1 346 047,21 
zł, w tym dotacja 839 061,60 zł). Reali-
zacja docelowa zaplanowana jest na lata 
2020–2021.

„Miejsca przyjazne rodzinie”.  
Nowe place zabaw

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
w 2019 r. przyznał nam dofinansowania 
na projekt „Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie w  gm. Wiązowna”. Całkowity 
koszt inwestycji to 244 541 zł, w  tym 
155 601 zł dotacji z UMWM pozyskanej 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
LGD Natura i Kultura ze źródeł Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dzięki tej dotacji i pie-
niądzom z  budżetu gminy powstaną 
miejsca służące rekreacji, zabawie i  in-
tegracji mieszkańców. W ramach projek-
tu powstaną docelowo trzy identyczne 
place: w  Woli Karczewskiej na terenie 
Domu Kultury „Nad Świdrem”, w Izabe-
li przy świetlicy oraz w Pęclinie przy ul. 
Krótkiej. Na każdym terenie zostaną po-
sadzone krzewy, a place zabaw zostaną 
wysypane piaskiem. Realizację zaplano-
wano na 2020 r.
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„MIAS MAZOWSZE 2019”.  
Dotacje dla sołectw

W 2019 r. trzy inwestycje finansowane 
z funduszy sołeckich otrzymały prawie 
28 tys. zł wsparcia z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego. 
W  ramach Programu „MIAS MAZOW-
SZE 2019” wsparcie otrzymało sołectwo 
Dziechciniec (przy świetlicy rozbudowa-
no plac zabaw, zamontowano ławki par-
kowe wraz z koszami na śmieci), Kopki 
(zakupiono cztery urządzenia na plac 
zabaw oraz ławki i kosz na śmieci) oraz 
Malcanów (zamontowano zestaw zaba-
wowo-sprawnościo-
wy dla najmłodszych 
przy Lagunie). Prace 
realizowano w  dru-
giej połowie 2019 r.

„J@ w Internecie”.  
Szkolenia dla mieszkańców

„J@ w Internecie” to projekt, w ramach 
którego wspólnie z  Fundacją „Legalna 
Kultura” zorganizowaliśmy warsztaty 
komputerowe dla mieszkańców w wie-
ku 25+. Zajęcia podzielone zostały na 
trzy tematy: „Rodzic w sieci”, „Moje fi-
nanse w sieci” oraz „Mój biznes w sieci”. 
Dofinansowanie 67 001,63 zł na pokrycie 
100% wydatków w projekcie pozyskali-
śmy w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Pro-
jekt realizowany był w okresie od lutego 
do czerwca 2019 r.

„Bezpieczna Przystań”.  
Wsparcie dla dzieci i ich rodzin

Bezpieczna „Przystań” to projekt współ-
finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (wartość projektu 
to 1 551 547,20 zł w tym 1 241 237,76 zł 
z UE), który obejmuje swoim wsparciem 
141 osób – dzieci i  dorosłych. W  jego 
ramach m.in. rozszerzono oferty trzech 
świetlic środowiskowych i  utworzoną 
czwartą – w  Gliniance. Uruchomiono 
również klub dla młodzieży. W placów-
kach obywają się różnego rodzaju zaję-
cia, warsztaty, wyjazdy (do kina, teatru) 
i spotkania (z psychologiem, logopedą, 
socjoterapeutą). Na wsparcie mogą też 
liczyć rodzice oraz opiekunowie dzieci. 
Prowadzone są także działania profilak-
tyczne oraz poradnictwo specjalistycz-
ne dla rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze. Projekt ru-
szył we wrześniu 2018  r. i  potrwa do 
sierpnia 2020 r.

„Mam pomysł na siebie”.  
Pomoc dla wykluczonych

„Mam pomysł na siebie” to projekt 
współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Osobom wykluczonym 
i zagrożonym wykluczeniem społecznym 
oferujemy: wsparcie psychologiczne 
(grupowe i  indywidualne) oraz dorad-
cy zawodowego, warsztaty wyjazdowe, 
szkolenia z zakresu kompetencji cyfro-
wych, kursy kompetencji zawodowych, 
wsparcie finansowe i  opiekę nad oso-
bą zależną w czasie zajęć. Projekt ruszył 
we wrześniu 2019 r. i potrwa do sierpnia 
2022 r. Ogólny koszt to 504 tys. zł, z cze-
go 403 200 zł to dofinansowanie z UE.

„Pogaduchy towarzyskie”.  
Oswoić Alzheimera

„Pogaduchy towarzyskie” to projekt reali-
zowany przez Spółdzielnię Socjalną „Od-
miana”. Opieką objętych jest 15 osób 
w wieku „60+” dotkniętych chorobą Al-
zheimera i innymi chorobami otępiennymi 
z terenu naszej gminy. Uczestnicy mogą li-
czyć na indywidualne i grupowe wsparcie 
psychologa. Osoby niesamodzielne zyska-
ły swojego asystenta. Wszyscy trzy razy 
w  miesiącu spotykają się w  Dziennym 
Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej na 
zajęciach integracyjnych z seniorami oraz 
m.in. z terapeutami. Całkowity koszt pro-
jektu to prawie 290 tys. zł, z czego dota-
cja to 252 020 zł. Projekt ruszył w 2018 r. 
i zakończy się pod koniec roku bieżącego.

Szkoła w Zakręcie.  
„Let’s play outdoor games!”

Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Za-
kręcie uczestniczyła w projekcie programu 
ERASMUS+ „Let’s play outdoor games!”. 
Uczniowie oraz nauczyciele przez 24 mie-
siące uczestniczyli w spotkaniach, warszta-
tach, konkursach, wymianie oraz wyjazdach 
zagranicznych do krajów Unii Europejskiej, 
które również uczestniczyły w  projekcie. 
Uczniowie z Zakrętu mogli poznawać kul-
turę, obyczaje danego kraju oraz brać udział 
w  życiu codziennym jego mieszkańców. 
Młodzież gościła również u siebie kolegów 
i koleżanki z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Tur-
cji, Portugalii, Grecji i Włoch. Projekt ruszył 
we wrześniu 2017 r. i zakończył się w sierp-
niu 2019 r. Na cele programowe szkoła uzy-
skała dotacje w wysokości 13 545 euro.
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Planowanie przestrzenne. 
Systematyczny wzrost

Obecnie prawie 11% powierzchni naszej 
gminy jest już pokryte planami miejscowy-
mi. W porównaniu do lat poprzednich wzrost 
jest znaczący. Dzięki tym planom wszyscy za-
interesowani wiedzą, jaki rodzaj zabudowy 
dozwolony jest na danym terenie, jak prze-
biegać będą w przyszłości drogi, gdzie roz-
mieszczona zostanie istotna infrastruktura.

Planowanie przestrzenne wiąże się z podejmo-
waniem decyzji o sposobie zagospodarowania 
terenów. Dokumenty te muszą uwzględniać spe-
cyfikę danego obszaru, między innymi charakter 
dotychczasowej zabudowy, konieczność ochrony 
środowiska czy ochrony zabytków. Nadrzędnym 
celem planowania przestrzennego jest zapew-
nienie mieszkańcom jak najlepszej przestrzeni 
do życia.

Większość dokumentów planistycznych w Gmi-
nie Wiązowna opracowywana jest przez pracow-
ników urzędu. Takie rozwiązanie jest korzystne, 
nie tylko z  punktu widzenia finansów gmi-
ny. Lepsza znajomość lokalnych uwarunkowań 
przez osoby pracujące bezpośrednio na miej-
scu i  mające dostęp do odpowiednich narzę-
dzi z dziedziny informacji przestrzennej, a także 
możliwość systematycznego kontaktu z miesz-
kańcami, pozwala trafniej oceniać problemy 
i możliwości, a w konsekwencji sprawniej za-
rządzać przestrzenią.

W 2019  r. przyjęto siedem nowych miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzenne-
go, których łączna powierzchnia wynosi ponad 
380 ha. Są to tereny zlokalizowane w miejsco-
wościach Glinianka, Boryszew, Malcanów, Duch-
nów, Zakręt oraz Wiązowna (sołectwo Wiązowna 
Kościelna).

Opracowywanie planów jest kluczowe dla rozwo-
ju gminy. Jest to jednak jeden z najbardziej czaso-
chłonnych i kosztochłonnych procesów. Wymaga 
wielu uzgodnień i pogodzenia często sprzecznych 
interesów. Bez rozbudowy planów, będziemy się 
jednak rozwijali chaotycznie, co w  przyszłości 
przysporzy nam wszystkim problemów. 

[rok]2019

10,6%

2018

6,8%

2015

4,6%

2010

1,4%

2005

1,2%

Stopień pokrycia gminy  
planami miejscowymi
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Źródło mapy bazowej: OpenStreetMap.org

Tereny objęte miejscowymi planami lub ich projektami w 2019 r.

Obszary objęte uchwałami w spra-
wie sporządzenia planów miejscowych 
w latach 2007–2018

Obszary objęte uchwałami w spra-
wie sporządzenia planów miejscowych 
w 2019 r.

Obszary obowiązujących planów 
miejscowych uchwalonych w latach 
1998–2018

Obszary obowiązujących planów miej-
scowych uchwalonych w 2019 r.

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Nowy portal mapowy Gminy Wiązowna 
W nowym serwisie mapowym http://sip.gison.pl/wiazowna znajdzie-
my różne tematyczne warstwy, m.in.: ortofotomapę, działki ewidencyj-
ne, ulice, budynki, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego czy obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Wyszukiwarka pomoże znaleźć in-
teresującą nas działkę. Wystarczy numer ewidencyjny lub numer adre-
sowy budynku. Dzięki udostępnionym w portalu informacjom z zakresu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można w pro-
sty sposób sprawdzić, jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym dla 
wybranej działki oraz dowiedzieć się dla jakich obszarów plany miej-
scowe są w trakcie sporządzania.
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Obecna Rada Gminy Wiązowna zosta-
ła wybrana na pięcioletnią kadencję 
2018–2023. Radni wspólnie decydu-
ją o kierunku rozwoju naszej gminy 
i prowadzonych inwestycjach.

W jej skład weszli: Stanisław BOGUCKI, 
Andrzej CHOLEWA, Marzena DACH, Ro-
bert DĄBROWSKI, Wioleta DECZEWSKA, 
Renata FALIŃSKA – Przewodnicząca Rady 
Gminy, Jacek KARDAS, Magdalena KO-
CZOROWSKA-SZLASSA, Mariola KUBLIK, 
Anna LECH, Bogumiła MAJEWSKA – Wice-
przewodnicząca Rady Gminy, Agnieszka 
MIKULSKA, Rafał NEJMAN, Leszek SOBO-
TA i Paweł ZAWADKA.

W 2019 r. Rada Gminy Wiązowna obra-
dowała na 12 sesjach zwykłych zwoła-
nych zgodnie z planem pracy rady, który 
został przyjęty uchwałą nr 22.V.2019 
z dnia 26 lutego 2019 r. oraz na trzech 

sesjach nadzwyczajnych. Jedna z  sesji 
odbyła się w naszej gminie partnerskiej – 
Czarna na Podkarpaciu, na której ustalo-
no priorytety współpracy, podsumowano 
dotychczasowe wspólne działania i wy-
mieniono się doświadczeniami w reali-
zacji zadań publicznych.

Radni na swoich posiedzeniach podję-
li 170 uchwał, zaproponowanych przez 
wójta gminy, których zakres przede 
wszystkim dotyczył spraw związanych 
z gospodarowaniem mieniem komunal-
nym, planami zagospodarowania prze-
strzennego gminy, pomocy społecznej, 
oświaty i ochrony środowiska. Rada za-
jęła jedno stanowisko popierające kam-
panię „Biała Wstążka”.

