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Kiedy w 2015 roku powierzyliście mi mi-
sję zarządzania naszą gminą po  raz 
pierwszy, obiecałem transparentność 
zarządzania. Wtedy także zobowiąza-
łem się do stałego przekazywania Wam 
pełnej wiedzy na temat tego, jak rozwi-
jamy gminę. Jakie są plany i możliwo-
ści. Gdzie i w co możemy inwestować, 
a gdzie z  różnych powodów inwestycje 
nie są możliwe. Wtedy także rozbudo-
waliśmy nasz serwis internetowy, kanały 
w social mediach, usprawniliśmy komu-
nikację urzędu z  mieszkańcami. O  tej 
porze rozliczamy w  „Powiązaniach” 
wszystko to, co zrobiliśmy wraz z Radą 
Gminy Wiązowna przez cały miniony rok. 
Ten numer „Powiązań” jest więc spra-
wozdaniem z roku 2020. Trudnego. Nie 
do  wyobrażenia wcześniej. Roku pan-
demii, zagrożenia, strachu i obostrzeń. 
Roku, z  którego wyszliśmy jednak sil-
niejsi i mądrzejsi. Jestem dumny z tego, 
co wspólnie osiągnęliśmy i niezmiennie 
tworzę kolejne plany i  określam nowe 
cele. Przed nami wiele szans, które mo-
żemy wspólnie wykorzystać dla dobra 
naszej gminy.

Warto czasem obejrzeć się za siebie tyl-
ko po to, by przypomnieć sobie, jak szyb-
ko przyzwyczajamy się do dobrego i jak 
szybko zmiany na  lepsze stają się rze-
czywistością, normą, której na co dzień 
nie dostrzegamy.

Bądźmy zdrowi!

Wójt Gminy Wiązowna
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W 2020 r. Gmina Wiązowna otrzymała cztery wyjąt-
kowo prestiżowe nagrody. Na str. 40 chwalimy się 
nimi, bo są one dla nas dowodem na to, że współ-
praca samorządu, mieszkańców i przedsiębiorców 
daje świetne długoterminowe efekty!

40

14 To był trudny rok w zupełnie nowej rzeczywistości. 
Przez pandemię wstrzymaliśmy wiele zadań, nie-
które przenieśliśmy na kolejne lata. Ograniczyliśmy 
bieżące wydatki. O tym, jak koronawirus wpłynął 
na nasz budżet, piszemy na str. 14–15.

Foto: Adobe Stock

Współpraca samorządu Gminy Wiązowna i  poli-
cji od  lat układa się pomyślnie. Jej efektem jest 
nowy posterunek. O tej inwestycji piszemy na str. 
10. Bezpieczeństwo to jeden z wielu naszych gmin-
nych priorytetów.
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Majaland w Góraszce. 
Kolejna gigantyczna 
inwestycja w naszej gminie

Majaland to część jednej z największych inwestycji, która ruszyła 
w 2020 r. na Mazowszu. To projekt o ogólnopolskim zasięgu. Dla Gmi-
ny Wiązowna oznacza początek współpracy z dużym inwestorem oraz 
szansę na dalszy rozwój. 
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To  jedna z  największych i  najważ-
niejszych inwestycji ostatnich lat 
na  terenie naszej gminy. W 2020  r. 
ruszyła budowa parku rozrywki Ma-
jaland w Góraszce. Obiekt ten będzie 
największym tego typu na  Mazow-
szu. Otwarcie parku planowane 
jest w 2022 r., prawdopodobnie już 
na Wielkanoc.

– Bez wątpienia największym sukcesem 
ostatnich lat dla władz samorządowych 
Gminy Wiązowna, jest przyciągniecie 
do  siebie nowego zagranicznego inwe-
stora, który w ciągu dwóch lat ma zamiar 
wybudować nowoczesny Park Rozrywki 
Majaland. Obiekt ten będzie największym 
tego typu na całym Mazowszu – napisa-
no w uzasadnieniu do przyznania nam 
tytułu „Wzorowa Gmina” w kategorii „Li-
der Przedsiębiorczości”. I rzeczywiście in-
westycja, która powstaje w sąsiedztwie 
trasy S17 w Góraszce, to przedsięwzięcie 
prowadzone z międzynarodowym rozma-
chem. Majaland w Góraszce będzie te-
matycznym parkiem rozrywki, którego 
motywem przewodnim jest znana po-
stać z dziecięcych bajek – Pszczółka Maja.

W ramach inwestycji powstanie budynek 
parku wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i  zagospo-
darowaniem terenu. 
Na terenie obiektu wy-
odrębniono  m.in. salę 
z rollercoasterem oraz 
główną halę z  wie-
loma atrakcjami. Dla 
dzieci przewiedziano 
np.  „Tańczącą Fontan-
nę”, „Park Ruchu Dro-
gowego”, wodny plac 
zabaw i karuzele „Pod-
niebny Lot” oraz „Su-
per Odrzutowce”. Dla 
gości zaplanowano po-
nad 700 miejsc parkin-
gowych i hotel. Majaland to inwestycja 
o zasięgu ogólnopolskim. Inwestorzy li-
czą na to, że przyciągnie ona turystów 
nie tylko z  Mazowsza, ale z  całej pół-
nocnej, wschodniej i środkowej Polski. 
Dla nas, mieszkańców gminy, ozna-
cza to wiele miejsc pracy oraz wpływy 
z podatków. Te pieniądze pozwolą nam 
na wiele ważnych inwestycji w  innych 
obszarach gminy.

Z powodu pandemii w 2020 roku nie 
było mowy o hucznej uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego. Dziś 
współpraca z  inwestorem przebiega 

wzorowo, co  pozwala mieć nadzie-
ję, że będzie to jeden z tych biznesów, 
który rozumie społeczną odpowiedzial-
ność przedsiębiorców i wspiera lokalne 
inicjatywy. Zarabiają, ale jednocześnie 
świadomie współuczestniczą w  życiu 
lokalnym i  redystrybuują wypracowa-
ny kapitał.

Park rozrywki powstaje przy kompleksie 
usługowo-handlowym Projekt Góraszka. 
A to kolejna inwestycja na nieprzeciętną 
skalę. Szczegóły inwestycji znajdują się 
na stronie internetowej: www.projektgo-
raszka.pl. 

Pierwsze spotkanie 
odbyło się w lutym 

2019 r.

Bruno Lambrecht
Dyrektor Generalny CFE Polska

Tematyczny park rozrywki 
Majaland to drugi park w Polsce 
pod szyldem tak lubianej Pszczółki Mai, pierwszy 
w  centralnej części kraju. Pracując na co dzień 
przy budowie tej inwestycji, czujemy się częścią 
lokalnej społeczności. Jako CFE i Majaland mamy 
nawet swoją drużynę startującą w Półmaratonie 
Wiązowskim! Cieszymy się, że budujemy miejsce, 
w którym całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać 
czas. Budowa idzie zgodnie z planem, w przyszłym 
roku chcemy powitać pierwszych małych gości.
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Miejscowość 31.12. 
2019 r.

31.12. 
2020 r. zmiana

Bolesławów 87 83  4

Boryszew 220 219  1

Czarnówka 282 282 0

Duchnów 730 760  30

Dziechciniec 472 481  9

Emów 333 330  3

Glinianka 1045 1042  3

Góraszka 486 534  48

Izabela 320 320 0

Kąck 286 304  18

Kopki 187 190  3

Kruszówiec 82 81  1

Lipowo 342 354  12

Majdan 743 759  16

Miejscowość 31.12. 
2019 r.

31.12. 
2020 r. zmiana

Malcanów 481 526  45

Michałówek 142 146  4

Pęclin 468 490  22

Poręby 78 74  4

Radiówek 211 205  6

Rudka 53 51  2

Rzakta 481 487  6

Stefanówka 278 296  18

Wiązowna 2347 2363  16

Wola Ducka 460 469  9

Wola Karczewska 326 336  10

Zagórze 38 38 0

Zakręt 1128 1145  17

Żanęcin 323 325  2

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Ilu jest mieszkańców w naszej gminie, a ilu w poszcze-
gólnych sołectwach i osiedlach? Ile dzieci się urodziło, 
a ile osób zameldowało? Oto garść nowych danych sta-
tystycznych na temat naszej gminy.

Aktualna liczba osób zameldowanych na pobyt stały wy-
nosi 12 690 (stan na dzień 31.12.2020 r.). W ciągu roku 
liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 261. Ta  licz-
ba uwzględnia: 385 osoby, które przybyły do naszej gminy 
i zameldowały się na stałe, 143 nowo narodzonych dzie-
ci, 149 osób, które wymeldowały się z naszej gminy i 118 
osób, które zmarły.

Pod względem demografii najszybciej rozwijają się: Górasz-
ka, Malcanów i Duchnów. W Izabeli, Czarnówce i Zgórzu bi-
lans demograficzny po 2020 r. pozostaje bez zmian.

W tym miejscu raz jeszcze warto przypomnieć, że w interesie 
nas wszystkich jest to, by osoby, które rzeczywiście miesz-
kają na terenie gminy meldowały się u nas i odprowadzały 
tu swój podatek PIT. 38,23% tego podatku pozostaje w bu-
dżecie gminy. Z tego finansujemy inwestycje, których wszy-
scy potrzebujemy. 

Foto: Adobe Stock

W 2020 r. 
zameldowaliśmy 143 
nowo narodzonych 
dzieci 

Gmina Wiązowna. Mamy już 12 690 mieszkańców
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Kiedy w  marcu 2020 roku pande-
mia koronawirusa stała się faktem, 
nikt nawet nie potrafił sobie wyobra-
zić, jak długo będziemy z nią walczy-
li i jak w wielu aspektach nasze życie 
zmieni się dosłownie z dnia na dzień. 
Nie mieliśmy doświadczenia z dzia-
łaniem na  taką skalę. Nie znaliśmy 
do tej pory takiego zagrożenia. A jed-
nak musieliśmy się w tym odnaleźć. 
Urzędnicy, samorządowcy, mieszkań-
cy. Wszyscy wspólnie musieliśmy za-
dbać o nasze bezpieczeństwo.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom, 
Wójt Gminy 12 marca 2020 r. zwołał po-
siedzenie Gminnego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego (GZZK), poświęcone 
w całości sprawie pandemii koronawi-
rusa. Ustalono zasady przygotowania 
jednostek organizacyjnych, współdzia-
łanie ze służbami (policja, gminne jed-
nostki straży pożarnych), współpracę 
ze ośrodkami zdrowia, tryb pracy urzę-
du. W czasie posiedzenia ustalono po-
trzebę zorganizowania środków ochrony 
indywidualnej, takich jak maseczki, rę-
kawice ochronne, płyny dezynfekcyj-
ne do  rąk i powierzchni czy przyłbice. 
Odwołano zajęcia i  treningi sporto-
we, zebrania sołeckie, wprowadzono 
pracę zdalną lub rotacyjną w urzędzie 

i  jednostkach podległych. Uruchomio-
ne zostały środki z rezerwy budżetowej, 
początkowo w kwocie 100 000 zł, któ-
re zostały przeznaczone na walkę z roz-
przestrzenianiem się pandemii.

Zakupiono najpotrzebniejsze środki 
ochrony indywidualnej, które przekaza-
no do gminnych placówek oświatowych, 
Centrum Usług Społecznych (dawne-
go Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej), Gminnej Biblioteki Publicznej i  jej 
filii, Zakładu Gospodarki Komunalnej, po-
sterunku policji w Wiązownie, Dzienne-
go Domu „Senior+”, Spółdzielni Socjalnej 

„Odmiana”, Centrum Usług Wspólnych, 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Od początku kwietnia rozpoczęliśmy od-
każanie wszystkich wiat na  przystan-
kach autobusowych. Następnego dnia 
po wprowadzeniu obowiązku noszenia 
zakrytego nosa i ust, ruszyła akcja prze-
kazywania mieszkańcom gminy mase-
czek ochronnych wielokrotnego użytku. 
Samorząd zakupił za kwotę 63 985,80 zł 
14 tys. maseczek, które przy pomocy wo-
lontariuszy, strażaków i  pracowników 
urzędu zostały rozniesione bezpośred-
nio do domów.

Gmina Wiązowna w pandemii

Pracownicy urzędu 
roznosili maseczki dla 

mieszkańców
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W  celu zachowania ciągłości obsługi, 
wprowadzono zmiany w budynku urzę-
du. W  Biurze Obsługi Mieszkańca za-
montowano system kolejkowy, który 
usprawnił obsługę mieszkańców. Dzię-
ki temu nowatorskiemu rozwiązaniu 
Gmina Wiązowna zajęła trzecie miejsce 
w Polsce w ogólnopolskim konkursie „In-
nowacyjny samorząd”. Więcej na ten te-
mat piszemy na str. 40. Na stanowiskach 
do  obsługi interesantów zainstalowa-
no zabudowy z pleksi, chroniące przed 
transferem wirusa.

