Bezpłatny biuletyn samorządowy

nr 5 (183) maj 2022/ISSN 1509-4103

Czas wyzwań.
Raport o stanie
Gminy Wiązowna
za 2021 rok

6

MIMO TRUDNEGO
ROKU, BUDŻET
ZREALIZOWANY!

16

PLANOWANIE PRZESTRZENNE. INWESTYCJA W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

20

KOLEJNA DROGA
EKSPRESOWA
W NASZEJ GMINIE?

Od początku mojej pierwszej kadencji zobowiązałem
się, że co roku wraz z moim zespołem będziemy
przedstawiali raport z naszych prac, który podsumuje
samorządową działalność. Tak jest i w tym roku. Zależy
nam na tym, by ten raport w jasny i przejrzysty sposób
oddawał to, czym zajmowaliśmy się przez ostatnich
12 miesięcy. Rozliczał pracę, którą nam Państwo
powierzyli. I by ta informacja była prezentowana
w sposób klarowny, przejrzysty, powszechnie dostępny.
Dobra, skuteczna komunikacja z mieszkańcami to
jedno z fundamentalnych założeń, które przyjąłem na
początku i któremu jestem niezmiennie wierny.
W tym wydaniu „Powiązań” zebraliśmy, tak jak
w latach ubiegłych, najważniejsze informacje
o tym, co zrobiliśmy i co planujemy zrobić. Piszemy
o inwestycjach w infrastrukturę, o dotacjach,
które pozyskaliśmy i zrealizowanych planach
długoterminowych. Nie zapominamy jednak o relacji
z najważniejszych działań jednostek zależnych od
urzędu – szkół, przedszkoli, Gminnego Ośrodka
Kultury. Opisujemy nasze przedsięwzięcia na rzecz
bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej i wsparcia dla
osób potrzebujących. Po przeczytaniu tych „Powiązań”
będą Państwo mieli pełen ogląd sytuacji i znali
strategiczne kierunki rozwoju naszej gminy.
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Sprawdź, jakie inwestycje przeprowadziliśmy
w zeszłym roku, jakie organizowaliśmy
wydarzenia i jak dbaliśmy o naszą okolicę.
Zobacz, jak dzielimy nasz wspólny budżet!

Rok 2020 był rokiem,
w którym nic nie było
normalne. Wyszliśmy
z tego obronną ręką.
Okupiliśmy to ogromnym
wysiłkiem, ale ani
na chwilę nie straciliśmy
tempa rozwoju.
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Zachęcam również do lektury poprzednich numerów
raportu w „Powiązaniach” (dostępne na stronie
www.tuwiazowna.pl > Gmina Wiązowna). Choćby
pobieżne przewertowanie tych wydawnictw pozwala
zobaczyć skalę rozwoju naszej okolicy. Naszą wspólną
pracę i wysiłek, który jako społeczność wkładamy w to, by
żyło nam się tu wygodniej, bezpiecznie – po prostu lepiej.

Wójt Gminy Wiązowna
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W 2021 r. inwestowaliśmy kolejne pieniądze w rozwój dróg rowerowych. Naszą ideą jest stworzenie
spójnego systemu bezpiecznej komunikacji dla rowerzystów. Wiele już zdziałaliśmy, a plany na kolejne miesiące są naprawdę imponujące. Więcej na
str. 8.
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Bez zewnętrznych dotacji i dofinansowań rozwój
naszej gminy nie przebiegałby tak dynamicznie. Na
str. 12 opisujemy szczegółowo skąd i na co pozyskaliśmy pieniądze. Sprawne obsługiwanie tego rodzaju projektów, to dziś podstawa w zarządzaniu
samorządem.

Fundusz sołecki to ta część naszego wspólnego
budżetu, o której mieszkańcy decydują w sposób
bardzo bezpośredni. Głosowania w czasie zebrań
sołeckich bywają burzliwe i nie ma co się temu dziwić. Do podziału jest mnóstwo pieniędzy. Na str. 15
opisujemy, na co mieszkańcy wydali te pieniądze
w zeszłym roku.
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Gmina Wiązowna.
Jest nas coraz więcej
Gmina Wiązowna to niezwykłe miejsce – z dala od zgiełku miast, tam, gdzie
przyroda spleciona z historią i kulturą jest wprost na wyciągniecie ręki.
Usytuowanie wśród sosnowych lasów, wśród bogactwa zieleni sprawia, że jest
to idealny teren dla rodzin z dziećmi. Mimo że rozwijamy się w szybkim tempie,
to zachowujemy właściwy balans pomiędzy otaczającą nas naturą, a tym, co
jest niezbędne do wygodnego życia. I dlatego systematycznie nas przybywa,
a jest nas już ponad 13 000!
Liczba mieszkańców w poszczególnych
miejscowościach na ostatni dzień roku