Wójt Gminy Wiązowna jako organ wy-
konawczy przy pomocy Urzędu Gminy 
i  gminnych jednostek organizacyjnych 

realizował wszystkie uchwały podjęte 
przez radę w sposób określony uchwała-
mi. Wszystkie uchwały zostały opubliko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej, 
zaś uchwały stanowiące akty prawa miej-
scowego dodatkowo w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

Wykazy uchwał, stanowisk i zarzą-
dzeń Wójta Gminy Wiązowna przy-
jętych w 2019 r. wraz z informacją 
o ich realizacji, jak również wykazy 
skarg, wniosków i petycji oraz spra-
wozdania z  wykonania gminnych 
programów, strategii i planów sta-
nowią załączniki do elektronicznego 
wydania Raportu o stanie Gminy za 
2019 r., który jest dostępny w Biu-
letynie Informacji Publicznej w za-
kładce: Sprawozdawczość.

Rada Gminy Wiązowna. 
Pracowity rok

Rada Gminy Wiązowna 
kadencja 2018–2023

Foto: M
. Sosnow
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W 2019  r. wybraliśmy 26 sołtysów 
i  rad sołeckich oraz cztery zarządy 
osiedli. W  14 sołectwach nastąpiła 
zmiana na stanowisku włodarza wsi, 
w pozostałych doszło do reelekcji.

Funkcja sołtysa nie należy do najła-
twiejszych. Jest on pierwszym ogniwem 
w drodze do urzędu gminy. To do nie-
go przychodzą mieszkańcy sołectwa, aby 
załatwić, wyjaśnić lub wylać swoje żale. 
Jego zadaniem jest przekazać do samo-
rządu wszelkiego rodzaju informacje na 
temat problemów i bolączek wsi.

Sołtys, który odpowiedzialnie sprawuje 
swoją funkcję, jest najlepszym partne-
rem w rozmowach z wójtem czy radny-
mi. Reprezentując mieszkańców wsi, jego 
obowiązkiem jest zabiegać o ich intere-
sy. Z drugiej zaś strony, będąc w ścisłej 
współpracy z samorządem gminnym, ma 
wszystkie kompetencje i wiedzę, żeby od-
powiedzialnie informować mieszkańców 
o realnych możliwościach samorządu.

Sołtysi mają duży wpływ na inwesty-
cje na terenie miejscowości. To oni or-
ganizują zebrania sołeckie, na których 
podejmowane są uchwały w sprawach 

ważnych dla wsi czy osiedli, a także ini-
cjują podział funduszu sołeckiego.

Ten w 2019 r. wynosił 996 470,43 zł. Naj-
więcej, bo aż 355 083,28 zł wydaliśmy 
na zagospodarowanie terenów w sołec-
twach i wyposażenie świetlic. W centrum 
Glinianki za 141 681,92 zł (fundusz sołec-
ki 53 116,10 zł) wybudowano parking. Na 
zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

w Dziechcińcu oraz jej wyposażenie wy-
dano 49 948,98 zł (fundusz sołecki 35 
372,32 zł). Kolejnym znaczącym wydat-
kiem z funduszu sołeckiego (78 482,18 zł) 
były przedsięwzięcia związane z drogami 
(zakup kruszywa, projektowanie i budo-
wa dróg, chodników). Na oświetlenie prze-
znaczono kwotę 159 408,19 zł. Na pikniki 
i imprezy plenerowe w sołectwach wyda-
liśmy 85 541,24 zł. 

Sołtys  
– na pierwszej linii ognia

Sołtysi i przewodniczący osiedli

Foto: M
. Sosnow

ska

Fundusz sołecki 2019 r.
Ogółem – 996 470,43 zł

Rekreacja – 341 092,95 zł

Oświetlenie – 159 408,19 zł

Imprezy – 85 541,24 zł

Drogi – 78 482,18 zł

Monitoring – 34 068,29 zł

Sport – 30 381,33 zł Kanalizacja – 25 059,35 zł

19Współpraca sołecka i osiedlowaRaport o stanie Gminy Wiązowna 2019 | www.tuwiazowna.pl 



Urząd i  jednostki gminne to nie tyl-
ko ludzie. To również sprzęt oraz wie-
le różnego rodzaju udogodnień, które 
pozwalają szybciej i sprawniej obsłu-
giwać mieszkańców. Rozwijamy się 
dla Państwa, wiedząc, jak cenny dziś 
jest czas.

Przypominamy, że jako pierwszy urząd 
w okolicy uruchomiliśmy Punkt Potwier-
dzający Profil Zaufany (PPPZ). W punkcie 
każdy mieszkaniec gminy może potwier-
dzić, sprawdzić lub unieważnić Profil Za-
ufany. Wniosek o Profil Zaufany można 

złożyć przez Internet (pz.gov.pl) i  po-
świadczyć go w PPPZ – w naszym urzę-
dzie, a od kwietnia 2020 r. – w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiów-
ku. Do takiego punktu należy udać się 
z dowodem osobistym lub paszportem. 
Można również założyć i potwierdzić Pro-
fil Zaufany online za pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej lub za pomocą 
e-dowodu. Te formy nie wymagają oso-
bistego stawiennictwa w PPPZ.

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektro-
niczny i alternatywa dla kwalifikowanego, 

przy pomocy którego online można za-
łatwić sprawę w  jednostkach admini-
stracji publicznej. Pozwala na składanie 
przez Internet np. wniosków, podań czy 
deklaracji. PZ można się posłużyć m.in. na 
platformie ePUAP, PUE, ZUS, CEIDG oraz 
można bezpośrednio podpisać każdy do-
kument. W 2019 r. potwierdziliśmy 178 
takich profili.

Blisko 2 tys. dokumentów wpłynęło do 
Urzędu Gminy Wiązowna przez ePUAP. 

Ciągle zmieniamy się  
dla mieszkańców

W poniedziałki Urząd 
Gminy Wiązowna czynny 

jest do godz. 18
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Z urzędu wysłaliśmy 1,5 tys. pism tą dro-
gą. Przede wszystkim do innych instytu-
cji, chociaż wielu mieszkańców zgłasza 
nam chęć otrzymywania korespondencji 
urzędowej właśnie przez ePUAP. Samej 
korespondencji otrzymaliśmy w  ubie-
głym roku 17 100 szt.

Najważniejsza jest informacja. Nasza 
strona www jest wciąż aktualizowana 
i uzupełniana, wydajemy „Powiązania”, 
informujemy o  najważniejszych spra-
wach na tablicach ogłoszeń lub przez 
smsy, wysyłane z trzech niezależnych sys-
temów. To kwestia przetwarzania danych 
osobowych – oddzielnie dla podatników, 
osób płacących za śmieci i wszystkich 
zainteresowanych życiem samorządu. 
W 2019 roku wysłano 4728 wiadomo-
ści do podatników z  przypomnieniem 
o konieczności zapłaty zobowiązania czy 
ważnych zmianach w prawie, a także po-
nad 23 tys. informacji o gospodarce od-
padami. Wysłaliśmy też 60 wiadomości 
do 2,5 tys. mieszkańców zarejestrowa-
nych do bezpłatnego newslettera SMS. 
Dotyczyły utrudnień na drogach, nowych 
inwestycji czy wydarzeń. Jeśli jeszcze nie 
dostajesz takich wiadomości – zadzwoń 
22 512 58 33.

Ułatwiliśmy współpracę z nami poprzez 
wdrożenie Platformy Fakturowania Elek-
tronicznego, która służy przedsiębior-
com do składania faktur elektronicznych. 

Dzięki temu nasi partnerzy nie muszą 
osobiście składać do nas faktur – mogą 
to zrobić bez wychodzenia z domu.

Stan zatrudnienia w urzędzie i  jednost-
kach podległych od lat utrzymuje się na 
podobnym poziomie. Mimo że przybywa 
nam mieszkańców i zadań, nie rozbudo-
wujemy istotnie zespołów, które dla Pań-
stwa pracują. Efektywność zwiększamy 

poprzez nowoczesne programy, ciągle 
monitorując system pracy i optymalizu-
jąc wewnętrzne procedury. Inwestujemy 
w  szkolenia i  podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych naszych urzędników. Zależy 
nam na tym, żeby ich praca była dobrze 
zorganizowana i dawała im satysfakcję. 
To gwarancja dobrej atmosfery w urzę-
dzie i skutecznego rozwiązywania proble-
mów mieszkańców. 

Stan zatrudnienia

Jednostka organizacyjna Gminy Wiązowna 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 4 4

Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna 12 12

Dzienny Dom " Senior+" w Woli Karczewskiej 4 4

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 6 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie 21 21

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku 3 5

Urząd Gminy Wiązowna 69 68

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 47 45

Razem: 166 164

Najważniejsze informacje dla mieszkańców 
publikujemy w biuletynie „Powiązania”
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Na terenie naszej gminy działa kil-
ka organizacji, które na co dzień po-
magają osobom niepełnosprawnym 
i  ich rodzinom. To wsparcie i opieka 
najczęściej są odruchem serca wo-
lontariuszy. Ludzi, którzy z  różnych 
powodów dostrzegli wokół siebie oso-
by niepełnosprawne. Ten odruch ser-
ca to podstawa funkcjonowania wielu 
stowarzyszeń. Ale nie mogą one sku-
tecznie pełnić swojej funkcji bez fi-
nansowego wsparcia.

Są wśród nas ludzie, którzy inaczej widzą 
świat. Doświadczyły choroby psychicz-
nej, a co za tym idzie – ludzkiego niezro-
zumienia, niechęci czy nawet agresji. 32 
takim osobom codziennie pomaga Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy – dzięki 
pracy terapeutów i psychologów te oso-
by mogą funkcjonować w naszym spo-
łeczeństwie, a codzienne czynności nie 
nastręczają już takich problemów, jak 
dawniej. W  ŚDS stawia się na rozwój 
umiejętności społecznych, wzrost kom-
petencji zadaniowych umożliwiających 
powrót do pełnionych ról społecznych 
w życiu rodzinnym i w pracy, jak również 
rozwijanie zainteresowań i pasji. Budżet 
(w całości z dotacji wojewody) w 2019 r. 
wyniósł 545 675 zł i był przeznaczony 
na naukę porządku, budżetu domowe-
go czy treningi kulinarne. Mimo depre-
sji, schizofrenii czy nerwic, podopieczni 
ŚDS otwierają się na inne organizacje, 
dzięki czemu mogą brać udział w prze-
glądach artystycznych, zajęciach tanecz-
nych i różnych warsztatach.

W ramach działań kierowanych do osób 
z niepełnosprawnościami swoim wspar-
ciem obejmujemy:

Warsztaty Terapii Zajęciowej działające 
przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Jesteśmy!” w  Radiówku – to placów-
ka pobytu dziennego, której celem jest 
rehabilitacja społeczna, zawodowa i fi-
zyczna, zmierzająca do wszechstronne-
go rozwoju każdego uczestnika, poprawy 
zaradności osobistej, sprawności psycho-
fizycznych oraz przystosowania społecz-
nego. W 2019 r. do placówki uczęszczała 
grupa 25 osób niepełnosprawnych in-
telektualnie, w tym 16 z naszej gminy. 
W ramach konkursu ofert dla NGO gmina 
dofinansowała WTZ w kwocie 25 tys. zł.