Samorząd Gminy Wiązowna nie był obo-
jętny na potrzeby instytucji z  powiatu 
otwockiego. W ramach pomocy dla Po-
wiatowego Centrum Zdrowia w Otwoc-
ku przekazano kwotę 15 000 zł na zakup 
środków do  walki z  koronawirusem. 
Do końca 2020 r. wydatki gminy związa-
ne z pandemią wyniosły 291 242 zł. Te 
pieniądze musieliśmy znaleźć w naszym 
budżecie. Nie były one refinansowane 
z budżetu państwa. Ale to były dobrze 
wydane pieniądze, bo w walce o zdro-
wie i życie.

Działania CUS
W okresie pandemii wszystkie nasze jed-
nostki musiały – w zależności od wpro-
wadzanych obostrzeń na terenie całego 

kraju – przeorganizować się i  zmienić 
sposób funkcjonowania. Działania po-
mocowe Centrum Usług Społecznych 
realizowane w 2020 r. także zdominowa-
ne były przez sytuację epidemiologicz-
ną. Główny nacisk położono na pomoc 
podopiecznym. Pracownicy przez cały rok 
byli dostępni dla mieszkańców. Na bie-
żąco odbywała się wypłata świadczeń 
i zasiłków, przyjmowanie wniosków, dys-
trybucja żywności, posiłków i maseczek 
ochronnych.

CUS zapewniał pomoc osobom przeby-
wającym w kwarantannie: dostarczano 
żywność, wykupowano leki, pomaga-
no w  załatwianiu spraw urzędowych, 
zorganizowano wsparcie psychologicz-
ne, monitorowano osoby przebywające 
na kwarantannie i w izolacji. CUS zorga-
nizował także akcję „Wspieraj seniora”. 
Zgłosiło się 30 osób. Wsparcie zostało 
udzielone 25 osobom, w tym 18 osobom 
w wieku 70+ i 7 osobom poniżej 70 roku 
życia, które z powodu pandemii znalazły 
się w trudnej sytuacji.

Z  Caritas Polska przekazano potrze-
bującym żywność o  łącznej wartości 
17 027,74  zł i  wadze – 2 685,54  kg. 
Ze wsparcia skorzystało 60 rodzin (112 
osób). Dodatkowo w  grudniu 2020  r. 

podarowano 250 paczek żywnościowych 
osobom z niepełnosprawnościami, otrzy-
manych z funduszy PFRON.

Pomoc dla firm
W  obliczu pandemii i  wprowadzonych 
ograniczeń oraz obostrzeń, bardzo waż-
na stała się nasza solidarność i  odpo-
wiedzialność. W 2020 r. często byliśmy 
świadkami wzrastających kłopotów 
przedsiębiorców, usługodawców, którzy 
nie byli w stanie prowadzić dalej swoich 
biznesów. Dlatego tak istotna była po-
moc oraz codzienne decyzje, które były 
wsparciem dla firm i  przedsiębiorców 
z terenu naszej gminy.

W 2020 r. zainicjowaliśmy wiele działań 
i akcji, których cel był jeden – pomoc lokal-
nym firmom i przedsiębiorcom. W ramach 
#WiązownaPomaga wprowadziliśmy pa-
kiet pomocowy w zakresie podatków. Zo-
stał przygotowany z myślą o tych, którzy 
najmocniej zostali dotknięci zaistniałą sy-
tuacją. Zainicjowaliśmy akcję „Stawiam 
na Wiązownę – kupuję lokalnie”. Do tego 
celu uruchomiony został profil na Facebo-
oku, na którym zbierane były oferty skle-
pikarzy, usługodawców i  producentów, 
funkcjonujących na terenie Gminy Wią-
zowna, aby łatwiej było odnaleźć miesz-
kańcom, te małe, lokalne firmy. 

Foto: CU
S

Paczki dla 
potrzebujących rodzin
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2020 rok był czasem finalizowa-
nia budowy nowego posterunku 
policji w  Wiązownie. Budynek od-
dano do użytku w marcu 2021, ale 
to w zeszłym roku wykonano więk-
szość robót.

Historia współpracy z Policją przy tej in-
westycji sięga 2018 r., kiedy na podsta-
wie umowy darowizny Gmina Wiązowna 
przekazała Komendzie Stołecznej Poli-
cji uzbrojoną w media działkę, mającą 
ponad 3 tys. m², o wartości 700 000 zł, 
położoną przy ul. Leśnej w Wiązownie. 
Powstał na  niej nowoczesny posteru-
nek policji. Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 6 000 000 zł, w  tym dotacja 
gminy w wysokości 1 300 000 zł. Dzię-
ki tym środkom finansowym zbudowano 
obiekt, który umożliwi pracę 25 policjan-
tów i może z posterunku przekształcić się 
w wyższą formę organizacyjną, jaką jest 
komisariat. Ta  inwestycja pokazuje jak 
w soczewce, jak ważne są plany długoter-
minowe. Ile trzeba czasu na ich zrealizo-
wanie i jak znaczące mogą być ich efekty.

Budynek jest dwukondygnacyjny. We-
wnątrz znajdują się pomieszczenia, ta-
kie jak dyżurka, magazyn uzbrojenia, 
sala odpraw wyposażona w  system 
multimedialny, szatnia damska i męska 

wyposażona w łazienki z prysznicami, ar-
chiwa, pomieszczenia techniczne, pokoje 
służbowe zapewniające zachowanie po-
ufności rozmów, pomieszczenie socjal-
ne, pokój do obsługi interesantów oraz 
łazienka dla interesantów. Obok wybu-
dowany został garaż z pomieszczeniem 
gospodarczym. Od strony ulicy powstał 
parking dla samochodów, a  ul.  Leśna 
została wyasfaltowana. Posterunek ca-
łościowo został objęty monitoringiem. 
Lokalizacja w  centrum Wiązowny po-
zwoli policjantom na  szybki dojazd 
do mieszkańców, a także do planowa-
nego centrum handlowego, i  do  dróg 
S17 i A2.

Zapewnienie porządku pu-
blicznego i  bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy i  oso-
bom przebywającym na  jej 
terenie, to  jedno z  najważ-
niejszych zadań samorządu. 
Dlatego, oprócz inwestycji 
w komisariat Gmina Wiązow-
na, tak jak w  poprzednich 
latach, tak i w 2020 r. finan-
sowała etat funkcjonariusza 
policji pełniącego obowiąz-
ki dzielnicowego. Dodatko-
wo, aby odciążyć policjantów 
w ich trudnej pracy, z budżetu 

gminy finansowany był etat sekretarki 
w posterunku w Wiązownie. Koszt utrzy-
mania etatów wyniósł 125 316 zł.

Samorząd gminny uczestniczy w pokry-
waniu wydatków inwestycyjnych, mo-
dernizacyjnych lub remontowych oraz 
kosztów utrzymania i  funkcjonowa-
nia policji, a także zakupie niezbędnych 
dla niej potrzebnych towarów i  usług. 
Współpraca z policją dotyczy także zadań 
w  zakresie przeciwdziałania przemocy 
i uzależnieniom, bowiem jej przedstawi-
ciele pracują w powołanych zespołach te-
matycznych. 

Inwestycja w bezpieczeństwo

W  2020  r. wszczęto 190 postępowań 
przygotowawczych w sprawach o prze-
stępstwo (o  4 więcej niż w  2019  r.). 
W całym zeszłym roku doszło do 16 in-
terwencji domowych. Doprowadzono: 14 
osób do izby wytrzeźwień, 7 do zakładu 
karnego, 7 do prokuratury lub do sądu. 
Zatrzymano 13 osób poszukiwanych, 
25 sprawców przestępstw oraz 41 nie-
trzeźwych kierowców. Siedem wypad-
ków drogowych to bilans zeszłego roku 
(w 2019 r. – 14). Nikt nie zginął, a siedem 
osób zostało rannych.

Oficjalne przekazanie 
kluczy do posterunku
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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

Drogi powiatowe i gminne

W 2020 r. na remonty i modernizacje dróg 
gminnych i powiatowych na naszym tere-
nie wydaliśmy 3 243 879,45 zł. Na dro-
gi gminne przeznaczyliśmy kwotę 3 103 
879,45 zł. Za te pieniądze wykonaliśmy 
projekty i uzyskaliśmy pozwolenia oraz 
wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy 
drogi gminne oraz wewnętrzne o  łącz-
nej długości 2110,13 m w: Kruszówcu, 
Gliniance, Wiązownie Gminnej i Kościel-
nej. Przebudowaliśmy także ul.  Zacisz-
ną w Majdanie. Tam pojawiła się kostka. 
Na drogi powiatowe (w formie pomocy 
rzeczowej i  finansowej wydaliśmy 140 
000 zł. Za te pieniądze wykonano m.in. 
projekt ciągu pieszo-rowerowy wzdłuż 
ul.  Szkolnej w  Zakręcie, modernizację 
dróg w Żanęcinie, Lipowie i Malcanowie.

Wodociągi i kanalizacja

W ubiegłym roku kontynuowano rozbu-
dowę sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. W tym okresie wybudowano 2,62 km 
sieci wodociągowej oraz 106 mb sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Poziom zwodocią-
gowania Gminy Wiązowna zwiększył się 
o 1,7%, a skanalizowania o 2% w sto-
sunku do 2019  r. Poziom zwodociągo-
wania na koniec 2020 r. wynosił 96,3%, 
a  poziom skanalizowana 36,9%. Łącz-
nie na zadania inwestycyjne wodno-ka-
nalizacyjne wydaliśmy 867 822,36  zł. 
Dodatkowo modernizowano istniejącą 
infrastrukturę, zakupiono sterylizator 
UV na Stację Uzdatniania Wody w Maj-
danie za kwotę 49 000 zł oraz wyposaże-
nie osadnika wtórnego na oczyszczalnię 
ścieków w Emowie za 118 000 zł.

Inicjatywy lokalne

W 2020 r. w ramach inicjatyw lokalnych 
przyjęto do realizacji 10 zadań. Pomimo 
panowania niekorzystnej sytuacji epi-
demiologicznej i  trudności finansowych 
mieszkańców, w  drodze porozumienia 
udało się zrealizować wszystkie zadania. 
Zakupiliśmy przepompownię ścieków, wy-
budowaliśmy odcinki sieci wodociągowej 
w: Duchnowie, Lipowie, Izabeli, Gliniance, 
Malcanowie i Pęclinie, jak również odcinek 
sieci kanalizacyjnej w Duchnowie. Wkład 
mieszkańców wyniósł 216 100 zł, zaś ca-
łość poniesionych kosztów to 467 695 zł.

Utrzymanie dróg i oświetlenia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wią-
zownie dba o  infrastrukturę drogową, 
jak również odpowiada za  utrzymanie 
oświetlenia drogowego. W zarządzie ZGK 
znajduje się około 260,6 km dróg zakwa-
lifikowanych jako drogi gminne, w tym 
drogi utwardzone o  nawierzchni asfal-
towej, wymagające stałego nadzoru i re-
montów. W 2020 r. do bieżących napraw 
dróg wykorzystano 4805 ton kruszywa 
betonowego, 2738 ton kruszywa dolo-
mitowego oraz 859 ton destruktu. W ra-
mach utrzymania oświetlenia ulicznego 
usunięto 75 awarii.

Nowa świetlica w Rzakcie

Dla wielu z nas, szczególnie dzieci, świe-
tlice wiejskie to najprostsza możliwość 
korzystania z zajęć Gminnego Ośrodka 
Kultury. Z tego też powodu w gminie po-
wstaje sieć świetlic wiejskich. W ramach 

jednego projektu powstały już obiekty 
w  Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach, 
a w 2020 r. w Rzakcie. Wybudowała ją fir-
ma ADIMEX Sp. z o.o. sp.k. Ma 90 m2 po-
wierzchni użytkowej, na którą składa się: 
przestronna sala, kuchnia oraz łazienka 
dostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Obiekt jest monitorowany, 
posiada instalację alarmową. Dodatko-
wo wokół terenu działki zostało wyko-
nane systemowe ogrodzenie panelowe. 
W  budynku zainstalowano meble ku-
chenne, sprzęty AGD, krzesła oraz stoły. 
Cała inwestycja kosztowała nas prawie 
650 tys. zł.

Oczyszczalnia ścieków w Zagórzu

Samorząd Mazowsza nieodpłatnie prze-
kazał naszej gminie oczyszczalnię ścieków 
w Zagórzu wraz z istniejącą siecią kana-
lizacyjną o długości ponad 2 km. Dzięki 
temu po rozbudowie będziemy mogli przy-
łączać do niej nowe, mocno zurbanizowa-
ne północne obszary naszej gminy. Akt 
notarialny w tej sprawie podpisali mar-
szałek Adam STRUZIK, wicemarszałek Wie-
sław RABOSZUK oraz wójt Janusz BUDNY. 
Oczyszczalnia z całą infrastrukturą do tej 
pory były wyłącznie użytkowane przez Ma-
zowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Po-
wstała w 1994 r., a w latach 2009‒2010 
została zmodernizowana. Teraz gmina pla-
nuje jej rozbudowę tak, aby mogła odbie-
rać ścieki od ok. 2000 mieszkańców.
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Na tę inwestycję czekaliśmy od daw-
na. Gminny Ośrodek Kultury w Wią-
zownie, który działał do  tej pory 
w niezwykle skromnych warunkach, 
w ubiegłym roku doczekał się okaza-
łej siedziby.