„Klub Razem z  Nami” – prowadzo-
ny w  ramach działań Stowarzyszenia 
„Krokus-Wiązowna” dla dzieci z niedo-
stosowaniem szkolnym oraz spektrum 
autyzmu. Opieką klubu zostało objętych 
15 dzieci i ich opiekunów, którzy korzy-
stali z  asystentów rodzin, terapeutów 
i specjalistów czy też z możliwości po-
bytu w świetlicy dziennej. Celem przed-
sięwzięcia jest pomoc w  zdobywaniu 
samodzielności społecznej. Środki w wy-
sokości prawie 40 tys. zł na działanie klu-
bu zostały pozyskane z Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej.

Usługi opiekuńcze to jedna z form pomo-
cy udzielanej przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w miejscu zamieszkania 

podopiecznego. Mogą z niej skorzystać 
osoby z niepełnosprawnościami, a tak-
że osoby chore, starsze i samotne, jeśli 
potrzebują na co dzień pomocy innych 
osób, a nie mogą jej uzyskać od tych, któ-
re wspólnie z nią mieszkają (np. równie 
chory współmałżonek) i innych członków 
rodziny. Przez cały 2019 r. na terenie na-
szej gminy prowadzone były usługi opie-
kuńcze, z których skorzystało 39 osób. 
W sumie na ten cel wydano 285 522,22 
zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 
w czterech obszarach: zaspokajanie co-
dziennych potrzeb życiowych, tj. zakupy, 
pomoc w przygotowaniu posiłku, karmie-
nie, opieka higieniczna, np. utrzymanie 
porządku w miejscu, gdzie przebywa pod-
opieczny, higiena osobista, kąpiel, pranie, 
zmiana pościeli itp., zabiegi pielęgnacyj-
ne zlecone przez lekarza, zapewnienie 
kontaktów podopiecznego z otoczeniem, 
w tym pomoc w załatwianiu spraw urzę-
dowych. Usługi opiekuńcze są odpłatne. 
Wysokość opłaty jest uzależniona od do-
chodu osoby ubiegającej się o taką po-
moc oraz od dochodów członków rodziny. 
Każda sprawa rozpatrywana jest indywi-
dualnie. Na terenie gminy usługi takie re-
alizuje Spółdzielnia Socjalna „Odmiana” 
na podstawie umowy podpisanej z GOPS. 
Usługi te finansowane są w ramach za-
dań własnych z budżetu gminy.

Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia, 
może sąsiad lub mieszkaniec, potrzebuje 
pomocy – zgłoś się do Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wiązownie, Ra-
diówek 25, tel. 22 780 46 59. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Co roku w Radiówku 
spotykamy się na pikniku 
integracyjnym

Foto: Stow
arzyszenie „Jesteśm

y!”
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Współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi na stałe wpisała się w na-
szą rzeczywistość. To dzięki ścisłej 
współpracy różnych środowisk mo-
gliśmy podejmować skuteczne działa-
nia i realizować wspólne cele na rzecz 
naszych mieszkańców. To właśnie po-
łączone działania są gwarancją osią-
gnięcia najlepszego rezultatu.

Na tę współpracę w 2019 r. przeznaczyli-
śmy 646 169 zł – o 189 169 zł więcej niż 

w 2018 r. Podstawą prowadzonych dzia-
łań był wieloletni i roczny program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi, na 
podstawie których z rozmysłem mogliśmy 
dzielić publiczne pieniądze pomiędzy or-
ganizacje pozarządowe w sposób zgodny 
z oczekiwaniami mieszkańców. Zadania, 
które były realizowane, obejmowały róż-
ne dziedziny: działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, wspieranie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej, pielęgno-
wanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i  kulturowej, 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patolo-
giom społecznym, wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej. My ogłaszaliśmy 
konkursy ofert, a organizacje pozarządo-
we przedstawiały nam swoje propozycje 
realizacji zadań. Mogły również występo-
wać o tzw. „małe granty”, czyli środki do 
10 tys. zł na proponowane przez nie za-
danie. Szczegółowe informacje o realizacji 
tych zadań na www.bip.wiazowna.pl w za-
kładce „Sprawozdawczość”. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Rekordowe środki dla NGO

Dofinansowanie działań realizowanych w 2019 r.

Podmiot składający 
ofertę

Dotacja 
w 2019 r. Okres działań Zadanie

KS Advit Wiązowna 145 000 zł Zadanie wieloletnie
2018–2020 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie pił-

ki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział 
drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych 
kategoriach wiekowych

KS Glinianka 35 000 zł Zadanie wieloletnie
2018–2020

LUKS Rzakta 23 000 zł Zadanie wieloletnie
2018–2020

Stowarzyszenie
„KROKUS-WIĄZOWNA” 18 480 zł Zadanie wieloletnie

2018–2020
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i ich rodzin

Spółdzielnia Socjalna 
„Odmiana” 5 000 zł Zadanie wieloletnie

2018–2020

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 
wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Al-
zheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin

KS Advit Wiązowna 60 000 zł Zadanie wieloletnie
2019–2022

Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej pn. „Półmaraton 
Wiązowski”

UKS Zakręt 40 000 zł Zadanie wieloletnie
2019–2022

Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń: zapasy, grappling i brazy-
lijskie jiu-jitsu oraz udział w turniejach

GKTS Wiązowna 200 000 zł Zadanie wieloletnie
2019–2022

Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa sto-
łowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział za-
wodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych 
i pucharowych w latach 2019–2022

Stowarzyszenie
„Bądźmy Razem” 30 000 zł Zadanie wieloletnie

2017–2019 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych Umy-
słowo „Jesteśmy!”

25 000 zł Zadanie wieloletnie
2017–2019

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburze-
niami psychicznymi

KS Advit Wiązowna 20 000 zł Zadanie jednoroczne
2019 r.

Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich 
mieszkańców gminy Wiązowna w 2019 r.

UKS Zakręt 10 000 zł Mały grant 2019 r. Zimowy obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z tere-
nu Gminy Wiązowna

UKS Fast-Step 10 000 zł Mały grant 2019 r. I Ogólnopolski Turniej Tańca oraz Liga taneczna FAST-STEP 
SPRING CUP 2019 o Puchar Wójta Gminy Wiązowna

Stowarzyszenie 
„Więzy” 7 000 zł Mały grant 2019 r. Wystawa: Książę Józef Poniatowski i kampania 1809 roku

GKTS Wiązowna 2 000 zł Mały grant 2019 r. XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Wiązowna w Tenisie Stołowym 
im. Andrzeja Grubby

KS Glinianka 8 000 zł Mały grant 2019 r. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – treningi piłki 
nożnej dla najmłodszych

Stowarzyszenie 
„Więzy” 1 689 zł Mały grant 2019 r. Wystawa: Magiel – Rewitalizacja

GKTS Wiązowna 2 000 zł Mały grant 2019 r. Turniej Finałowy TOP – 12 Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stoło-
wym 2019

UKS Zakręt 4 000 zł Mały grant 2019 r. „Biel jest w modzie” Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta
646 169 zł
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Opieka zdrowotna to jedno z najtrudniejszych zadań samorządu. Bo z jednej strony chcielibyśmy 
rozwijać na naszym terenie przychodnie czy poradnie specjalistyczne, z drugiej wiemy, że tego 
rodzaju działalność jest wyjątkowo droga. Jeśli zaś w budżecie nie ma odpowiednio dużo pienię-
dzy, publiczne ośrodki zdrowia szybko podupadają i nie gwarantują mieszkańcom usług na zado-
walającym poziomie.

To, na czym możemy się zatem koncentrować to profilaktyka, informacja i wsparcie dla prozdrowotnych 
inicjatyw. Mamy pełną świadomość, że wiele informacji z tej dziedziny musimy wielokrotnie powtarzać. 
Że sukces odłożony jest w latach. Że profilaktyka to przede wszystkim edukacja – od najwcześniejszych 
szkolnych lat. Dlatego jednocześnie prowadzimy w tym zakresie wiele akcji. Kierujemy je do wszystkich 
grup społecznych przy wsparciu niepublicznych placówek zdrowia w naszej gminie. Staramy się zachęcić 
do aktywności fizycznej, zdrowej diety i badań.

W biuletynie „Powiązania” publikujemy materiały dotyczące szeroko pojętego zdrowia, jak również zdrowe-
go stylu życia. W 2019 r. pisaliśmy m.in. o depresji u nastolatków, naturalnych sposobach na wzmacnianie 
odporności, szczepieniach przeciw grypie, chorobach wstydliwych, pomocy osobom chorym na Alzheimera 
oraz o tym, jak zrobić domowe specyfiki na przeziębienie. Poruszaliśmy też trudny problem choroby alkoho-
lowej, która – jak wynika z danych statystycznych – dotyka coraz większej grupy mieszkańców. 

Zdrowie – naprawdę 
najważniejsze

W trosce o seniorów.  
Darmowe szczepienia

Grypa to poważna choroba, która ataku-
je górne drogi oddechowe. Jak się przed 
nią bronić? Najprostszy i sprawdzony spo-
sób to przyjęcie szczepionki. Dzięki niej 
nasz układ immunologiczny zaczyna wy-
twarzać przeciwciała, których zadaniem 
jest bronić nas przed chorobą. Odporność 
rozwija się zazwyczaj w ciągu trzech ty-
godni od podania szczepionki, a utrzy-
muje się nawet do 12 miesięcy. W 2019 
r. kontynuowaliśmy akcję darmowych 
szczepień przeciw grypie dla seniorów. 
Zorganizowane akcje szczepień odbywa-
ły się w ośrodkach zdrowia w Wiązow-
nie i Gliniance. W 2019 r. na darmowe 
szczepienia dla seniorów wydano 14 980 
zł. Dzięki tym środkom zaszczepiono 428 
osób w wieku 65+.

Badania przesiewowe.  
Zdążyć przed chorobą

Każdy z nas powinien przynajmniej raz 
w roku zrobić podstawowe badania, aby 
sprawdzić w jakiej kondycji jest nasz or-
ganizm. Dzięki temu można wykryć ro-
dzące się poważniejsze choroby. Dożynki 
w Rzakcie były świetną okazją do zadba-
nia o swoje zdrowie. Urząd Gminy Wią-
zowna z Ośrodkiem Zdrowia z Glinianki 
zaproponował uczestnikom imprezy bez-
płatne badania profilaktyczne. Zaintere-
sowanie przeszło nasze oczekiwania, 
nawet występy gwiazd nie zmniejszyły 
kolejki do stoiska. W sumie przebadało 
się 352 osób w kierunku reumatoidalne-
go zapalenia stawów, wykonało również 
pomiar ciśnienia tętniczego oraz zrobi-
ło testy na Wirusowe Zapalenie Wątro-
by typu C. 

Targowisko „Mój Rynek”.  
Nie tylko handel

Badania na bazarze, czemu nie? Ciągle 
się gdzieś śpieszymy, nie mamy cza-
su dla siebie. Dlatego z myślą właśnie 
o tych „zaganianych” zorganizowaliśmy 
badania na osteoporozę na „Moim Ryn-
ku”. Osteoporoza zwana jest dyskret-
nym zabójcą kości. Przez lata nie daje 
żadnych objawów, a  po cichu niszczy 
szkielet, aż do momentu, gdy kości sta-
ją się mocno osłabione. Dochodzi wtedy 
do urazów i złamań. Przy okazji zaku-
pów nasi mieszkańcy mogli zrobić i coś 
dla swojego zdrowia. Na targowisku 
czekało Mobilne Centrum Diagnostyki 
Osteoporozy. Każdy, kto się zgłosił, mógł 
wykonać bezpłatne badania. Z tej możli-
wości skorzystało 55 mieszkańców.
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Szanty nad Laguną z profilaktyką

Strzałem w dziesiątkę okazała się akcja badań profilaktycz-
nych przeprowadzona podczas imprezy „Szanty nad Laguną” 
w Malcanowie. Można było sprawdzić poziom glukozy we krwi 
oraz wykonać badanie w kierunku wirusa HCV. Z tej możliwości 
skorzystało prawie 140 osób. Marskość albo rak wątroby gro-
zi nie tylko osobom nadużywającym alkohol. Może się rozwi-
nąć m.in. wskutek nieświadomego zakażenia się wirusem HCV. 
Szacuje się, że około 200 tys. osób w Polsce jest zakażonych 
tym wirusem. Co gorsza, trzy czwarte zainfekowanych osób 
w  ogóle nie zdaje 
sobie z  tego spra-
wy. Pierwsze ob-
jawy tej choroby 
mogą wystąpić na-
wet dopiero po 30 
latach od zakaże-
nia, ale wtedy bar-
dzo często jest już 
za późno.