W samym centrum Wiązowny zmoder-
nizowaliśmy przejęty od Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” stary 
budynek, który przez ostatnie lata nie był 
wizytówką naszej gminy. Pawilon został 
gruntownie przebudowany w  2019  r., 
a  już rok później miał być kulturalnym 
sercem naszej okolicy.

Koronawirus powstrzymał jednak naszą 
radość… Chociaż powstało tu  miejsce 
przeznaczone dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, nie możemy się w pełni cieszyć 

tym budynkiem. Rząd zamknął kultu-
rę na wiele miesięcy, bez konkretnych 
planów jej „odmrażania”. I  chociaż 
z Pawilonu Kultury nadawane są różne 
wydarzenia online, mieszkańcy wciąż 
nie mogą sami zobaczyć nowych wnętrz, 
przyjść na warsztaty czy poznać kadrę 
instytucji.

W Pawilonie mają swoją przestrzeń nie 
tylko uczestnicy zajęć organizowanych 
przez GOK, ale także ludzie z niepełno-
sprawnościami czy trudnościami spo-
łecznymi. Tutaj przedsiębiorcy znajdują 
pomoc i wsparcie dzięki działaniom Wy-
działu Rozwoju Gospodarczego, mające-
go w Pawilonie swoją siedzibę.

Prace modernizacyjne podzielono 
na  dwa etapy. W  pierwszym, wartym 

6 741 088,80 zł, wykona-
no przebudowę oraz ter-
momodernizację budynku. 
W drugim etapie zagospo-
darowaliśmy teren wokół 
Pawilonu. Na  rewitaliza-
cję budynku pozyskali-
śmy pieniądze z zewnątrz. 
Na etap pierwszy uzyska-
liśmy częściowo umarzal-
ną pożyczkę z WFOŚiGW 

w kwocie 1 938 185,14 zł, zaś na etap 
drugi dotację w kwocie 500 000 zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na  lata 2014‒2020. Pełny koszt prac 
przy budynku i wokół niego wyniósł bli-
sko 9 mln zł.

Brzydki, zaniedbany budynek w niezwy-
kle prestiżowym i  ważnym komunika-
cyjnie miejscu gminy dostał absolutnie 
drugie życie. Jesteśmy przekonani, że jest 
to kolejna po szkołach i targowisku naj-
ważniejsza inwestycja, na którą odważy-
ła się nasza gmina w ostatnich dekadach. 
Dowodzi ona, że dla samorządu gminy 
Wiązowna kultura, sztuka i  aktywiza-
cja społeczna są wysoko na  liście prio-
rytetów. Budynek oddaliśmy do użytku 
w marcu 2020 r. i choć zagrożenie ko-
ronawirusem uniemożliwiło zorgani-
zowanie hucznego otwarcia, na  jakie 
z całą pewnością zasługuje ta placów-
ka, to od tego momentu kultura, sztuka, 
sport i  turystyka mają w naszej gminie 
godziwe warunki. 

Pawilon Kultury. 
Nowe miejsce na mapie gminy

Nasi mieszkańcy 
chwalą nowoczesny 
wygląd budynku
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Gmina Wiązowna w 2020 r. zmieni-
ła swoje oblicze z uwagi na realiza-
cję dwóch, ważnych w  skali kraju, 
szlaków komunikacyjnych. Prowa-
dzą one w kierunkach: północ – po-
łudnie (droga ekspresowa S17) oraz 
wschód – zachód (odcinek autostra-
dy A2). Przebiegi tych dróg krzyżu-
ją się w  Majdanie, tworząc węzeł 
„Lubelska”.

Pod koniec grudnia 2020  r. oddano 
do użytkowania część trasy, określanej 
mianem Południowej Obwodnicy Warsza-
wy, czyli odcinka drogi ekspresowej S2. 
To kontynuacja przebiegu autostrady A2 
od Majdanu (węzeł „Lubelska”) do Wila-
nowa (węzeł „Przyczółkowa”). Przejezdne 
są dwa z trzech budowanych odcinków.

Udostępniono również niektóre relacje 
ruchu na węźle „Lubelska”, stanowiącym 
połączenie autostrady A2 oraz dróg eks-
presowych S2 i S17. Oddane odcinki zde-
cydowanie ułatwiły przemieszczanie się 

pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także 
stworzyły nowe połączenie stolicy z Sie-
dlcami i  Lublinem. Kierowcy mają już 
do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy 
ruchu, a na moście – po cztery. Na trasę 
można dostać się poprzez cztery węzły: 
„Warszawa Wilanów”, „Wał Miedzeszyń-
ski”, „Patriotów” oraz „Lubelska”.

W ubiegłym roku praktycznie zakończo-
no już prace budowlane na odcinku S17 
na południe od węzła „Lubelska”, od Gó-
raszki do Woli Duckiej. Do zakończenia 
realizacji i oddania do użytku całości od-
cinka pozostają właściwie te elementy 
trasy, które komunikacyjnie bezpośred-
nio są uzależnione od zakończenia prac 
na węźle „Lubelska”.

Intensywnym rejonem prac stał się 
wreszcie odcinek trasy S17 na  północ 
od węzła „Lubelska”, związany z budową 
węzła „Zakręt”. Uruchomienie Południo-
wej Obwodnicy Warszawy i  autostra-
dy A2 pozwoliło drogowcom realizować 

dalsze prace w rejonie samego skrzyżo-
wania S17 z Traktem Brzeskim. Należy 
oczekiwać, że koniec 2022 r. przyniesie 
oddanie wszystkich elementów węzła 
„Zakręt”, a więc koniec zaplanowanych 
przez GDDKiA inwestycji drogowych, 
związanych z budową tras S17 i S2/A2 
na terenie Gminy Wiązowna.

Częściowe oddanie do użytku dróg, choć 
oczekiwane z niecierpliwością, ujawniło 
poważny problem związany z  hałasem, 
spowodowanym betonową nawierzchnią 
oraz niedostateczną instalacją ekranów 
akustycznych. Kwestie te były podnoszo-
ne wielokrotnie na etapie projektów i re-
alizacji prac. W celu ochrony interesów 
mieszkańców oraz zapewnienia komfor-
tu ich zamieszkania, władze gminy oraz 
mieszkańcy w  2020  r. zintensyfikowali 
działania mające wpłynąć na inwestora, 
czyli GDDKiA, aby skłonić go do zastoso-
wania skutecznych rozwiązań ogranicza-
jących hałas z dróg. 

Autostrada i „ekspresówka”. 
Zaawansowane prace

Nowo oddany odcinek 
trasy S17

Foto: M
. Kloch
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Rodzaj dochodu 2019 r. 2020 r. 

Podatek od nieruchomości 12 770 327,68 zł 14 458 423,91 zł

Podatek rolny 357 285,57 zł 380 788,38 zł

Podatek leśny 118 481,03 zł 121 170,62 zł

Podatek od środków transportowych 1 264 446,04 zł 1 426 314,12 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 194 379,34 zł 236 388,09 zł

Razem 14 704 919,66 zł 16 623 085,12 zł

Budżet 2020. 
Wyszliśmy na plus
Rok 2020 był trudny, ale pod wzglę-
dem finansowym nasza gmina wyszła 
z niego obronną ręką. Nasze dochody 
w porównaniu z rokiem 2019 wzro-
sły o przeszło 4,7 mln zł i tym samym 
były wyższe od zakładanych o ponad 
4 mln zł.

Z  drugiej strony, ze  względu na  liczne 
ograniczenia i zmianę organizacji pracy 
w wielu finansowanych z budżetu gminy 

jednostkach, przez cały 2020 r. wydali-
śmy mniej niż zakładaliśmy. Zamiast 
przeszło 115 mln zł wydatków mieliśmy 
niespełna 111,5 mln zł. Ograniczyliśmy 
również wydatki inwestycyjne z zapla-
nowanych ponad 26 mln zł do blisko 22 
mln zł. Dzięki temu nie straciliśmy płyn-
ności finansowej. Dwie duże inwestycje, 
jak budowa ścieżki rowerowej od  Gli-
nianki do Duchnowa oraz e-usługi, prze-
nieśliśmy na 2021 r.
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Największa część naszego dochodu po-
chodzi z udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i firm rozliczających 
się na naszym terenie. Dlatego tak istot-
ne jest, by  meldować się w  Wiązow-
nie i  rozliczać w  Urzędzie Skarbowym 

w Otwocku. Wtedy 38,23% naszego po-
datku PIT trafia do wspólnej kasy. Istot-
nym dochodem są  również podatki 
lokalne. W ubiegłym roku wpływy wzro-
sły o kwotę ponad 1,9 mln zł względem 
2019 r.

Największym kosztem w budżecie gminy, 
jak co roku, była oświata. Z naszej per-
spektywy to inwestycja, na której ostat-
nio oszczędzamy. Oświata finansowana 

jest z  subwencji rządowej, ale także 
z wydatków własnych gminy. Od 2014 r. 
subwencja wzrosła o 58%, a wydatki wła-
sne gminy na ten cel o 187%. W 2020 r. 

znacznie więcej niż rok wcześniej wyda-
liśmy na pomoc społeczną i na gospodar-
kę odpadami.

Sprawdź, na co idą 
Twoje pieniądze

Nasi mieszkańcy mogą już 
w  łatwy sposób sprawdzić, 
na  co  przeznaczamy gmin-
ny budżet, dowiedzieć się, ile 
pieniędzy z  ich podatku trafia 
na oświatę, ochronę środowi-
ska czy na  pomoc społeczną. 
Wszystko to za sprawą platfor-
my nacoidamojepieniadze.pl. 
Serwis pokazuje, jak dysponu-
jemy pieniędzmi, które nam po-
wierzono. Wszystkie informacje 
na stronie są przygotowywane 
na podstawie aktualnej uchwa-
ły budżetowej. Analiza budże-
tu pozwala pokazać, w  jakim 
stopniu każdy, kto płaci podat-
ki w Gminie Wiązowna, przy-
czynia się do  jej rozwoju oraz 
do powstawania nowych inwe-
stycji, które są u nas prowadzo-
ne. Na platformie znajdują się 
również ważne wskazówki dla 
tych, którzy nie płacą u nas po-
datków i chcieliby to robić, ale 
nie wiedzą jak.

Wydatki inwestycyjne 2014–2020

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych

ilustracja: freepik.com
 – m

acrovector
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Leszek Sobota
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Wiązowna

Rok 2020 był trudny dla mieszkańców, jak również dla samorządów ze względu na pandemię. Samorządy 
musiały dostosować swoje działania oraz sposób świadczenia usług do panującej sytuacji tak, aby zachować 
ciągłość funkcjonowania. Pojawiały się nieprzewidziane i  niezaplanowane wydatki. Pomimo pandemii, 
utrzymała się tendencja wzrostowa dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – wzrosły o 1,7 mln zł 
(13% wzrost w stosunku do 2019 r.). Na wysoki poziom realizacji dochodów miały wpływ podjęte działania 
w  celu poszukiwania nowych źródeł finansowania wydatków. Dzięki temu Gmina Wiązowna pozyskała 
dofinansowania m.in. z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (edycja I – 2,17 mln zł, edycja II – 3,5 mln zł).

Dzięki ciągłej kontroli wydatków oraz poszukiwaniom nowych źródeł finasowania budżetu, np. pozyskanym 
dotacjom, pomimo trudnej sytuacji i  niepewności spowodowanej pandemią, udało nam się zrealizować 
większość zaplanowanych inwestycji, a także wprowadzić do budżetu i wykonać nowe. Wydatki inwestycyjne 
wyniosły blisko 22 mln zł.

W ciągu 2020 r. planowany deficyt budżetu zmniejszył się o 3 mln zł w stosunku do przyjętych założeń 
na koniec 2019 r., a zadłużenie gminy wyniosło 53,14% wykonanych dochodów.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, gdzie wiele branż w gospodarce boryka się z trudnościami, wiele 
samorządów odnotowało znaczny spadek dochodów, nam udało się zakończyć rok budżetowy 2020 w mojej 
ocenie pozytywnym wynikiem.

Kultura i sport
6 304 547 zł

5%

Szkoły i przedszkola
32 968 530 zł

30%

Pomoc społeczna, 
świadczenia, 500+

28 475 045 zł
26%

Ochrona środowiska
18 110 178 zł

16%

Obsługa mieszkańców
8 630 749 zł

8%

Utrzymanie, modernizacja
i budowa dróg
6 936 144 zł

6%

Obsługa długu
763 688 zł

1%Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

1 526 845 zł
1%

Linie autobusowe, 
projekt „Wspólny bilet”

2 913 969 zł
3%

Janosikowe, zadania 
zlecone i inne wydatki

4 835 875 zł
4%

Struktura wykonanych wydatków Gminy Wiązowna w 2020 r.
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E-usługi dla e-kultury
w Gminach Karczew i Wiązowna

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Karczew. War-
tość projektu to  2 804 874,42  zł, w  tym dotacja 1 706 
923,20 zł (udział Wiązowny w projekcie 1 346 047,21 w tym 
dotacja 839 061,60 zł). W 2020 r. w jego ramach powstał 
nowy Biuletyn Informacji Publicznej Gminy. Wyposażono 
także urzędową serwerownię.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
Podpisaliśmy umowę na dotację na utworzenie Centrum 
Usług Społecznych oraz zwiększenie dostępu do zintegro-
wanych usług odpowiadających potrzebom naszych miesz-
kańców. CUS powstał poprzez przekształcenie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma siedzibę w Radiów-
ku. Całkowita wartość projektu to 3 124 999,65 zł.