W urzędzie też można się badać

Nie tylko w Ośrodkach Zdrowia w Wiązownie i Gliniance, ale 
i w Urzędzie Gminy można było sprawdzić, czy nie cierpimy na 
wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Ponad 80 proc. 
Polaków znalazło się w sytuacji, w której mogło zakazić się 
wirusem zapalenia wątroby typu C. To także popularna choro-
ba wśród naszych mieszkańców. Do zakażenia najczęściej do-
chodzi podczas przetaczania krwi, pobytu w szpitalu, w czasie 
wizyty u stomatologa lub zabiegu kosmetycznego oraz pod-
czas robienia tatuażu lub przekłuwaniu uszu. Wczesne leczenie 
może zapobiec marskości i rakowi wątroby, chorobom tarczycy 
i nerek, a także cukrzycy. Z badań skorzystało prawie 180 osób. 

Projekt finansowa-
ny był w całości ze 
środków Samorzą-
du Województwa 
Mazowieckiego.

Dyskutowaliśmy o zdrowiu

Temat zdrowia był przedmiotem dwóch konferencji organizowa-
nych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych dla psychologów, pedagogów, wychowawców z placówek 
oświatowych i świetlic środowiskowych. W pierwszej prelegen-
ci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania prze-
mocy przedstawili metody działań z dziećmi i młodzieżą. Celem 
konferencji była również wymiana doświadczeń, omówienie 
zagrożeń społecznych oraz integracja środowiska zawodowe-
go osób zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdzia-
łaniem przemocy. Konferencja odbyła się w Wiązownie, udział 
w niej wzięło 40 osób. Natomiast przemoc w perspektywie dzie-
ci i  dorosłych była 
tematem kolejnej 
konferencji zorgani-
zowanej w Domu Kul-
tury „Nad Świdrem” 
w Woli Karczewskiej, 
w której uczestniczy-
ło 50 osób.

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Przez cały 2019 r. w naszych szkołach i przedszkolach prowa-
dzone były programy profilaktyczne rekomendowane przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla dzieci i młodzieży m.in. „Archipelag Skarbów”, „Przy-
jaciele Zippiego”. Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze 
zjawiskiem uzależnienia, uświadomienie szkodliwego wpły-
wu środków uzależniających, wskazanie sposobów radze-
nia sobie z uzależnieniem oraz miejsc i instytucji, w których 
zostanie udzielona profesjonalna pomoc w walce z uzależ-
nieniami i przemocą. Zrealizowano środowiskowy program 
profilaktyczny „Bezpieczne ferie w  Gminie Wiązowna”, 
w  którym udział 
wzięło 81 dzie-
ci, oraz akcję wy-
poczynku letniego 
w  formie kolonii 
profilaktycznych.

„Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna

Samorząd Gminy Wiązowna włączył się do Ogólnopolskiej Ak-
cji „Biała Wstążka”. Głównym realizatorem zadania był Urząd 
Gminy Wiązowna przy współpracy z jednostkami organizacyj-
nymi gminy, oświatą i Gminną Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. W ramach akcji zorganizowano ponad 
100 różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć, marszów 
przeciw przemocy, przedstawień, konkursów. Odbywały się 
bezpłatne porady m.in. prawników, psychologów i pracow-
ników socjalnych. Rozdano 5500 białych wstążek – symbolu 
akcji. Ich noszenie było sprzeciwem wobec przemocy, która 
przybierać może różne formy. To nie tylko bicie, wyzywanie 

czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, 
mobbing pracowników czy hejt w Internecie.
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Samorząd przyjazny seniorom 
to hasło, którym kierujemy się 
w naszych działaniach na rzecz 
osób starszych. W obliczu sta-
rzejącego się społeczeństwa 
konieczna jest wspólna ści-
sła współpraca międzypoko-
leniowa, która przekłada się 
na aktywizację, zapobieganie 
marginalizacji, na podtrzy-
manie zdolności samodzielnej 
egzystencji, aktywizowanie 
rodzin i społeczności lokalnej 
na rzecz seniorów.

W tym zakresie podejmujemy kom-
pleksowe działania w zakresie poli-
tyki senioralnej, takie jak powołanie 
Rady Seniorów kolejnej kadencji, 
prowadzenie Dziennego Domu „Se-
nior+” i Klubu „Senior+”, współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób star-
szych oraz prowadzenie programów 
skierowanych do osób starszych.

Rada Seniorów. Reprezentacja na 
wyższym szczeblu

Rada Seniorów Gminy Wiązow-
na kadencji 2018–2023 rozpoczę-
ła swoją działalność w 2019 r. Rada 
stwarza możliwość ożywiania śro-
dowisk seniorskich, doceniania roli 
osób starszych, a jednocześnie jest 
głosem starszego pokolenia.

W radzie znaleźli się przedstawiciele 
organizacji, których celem statuto-
wym jest działalność na rzecz osób 
starszych oraz osoby tzw. „60+” 
zgłoszone przez mieszkańców. 
Wszyscy członkowie rady senio-
rów są społecznikami i mają pomy-
sły na aktywizację osób w wieku 
senioralnym. Zasiedli w niej: Wan-
da WITKOWSKA jako przewodni-
cząca oraz Barbara BIENIEK, Anna 
JACKOWSKA, Elżbieta JAWORSKA, 
Ewa KOŁODZIEJCZYK, Jadwiga KOP-
CZYŃSKA, Marzena KOPKA, Mał-
gorzata ŁYSIK, Krystyna MOTYKA, 
Zenon MROWIŃSKI, Wanda NO-
WAKOWSKA, Łucja PODGÓRSKA, 

Marianna SOBKOWICZ, Paulina SO-
KÓŁ i Krystyna WRÓBEL.

Rada aktywnie włączyła się w ży-
cie naszej gminy. Pozyskała środki 
z Fundacji ZACZYN i zorganizowa-
ła cykl szkoleń po nazwą „Zdrowie 
najważniejsze – aktywne warsztaty 
z dietetykiem”. Projekt realizowa-
ny był Rzakcie, Gliniance, Radiów-
ku, Pęclinie, Malcanowie i Izabeli, 
a udział w nim wzięło ponad 100 
osób. Rada była współorganizato-
rem ,,Wigilii 2019 – świątecznego 

spotkania seniorów Gminy Wią-
zowna'', na które pozyskała środki 
z Fundacji ZACZYN, a wzięło w niej 
udział 150 osób.

Współpracowano także z  wła-
dzami gminy przy rozwiązywaniu 
istotnych spraw ważnych dla osób 
starszych oraz współdziałało ze 
Stowarzyszeniem Seniorów „Bądź-
my razem”, wolontariatem między-
pokoleniowym, była na wszystkich 
ważnych gminnych imprezach 
i uroczystościach.

Seniorzy. Wsparcie dla 
najstarszych mieszkańców

Kto wyżej, seniorzy czy 
wolontariusze?

Nowa Rada Seniorów
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Dzienny Dom „Senior+” w Woli 
Karczewskiej działa od 2015 r. 
To w nim 30 seniorów otrzymu-
je w wsparcie i pomoc w czyn-
nościach dnia codziennego, 
rozwija swoje zainteresowa-
nia i  pasje. Na prowadzenie 
domu otrzymaliśmy w 2019 r. 
108 000 zł, a całkowity koszt 
funkcjonowania obiektu to 
521 991 zł. 

Środki zostały wydatkowane na 
transport, wyżywienie seniorów 
i  profesjonalną opiekę. Rok 2019 
to 28 akcji charytatywnych, udział 
w 14 piknikach i wydarzeniach na 
terenie gminy Wiązowna, ukończe-
nie 15 kursów edukacyjnych, 14 wy-
jazdów na wydarzenia kulturalne, 
3 wycieczki, udział w 8 konkursach 
na terenie powiatu, 3 występach 
na skalę ogólnopolską i 2 przed-
stawieniach teatralnych. To też 
współpraca z 5 stowarzyszeniami 
i fundacjami z Mazowsza i wszyst-
kimi możliwymi instytucjami na te-
renie gminy Wiązowna.

Nabyte umiejętności seniorzy wy-
korzystują do promowania aktyw-
ności wśród swoich rówieśników, 
m.in. podczas imprez lokalnych. 
Na stoiskach prezentują np. wyro-
by kulinarne czy uszyte przez nich 
maskotki. Bardzo chętnie angażują 
się w konkursy organizowane na te-
renie powiatu, zarówno plastyczne, 
jak i kulinarne czy profilaktyczne. 
Wygrane i wyróżnienia w konkur-
sach sprawiły, że seniorzy czują się 
docenieni. Założyli także Wolonta-
riat Międzypokoleniowy, by wspól-
nie z  innymi osobami starszymi 
i młodzieżą nieść pomoc ludziom 
i zwierzętom.

Klub „Senior+”. Okno na świat

Klub „Senior+” w  ramach swojej 
działalności w 2019 r. objął swoim 
wsparciem 24 seniorów. Klub działa 
trzy razy w tygodniu w godzinach po-
południowych. Seniorzy są dowożeni 

na zajęcia. Placówka działa na zasa-
dzie grupy samopomocowej i dzia-
łań wolontariackich. Seniorzy objęci 
są wsparciem terapeutów, fizjote-
rapeuty, pielęgniarki. W 2019 r. zor-
ganizowane zostały liczne działania 
kulturalno-oświatowe, które dosto-
sowane były do potrzeb i zgłasza-
nych pomysłów uczestników klubu. 
W ramach działań kulturalno-oświa-
towych odbyły się: wyjścia do mu-
zeum, kina i  teatru, zwiedzanie 
warszawskiej Starówki, spotkania 
z muzykoterapeutą oraz dietety-
kiem, zorganizowano koncerty oraz 
przedstawienia teatralne i  spotka-
nia z „opowiadaczami”. Uczestnicy 
aktywnie włączają się w wiele róż-
nych wydarzeń organizowanych na 
terenie naszej gminy.

Stowarzyszenie „Bądźmy Ra-
zem”. „Seniorem być – aktyw-
nie żyć”

Stowarzyszenie skupia 210 człon-
ków. Prowadzi działania na rzecz 
aktywizacji seniorów poprzez licz-
ne prelekcje, warsztaty, wyjazdy 
jedno i wielodniowe, wyjścia do 
teatru. Członkowie stowarzysze-
nia aktywnie uczestniczą w życiu 
społecznym gminy poprzez udział 
w wydarzeniach kulturalnych, cha-
rytatywnych, pomocowych. Orga-
nizują wydarzenia dla seniorów 

z gminy m.in. Bal Seniora, wigilię, 
spartakiadę, Dzień Seniora.