MIAS Mazowsze
W ramach Programu MIAS MAZOWSZE 2020 wsparcie otrzy-
mało sołectwo Boryszew (doposażenie świetlicy wiejskiej), 
Glinianka II (rozbudowa placu zabaw), Kąck (budowa pla-
cu zabaw), Pęclin (budowa miejsca integracji mieszkańców) 
oraz Zakręt (budowa nawierzchni bezpiecznej w Zakąciku). 
W sumie na pięć działań pozyskaliśmy 49 119,15 zł.

Na inwestycje i inne zadania samorządu w 2020 r. pozy-
skaliśmy w sumie 4 282 461,80 zł. To prawie 1 mln zł wię-
cej niż w 2019 r. Pieniądze pochodzą ze źródeł krajowych 
i europejskich. Dzięki nim mogliśmy zrealizować wiele za-
dań, na które nie mielibyśmy własnych środków.

W 2020 r. utworzyliśmy Wydział Rozwoju Gospodarczego, któ-
ry zajmuje się zdobywaniem środków zewnętrznych. Ta zmiana 
struktury organizacyjnej w urzędzie przyniosła wymierne korzyści. 

Dotacje zewnętrzne.
Wzrost rok do roku

„Miejsca przyjazne rodzinie”
Dzięki projektowi „Budowa miejsc przyjaznych rodzinie 
w gminie Wiązowna” w 2020 r. w Izabeli, Pęclinie oraz Woli 
Karczewskiej powstały place wyposażone w urządzenia fit-
ness, place zabaw oraz kąciki relaksu wraz z nasadzeniami 
zieleni. Ogólna wartość inwestycji to 233 309,84 zł, z czego 
dotacja to 144 376 zł.
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Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
Pozyskaliśmy dotację na  inwentaryzację indywidualnych 
źródeł ciepła na terenie gminy Wiązowna. Opracowaliśmy 
bazę tzw. „kopciuchów” na  naszym terenie. Pracownicy 
Wydziału Środowiska i Nieruchomości podnieśli także swo-
je kompetencje z zakresu niskoemisyjności oraz audytów 
energetycznych. Wartość zadania 122 912 zł. Otrzymaliśmy 
100% dofinansowania

Foto: Adobe Stock
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Akademia nauki w gminnych szkołach
W 2020 r. podpisaliśmy umowy na realizację projektu „Aka-
demia nauki” we wszystkich naszych gminnych szkołach. 
Projekty obejmują zajęcia dodatkowe dla uczniów i nauczy-
cieli oraz doposażenie pracowni dydaktycznych za kwotę 
876 051,26 w tym dotacja 700 740,50 zł.

Kanalizacja w Duchnowie i wodociąg w Zakręcie
Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie inwestycji na kwotę 
3 694 747,05 zł, w tym dotacja to 1 911 355,00 zł. W ramach 
projektu wybudowano wodociąg w Zakręcie (ul. Ciekawa, 
Miodowa, Długa) oraz kanalizację w Duchnowie (ul. Spa-
cerowa, Góry Warszawskie oraz Dłuska). Projekt realizowa-
ny był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

Bezpłatny transport 
dla starszych i niepełnosprawnych

Podpisaliśmy umowę z  Państwowym Funduszem Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, na  realizację projek-
tu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. 
Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Dzię-
ki temu osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami 
ruchowymi mogą zgłaszać się do nas, a my zapewnimy im 
transport do lekarza, urzędu, sklepu czy na zajęcia.

Akademia talentów w szkole w Malcanowie
W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział 
w warsztatach doskonalących ich umiejętności. Szkoła zy-
skała pomoce naukowe oraz nowoczesną pracownię in-
formatyczną za ponad 100 000 zł. W placówce w okresie 
wakacyjnym organizowane były półkolonie. Całkowita war-
tość projektu to 404 081,25 zł, w tym dotacja 382 841,25 zł.

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”
W ramach dwóch akcji zakupiliśmy sprzęt umożlwiający na-
ukę zdalną dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom ze szkół 
podstawowych z terenu gminy. W sumie było to 45 lapto-
pów wraz z torbami, myszkami i zestawami słuchawkowy-
mi. Wartość pierwszego projektu to 69 997 zł, a drugiego 
– 54 784,20 zł. W sumie otrzymaliśmy 124 781,20 zł.
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Fundusz sołecki w 2020 r. wynosił 1 132 
651,89 zł. To ogólne zebrania mieszkań-
ców sołectw i osiedli w 2019 r. zdecy-
dowały o podziale środków na 2020 r. 
Jednakże plany te zostały mocno zwery-
fikowane przez pandemię.

Sołectwa, które miały w swoich budże-
tach środki na organizację pikników i im-
prez aktywizujących, wyjazdów do kin, 
teatrów czy na  basen, a  także na  or-
ganizację zajęć w  świetlicach musiały 
zmieniać przeznaczenie funduszu, gdyż 
istniało zagrożenie, że  takie przedsię-
wzięcia nie zostaną zrealizowane. Tak-
że przystąpienie gminy do  realizacji 
modernizacji i  rozbudowy oświetlenia 
na terenie gminy w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego sprawiło, że nie-
zbędne były zmiany w  przeznaczeniu 
funduszu sołeckiego, zaplanowanego 
na budowę oświetlenia.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego 
zostało przeznaczonych na zagospodaro-
wanie i uporządkowanie terenów w so-
łectwach. Na dostawę i montaż placów 
zabaw, siłowni plenerowych, wyposażenie 
świetlic, budowę nawierzchni bezpiecz-
nych przeznaczono ponad 550 tys. zł.

Kolejnym ważnym celem, na które wy-
datkowaliśmy fundusz sołecki, było pro-
jektowanie dróg, ścieżek rowerowych, 
budowa i modernizacja dróg, zakup kru-
szywa do bieżącego utrzymania dróg.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczyły 
monitoringu ulic i różnych miejsc w so-
łectwach (ok. 63 tys.  zł), projektu ka-
nalizacji (ok. 16 tys.  zł), oświetlenia 
(ok. 29 tys. zł), zajęć w świetlicach dla 
mieszkańców (ok. 4,5  tys.  zł), prowa-
dzenia stron www (ok. 1500 zł), napra-
wy przepustów drogowych i  urządzeń 
melioracyjnych (ok. 4 tys. zł), moderniza-
cji boiska (12 tys. zł), bieżącego utrzyma-
nia terenów w sołectwach (ok. 4 tys. zł), 
imprez sołeckich (ok. 3 tys. zł).

Niektóre sołectwa przeznaczyły część 
środków na zapewnienie gotowości bo-
jowej dla naszych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Na  ten cel poszło blisko 
14 tys. zł. 

Rekordowy fundusz sołecki

Centrum Glinianki 
modernizujemy dzięki 

wkładowi sołectwa 
Glinianka I i Glinianka II

Foto: I. Trzaska
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Rok 2020 był jednym z  najtrudniej-
szych w dziejach samorządu gminnego. 
Jednak nasz budżet – wbrew początko-
wym obawom – nie ucierpiał tak znacz-
nie. Paradoksalnie stało się tak także 
dlatego, że wielu zaplanowanych ini-
cjatyw nie byliśmy w stanie przepro-
wadzić ze względu na pandemię.

Nasza gmina rozwija się jednak wyjątko-
wo dynamicznie. Od kilku lat jesteśmy li-
derem modernizacji nie tylko w naszym 
powiecie, ale i na całym Mazowszu. Na-
sze pomysły, np.  ten dotyczący rozbu-
dowy i remontów szkół czy gruntownej 
modernizacji oświetlenia ulicznego, któ-
re realizujemy z prywatnymi partnerami, 

stały się innowacyjnymi przykładami dla 
samorządów w całej Polsce.

Nasze możliwości inwestycyjne rosną 
z roku na rok. Dzieje się tak, bo rozsąd-
nie gospodarujemy naszymi zasobami – 
wprowadzamy plany miejscowe na tych 
terenach, które tracą na wartości w bu-
downictwie mieszkaniowym, ale zysku-
ją, gdy mowa o przedsiębiorstwach. Taka 
polityka sprawia, że wpływy z lokalnych 
podatków rosną z roku na rok. A to pod-
stawa finasowania infrastruktury i usług, 
z których wszyscy na co dzień korzystamy.

Myśląc o rozwoju gminy, trzeba patrzeć 
na wiele lat do przodu. Umieć przewidywać 

Zmiany, które widać  
gołym okiem

1. Posterunek policji w Wiązownie

2. Gminne Targowisko „Mój Rynek” w Wiązownie

3. Pawilon Kultury w Wiązownie

skutki dziś podejmowanych decyzji. Ale 
robiąc to, zawsze warto spoglądać też 
wstecz. Przypominając sobie, jak zmie-
niała się okolica w czasie ostatnich kilku 
lat. Na  co  dzień szybko przyzwyczaja-
my się do nowej infrastruktury, zapomi-
namy o tym, że jeszcze przed chwilą jej 
nie było. Chcemy więcej, szybciej, z więk-
szym rozmachem. Apetyt i ambicje są cen-
ne i pozwalają zmieniać rzeczywistość. Ale 
odpowiedzialność za to, co pozostawimy 
po sobie, każe nam zawsze zadawać pyta-
nie, czy rozwój musi się odbywać za wszel-
ką cenę. Gdy dziś popatrzymy, ile wspólnie 
zrobiliśmy przez ostatnie lata, wiemy już 
na pewno, że nasza okolica może rozwi-
jać się dynamicznie, ale bezpiecznie dla 
nas wszystkich. Że rozsądnie gospodaru-
jąc tym, co mamy, możemy tworzyć wokół 
nas coraz to lepszy świat.

Na  kolejnych stronach przypominamy, 
jak nasza okolica w  ostatnich latach 
zmieniła się radykalnie. 
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4. Ścieżka rowerowa w Gminie Wiązowna

5. Droga Majdan – Izabela

6. Skwer im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

7. Szkoła Podstawowa w Wiązownie
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8. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Malcanowie

9. Szkoła Podstawowa w Gliniance

10. Szkoła Podstawowa w Zakręcie

11. Przedszkole w Woli Duckiej
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13. Plac zabaw dla dzieci w Dziechcińcu

14. Siłownia plenerowa w Żanęcinie

15. Perony i wiaty przystankowe

12. Świetlica w Kopkach
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To  był pracowity rok dla Rady 
Gminy Wiązowna. Oprócz decy-
zji o kierunkach rozwoju naszej 
gminy i  prowadzonych inwe-
stycjach, radni zabierali głos 
w  istotnych i  nurtujących na-
szych mieszkańców kwestiach.

W 2020 r. rada spotykała się na 10 
sesjach zwykłych, w  tym dwóch 
dwudniowych, zwołanych zgod-
nie z  planem pracy rady. Odbyły 
się również dwie sesje nadzwy-
czajne. Radni podjęli 126 uchwał, 
zaproponowanych przez wój-
ta gminy, których zakres przede 
wszystkim dotyczył spraw związa-
nych z gospodarowaniem mieniem 

gminnym, planami zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, po-
mocą społeczną, oświatą i ochroną 
środowiska.

Radni podjęli dziewięć stanowisk. 
Na szczególną uwagę zasługują te 
dotyczące ochrony akustycznej za-
budowy mieszkaniowej położonej 
wzdłuż drogi ekspresowej S17 (wię-
cej na ten temat piszemy na str. 13) 
oraz dwa stanowiska w  sprawie 
planowanego przebiegu Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej. W przy-
padku tych ostatnich rada wyrazi-
ła swój stanowczy sprzeciw wobec 
planów Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Andrzej Cholewa
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna

Wielkie drogi, które są dla nas ważnym 
elementem rozwoju, są też zagrożeniem. 
Dlatego samorząd Wiązowny 
intensywnie działa na rzecz zmiany 
planów Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) dotyczących 
budowy Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej. Jesteśmy bowiem 
przekonani, że trzecia droga szybkiego 
ruchu na naszym terenie (a tak planuje 
GDDKiA) zaburzy ten zrównoważony 
i efektywnie dziś działający ekosystem. 
To, co dla nas teraz najistotniejsze, 
to inwestycje w infrastrukturę 
lokalną, a nie rozbudowa tej o zasięgu 
ogólnopolskim. Nie chcemy natomiast 
kolejnej drogi, która ten poziom życia 
radykalnie obniży. 