Program profilaktyczny dla se-
niorów – „Sztafeta pokoleń”

Projekt profilaktyczny realizowa-
ny przez Stowarzyszenie „KROKUS 
– Wiązowna” skierowany jest do 
seniorów i  dzieci ze Świetlic Śro-
dowiskowych. W projekcie wzięło 
udział ok. 50 osób. Zorganizowano 
wyjazd, przedstawienie profilak-
tyczne oraz bal abstynencki. Od-
był się konkurs na najlepszy plakat 
profilaktyczny.

Teatr senioralny

Działania teatralne realizowane 
są przez Fundację „To lubię”, któ-
ra pozyskuje środki na realizację 
tych działań z Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej. W 2019 r. 
we współpracy z Gminą Osieck, 
Gminnymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej w Wiązownie i Osiecku 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w  Wiązownie realizowała projekt 
„Akademia Aktywnego Seniora”. 
W projekcie wzięło udział 40 osób, 
odbył się wyjazd integracyjny oraz 
powstało przedstawienie teatral-
ne „W karzełkowie wielka susza”. 
W ciągu dwóch miesięcy wystawi-
li aż 12 przedstawień.

Dzienny Dom „Senior+” i inne. 
Port dla starszych
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Potencjał rozwoju naszej gminy jest 
wprost uzależniony od talentów, wie-
dzy i  umiejętności przedsiębiorców, 
którzy prowadzą tu swoje biznesy. Bez 
wsparcia przedsiębiorców wiele z na-
szych inicjatyw nie miałoby szans. Od 
kilku lat wypracowaliśmy stałą, dobrą, 
spokojną współpracę. Symbiozę mię-
dzy biznesem a samorządem.

Jej podstawą jest zrozumienie wzajemnych 
potrzeb i  odmiennej specyfiki działania. 
Efektem jest wiele inicjatyw i wspólnych 
projektów, które prowadzimy na terenie 
gminy. W 2018 r. w CEIDG zarejestrowano 
na terenie Wiązowny 758 firm, a w 2019 r. 
kolejne 928 firm. To wzrost, który cieszy 
i dobrze wróży na przyszłość.

W 2019 r. odbyło się jubileuszowe X Fo-
rum Gospodarcze Gminy Wiązowna. Fo-
rum rok rocznie integruje środowisko 
lokalnych przedsiębiorców i  jest szan-
są na wymianę doświadczeń, ciekawe 

prelekcje i wykłady. W tym samym roku 
już po raz piąty odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród „Złoty Wiąz”. To było 
prawdziwe święto lokalnego biznesu.

Nagroda „Złoty Wiąz” została ustanowio-
na przez wójta w dowód uznania dla naj-
lepszych przedsiębiorców z naszej okolicy 
i  jednocześnie jako podziękowanie za 
wkład lokalnego biznesu w rozwój gmi-
ny w wielu dziedzinach. Otrzymują je ci, 
którzy swoją wiedzą i doświadczeniem 
tworzą potencjał gospodarczy i społecz-
ny naszego samorządu. W roku 2019 na-
grody otrzymali:
  w kategorii „Mała Firma roku” nagro-
dę otrzymała firma ARTES – MEBLE 
I WNĘTRZA Andrzej Zwierzyński, a wy-
różnienia: Firma Dźwigowo-Transpor-
towa Józef Pykało oraz Roboty Ziemne 
Tomasz Krawczyk;

  w kategorii „Pracodawca roku” nagro-
dę otrzymała firma DAKOMA Sp. z o.o., 
a wyróżnienia: SAUERESSIG POLSKA Sp. 

z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe TABIT Sp. z o.o.;

  w kategorii „Nestor Biznesu” nagrodę 
otrzymała firma Ogrodnictwo Wiśniew-
ski Jacek JUNIOR Sp. z  o.o., a  wy-
różnienia: Salon Fryzjerski „Magda” 
Magdalena Bocian oraz Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy Roman Cacko;

  w kategorii „Innowacyjna Firma 
roku” nagrodę otrzymała firma MERA 
BELLOWS Sp. z o.o., a wyróżnienia: Go-
spodarstwo Sadownicze Maciej Szwe-
do i 24IT SERWIS;

  w kategorii „Filantrop roku” nagro-
dę otrzymała firma Marcato Sp. z o.o., 
a  wyróżnienia: ATS Display oraz To-
miraf s.c. Michał Tomaszewski i Rafał 
Tomaszewski;

  w kategorii „Lider ekonomii społecznej” 
nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Fo-
rum Przedsiębiorczości Gminy Wią-
zowna, a wyróżnienia: Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem” oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Smoki”. 

Dla firm. Potencjał, który rośnie

„Złoty Wiąz” w 2019 r. 
wręczyliśmy po raz piąty

Foto: M. Kloch
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Gminne OSP.
Zawsze w gotowości
Ratują nasze zdrowie i życie, często 
ryzykując własne. Są wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest ich pomoc. Nasi 
druhowie z Ochotniczych Straży Po-
żarnych pomagają także usuwać skut-
ki podtopień czy wichur, odśnieżają 
gminne drogi, są ogromnym wspar-
ciem podczas lokalnych wydarzeń.

Wszystkie jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych: w Gliniance, w Malcano-
wie i w Wiązownie należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). 
Na podstawie ustawy o ochronie prze-
ciwpożarowej gmina zapewnia goto-
wość bojową jednostkom OSP, w  tym 
celu w budżecie gminy w 2019 r. zabez-
pieczono środki w wysokości 180 000 zł.

W ramach wspierania OSP, samorząd 
wypłaca członkom ochotniczych stra-
ży pożarnych ekwiwalent pieniężny za 
udział w akcjach ratowniczych i szkole-
niach. Ekwiwalent w roku 2019 wzrósł 
w  stosunku do roku poprzedniego 
i wynosił 15 zł/godz. za udział w dzia-
łaniu ratowniczym i  11 zł/godz. za 
udział w szkoleniu. Za udział w akcjach 
ratowniczych i  szkoleniach w 2019  r. 
wypłaciliśmy druhom – ochotnikom 66 
806,50 zł. Strażacy interweniowali 338 
razy, 133 razy wyjeżdżając do pożarów 
i  205 razy do wypadków drogowych 
lub innych działań ratowniczych.

Dofinansowaliśmy 
także moderniza-
cję strażnic. OSP 
Malcanów i  OSP 
Glinianka otrzyma-
ły dotacje w kwo-
tach po 10 000 zł. OSP Malcanów i OSP 
Glinianka otrzymały również po 7 000 
zł, za co zakupione zostały nowoczesne, 
wydajne pompy wodne. OSP Wiązow-
na otrzymała dotację w kwocie 15 000 
zł, które przeznaczyła na zakup wygod-
nego i nowoczesnego umundurowania 
dla strażaków.

Druhowie ochotnicy pomagali przy im-
prezach organizowanych przez samorząd. 

W 2019 r. licznie uczestniczyli przy reali-
zacji m.in. 39. Półmaratonu Wiązowskie-
go, EKO Pikniku w Zakręcie, gminnych 
dożynek w Rzakcie czy pikniku WiązLove.

Strażacy z Glinianki w ramach uczestnictwa 
w  Stowarzyszeniu Honorowych Dawców 
Krwi „Legion”, w 2019 r. dwukrotnie zor-
ganizowali akcję zbiórki krwi. Podczas ak-
cji 28 lipca udało się zebrać 11 litrów, a 27 
października – ponad 8,5 litra krwi. 

Pamiątkowe zdjęcie z przedszkolakami  
po próbnej akcji przeciwpożarowej
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W 2019 r. postawiliśmy na edukację 
ekologiczną, ukierunkowaną na ochro-
nę środowiska i kształtowanie zacho-
wań proekologicznych. Działania te 
realizowaliśmy we współpracy z pla-
cówkami oświaty, instytucjami kultu-
ry i organizacjami pozarządowymi.

Edukacja to podstawa, dlatego postaw 
i  zachowań należy uczyć już od naj-
młodszych lat. Na terenie naszej gminy 
prowadzimy wiele działań kształtują-
cych zachowania proekologiczne. Przyj-
mują one wiele form. W  2019  r. były 
to np. wykłady pracowników Wydziału 
Środowiska i Nieruchomości, przedsta-
wienia teatralne dla dzieci i młodzie-
ży czy porady kominiarzy z  Krajowej 
Izby Kominiarskiej podczas otwartych 
dla wszystkich mieszkańców wydarzeń. 
Wszelkie działania miały uczyć szacun-
ku do przyrody.

Po raz kolejny w 2019 r. odbyła się ak-
cja „Czyste Sołectwo – moja wizytów-
ka”. Nasi mieszkańcy biorą w niej udział 
dwa razy w  roku: w  kwietniu z  okazji 
Światowego Dnia Ziemi i  jesienią pod-
czas Sprzątania Świata. Corocznie bio-
rą w niej udział publiczne i niepubliczne 
placówki oświaty oraz kultury, prywat-
ni przedsiębiorcy i  grupy indywidual-
ne. Mieszkańcy wyposażeni w  worki 

i rękawiczki sprzątają najbardziej zanie-
czyszczone tereny swoich miejscowości 
i okolicy. Dzięki temu nie tylko zmniejsza 
się ilość porzuconych odpadów, ale rów-
nież wzmacnia świadomość ekologiczna 
i  integracja lokalnej społeczności. Pod-
czas kwietniowej akcji wspólnie zebrali-
śmy ponad 10 ton odpadów. Finał akcji 
odbył się podczas Eko Pikniku w Zakręcie, 
który w 2019 r. poświęcony był kwiatom. 
Na gminnym stoisku można było pogłębić 
swoją wiedzę z zakresu ochrony środo-
wiska, jak również sprawdzić swoje siły 

w rozpoznawaniu kwiatów. Podczas im-
prezy zebrano ponad 7 m3 elektrośmieci.

W ramach gospodarki odpadami kładzie-
my nacisk na pozbywanie się przez 
mieszkańców wyrobów zawierających 
azbest. Co roku staramy się o pozyskanie 
środków ze źródeł zewnętrznych na re-
alizację zadania polegającego na odbio-
rze materiałów zawierających azbest od 
mieszkańców i ich transporcie do miejsc 
unieszkodliwiania. W  2019  r. z  terenu 
gminy Wiązowna odebrano azbest z 54 
prywatnych posesji, zutylizowane zosta-
ło blisko 95 ton wyrobów zawierających 
tę szkodliwą substancję. Całkowity koszt 
zadania z udziałem środków gminnych 
wyniósł 26 477,21 zł.

Ważnym zadaniem jest również ograni-
czanie bezdomności zwierząt. W ramach 
programu w  2019  r. sfinansowaliśmy 
w 100% czipowanie 10 zwierząt oraz ste-
rylizację i kastrację 78 psów i 142 kotów. 
Do schroniska dla zwierząt w Celestyno-
wie z  terenu gminy oddano 18 psów, 
z czego 14 z nich zalazło nowego wła-
ściciela. Na realizację założeń programu 
wydano 73 732,75 zł.

Wszystkie placówki oświatowe włączają się 
w działania proekologiczne. Na stornie obok 
najciekawsze akcje, prowadzone przez 
gminne szkoły i przedszkola w 2019 r. 

Środowisko. 
Edukacja przede wszystkim

Akcję „Czyste sołectwo 
– moja wizytówka” 

podsumowaliśmy na EKO 
Pikniku w Zakręcie

Już dzieci wiedzą,  
jak segregować śmieci
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Przedszkole w Pęclinie
Przedszkole po raz 18 zorganizowało akcję „Zapuszkowany i zakrę-
cony grosz”. Dzięki wspólnym staraniom dzieci i rodziców, którzy 
przez cały rok zbierali i przynosili do placówki wybrane surowce 
wtórne, udało się uzbierać: 3920 kg makulatury, 60 kg korków 
oraz 31 kg puszek. 1097 zł uzyskane za sprzedaż surowców prze-
znaczono na zakup 
dwóch stołów, czte-
rech ławek cateringo-
wych oraz strojów dla 
dzieci do przedsta-
wień. Najaktywniej-
sze dzieci, a było ich 
60, dostały dyplomy 
i drobne upominki.

Przedszkole w Wiązownie
Przedszkole przystąpiło do akcji Żywiec Zdrój „Mamo, Tato wolę 
wodę!”. W programie wzięło udział 22 dzieci z grupy „Słoneczka”. 
Przedszkolaki poznały znaczenie picia wody dla organizmu oraz 
utrwaliły nawyk częstego jej picia. Akcja skupiała się także na te-
matach promujących 
ekologię. Grupa wzię-
ła udział w  sprząta-
niu świata – okolicy 
przedszkola. Podsu-
mowaniem przygody 
związanej z ekologią 
i śmieciami było wy-
konanie prac z przed-
miotów, które wyszły 
już z obrotu.

Przedszkole w Woli Duckiej
W programie edukacji ekologicznej „W zgodzie z PRZYRODĄ” 
wzięły udział dzieci 3, 4 i 5-letnie. W jego ramach zorganizowano 
wiele zabaw i gier o tematyce ekologicznej. Przedszkolaki wzięły 
udział także w różnego rodzaju akcjach, np. Sprzątaniu Świata. 
Dzieci chętnie anga-
żowały się i przygo-
towywały prace na 
konkursy ekologicz-
ne. Podczas realiza-
cji programu dzieci 
lepiej poznały ota-
czającą je przyrodę.

Przedszkole w Zakręcie
Przedszkolaki już od kilku lat razem z Castoramą biorą udział 
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kwiaty za elektrograty”. 
Akcja ma na celu oczyścić nasze środowisko. W ramach akcji, dzie-
ci z grupy „Sarenek” zawiozły do marketu w Stojadłach uzbierane 
zużyte baterie oraz uczestniczyły w warsztatach, na których każ-
de z  dzieci nauczy-
ło się, jak przesadzać 
kwiaty i  jak o  nie 
dbać. Po powrocie 
do przedszkola dzie-
ci posadziły sadzonki 
kwiatów w  ogródku 
przedszkolnym.

Szkoła Podstawowa w Gliniance
W szkole odbyło się spotkanie z Tomem JUSTYNIARSKIM, pisa-
rzem i obrońcą zwierząt. Pan Tom od wielu lat zajmuje się rato-
waniem porzuconych m.in. psów i kotów. Jest autorem książek: 
„Psie troski”, „Mój przyjaciel bocian”, „Kocia mama”. Pisarz na 
spotkanie z uczniami 
przyjechał ze swoim 
psem – Lusią. Dzieci 
poznały wiele cieka-
wych historii z życia 
pisarza i  usłyszały 
fascynujące opowie-
ści o czworonogach. 

Szkoła Podstawowa w Malcanowie
W szkole odbyło się spotkanie z leśnikiem. Robert KARPIŃSKI 
opowiedział dzieciom mnóstwo ciekawostek o życiu leśnych 
zwierząt. Leśniczy zaznaczył, że człowiek jest gościem w le-
sie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim 
m i e s z k a j ą c y c h . 
Wychowankowie 
świetlicy dowie-
dzieli się, kto śpi 
zimą, a kto drzemie; 
czy wiewiórka pa-
mięta, gdzie pocho-
wała zapasy i ile żon, 
czyli klęp, ma pan łoś.

 
Szkoła Podstawowa w Wiązownie
W szkole odbyła się akcja „Klasowa Wigilia bez plastiku!”. Głów-
nym celem akcji było wspólne ograniczenie ilości odpadów. Im 
ich mniej, tym lepiej dla przyszłych pokoleń. Uczniowie byli bar-
dzo pomysłowi. Na 
stole w klasach po-
jawiły się drewnia-
ne sztućce, szklane 
i orkiszowe talerzy-
ki oraz szklane kub-
ki. Wszystkie klasy, 
biorące udział w ak-
cji, otrzymały certy-
fikaty Eko-klasy.

Szkoła Podstawowa w Zakręcie
Z okazji Światowego Dnia Drzewa odbyły się wyjątkowe warsz-
taty. Artystka przyrodnik przeprowadziła lekcję edukacyjno-
-ekologiczną. Opowiedziała o przyrodzie i pokazała, jak można 
wykorzystać drzewo i jego surowce podczas pracy twórczej. Pod-
czas warsztatów dzieci dowiedziały się, w jaki sposób określamy 
wiek drzewa, rozpo-
znawały różne gatun-
ki drzew, wykonały 
farby z  naturalnych 
surowców oraz stwo-
rzyły dzieła sztuki 
przy pomocy pędzli, 
które zostały samo-
dzielnie wykonane 
z patyków i liści.
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Edukacja –  
w najlepszych  
warunkach
Prawie 1900 dzieci uczęszcza do na-
szych gminnych placówek oświato-
wych. Dzięki modernizacji budynków,  
dla wszystkich znalazły się miejsca 
w szkołach i przedszkolach. W dwóch 
placówkach zmienili się dyrektorzy. 
Prawie 30 proc. gminnego budżetu 
idzie na oświatę, bo wiemy, że inwe-
stycja w przyszłość naszych dzieci się 
opłaca.

Do naszych szkół uczęszcza 1454 dzie-
ci, a do przedszkoli kolejnych 428 dzieci. 
Dzięki modernizacji i rozbudowie wszyst-
kich naszych placówek oświatowych 

– projektowi wartemu 70 mln zł, któ-
ry zakończyliśmy w 2018 r. – w naszych 
szkołach i przedszkolach w roku szkol-
nym 2019/2020 znalazły się miejsca dla 
wszystkich naszych dzieci. Uczą się na 
jedną zmianę w komfortowych, czystych 
i nowoczesnych warunkach.

Wydatki na oświatę stanowią 30% 
wszystkich wydatków gminy. Oczywi-
ście, są także finansowane z budżetu 
państwa, a  samorząd jest pośredni-
kiem w przekazywaniu tych pieniędzy. 
Jednak gołym okiem widać, że gdyby 
nie nasze wspólne lokalne podatki, nie 

mielibyśmy szans na sprawnie działa-
jące szkoły i  przedszkola. Subwencja 
oświatowa, którą otrzymała w  2019 
roku gmina, wyniosła 15 419 624 zł, zaś 
same wydatki na wynagrodzenia dla 238 
nauczycieli to kwota 15 771 230,07 zł. 
Pozostałe pieniądze na wyposażenie, 
remonty, utrzymanie budynków, po-
moce dydaktyczne – słowem wszystko 
to, co potrzebne jest do funkcjonowa-
nia szkół i przedszkoli, musieliśmy sfi-
nansować z budżetu gminy. Jesteśmy 
przekonani, że to rozsądnie wydane 
pieniądze, które zapewnią dobry start 
naszym dzieciom.

Nasza oświata pracuje także w czasie wa-
kacji i ferii. Właśnie „Ferie i wakacje blisko 

domu” to cykliczna akcja organizowana 
przez Gminę Wiązowna, mająca na celu 
zapewnienie zorganizowanego wypoczyn-
ku dla uczniów w okresie, w którym nie ma 
nauki. Tradycyjne pierwszy tydzień ferii zi-
mowych dzieci spędzają na półkoloniach 
w szkołach, a drugi na zajęciach w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i wybranych świe-
tlicach. W wakacje zaś czerwiec i lipiec to 
wypoczynek zorganizowany w placówkach 
oświatowych, zaś sierpień należy do GOK-
-u i świetlic. Taka forma opieki nad dzieć-
mi cieszy się z roku na rok coraz większym 
zainteresowaniem. Akcja finansowana 
jest z budżetu gminy, rodzice pokrywają 

jedynie koszty wyżywienia, materiałów do 
zajęć i dodatkowych wycieczek.

W „Feriach blisko domu” w okresie od 
28 stycznia do 1 lutego 2019 r. wzięło 
udział 130 dzieci, czyli o 52 osoby więcej 
niż w 2018 r. Zaś w GOK-u – 32 dzieci. 
W „Wakacjach blisko domu”, w placów-
kach oświatowych, w  pięciu tygodnio-
wych turnusach, wzięło udział 547 
uczestników. Koszt obu akcji organizo-
wanych w szkołach wyniósł 95 588,79 
zł. W GOK-u i dwóch świetlicach waka-
cje spędziło 172 dzieci. W sumie koszto-
wało to 22 tys. zł. 

Placówki oświatowe Gminy Wiązowna

Jednostka Wydatki bieżące 
w 2019 r. (zł)

Roczne wydatki  
na 1 ucznia (zł)

Łączna  
liczba dzieci

Liczba nauczy-
cieli w osobach

Liczba nauczy-
cieli w etatach

Przedszkole w Pęclinie 1 909 401,48 16 749,14 114 14 13,25

Przedszkole w Wiązownie 2 040 863,18 16 728,39 122 16 15,55

Przedszkole w Woli Duckiej 892 158,04 10 495,98 85 11 8,95

Przedszkole w Zakręcie 1 308 227,92 12 226,43 107 13 11,39

Szkoła Podstawowa w Gliniance 5 685 650,95 15 202,28 374 45 40,54

Szkoła Podstawowa w Malcanowie 3 848 090,95 11 521,23 334 39 37,06

Szkoła Podstawowa w Wiązownie 6 931 695,04 13 919,07 498 63 57,66

Szkoła Podstawowa w Zakręcie 3 493 039,57 14 084,84 248 37 32,00

Razem: 26 109 127,13 110 927,36 1 882 238 216,4

„Ferie blisko domu” 
cieszą się coraz 
większą popularnością

Gminne szkoły oraz GOK w Wiązownie 
zapewniły opiekę w czasie dwóch 

wakacyjnych miesięcy

32  | biuletyn samorządowy | maj-czerwiec 2020Edukacja



Foto: SP, G
O

K
33EdukacjaRaport o stanie Gminy Wiązowna 2019 | www.tuwiazowna.pl 



W 2019 r. postawiliśmy na turystykę 
rowerową. Dlatego oddano do użytku 
prawie dziesięciokilometrową ścieżkę 
rowerową łączącą Wiązownę z  mia-
stem Józefów. Koszt inwestycji wy-
niósł 8 160 000 zł, z czego 4 950 000 
zł zostało pokryte z  dotacji unijnej. 
W 2019 r. podpisaliśmy umowę z Za-
rządem Województwa Mazowieckiego 
na prawie 11 mln zł dofinansowania 
na budowę drugiej zaplanowanej ścież-
ki rowerowej, biegnącej od Duchnowa 
przez Wiązownę do Glinianki.

W drugiej połowie 2019  r. powstał też 
pierwszy z ośmiu nowych szlaków rowe-
rowych w ramach projektu „Wybieram ro-
wer i wiązowskie szlaki rowerowe”. Blisko 
18-kilometrowy szlak „Centralny” przebie-
ga przez obszar „Natura 2000” w pobli-
żu rezerwatów przyrody w  dolinie rzek 
– Świdra i Mieni. Podobnie jak szlaki, któ-
re powstaną w kolejnych latach, pierwszy 
odcinek prowadzi drogami asfaltowymi, 
gruntowymi oraz miejscami – przez leśne 
dukty. Trasa została oznakowana i wypo-
sażona w drogowskazy, znaki drogowe. 
Pierwszy etap projektu „Wybieram ro-
wer i wiązowskie szlaki rowerowe” został 
sfinansowany ze środków Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych, w ramach konkur-
su dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje 
otoczenie”. Uzyskaliśmy 20 tys. zł.