Wariant czerwony OAW 
biegnie przez naszą gminę

Wykaz uchwał i stanowisk Rady Gminy Wiązowna oraz zarządzeń Wójta Gminy Wiązowna przyjętych w 2020 r. 
wraz z informacją o ich realizacji, jak również wykazy skarg, wniosków i petycji oraz sprawozdania z wyko-
nania gminnych programów, strategii i planów stanowią załączniki do elektronicznego wydania „Raportu 
o stanie gminy za 2020 rok”, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna w za-
kładce: Sprawozdawczość. 

Rada Gminy Wiązowna. 
Murem za mieszkańcami

Foto: M
. Sosnow
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Planowanie przestrzenne, tworzenie miejsco-
wych planów zagospodarowania to jedno z naj-
trudniejszych zadań samorządu. Po  pierwsze 
dlatego, że wymaga długoterminowej perspek-
tywy i podejmowania odpowiedzialności nie tyl-
ko za to, jak nasza gmina wygląda i funkcjonuje 
teraz, ale także jak będzie wyglądała i funkcjo-
nowała w przyszłości.

To ogromna odpowiedzialność i często decyzje, któ-
re powodują nieodwracalne skutki. Dlatego cała 
procedura musi być transparentna. Na wszystkich 
etapach niezbędna jest współpraca z mieszkańca-
mi. Ich opinia, zgoda na przeznaczenie terenów pod 
konkretne cele wypracowana jest zawsze na drodze 
kompromisu. Zadaniem samorządu jest tu pogodze-
nie przeróżnych grup interesów.

Planowanie przestrzenne to  proces trudny tak-
że ze względu na koszty. Zysk, korzyść z pokrycia 
terenów planami zagospodarowania, odczujemy 
wszyscy w  przyszłości. Wtedy, gdy na  tych tere-
nach rozwinie się budownictwo mieszkaniowe, po-
wstaną usługi, handel, nowe formy działalności. 
Kolejni przedsiębiorcy będą płacić u nas podatki, 
a to zwiększy budżet inwestycyjny gminy. Ale kosz-
ty stworzenia planów ponosimy już dziś. A to nie 
łatwe, gdy potrzeby inwestycyjne w gminie wciąż 
są ogromne.

W Gminie Wiązowna tereny objęte w największym 
stopniu planami miejscowymi pokrywają obszar, 
gdzie potencjał inwestycyjny jest największy. Więk-
szość planów znajduje się w centralnej i północnej 
części gminy, w szczególności w Wiązownie, Maj-
danie, Zakręcie i Góraszce (pokrycie planem wyno-
si tu ok. 85% powierzchni). Kolejnymi, jeśli chodzi 
o stopień pokrycia miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego, są miejscowości Duch-
nów, Kąck i Malcanów.

Na  początku 2020  r. powierzchnia gminy pokry-
ta planami wynosiła 1070 ha, czyli 10,6%. Na ko-
niec 2020 r. powierzchnia ta wynosiła już prawie 
1255 ha, czyli 12,3% powierzchni całej gminy. Pomi-
mo wielu trudności niezależnych od nas, w 2020 r. 
uchwalono aż osiem planów o łącznej powierzchni 
prawie 186,5 ha.

Nowe plany objęły tereny zlokalizowane w Izabe-
li, Dziechcińcu, Lipowie, Boryszewie, Duchnowie, 

Planowanie 
przestrzenne. 
Wielkie zmiany, 
małymi krokami
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Zakręcie i Wiązownie. Na uwagę zasługu-
ją zwłaszcza dwie pierwsze miejscowości, 
gdzie planami objęto obszary o najwięk-
szej powierzchni, odpowiednio 54,12 
ha w Izabeli i 48,42 ha w Dziechcińcu. 
Warto również wspomnieć o planie pn. 

[rok]2019

10,6%

2020

12,3%

2018

6,8%

2015

4,6%

2010

1,4%

2005

1,2%

Stopień pokrycia Gminy Wiązowna planami miejscowymiGrafika: S. Burbicki

„Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa” 
(pow. 26,23 ha), którego uchwalenie po-
kazuje, że planistyczne działania gminy 
nie są  tylko ukierunkowane na obsza-
ry podlegające największej presji urba-
nistycznej, ale także na tworzenie stref 
intensywnej zabudowy jednorodzinnej 
w południowej części gminy.

Atrakcyjne położenie naszej gminy, 
przede wszystkim pod względem ko-
munikacyjnym, a także jej walory przy-
rodnicze sprawiają, że  jest w ostatnich 
latach coraz chętniej wybieranym miej-
scem do  zamieszkania. Z  tego powo-
du, spośród wszystkich terenów, które 
znajdują się w granicach planów miej-
scowych, największy udział stanowią te-
reny zabudowy mieszkaniowej. Zajmują 
powierzchnię 666,6 ha, co stanowi po-
nad połowę (53,1%) ogólnej powierzchni 
obszarów objętych planami miejscowymi 

oraz prawie 72% powierzchni terenów 
inwestycyjnych.

Budowa dróg tranzytowych sprawiła, 
że gmina Wiązowna z roku na rok sta-
je się również coraz bardziej pożądanym 
miejscem lokalizacji zabudowy produk-
cyjnej, magazynowej, składowej i usługo-
wej. Udział tych funkcji rośnie stosownie 
do dostępności terenów nieopodal wę-
złów komunikacyjnych. Na koniec 2020 r. 
wynosiła prawie 260 ha, co stanowi nie-
co ponad 20% ogólnej powierzchni pla-
nów miejscowych.

Udział poszczególnych funkcji wskazuje 
na równoległy rozwój terenów ukierun-
kowanych na  mieszkalnictwo i  inwe-
stowanie. Dalsze prace planistyczne, 
związane z  działalnością produkcyj-
ną, składową czy magazynową powin-
ny uwzględnić taką ich lokalizację, aby 
nie kolidowała z zabudową mieszkanio-
wą, a  jednocześnie miała zapewniony 
dostęp do ponadlokalnej infrastruktury 
drogowej, umożlwiający bezpośrednie 
wyprowadzanie ciężkiego ruchu samo-
chodowego poza obszar gminy. 
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Gmina Wiązowna w liczbach
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Liczba ludności w dniu 31.12.2020 r.
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Liczba pracowników urzędu a liczba mieszkańców
Dzięki racjonalizacji pracy i poprzez wprowadzenie no-
wych, innowacyjnych rozwiązań udaje nam się utrzymać 
stały poziom zatrudnienia pomimo ciągle zwiększającej 
się liczbie zadań nakładanych na samorządy oraz rosną-
cej liczbie mieszkańców.
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Potwierdzone Profile Zaufane
Wpływ pandemii widać też wyraźnie w  liczbie 
potwierdzanych Profili Zaufanych w  naszym 
urzędzie. Dzięki nim nasi mieszkańcy wiele 
spraw mogli załatwić przez internet bez wycho-
dzenia z domu.
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Korespondencja przychodząca a wychodząca
Rosnącą liczbę mieszkańców naszej gminy widać 
także w liczbie korespondencji, która wpłynęła oraz 
tej, która „wyszła” z Urzędu Gminy Wiązowna.

Rejestracja firm w CEIDG
Skutki pandemii widać w liczbie przed-
siębiorców dokonujących zmiany oraz 
rejestrujących się w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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Ubiegły rok nie pozostawił nam wy-
boru. Trwająca miesiącami pandemia 
nie mogła sparaliżować pracy urzę-
du. Z drugiej strony naszym zadaniem 
było wprowadzenie procedur i udo-
godnień, które zmniejszały ryzyko 
zachorowania wśród odwiedzających 
urząd mieszkańców, a także urzędni-
ków, którzy na co dzień w nim pracu-
ją. Z naszej perspektywy był to rok 
rozwijania usług cyfrowych i uspraw-
niania obsługi interesantów.

Ponad 3 tys. dokumentów wpłynę-
ło do  naszego urzędu przez ePUAP. 
W 2019  r. było to 2036. Z urzędu wy-
słaliśmy 1781 pism tą drogą. Samej ko-
respondencji otrzymaliśmy w ubiegłym 
roku 16 716 szt. Jako pierwszy urząd 
w okolicy uruchomiliśmy Punkt Potwier-
dzania Profilu Zaufanego. W  2019  r. 
potwierdziliśmy 198 takich profili, 
a w 2020 r. już 331.

Każde stanowisko w  Biurze Obsłu-
gi Mieszkańca wyposażyliśmy w  ter-
minal płatniczy. W  2020  r. przyjęliśmy 
2517 wpłat kartą, blikiem i  telefonem 
(w  2019  r. – 1175). Jednak to  nie 

wszystko. Część naszych sołtysów zde-
cydowało się od 2020 r. na przyjmowanie 
wpłat za podatki przy pomocy termina-
li. Kartą mogliśmy zapłacić u przedstawi-
cieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny 
Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczew-
skiej, Zakrętu oraz Żanęcina.

W celu usprawnienia obsługi klientów, 
uruchomiliśmy usługę ePodatki, dzię-
ki której podatnicy naszej gminy zysku-
ją dostęp do własnego indywidualnego 
konta podatkowego. Usługa ta daje moż-
liwość sprawdzenia samodzielnie, przez 
Internet danych przyjętych do opodatko-
wania, naliczonego podatku, dokonanych 
wpłat, należności pozostałych do opłace-
nia i terminów płatności podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego.

Od 2020 r. w urzędzie działa nowy sys-
tem kolejkowy. Zwiększa on komfort 
obsługi klientów i pozwala szybciej za-
łatwić sprawę. System obsługuje sześć 
stanowisk: 1. Urząd Stanu Cywilnego; 
2.  Program „Czyste Powietrze”; 3. Wy-
dział Środowiska i Nieruchomości 4. Wy-
dział Podatków; 5. Wydział Planowania 
Przestrzennego; 6. Kancelaria ogólna 

– na  tym stanowisku można załatwić 
wszystkie pozostałe sprawy. W ramach 
systemu kolejkowego na stronie tuwia-
zowna.pl w  zakładce: „Załatw sprawę 
w  urzędzie” działa również rezerwacja 
wizyty on-line. Dzięki wprowadzonemu 
systemowi osoby przychodzące do urzę-
du czują się bezpiecznej. Nie muszą cze-
kać w dużej grupie innych mieszkańców. 
Z myślą o nich przy biletomacie zainsta-
lowano również bezdotykowe urządzenie 
do dezynfekcji rąk.

Informacje do mieszkańców (ze wzglę-
du na ochronę danych osobowych) wy-
syłamy z trzech niezależnych systemów 
SMS. W Wydziale Podatków działa smso-
wy system powiadamiania podatników. 
W  2019  r. wysłano 4728 wiadomo-
ści, a w 2020 r. – 8939. Wysłaliśmy też 
57 466 informacji o gospodarce odpa-
dami (w 2019 r. było to 23 tys.). Prze-
kazaliśmy 93 600 wiadomości do ponad 
2,6 tys. mieszkańców zarejestrowanych 
do bezpłatnego newslettera SMS. Doty-
czyły utrudnień na drogach, nowych in-
westycji czy wydarzeń. Jeśli jeszcze nie 
dostajesz takich wiadomości – zadzwoń 
22 512 58 33. 

Administracja. 
Z myślą o mieszkańcach
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Nasz innowacyjny 
system nagrodzono 

w ogólnopolskim 
konkursie
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To oni ryzykują swoim życiem dla nas. 
Są  zawsze na  pierwszej linii ognia. 
Dlatego dobra współpraca ze straża-
kami to  jeden z podstawowych wa-
runków, który pozwala realizować 
zadania samorządu i dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców.

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, w  tym celu 
w budżecie gminy w 2020 r. zabezpie-
czono środki w wysokości 180 000 zł.

Dodatkowo w ramach wspierania OSP, 
samorząd wypłaca członkom ochot-
niczych straży pożarnych ekwiwalent 

pieniężny za udział w akcjach ratowni-
czych i szkoleniach. W 2020 roku, udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych brało 
udział 58 strażaków. Zgodnie z uchwa-
łą nr 16.IV.2019 Rady Gminy Wiązow-
na z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego przysługującego członkowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gmi-
nie Wiązowna za udział w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub samorząd, ekwiwa-
lent w  roku 2020 wzrósł w  stosunku 
do roku poprzedniego i wynosił 17 zł/
godz. za  udział w  działaniu ratowni-
czym i  11  zł/godz. za  udział w  szko-
leniu. W 2020  r. wypłaciliśmy druhom 
– ochotnikom 73 614 zł. Strażacy inter-
weniowali 420 razy, co daje 82 wyjaz-
dy więcej niż w roku poprzednim (338 

wszystkich wyjazdów). 131 razy wy-
jeżdżali do pożarów i 289 razy do wy-
padków drogowych lub innych działań 
ratowniczych.

Wspieraliśmy gminne jednostki OSP, 
przekazując środki ochrony indywidu-
alnej, zabezpieczające druhów przed 
możliwością zarażenia się wirusem 
podczas akcji. Przekazywaliśmy tak-
że środki finansowe,  m.in. 6 000  zł 
dla OSP w  Wiązownie na  zakup no-
wej motopompy czy środki finansowe 
przekazane przez sołectwa – w sumie 
wszystkie jednostki straży otrzymały 
10 014,16 zł, za które zakupiono sprzęt 
niezbędny w  czasie akcji, np.  torby 
z wyposażeniem medycznym, kombi-
nezon ochronny, buty strażackie, opry-
skiwacze spalinowe. Ponadto strażacy 
otrzymali od samorządu 3 sztuki nowo-
czesnych noszy podbierakowych o war-
tości 2 550 zł każda.

Druhowie ochotnicy pomagają przy wszel-
kiego rodzaju imprezach organizowanych 
przez gminę. Zawsze możemy liczyć na ich 
wsparcie przy organizacji Półmaratonu 
Wiązowskiego, akcjach typu „Szlachetna 
paczka” oraz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Roznosili też maseczki dla 
mieszkańców i nieśli pomoc osobom z ko-
ronawirusem. Strażacy z OSP Glinianka 
(w ramach Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi „Legion”) w 2020 r. zorga-
nizowali trzy zbiórki, podczas których po-
zyskali prawie 47 litrów krwi. 

Ochotnicze Straże Pożarne. 
Wsparcie procentuje

Nasi strażacy 
po szkoleniu 
z ratownictwa
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Do  naszego systemu śmieciowego 
wpisanych jest 13 664 osób. W 2020 r. 
z terenu gminy zebrano ponad 8000 
ton śmieci (zmieszanych, segrego-
wanych, gabarytów i elektrośmieci), 
z czego prawie 5343 tony to odpady 
zmieszane, a tylko 2660 ton – segre-
gowane. Na jednego mieszkańca przy-
pada więc 585 kg śmieci. To o 235 kg 
więcej niż w 2019 r.

Czteroosobowa rodzina wyrzuciła ich 
więc ponad dwie tony! Jak do tego do-
szło? Po pierwsze – pandemia zamknę-
ła nas w domach, a to wpłynęło na to, 
ile wyprodukowaliśmy śmieci. Po drugie 
– w 2020 r. oddaliśmy rekordową liczbę 
gabarytów oraz elektrośmieci, a te dane 
również wliczane są do ogólnej sumy wy-
produkowanych przez nas odpadów.

W 2020 r. dwukrotnie doszło do zmia-
ny stawki opłaty za odbiór śmieci. Była 
to konsekwencja rozwiązań prawnych, 
wprowadzonych przez rząd w  całym 
kraju. W zaprojektowanym przez władze 
centralne systemie samorząd nie ma już 
żadnego wpływu na  politykę śmiecio-
wą. Został sprowadzony do roli organi-
zatora przetargu na odbiór nieczystości 
i funkcji poborcy związanych z tym opłat. 
W konsekwencji to samorząd przekazu-
je mieszkańcom informacje o kolejnych 
podwyżkach cen za  odbiór śmieci, nie 
mając żadnych narzędzi do tego, by te 
podwyżki zniwelować. W  odpowiedzi 

na  powyższe, w  styczniu 2020  r. nasi 
radni podjęli stanowisko w sprawie tzw. 
problemu śmieciowego, które zostało 
przesłane do Sejmu i Senatu. Niestety, 
pozostało bez odpowiedzi.

Nowa, wyższa stawka (36,38 zł od oso-
by) obowiązywała od  czerwca 2020  r. 
do stycznia 2021 r. Osoby kompostują-
ce odpady biodegradowalne mogły sko-
rzystać za zniżki, która wynosiła 2,38 zł. 
Po przetargu, w grudniu radni zdecydo-
wali o obniżce stawki. Od lutego 2021 r. 
wynosi ona 34  zł od  osoby, a  zniżka 
za kompostownik – 3 zł od osoby. Nie-
stety, w 2020 r. z terenu gminy zebrano 
o 3463 ton odpadów więcej niż w 2019 r. 
To wzrost o 76%!

Co  roku pozyskujemy dotację na  usu-
wanie i  unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z  terenu gminy 
Wiązowna. Projekt jest współfinansowa-
ny przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Odbieramy od mieszkańców gmi-
ny i przekazujemy do utylizacji materiały 
zawierające azbest. W ramach realizowa-
nego zadania zutylizowane zostało po-
nad 158 ton materiałów zawierających 
azbest z  54 nieruchomości. Całkowity 
koszt to 67 042,44 zł, z czego dotacja 
z WFOŚiGW to 18 334,05 zł.

Nasza gmina przystąpiła do akcji „Czyste 
Powietrze”. W urzędzie uruchomiliśmy 

specjalne akcji stanowisko. Pomaga-
my mieszkańcom, którzy nie mają moż-
liwości złożenia wniosku w  formie 
elektronicznej i przekazania go do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W ramach gminnego Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji co roku dofinanso-
wujemy wyminę „kopciuchów” na nowe, 
ekologiczne piece. Mieszkańcy, którzy 
zgłoszą się do programu, mogą zyskać 
4500 zł. W 2020 r. wydaliśmy 126 000 zł 
na likwidację i wymianę pieców.

Stawiamy też na ograniczanie bezdom-
ności zwierząt. W  ramach programu 
w 2020 r. sfinansowaliśmy czipowanie 
52 (10 w 2019 r.) zwierząt oraz steryli-
zację i kastrację 68 (2019 r. – 78) psów 
i 184 kotów (2019 r. – 142). Na realiza-
cję założeń programu wydano 23 929 zł. 
Do  schroniska dla zwierząt w Celesty-
nowie z terenu gminy oddano 16 psów 
(2019 r. – 18), z czego 12 z nich znalazło 
nowego właściciela, a  jednego odebra-
no. Na opiekę w schronisku wydaliśmy 
37 200 zł. Na opiekę weterynaryjną – wy-
padki i  leczenie zwierząt – wykorzysta-
no 1 597 zł.

Mimo pandemii wszystkie placów-
ki oświatowe włączyły się w  działania 
proekologiczne. Na  następnej stronie 
prezentujemy najciekawsze akcje, prowa-
dzone przez gminne szkoły i przedszkola 
w 2020 r. 

W walce 
o czystą 
planetę

Foto: SP G
linianka

Uczniowie ze szkoły 
w Gliniance sadzą drzewa
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Szkoła Podstawowa 
w Gliniance
W oddziałach przedszkol-
nych w  ramach zajęć 
o  tematyce ekologicz-
nej prowadziliśmy pro-
jekt „Drugie życie śmieci 
– recykling wokół nas”. 

W październiku w czasie obchodów Światowego Dnia Drze-
wa każda z grup „0” posadziła swoją lipę przy placu zabaw. 
Upiększyliśmy teren szkolny, ale także przyczyniliśmy się 
do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Ponadto szkoła pro-
wadzi całoroczną zbiórkę zużytych baterii i korków plastiko-
wych dla Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku.

Szkoła Podstawowa w Malcanowie
W ramach projektu „Jem zdrowo i kolorowo” przeprowadzo-
no cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Dzieci z klasy 0a i 0b 
sprzątały teren przy szkole, wędrując po lesie obserwowały ży-
cie w ekosystemie leśnym, a następnie przygotowały plakaty 
nawiązujące do ochrony 
środowiska. W  ramach 
projektu „Sam o zdrowie 
dbam” – przygotowano 
zdalną lekcję dla dzieci 
w oddziałach przedszkol-
nych. Uczniowie obejrze-
li film z Rodziną Treflików 
i śpiewały piosenkę „Zie-
mia wyspa zielona”.

Szkoła Podstawowa w Wiązownie
W szkole w ramach akcji ekologicznych prowadzono zbiórki 
korków, makulatury i elektrośmieci. Za uzyskane środki kupio-
no pomoce edukacyjno-dydaktyczne. Uczniowie przygotowa-
li plakaty promujące akcję sprzątanie świata oraz obchodzili 
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. W czasie akcji „Ferie blisko 

domu” prowadzono 
warsztaty o zdrowym 
żywieniu. Podczas 
Europejskiego Dnia 
Zdrowego Żywienia 
i  Gotowania oma-
wiano zagadnienia 
związane z  niemar-
nowaniem żywności.

Szkoła Podstawowa w Zakręcie
W szkole w Zakręcie realizowano projekt „Pamiętajcie o ogro-
dach, przecież stamtąd przyszliście…” Odbywały się zajęcia, 
których celem było zwrócenie uwagi na ochronę środowiska. 
Powstały plakaty i prezentacje o Krajobrazowych Parkach Na-
rodowych. Zorganizowano wewnątrzszkolny rodzinny konkurs 
plastyczny „Zwierzęta par-
ków narodowych z  od-
padów ekologicznych”. 
Oprócz tego trwała ca-
łoroczna akcja zbierania 
nakrętek. Uczniowie włą-
czyli się również w akcję 
„Sprzątanie Świata”.

Przedszkole w Wiązownie
Przedszkole włącza się w akcję „Sprzątanie Świata”. To świet-
na okazja, aby uświadomić dzieciom, jak wiele dobrego czło-
wiek może zrobić dla środowiska. W przedszkolu prowadzono 
także zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek. Pieniądze 
za zebraną makulaturę przeznaczano na potrzeby przedszko-
laków. Zbieranie nakrętek 
uczy dzieci, że często niewie-
le trzeba, żeby pomóc innym. 
W  październiku w  przed-
szkolu odbyła się akcja zbie-
rania kasztanów dla zwierząt 
z warszawskiego Zoo.

Przedszkole w Pęclinie
W ramach akcji „Zapuszkowany grosz” uzbierano 2260 kg ma-
kulatury. Pieniądze ze zbiórki przeznaczono na zakup sprzętu 
na plac zabaw. Przedszkole uczestniczyło w projekcie eduka-
cyjno-ekologicznym „Zbieraj z klasą”. Zgromadzono ponad 150 
przedmiotów o zróżnicowanych gabarytach, a także pięć pu-

dełek baterii. Otrzymane 
punkty wymieniono na na-
grody. Odbyła się także 
zbiórka kasztanów, orze-
chów i  żołędzi dla Zoo. 
Przedszkolaki wzięły udział 
w warsztatach ‘’W pszcze-
lej pasiece’’.

Przedszkole w Woli Duckiej
Przedszkole w Woli Duckiej wzięło udział w projekcie edu-
kacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. Projekt miał 
na celu uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody – rozwijanie 
nawyków ekologicznych już od najmłodszych lat. Kolejny pro-
jekt to  „Bezpieczne domy 
– przyjazne miasta”. Jego ce-
lem było pogłębianie wiedzy 
dzieci z tematyki globalne-
go mieszkalnictwa i zrówno-
ważonego rozwoju miasta. 
Projekt zdobył główną na-
grodę w  GREEN BUILDING 
AWARDS 2020.

Przedszkole w Zakręcie
W  przedszkolu w  Zakręcie poruszano tematy ekologiczne 
w związku z Dniem Ziemi m.in.: zanieczyszczenia powietrza 
i wody, segregacji śmieci i ich wykorzystania. Przesyłano dzie-
ciom krótkie filmiki, prezentacje zdjęciowe, opowiadania i pio-
senki. Dzieci wykonywały prace plastyczne: „Ekoludek” Anitki, 
„Lunety” braci Adama i Antka, „Owady” Łucji i „Wariacje pla-
styczne” Marysi. W listopadzie w przedszkolu odbyły się warsz-
taty edukacyjne „W pszczelej pasiece”.
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Jednostka Wydatki bieżące 
w zł

Liczba dzieci (stan 
na 30.09.2020 r.)

Liczba nauczycieli 
na etatach

Liczba nauczycieli 
w osobach

Przedszkole w Pęclinie 1 738 529,22 95 13,43 15

Przedszkole w Wiązownie 1 967 950,88 134 14,86 16

Przedszkole w Woli Duckiej 1 016 350,55 89 8,85 11

Przedszkole w Zakręcie 1 316 328,72 103 11,39 13

Szkoła Podstawowa w Gliniance 5 460 880,67 387 42,54 45

Szkoła Podstawowa 
w Malcanowie

4 234 662,32 369 35,22 37

Szkoła Podstawowa 
w Wiązownie

6 894 425,03 508 58,82 63

Szkoła Podstawowa w Zakręcie 3 968 772,00 282 35,25 40

Razem Razem 26 597 899,3926 597 899,39 19671967 220,36220,36 240240

Pandemia pandemią, 
a prezenty na Mikołajki 

być muszą

Rok 2020 – 
rok, w którym 
w szkołach nic nie 
było jak dawniej
W  2020 roku wzrosła liczba dzieci 
w naszych placówkach oświatowych. 
Według stanu na 30 września mieli-
śmy 1350 uczniów w szkołach pod-
stawowych (kl. I–VIII), 196 uczniów 
w  szkolnych oddziałach przedszkol-
nych („zerówki”), a  do  przedszkoli 
uczęszczało 421 dzieci. Łączna liczba 
dzieci wynosiła 1967 i była o 85 wyż-
sza niż w 2019 r.