W kolejnych latach planowana jest bu-
dowa siedmiu pozostałych szlaków: 

„Północnego” – z Zagórza do Kącka (po-
nad 15 km), „Nadświdrzańskiego” z Wią-
zowny do Glinianki (ponad 22 km), 
„Partyzanckiego” z Kopek do Kącka (ok. 
8 km), „Od dworu do dworu” dooko-
ła Glinianki, „Duchnowskiego łącznika” 
z Wiązowny do Duchnowa (ponad 6 km), 
„Umocnień Przedmościa Warszawy” z Jó-
zefowa do Starej Miłosnej (ok. 19 km) oraz 
„Michałowskiego łącznika” na terenie Mi-
chałówka (ok. 1 km). Trasy wytyczył kra-
joznawca Paweł AJDACKI we współpracy 
z otwockim Oddziałem Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz 
Centrum Informacji Turystycznej. Koncep-
cja szlaku była konsultowana z mieszkań-
cami i rowerzystami. Projekt zrealizowano 
przy współpracy oddziału „Mazowsze” 
PTTK i Zakładu Gospodarki Komunalnej 
z Wiązowny.

Wiązowna biega
Sztandarową imprezą sportową na te-
renie gminy Wiązowna jest Półmaraton 
Wiązowski, realizowany we współpracy 
z  Klubem Sportowym Advit Wiązowna. 
Impreza odbywa się na przełomie lutego 
i marca każdego roku i trwa nieprzerwanie 
od 1981 r., co czyni ją jedną z najstarszych 
imprez biegowych w Polsce. Podczas 39. 
edycji, 25 lutego 2019 r. na starcie stanęło 
prawie 2,8 tys. zawodników (1908 w bie-
gu na 21 km i 876 w biegu na 5 km), 485 
zawodników w biegach dziecięcych na dy-
stansach od 300 m do 1500 m oraz 267 
dzieci w Biegu Krasnoludków.

Gmina tenisem stoi
Do największych sukcesów sporto-
wych w 2019 r. należy także utrzymanie 
się Gminnego Klubu Tenisa Stołowego 
w pierwszej lidze tenisa stołowego na ko-
lejny sezon. Zwiększone środki na dzia-
łalność klubu zostały przeznaczone na 
treningi i szkolenia, w tym szkolenia dzieci 
i młodzieży, wyjazdy oraz organizację tur-
niejów w Szkole Podstawowej w Wiązow-
nie, w której na stałe trenują zawodnicy 
GKTS Wiązowna.

Inwestujemy w sport
W 2019 r. na boisku piłkarskim w Lipo-
wie, na którym swoje mecze rozgrywa 
drużyna KS Glinianka, została wybudo-
wana trybuna dla kibiców. W Radiówku 
przebudowano boisko wielofunkcyjne, na 
którym można trenować wiele rodzajów 
gier zespołowych. Zmodernizowano bo-
isko piłkarskie w Rzakcie i wybudowano 
wokół niego nowe ogrodzenie. Zamon-
towano siatkę zabezpieczającą na bo-
isku w Majdanie. Rodzice wraz z dziećmi 
mogą spędzać aktywnie czas na 11 ogól-
nodostępnych placach zabaw. Mamy też 
do dyspozycji 11 plenerowych siłowni.

W oparciu o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie dofinanso-
waliśmy realizację zadań publicznych reali-
zowanych przez organizacje pozarządowe. 
W 2019 r. przekazano w tym celu 559 000 
zł z budżetu gminy, a więc o 133 000 zł wię-
cej w stosunku do 2018 r. 
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Ruch  
to zdrowie. Chodź na rower, 

biegaj, graj

Robert Korzeniowski na 
mecie 39. Półmaratonu 

Wiązowskiego
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1 010 382 zł – tyle wyniósł ubie-
głoroczny budżet Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Wiązownie. Środki 
były przeznaczone przede wszyst-
kim na stałe zajęcia i  warsztaty 
w GOK oraz 15 świetlicach, wyda-
rzenia plenerowe oraz utrzymanie 
infrastruktury.

W GOK regularnie odbywają się zajęcia 
z: modelatorstwa, rękodzieła, nauki gry 
na instrumentach m.in. gitarze, piani-
nie, perkusji, rysunku i malarstwa dla 
dzieci oraz dorosłych, teatralne dla dzie-
ci i dorosłych, ceramiki i fotografii.

Dziewięciu instruktorów na co dzień 
rozwija talenty 200 podopiecznych. Do-
datkowo w placówkach realizowane są 

kursy, szkolenia i zajęcia organizowane 
przez firmy zewnętrzne. W 2019 r. były 
to: nauka szycia na maszynie, nauka 
śpiewu oraz warsztaty „Ciekawi świa-
ta”. Sukcesywnie powiększana i  mo-
dernizowana sieć świetlic wiejskich 
pozwala nam prowadzić kolejne zajęcia 
blisko miejsca zamieszkania ich uczest-
ników. To komfort, a dla wielu jedyna 
szansa na udział w takich zajęciach.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
został laureatem konkursu „Z  Kujaw-
skim Pomagamy Pszczołom”. Otrzy-
maliśmy grant w wysokości 6 400 zł. 
Pomysłem na realizację projektu była 
organizacja miejsca przyjaznego pszczo-
łom i zwiększenie bazy pokarmowej dla 
tych owadów.

Na terenie naszej gminy działa także 
Wiązowski Teatru Muzyczny. Jego siedzi-
bą jest Dom Kultury w Woli Karczewskiej. 
Aktorzy wystawili w 2019 r. „Straszną go-
spodę” – musical na motywach opowia-
dań I. B. SINGERA. Uznanie publiczności 
zdobył nie tylko u nas. Wystawiany był 
również w Józefowie, Otwocku i Wawrze. 
„Polskie spaghetti”, druga z ubiegłorocz-
nych premier to komedia rodzinna. Bi-
lety na spektakl rozchodziły się bardzo 
szybko, także w  Józefowie, Otwocku 
i Wawrze, gdzie spektakl był wystawia-
ny w ciągu roku.

Chór Mienia River zdobył I miejsce podczas 
VII Festiwalu Pieśni Żołnierskich i Patriotycz-
nych. Chórzyści ćwiczą pod okiem i uchem 
Anny WALIGÓRY-TARNOWSKIEJ. 

Chór Mienia River można 
usłyszeć na wszystkich 

ważnych gminnych 
wydarzeniach

Kulturalna Wiązowna.
Każdy znajdzie coś dla siebie

Wernisaż wystawy 
fotograficznej w GOK

Koncert sekcji 
instrumentalnej GOK
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Imprezy plenerowe, kulturalne, 
pikniki i koncerty – takich wyda-
rzeń przybywa w  naszej gminie 
z  roku na rok. To jedna z  ulu-
bionych form rekreacji naszych 
mieszkańców. Naszym zadaniem 
jest nieustanne rozbudowywa-
nie tej oferty. Zależy nam na tym 
by wszyscy mieszkańcy, nieza-
leżnie od wieku czy płci znaleźli 
w  tej ofercie coś interesującego 
dla siebie.

2019
Zebraliśmy 36 162,01 zł. To o ponad 
7 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. 
Już tradycyjnie na wielkim finale spo-
tkaliśmy się w  Szkole Podstawowej 
w Wiązownie. Były występy artystycz-
ne, aukcje i kiermasze.

Styczeń
27 Finał WOŚP

Pomagamy, bo lubimy. Dlatego od 
lat organizujemy akcję charytatyw-
ną „Świąteczna Radość Pomagania”. 
W 2019 r. jej bohaterką była Hania GIE-
PARDA z Czarnówki. Podczas koncertu 
zebraliśmy ponad 30 tys. zł na leczenie 
i rehabilitację dziewczynki.

Kwiecień
Koncert charytatywny dla Hani

Doroczne święto gminy. Impreza ple-
nerowa z udziałem sław polskiej muzy-
ki rozrywkowej. Gwiazdą wieczoru był 
Antek SMYKIEWICZ. Na ul. Kościelnej 
odbywał się jarmark rękodzieła. Ponad 
30 stoisk oferowało miejsce do upra-
wiania sztuki, kupowania zdrowej żyw-
ności i prac rękodzielniczych.

Czerwiec
WiązLove

W grudniu każdego roku inauguruje-
my akcję „Świąteczna Radość Poma-
gania” – tym razem dla dwuletniej Poli 
KUŚMIEREK z Kącka. Były występy ar-
tystyczne, św. Mikołaj, fabryka elfów, 
kiermasze ozdób świątecznych i zimo-
wa herbatka od seniorów.

Grudzień
„Wspólne ubieranie choinki”

Z tego słynie Zakręt. Co roku to tam 
podsumowujemy akcję „Czyste sołec-
two – moja wizytówka”. W 2019 r. spo-
tkaliśmy dodatkowo Wesołe Szczurki, 
muzyczny spektakl ekologiczny „Zbie-
raj z  klasą”, zespoły „Koledzy Moje-
go Ojca” i „Strefa Ciszy” oraz koncert 
gwiazdy wieczoru Mariusza TOTOSZKO.

Maj
EKO Piknik

Izba Regionalna w Gliniance zgroma-
dziła wielu gości, którzy mieli okazję 
wysłuchać licznych koncertów, odwie-
dzić stoiska edukacyjne i  rękodzielni-
cze oraz wziąć udział w  konkursach 
i zabawach. I – oczywiście – posmako-
wać naszej lokalnej potrawy i królowej 
imprezy – sójki glinieckiej.

Wrzesień
Święto Sójki Glinieckiej

Jedno z wielu wydarzeń promujących 
historię gminy Wiązowna i  jej miesz-
kańców. Na pewno największe i najpo-
pularniejsze. „Anioły Wolności”, czyli 
grupy rekonstrukcyjne z  całej Polski 
przybyły do Malcanowa zaprezento-
wać dzieje II Wojny Światowej na na-
szych ziemiach.

Kwiecień
Zrzutowisko „Pierzyna”

W Rzakcie wciąż żywe są tradycje rolni-
cze, dlatego organizowane tam dożyn-
ki są zawsze sukcesem! Było folkowo, 
regionalnie oraz tłumnie. Do dyspozy-
cji zgromadzonych była kuchnia polo-
wa pod hasłem „Gotuj z Kulturą” oraz 
wiele stoisk promocyjnych.

Sierpień
Dożynki
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Prawie 2500 mieszkańców naszej 
gminy w zeszłym roku regularnie od-
wiedzało nasze biblioteki. To abso-
lutny rekord i ponad 11-procentowy 
wzrost w stosunku do roku 2018.

Cieszy nas szczególnie to, że czytają co-
raz młodsi, a pierwsze karty czytelnicze 
mają nawet 3-latki. To dzięki udziało-
wi w projekcie Instytutu Książki „Mała 
Książka-Wielki Człowiek. Trzylatki” skie-
rowanym do dzieci rozpoczynających 
edukację przedszkolną oraz ich rodzi-
ców. Po założeniu karty trzylatek otrzy-
muje w prezencie książkę z wierszami, 
a rodzic – mini poradnik o wartościach 
płynących z czytania. Następnie za każdą 
wypożyczą książkę, maluch dostaje na-
klejkę. Po uzbieraniu 10 mali czytelnicy 
otrzymują dyplom.

W 2019 r. zakupiono 2 134 książek, w tym 
z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup 
nowości wydawniczych – 634 woluminy. 
Do księgozbioru włączono również 325 
książek pochodzących z darów od czytel-
ników. Na książki w ubiegłym roku wyda-
no 42 342,23 zł.