W 2020 r. kwota subwencji była wyższa 
o 725 170  zł w porównaniu z 2019  r. 
i wyniosła 16 144 794 zł. Wydatki bie-
żące jednostek oświatowych w 2020 r. 
wyniosły 26  597  899,39  zł i  były 
o 488 772,26 zł wyższe niż w roku ubie-
głym. Biorąc pod uwagę podwyżki wy-
nagrodzeń (zmiana kwoty minimalnego 

wynagrodzenia oraz wynagrodzeń na-
uczycieli), wzrost innych wydatków był 
stosunkowo niewielki. Spowodowa-
ne było to  ich ograniczeniem w związ-
ku z pandemią. Gmina poniosła niższe 
niż planowano koszty dowozu dzieci 
do szkół, na basen, na zawody i konkur-
sy międzyszkolne.

Oświata w pandemii
Rok szkolny 2019/2020 był rokiem, 
w  którym nauka odbywała się w  bar-
dzo specyficznych i trudnych warunkach 
związanych z  pandemią. Od 12 marca 
2020 r. funkcjonowanie placówek oświa-
towych zostało czasowo ograniczone. Za-
jęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały 
zawieszone. Od tego momentu wkroczy-
liśmy w nowy, dotychczas mało znany 
obszar kształcenia.

Szkoły i  przedszkola przeszły na  edu-
kację zdalną. Placówki wykorzystywały 
dostępne metody i narzędzia, by prowa-
dzić kształcenie na odległość, stworzyły 

zakładki na  stronach internetowych 
z materiałami wspierającymi w zdalnym 
nauczaniu. Przedszkola dodatkowo prze-
syłały indywidualne materiały do tera-
pii logopedycznej czy grafomotorycznej.

Od 25 maja otwarto przedszkola i oddzia-
ły przedszkolne w szkołach. Przywrócono 
również zajęcia opiekuńczo-wychowaw-
cze w klasach I–III oraz możliwość orga-
nizacji konsultacji dla uczniów klas VIII. 
Zakupiliśmy dla nich środki ochrony dla 
pracowników (maseczki, przyłbice, far-
tuchy, rękawiczki), termometry bezdoty-
kowe, dozowniki i płyny do dezynfekcji 
rąk i środki do dezynfekcji powierzchni. 

Placówki przygotowały wewnętrzne pro-
cedury i dostosowały się do wytycznych 
sanitarnych.

Łącznie placówki otrzymały 1 529 litrów 
płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni 
z zasobów Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, a także 25 termometrów bez-
dotykowych. Z Urzędu Gminy Wiązowna 
placówki oświatowe otrzymały 1000 szt. 
rękawic jednorazowych, 40 kombinezo-
nów ochronnych, 80 fartuchów ochron-
nych, 800 maseczek wielorazowych, 200 
przyłbic. Środki ochrony osobistej pla-
cówki otrzymywały również z MEN. 

Placówki oświatowe Gminy Wiązowna 2020 r.

Foto: SP M
alcanów
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Organizacja Dotacja 
w 2020 r. Okres działań Zadanie 

KS Advit Wiązowna  125 000,00 zł 
Zadanie wieloletnie 

2018–2020 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie 
piłki nożnej mieszkańców gminy Wiązowna 

oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach 
ligowych w różnych kategoriach wiekowych

KS Glinianka  29 500,00 zł
Zadanie wieloletnie 

2018–2020

LUKS Rzakta  20 732,60 zł
Zadanie wieloletnie 

2018–2020

KS Glinianka  10 800,00 zł
Zadanie jednoroczne 

2020 r.
Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla 

drużyny młodzieżowej z roczników 2011–2014

GKTS Wiązowna  175 000,00 zł
Zadanie wieloletnie 

2019‒2022 

Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie 
tenisa stołowego dla mieszkańców gminy 
Wiązowna, udział zawodników i drużyn 

w turniejach i rozgrywkach ligowych

UKS Zakręt  30 000,00 zł
Zadanie wieloletnie 

2019‒2022

Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń: zapasy, 
grappling i brazylijskie jiu-jitsu oraz udział 

w turniejach

KS Advit Wiązowna  100 000,00 zł
Zadanie wieloletnie 

2019‒2022
Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej pn. 

„Półmaraton Wiązowski”

Stowarzyszenie 
„KROKUS-WIĄZOWNA”

11 850,50 zł
Zadanie wieloletnie 

2018‒2020
Wsparcie samodzielności społecznej osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem”

6 771,50 zł
Zadanie wieloletnie 

2020‒2022
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy! ”

12 000,00 zł
Zadanie wieloletnie 

2020‒2022
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

w tym z zaburzeniami psychicznymi

Spółdzielnia Socjalna 
„Odmiana”

8 000,00 zł
Zadanie wieloletnie 

2018‒2020

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług 
społecznych wspierających samodzielność 

osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi oraz ich rodzin – 

„Pogaduchy towarzyskie”

KS Advit Wiązowna  10 000,00 zł
Zadanie jednoroczne 

2020 r.
Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla 

pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna

Stowarzyszenie 
„KROKUS-WIĄZOWNA”

11 080,00 zł
Zadanie jednoroczne 

2020 r.
Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin 
zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna

Pro Fortalicium 4 000,00 zł Mały grant 2020 r.
Wydanie popularnonaukowej publikacji książkowej 
„Przedmoście Warszawa 1920 Odcinek Południowy”

UKS Zakręt 10 000,00 zł Mały grant 2020 r.
Obóz narciarsko-snowboardowy dla dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna

Razem  564 734,60 zł

NGO – oddolne inicjatywy, 
które zmieniają rzeczywistość
Działanie organizacji pozarządowych 
(NGO) na terenie naszej gminy ma dłu-
gą tradycję. Stowarzyszenia, fundacje 
i kluby sportowe od lat prężnie działają. 
Zadaniem gminy jest wpieranie takich 
inicjatyw. Po pierwsze dlatego, że NGO 
tworzą sami mieszkańcy i to oni wiedzą 
czego – często bardzo lokalnie – najbar-
dziej im potrzeba. Po drugie, to w NGO 
są  wyjątkowe kompetencje. Ludzie, 

którzy tworzą te organizacje, są zwy-
kle profesjonalistami z ogromnym spo-
łecznikowskim zapałem.

Mieszanka idealna, która zapewnia sku-
teczność działania. Daje determinację 
i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia 
postawionych celów. W oparciu o usta-
wę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, Gmina dofinansowuje 

realizację zadań publicznych realizo-
wanych przez organizacje pozarządo-
we. W  2020  r. planowano przekazać 
z budżetu gminy na ich działania 716 
920 zł. W wyniku obostrzeń spowodo-
wanych pandemią koronawirusa, zaję-
cia, treningi i inne zakładane działania 
nie mogły się odbyć w liczbie i formie 
zakładanej na początku roku. W związ-
ku z  mniejszą liczbą realizowanych 
zadań publicznych, organizacje nie 
spożytkowały w całości przewidzianych 
dotacji. Poniższa tabela przedstawia 
dotacje planowane na 2020 r. i kwoty 
finalnie wydatkowane. 
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Pandemia pokrzyżowała wiele planów 
Rady Seniorów. Ale dwa ważne pro-
jekty zostały zrealizowane. Pozostałe 
zadania odłożono na bezpieczniejsze 
czasy – zdrowie seniorów jest przecież 
najważniejsze.

W  styczniu wspólnie ze  stowarzysze-
niem,, Bądźmy Razem’’ Rada Seniorów 
zorganizowała dla 78 seniorów wyjazd 
do Otrębusów na występy zespołu Ma-
zowsze na spektakl,, Polskie Betlejem”. 
Zaś w marcu z inicjatywy Rady Seniorów 
dla uczniów klas ósmych szkół w Wią-
zownie i Gliniance zorganizowano warsz-
taty,, Zrozumieć starość”, poprowadzone 
przez animatorki z Fundacji Zaczyn. Pod-
czas warsztatów uczniowie mogli zało-
żyć specjalny kombinezon geriatryczny 
i na własnej skórze przekonać się, z jaki-
mi wyzwaniami wiąże się podeszły wiek. 
Symulacja podeszłego wieku przy po-
mocy kombinezonu geriatrycznego po-
zwoliła uczniom zmienić postrzeganie 
starości.

Współpraca partnerska z  Fundacją,, 
To Lubię” zaowocowała realizacją pro-
jektu,, Cztery pory roku – Podwieczorek 
przy mikrofonie”. Warsztaty teatralne 
odbywały się raz w tygodniu od czerw-
ca do listopada. W związku z pandemią 
nie udało się wystawić spektaklu dla 
publiczności. Powstał Filmowy Spektakl 
Muzyczny Teatru Seniorów, którego pre-
miera odbyła się w grudniu. Spektakl do-
czekał się 854 wyświetleń. Seniorzy jako 
aktywni działacze Wolontariatu Między-
pokoleniowego brali udział w akcjach or-
ganizowanych na terenie gminy: Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy i,, Piernik 
dla bohatera”.

Pandemia koronawirusa, która wybuchła 
na początku 2020 r., sprawiła, że wiele 
działań dla seniorów z dnia na dzień zo-
stało przeorganizowanych. Dzienny Dom 
„Senior+” w  Woli Karczewskiej przy-
jął plan pracy, zgodnie z  którym orga-
nizowano zakupy i posiłki dla seniorów 
z dostawą do miejsca zamieszkania, do-
starczano paczki świąteczne, udzielano 

porad psychologicznych i  terapeutycz-
nych, stworzono możliwość zgłaszania 
awarii wymagających pomocy specjali-
stów (elektryków, kominiarzy itd.) oraz 
nadzorowano wykonanie niezbęd-
nych prac. Mimo pobytu w  domach, 
seniorzy uczestniczyli w  różnego ro-
dzaju zajęciach. Materiał dowożono im 
do domów lub udostępniano w formie 
elektronicznej.

Seniorzy wzięli udział w 14 akcjach cha-
rytatywnych. W  ramach „Magicznej 
Książki” seniorzy oraz wolontariusze 
otrzymywali teksty: bajek, wierszy oraz 
opowiadań, które czytali w domu. Nakrę-
cono film, który rozesłano do przedszkoli, 
szkół, szpitali oraz Domowego Hospicjum 
Dziecięcego „Promyczek”. W ramach akcji 
„Maseczki dla mieszkańca” zarówno ka-
dra, jak i seniorzy szyli maseczki, które 
następnie trafiły do najstarszych miesz-
kańców naszej gminy. Za swoje zaanga-
żowanie w akcje charytatywne seniorzy 
zostali nagrodzeni „Aniołem Wolontaria-
tu Powiatu Otwockiego”. 

Seniorzy w pandemii

Seniorzy co roku 
wspierają Orkiestrę

Foto: M
. Sosnow
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W  czasie, kiedy dostęp do  zbiorów 
był nieograniczony lub częściowo 
ograniczony, bibliotekę w Wiązownie 
wraz z filiami w Gliniance i Duchno-
wie odwiedziło łącznie 2 126 czytel-
ników. To mniej o 12,33% w stosunku 
do  2019  r. Spadła też liczba wypo-
życzeń w  stosunku do  roku 2019 
o 12,88%.

W 2020 r. łącznie wypożyczono 25 463 
książek, audiobooków i czasopism. Pro-
wadzono akcję „Książka na telefon” oraz 
„Książka na  wynos”. Na  książki i  au-
diobooki wydano 20 463,43  zł, w  tym 
z pozyskanych środków z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Programu Wieloletniego „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicznych – 2 500 zł. 
Zakupiono 845 książek i 108 audiobo-
oków, z tego z programu 102 woluminy. 
Do księgozbioru wprowadzonych zosta-
ło 417 książek, które pochodziły z darów 
od czytelników. 

W lutym 2020 r. zakończył się 
remont filii biblioteki w  Gli-
niance. Powiększono przestrzeń 
dla czytelników, zwiększono 
liczbę regałów na książki, od-
malowano ściany i  ułożono 
nową podłogą, przebudowa-
no drzwi wewnętrzne. Istotnej 
zmianie uległ rozstaw mebli, 
dzięki czemu wygospodaro-
wano komfortową przestrzeń 
do organizacji spotkań autor-
skich, wystaw itp. Odświeżone 
przestrzenie są teraz bardziej 
otwarte i przyjazne dla czytel-
nika w każdym wieku. Filia zy-
skała zupełnie nowe oblicze.

W trosce o najsłabszych

Nasza biblioteka. Czytelnictwo w pandemii

Nie wszyscy postrzegamy świat tak 
samo i nie wszyscy potrafimy sobie 
sami radzić w życiu. Dlatego nie po-
zostajemy obojętni na  ich potrzeby 
i roztaczamy opiekę oraz staramy się 
udzielać wsparcia tam, gdzie jest ono 
potrzebne.

W  2020  r. Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w  Radiówku, który obchodził 
10-lecie swojego istnienia, obejmo-
wał opieką 30 uczestników. Na realiza-
cję założonych zadań ogromny wpływ 
miała pandemia. Przede wszystkim prze-
łożyło się to na frekwencję uczestników 

na  zajęciach oraz na  ich zdrowie psy-
chiczne. W  2020  r. praca terapeutycz-
na nastawiona była przede wszystkim 
na pracę indywidualną i zdalną z uczest-
nikiem z powodu epidemii. Podejmowa-
ne działania miały na celu podtrzymać 
stabilizacje psychiczną i możliwości psy-
chofizyczne. Udzielana im pomoc zale-
żała od indywidualnych potrzeb. Budżet 
wyniósł 545 025 zł.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Je-
steśmy!” w  Radiówku działa na  te-
renie naszej gminy od  15 lat. Swoją 

opieką obejmuje 26 osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, w tym także poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Trudna sy-
tuacja, związana z pandemią, wymusiła 
na organizatorach WTZ zmianę sposobu 
prowadzenia zajęć. Spotkania psycholo-
ga i  terapeutów z uczestnikami prowa-
dzone były zdalnie. Utrzymywano stały 
kontakt telefoniczny. Uczestnicy otrzy-
mywali przygotowane przez terapeutów 
prace do wykonania w domu. W  razie 
potrzeby mogli korzystać z  bezpłatne-
go transportu do lekarza, szpitala, apte-
ki lub na pocztę. 

Jubileusz „Jesteśmy”

Uczestnicy ŚDS na wycieczce
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2020 kalendarium

W ramach ogólnogminnej zbiórki 
zebraliśmy 43 918,03 zł. To ponad 
6 tys. więcej niż w 2019 r. Pierw-
szy raz zorganizowaliśmy niezależ-
ny sztab. Dzięki współpracy GOK, 
Szkoły Podstawowej w  Wiązow-
nie, OSP Wiązowna i Projektu Hi-
storycznego Konspiracja, udało się 
zebrać rekordową kwotę.

Styczeń
28. Finał WOŚP

Pomaganie weszło nam już 
w krew. Po raz kolejny w ramach 
akcji „Świąteczna radość poma-
gania” zorganizowaliśmy koncert 
charytatywny. Główną bohaterką 
akcji była Pola Kuśmierek. Dla niej 
udało nam się zebrać 27 275  zł. 
Te pieniądze rodzice dziewczynki 
przeznaczyli na leczenie i rehabili-
tację.  Zbiórka dla Poli trwała przez 
cały 2020 r.

Luty
Koncert charytatywny dla Poli

W ramach projektu „Nasza #Wik-
toria 1920” w szkołach odbyły się 
żywe lekcje historii. Były to pikniki 
historyczne, nawiązujące do woj-
skowego obozu. W poszczególnych 
namiotach i  punktach, ucznio-
wie mieli możliwość poznać róż-
ne aspekty życia (niekoniecznie 
żołnierskiego) sprzed 100 lat. Po-
wstała też okolicznościowa wysta-
wa plenerowa.

Listopad
„Nasza #Wiktoria 1920”

Wzorem ubiegłych lat Biblioteka 
Publiczna Gminy Wiązowna zor-
ganizowała akcję wspólnego czy-
tania. Spotkaliśmy się w Gminnym 
Parku Centrum w Wiązownie. Kilka 
pokoleń czytelników spotkało się 
w specjalnie wybranych do wspól-
nego czytania siedmiu aktach dra-
matu. Wydarzeniu towarzyszyła 
zbiórka krwi, organizowana przez 
motocyklistów. Zebrano 20 litrów.

Wrzesień
„Narodowe Czytanie” 

Balladyny

Już tradycyjnie uczciliśmy roczni-
cę bitwy Oddziału Powstańczego 
Powiatu Stanisławowskiego pod 
Porębami. Rekonstruktorzy od-
wiedzili miejsca związane z  wy-
darzeniami. Główne uroczystości 
odbyły się w Porębach w miejscu 
pamięci, gdzie oddano hołd pole-
głym powstańcom. Po części ofi-
cjalnej rekonstruktorzy przeszli 
do  Glinianki, gdzie spotkali się 
mieszkańcami.

Marzec
157. rocznica bitwy pod 

Porębami

Tradycyjnie w grudniu zainaugu-
rowaliśmy kolejną edycję akcji 
„Świąteczna radość pomagania”. 
Jej bohaterką jest Natalka Chom-
czyk. Dziewczynka urodziła się 
z  bardzo rzadką chorobą, która 
występuje raz na milion urodzeń. 
To zespół Aperta. Przez cały 2021 r. 
trwa zbiórka na jej leczenie.

Grudzień
„Świąteczna radość 

pomagania”
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Sportowe sukcesy 
mimo pandemii
W 2020 r., ze względu na pandemię i zwią-
zane z nią ograniczenia, aktywne uprawia-
nie sportu było mocno utrudnione. Wiele 
zajęć, treningów, rozgrywek, turniejów 
i  imprez sportowych zostało odwołanych 
lub odbyły się w ograniczonym zakresie. 
Jednak zawodnicy klubów sportowych, 
działających na terenie naszej gminy, jeź-
dzili na  zawody, które miały szansę się 
odbyć, i zdobyli na nich wiele osiągnięć, 
w różnych dyscyplinach sportowych.

Zawodnicy sportów walki, zrzeszeni w klubie 
Orły Zakręt (UKS Zakręt) do najważniejszych 
osiągnięć mogą zaliczyć mistrzostwo Polski 
w Jiu Jitsu Antoniego ROGOWSKIEGO, zdoby-
te na X Mistrzostwach Polski w Luboniu. Z Mi-
strzostw Polski w Ju Jitsu w Bochni zawodnicy 
Orłów przywieźli trzy medale, jeden srebrny 
i dwa brązowe, a z Otwartych Mistrzostw Ślą-
ska w Ju Jitsu – osiem medali.

Na  duże uznanie zasługują wyniki naszych 
tenisistów stołowych, którzy zdobyli zło-
ty i srebrny medal na Drużynowych Mistrzo-
stwach Powiatu Otwockiego. W skład złotej 
drużyny weszli: Igor TWARDOWSKI, Adrian 
RAK, Kacper KOWALCZYK i Szymon TUSIŃSKI, 

a srebrnej: Paweł LESZCZYŃSKI, Kamil KUBLIK, 
Wojtek WIELGÓRSKI i Kuba CACKO.

Alicja BARTNICKA zdobyła II miejsce w  Mi-
strzostwach Polski w teqball w formule de-
bla mieszanego, a II miejsce w Mistrzostwach 
Polski w  futsalu w kat. U-18. Jakub KRAW-
CZYŃSKI, Dawid KĄKOL i Kacper LASKUS wraz 
z drużyną RKS „Bór” zdobyli srebrny medal 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu 
w Lubawie.

Nasze gminne drużyny piłki nożnej, pomimo 
niesprzyjającego treningom okresu, aktywnie 
uczestniczyły w turniejach piłki nożnej. Druży-
ny reprezentujące kluby LUKS Rzakta, KS Gli-
nianka i KS Advit Wiązowna grały w turniejach 
w Jakubowie, Pustelniku czy w Dębem Wiel-
kim. Drużyna z klubu KS Advit Wiązowna (rocz-
nik 2008) awansowała do III Ligi Okręgowej.

Niebagatelne osiągnięcia miał też nasz sza-
chista z  Glinianki – Karol MIELCUCH. Rok 
2020 to także rok sukcesów tanecznych. Naj-
większymi osiągnięciami mogli cieszyć się 
Aleksander ROZWADOWSKI, Tymon PIWIŃ-
SKI oraz Grzegorz MUŚNICKI. 

Foto: Kluby sportow
e
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W 2020 r. dzięki wsparciu Polskich Siecie 
Elektroenergetycznych udało się ozna-
kować dwa szlaki rowerowe. „Czarny” 
z  Wiązowny (Park Centrum) do  Duch-
nowa (filia Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna) to szlak typowo rekreacyjny, 

łatwy, wiodący na  całej swojej długo-
ści drogami asfaltowymi. Szlak „Leśny” 
biegnący od Kącka (okolice kąpieliska) 
do  Kopek (wiszący mostek nad rzeką 
Świder), to  szlak z  trasą biegnącą, jak 
sama nazwa wskazuje, w  większości 

przez tereny i dukty leśne. Rok wcześniej 
oznakowaliśmy szlak centralny, biegnący 
od Wiązowny przez Żanęcin, Pęclin, Kąck, 
gminy Halinów i Dębe Wielkie, Poręby, 
a kończący się w Gliniance przy Izbie Re-
gionalnej. 

Szlaki rowerowe Gminy Wiązowna

Dopisało nam szczęście i w 2020 r. 
jako jednym z  nielicznych udało 
się nam zorganizować imprezę bie-
gową – jubileuszowy 40. Półma-
raton Wiązowski. Przyciągnął on 
rekordową liczbę uczestników. Po-
nad 4500 osób ukończyło bieg głów-
ny oraz Wiązowską 5-tkę. Ponad 430 

młodych biegaczy przekroczyło linię 
mety Małego Ćwierćmaratonu i Ma-
łego Półmaratonu. W Biegu Krasno-
ludków wzięło udział 270 małych 
uczestników.

W  40. Półmaratonie Wiązowskim fini-
szowało na  mecie 3600 zawodników, 

zaś w Wiązowskiej 5-tce – 914. Najlep-
szą biegaczką z Gminy Wiązowna oka-
zała się Agnieszka TALACHA, zaś jeśli 
chodzi o mężczyzn – Marcin MAKSYMO-
WICZ. Uhonorowaliśmy również rówie-
śników naszego półmaratonu.

Tradycyjnie przed biegami dorosłych ro-
zegrano Mały Ćwierćmaraton i Mały Pół-
maraton. Wzięło w  nich udział ponad 
430 zawodników i zawodniczek. W kla-
syfikacji drużynowej o  Puchar Wójta 
Gminy Wiązowna pierwsze miejsce zaję-
li Lekkoatleci z Otwocka, drugie – Szkoła 
Podstawowa im. W. Witosa w Glinian-
ce, a  trzecie – Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterskich Lotników Polskich w Wią-
zownie. Wisienką na torcie i najbardziej 
radosnym elementem naszego wydarze-
nia był Bieg Krasnoludków, dedykowa-
ny najmłodszym zawodnikom. Wzięło 
w nim udział 270 małych uczestników 
wraz ze swoimi opiekunami. 

Okrągły jubileusz. 
Rekordowy 40. Półmaraton Wiązowski
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„Teraz Polska”. Teraz Wiązowna po raz drugi

Gminę Wiązowna kolejny raz nagrodzono pre-
stiżowym godłem „Teraz Polska”. To gwarant so-
lidności i wzorowej pracy urzędu gminy. Konkurs 
jest dla najlepszych – pod względem gospo-
darności oraz atrakcyjności dla mieszkańców 
i przedsiębiorców – firm, instytucji oraz gmin 
w Polsce. Na liście laureatów figurują zarówno 
wielkie przedsiębiorstwa, jak i małe podmioty. 
Łączy je jedno – wysoka jakość oferowanych wy-
robów bądź usług.

„Innowacyjny Samorząd”. Urząd na podium

Gmina Wiązowna została laureatem II edycji kon-
kursu „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowa-
nego przez Serwis Samorządowy PAP. Zajęliśmy III 
miejsce w Polsce w kategorii gminy wiejskie. Naj-
ważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo 
w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań 
oraz potencjał do zainspirowania innych jedno-
stek samorządu terytorialnego do podejmowa-
nia podobnych kreatywnych działań. 

„Wzorowa Gmina”. Lider przedsiębiorczości

„Wzorowa Gmina to znak firmowy, będący 
rozpoznawalnym symbolem 
prawidłowego zarządzania, 
wykorzystania funduszy unij-
nych, środków zewnętrznych 
oraz dotacji centralnych – 
piszą na swoich stronach 
organizatorzy konkursu. – 
To także powód do dumy 
dla mieszkańców – dodają. 
I rzeczywiście, mamy z czego 
być dumni! Ten tytuł co roku 
otrzymuje w danej kategorii 
jedna gmina w Polsce. Tym 
razem to my pokonaliśmy 
konkurencję.

„Przyjazny Urząd”. Znak najwyższej jakości

Nasz urząd został wyróżniony renomowanym ty-
tułem i znakiem jakości „Przyjazny Urząd”, który 
przyznawany jest tym samorządom, które re-
prezentują w swoim funkcjonowaniu najwyższe 
standardy. Recenzenci wysoko ocenili podejmo-
wane działania ukierunkowane na zapewnienie 
wysokiej jakości usług, budowanie nowoczesnej 
kultury organizacyjnej oraz kształtowanie efek-
tywnych relacji z mieszkańcami. 

Za 2020 rok Gmina Wiązowna otrzymała cztery wyjątkowe, prestiżowe nagrody. Wszystkie są skumulowanym efektem ostat-
nich lat pracy samorządu oraz urzędników, a także współpracy z przedsiębiorcami i mieszkańcami. W naszej codziennej pracy 
nie chodzi o zdobywanie nagród, a o skuteczne działanie. Ale jeśli wytrwale pracując te nagrody zdobywamy, to jest to dowód 
i najlepsze świadectwo tego, że współpraca na różnych szczeblach daje świetne długofalowe rezultaty.

Wójt Gminy Wiązowna