Nasza biblioteka uruchomiła usługę 
„Książka na telefon”. Mogą z niej sko-
rzystać mieszkańcy, którzy ze względu 
na wiek, stan zdrowia lub niepełno-
sprawność nie mogą wypożyczać ksią-
żek w sposób tradycyjny. Czytelnik może 
w ten sposób jednorazowo wypożyczyć 
od 1 do 5 pozycji, w tym książki z serii 
„Duża Litera” lub audiobooki. Książki są 
dostarczane do domów czytelników nie-
odpłatnie raz w miesiącu, po uzgodnie-
niu terminu.

W 2019 r. zorganizowaliśmy 115 wyda-
rzeń, np. spotkania autorskie, Narodowe 
Czytanie, piknik patriotyczno-czytelni-
czy, rowerową imprezę „Odjazdowy bi-
bliotekarz”, pokazy eksperymentów, 
bal karnawałowy, liczne przedstawienia 
i warsztaty, w których uczestniczyło po-
nad 3,5 tys. osób. W październiku 2019 r. 
w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 
Karczewskiej Biblioteka Publiczna Gminy 
Wiązowna obchodziła jubileusz 70-lecia 
istnienia. Podczas uroczystości zapre-
zentowano nowe „dziecko” biblioteki 
– książkę „Baśnią powiązani, w  baśni 
zaczytani” pióra Katarzyny KĘPIŃSKIEJ. 

Gwiazdą jubileuszu była Anna JURKSZ-
TOWICZ. Z tej okazji instytucja otrzymała 
od Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama STRUZIKA medal „Pro 
Masovia” za wybitne zasługi oraz cało-
kształt działalności na rzecz wojewódz-
twa mazowieckiego.

W 2019 r. wyremontowano filię biblioteki 
w Gliniance. Otwarte po dwóch miesią-
cach drzwi placówki odsłoniły powstałe 
zmiany z  wyraźnie powiększoną prze-
strzenią dla czytelników, zwiększoną licz-
bą regałów na książki, odmalowanymi 
ścianami, nową podłogą, przebudowa-
nymi drzwiami wewnętrznymi. Istotnej 
zmianie uległ przede wszystkim rozstaw 
mebli, dzięki czemu wygospodarowa-
no komfortową przestrzeń do organi-
zacji spotkań autorskich, wystaw itp. 
Odświeżone przestrzenie są bardziej 
otwarte i przyjazne dla czytelnika w każ-
dym wieku. Biblioteka zyskała zupełnie 
nowe oblicze. Królują teraz jasne barwy 
i modny minimalizm. Realizacja remon-
tu niewątpliwie pozwoliła na osiągnięcie 
zamierzonego celu. Remont kosztował 
60 tys. zł. 

Rozwijamy czytelnictwo w gminie

Biblioteka świętowała 
w 2019 r. 70-lecie istnienia
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podsumowanie kolejnego roku pracy naszego 
samorządu to nie tylko mój obowiązek wynika-
jący z litery prawa. To także umowa, którą za-
warliśmy kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy 
obejmowałem urząd. Obiecałem wtedy transpa-
rentność i skrupulatne raportowanie postępów 
w realizacji zadań, które na mnie spoczęły.

Ostatnie lata dla rozwoju naszej gminy były 
udane. Przede wszystkim inwestycyjnie. Sfina-
lizowaliśmy przebudowę wszystkich naszych 
szkół. Nasze dzieci mają dobre, nowoczesne 
warunki do nauki. A zmodernizowane budyn-
ki są przyjazne środowisku i  energooszczęd-
ne. Rozbudowywaliśmy sieć naszych świetlic 
wiejskich – bo zdajemy sobie sprawę z tego, że 
kultura, rekreacja i edukacja powinny być tak 
blisko naszych mieszkańców, jak to możliwe. 
Ta rozbudowa trwa i w kolejnych miejscowo-
ściach powstaną funkcjonalne, kompaktowe 
budynki, które będą nam służyły przez lata. 
W  2019 r. oddaliśmy do użytku pierwszą 
w gminie ścieżkę rowerową, a na drugą pozy-
skaliśmy zewnętrzne finansowanie. Rozpoczę-
liśmy także przebudowę pawilonu w centrum 
Wiązowny. Dziś jest on już nową przestrzenią 
naszego Gminnego Ośrodka Kultury. Pamię-
tam, jak lata temu walczyliśmy o projekt WCK. 
Pamiętam, ile emocji wtedy nam towarzyszy-
ło. Jak ważna była dla nas wygodna, komfor-
towa przestrzeń, w której dzieci będą mogły 
odkrywać i rozwijać talenty. Dorośli będą mo-
gli cieszyć się kulturą, rozrywką czy zdobywać 
wiedzę. Dziś Pawilon Kultury z dumą wyzna-
cza centrum Wiązowny. Nie możemy się nim 
w pełni cieszyć z powodu pandemii, ale i na to 
przyjdzie czas. Ta inwestycja to milowy krok 
w rozwoju Gminy Wiązowna.

W czerwcu zeszłego roku oddaliśmy do użytku 
nasze targowisko, które okazało się ważną dla 
nas inwestycją. Mamy przestrzeń handlową 
z prawdziwego zdarzenia. Pamiętają Państwo 
szpecące stragany w pobliżu urzędu gminy? 
To przeszłość, która na szczęście jest już za 
nami. „Mój Rynek” jest nie tylko estetyczny 
i funkcjonalny. Jest też miejscem, w którym się 
integrujemy, spotykamy z  sąsiadami, zaopa-
trujemy w  lokalne produkty – wspieramy lo-
kalnych przedsiębiorców i producentów.

W 2019 r. inwestowaliśmy w  wodociągi, 
oświetlenie ulic i komisariat policji. Ta ostat-
nia inwestycja prowadzona jest przez Policję, 
ale bez naszego wsparcia – pomocy finanso-
wej i  rzeczowej nie byłaby możliwa. Nie da 
się w pełni dbać o bezpieczeństwo okolicy, nie 
dysponując podstawową infrastrukturą. Dla-
tego mimo napiętej sytuacji finansowej, po-
stanowiliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę.

Żeby oddać te inwestycje do użytku, trzeba 
było znacznie więcej niż jeden rok pracy. To 
długi, często bardzo złożony proces. Ale dziś 
jestem przekonany, że z  zespołem, z którym 
pracuję na co dzień i  współpracującą Radą 
Gminy takich inwestycji zrobimy jeszcze wiele. 
Przed nami trudny okres. Panująca pandemia 
koronwirusa zachwiała budżetami samorzą-
dów. Coraz większe obowiązki, które nakłada 
na nas, Państwo powodują, że każdą złotówkę 
przed wydaniem musimy oglądać ze wszyst-
kich stron. Tym bardziej, że każda nowa in-
westycja wiąże się także z  kosztem stałym 
serwisu, eksploatacji czy wreszcie obsługi zo-
bowiązań zaciągniętych na potrzeby budowy. 
Te koszty spłacamy co roku. Fundamentalne 
dla naszego rozwoju jest więc zrozumienie, że 
partycypujemy w tym wszyscy. Samorząd nie 
ma własnych pieniędzy. Inwestycje realizowa-
ne są z naszych podatków. Dlatego warto je 
płacić w naszej gminie. Warto namawiać do 
tego sąsiadów.

I jeszcze jedno. Gmina to nie tylko inwestycje, 
to także, a może przede wszystkim wspólnota. 
Z dumą patrzę, jak w ostatnich latach nasza 
wspólnota organizuje się wokół najistotniej-
szych dla nas spraw. Jak potrafimy wygaszać 
spory i szukać kompromisów tam, gdzie liczy 
się dobro wspólne. Jestem dumny, że mogę być 
częścią tego procesu i że wokół mnie jest tylu 
zaangażowanych i świadomych mieszkańców.

W tym jest nasza siła!

Wójt Gminy Wiązowna



„Teraz Polska”. Teraz Wiązowna

Gminę Wiązowna nagrodzono godłem „Teraz Polska”. 
Ten zaszczytny tytuł otrzymała jako jedna z dwóch 
gmin w Polsce. Konkurs „Teraz Polska” jest dla naj-
lepszych – pod względem gospodarności oraz atrak-
cyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców – gmin 
w Polsce. Godło „Teraz Polska” to od wielu lat świadec-
two nowoczesności oraz wszechstronnej efektywno-
ści. Jest także gwarantem solidności i wzorowej pracy 
urzędu gminy. Samorządy ubiegające się o godło „Te-
raz Polska” poddawane są wielostopniowej weryfikacji. 
Oceniane są przez pryzmat wszystkich zadań, które po-
winny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają 
zarówno zagadnienia związane z polityką inwestycyj-
ną, jak i dostępność do infrastruktury technicznej czy 
sposoby realizacji polityki społecznej.

„Perły Samorządu”. Gmina Wiązowna wśród 
najlepszych

Już po raz siódmy „Dziennik Gazeta Prawna” w 2019 r. 
wybrał najlepsze gminy w czterech kategoriach (gmi-
na wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 
100 tys. mieszkańców i gmina miejska zamieszkiwa-
na przez ponad 100 tys. mieszkańców), które wyróż-
niają się na tle innych – zaangażowaniem i pracą na 
rzecz mieszkańców czy nowatorskimi pomysłami. Gmi-
na Wiązowna znalazła się w pierwszej dziesiątce gmin 
wiejskich. Zajęliśmy dziewiątą pozycję.

„Modernizacja roku”. Kolejna nagroda za PPP

Budynek Szkoły Podstawowej w Gliniance w 2019 r. 
został nagrodzony w konkursie „Modernizacja roku 
2018”. W tej edycji zgłoszono 510 realizacji z całego 
kraju. Komisja odwiedziła 85 obiektów, które zakwali-
fikowały się do głównego finału. Przyznano tytuły „Mo-
dernizacja Roku” w 14 kategoriach. Budynek szkoły 
w  Gliniance otrzymał nagrodę w  kategorii „Ochro-
na środowiska” za termomodernizację, przebudowę 
i rozbudowę obiektu w ramach przedsięwzięcia „Sys-
temowa modernizacja obiektów gminnych przy wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii”. Inwestycję tę 
docenili również internauci. W głosowaniu interneto-
wym szkołę w Gliniance uznano za najpopularniejszą 
realizację w Polsce w kategorii „Obiekt szkolnictwa”.

Medal „Pro Masovia” dla wiązowskiej biblioteki

Marszałek Województwa Mazowieckiego w  2019  r. 
przyznał Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna naj-
wyższe wyróżnienie samorządowe – Medal PRO 
MASOVIA. To odznaczenie nasza placówka kulturalna 
otrzymała za wybitne zasługi oraz całokształt działal-
ności na rzecz województwa mazowieckiego. Nagrodę 
uroczyście wręczono podczas jubileuszu 70-lecie istnie-
nia biblioteki w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 
Karczewskiej. To już drugie takie prestiżowe wyróżnie-
nie dla naszej gminy. Pierwsze w 2018 r. otrzymał wójt 
Janusz BUDNY.

Doceniają nas!
Nie pracujemy po to, żeby dostawać nagrody i wyróżnienia. Ale byłoby fałszywą skromnością powiedzenie, 
że nie mają one dla nas znaczenia czy nie mobilizują nas do pracy. W 2019 roku było ich sporo. Chwalimy się 
nimi, bo są one dowodem zaangażowania i urzędników, i samorządu. Świadczą także o współpracy z miesz-
kańcami, którzy nieustannie podnoszą nam poprzeczkę.