Pan Robert z Malcanowa
odebrał gratulacje z rąk
wójta Janusza Budnego
Dokładnie 9 grudnia 2021 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego
zameldował się 13-tysięczny
mieszkaniec gminy Wiązowna.
Został nim Robert OLEJNIK z Malcanowa. Stąd pochodzi żona Pana
Roberta. – Podoba mi się tu łatwy
dojazd do większych miast, takich
jak Otwock czy Warszawa, oraz
to, że Wiązowna szybko się rozwija. Zwłaszcza pod względem infrastruktury – powiedział zapytany
o to, co ceni w okolicy najbardziej.
Na koniec grudnia zeszłego roku
liczba osób zameldowanych na
pobyt stały wynosiła w naszej
gminie 13 011. W ciągu roku
wzrosła ona o 321. Uwzględnia
ona: 460 osób, które przybyły do
naszej gminy i zameldowały się
na stałe, 157 nowo narodzonych

dzieci, 191 osób, które wymeldowały się z naszej gminy i 105
osób, które zmarły. Przyrost naturalny, czyli różnica między urodzeniami a zgonami, wyniósł 52.
Najwięcej nowych mieszkańców
zyskały miejscowości: Majdan
(43), Malcanów (40), Duchnów
i Stefanówka (po 28), Wiązowna
(23), Lipowo (22).
W 2021 r. liczba: wszystkich nowych zameldowań wyniosła
– 812, noworodków – 157, wymeldowań – 191, zgonów – 118,
wniosków o wydanie dowodu
osobistego 1177, sporządzonych
aktów stanu cywilnego – 300 (13
aktów urodzeń, 91 aktów małżeństwa, 196 aktów zgonu), a wydanych odpisów aktów stanu
cywilnego – 1805.


Miejscowość

2020 r.

2021 r.

Bolesławów

83

87

ZMIANA
+4

Boryszew

219

232

+13

Czarnówka

282

290

+8

Duchnów

760

788

+28

Dziechciniec

481

502

+21

Emów

330

330

0

Glinianka

1042

1052

+10

Góraszka

534

546

+12

Izabela

320

335

+15

Kąck

304

306

+2

Kopki

190

197

+7

Kruszówiec

81

81

0

Lipowo

354

376

+22

Majdan

759

802

+43

Malcanów

526

566

+40

Michałówek

146

144

-2

Pęclin

490

503

+13

Poręby

74

74

0

Radiówek

205

204

-1

Rudka

51

52

+1

Rzakta

487

497

+10

Stefanówka

296

324

+28

Wiązowna

2363

2386

+23

Wola Ducka

469

479

+10

Wola Karczewska

336

337

+1

Zagórze

38

36

-2

Zakręt

1145

1158

+13

Żanęcin

325

327

+2

www.tuwiazowna.pl
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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%)
Teren objęty ochroną:

ok. 7000 ha (68% całej powierzchni gminy)
Liczba ludności:
13 011 osób (stan na dzień 31.12.2021 r.)
Podział:

Dwadzieścia sześć sołectw i cztery osiedla

Foto: M. Sosnowska

26
4

6

Finanse publiczne

| biuletyn samorządowy | maj 2022

Budżet 2021.

Rekordowe wydatki
na inwestycje

Struktura wykonanych dochodów
Gminy Wiązowna (w zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie
dochodów

%

Mimo trudnego – przede wszystkim ze względu na pandemię – roku, dochody budżetu Gminy Wiązowna zostały
zrealizowane w wysokości 133 162 500,23 zł, co stanowiło 98,41% planu. Planowaliśmy wydać 141 498 345,45
zł, ale ostatecznie zamknęliśmy wydatki w kwocie
127 910 447,72 zł.

Udziały w podatku dochodowym
PIT i CIT

44 622 066

34

Dotacje na bieżące zadania własne
i zlecone

26 744 924

20

Subwencje

20 756 117

16

Podatki i opłaty lokalne

17 557 145

13

Zmiany w podatku VAT nie miały większego wpływu na budżet.
Za to z roku na rok coraz więcej dokładamy do oświaty. I także w 2021 r. wydatki na oświatę stanowiły największy koszt
w naszym budżecie. Następne w kolejności były pomoc społeczna oraz ochrona środowiska. Już od kilku lat ta trójka nie
zmienia swojej pozycji. Wzrosły za to wydatki na utrzymanie,
modernizację i budowę dróg na terenie gminy.

Pozostałe dochody

11 199 538

8

Dochody majątkowe

7 037 028

5

Opłaty za gospodarowanie
odpadami

5 245 682

4

133 162 500

100

Porównanie realizacji wydatków
majątkowych w 2020 r. i 2021 r.
20 000 000

Razem

Porównanie realizacji dochodów w 2020 i 2021 r.
45 000 000
Wykonanie dochodów w 2020 r.

35 000 000

18 000 000

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

16 000 000

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

14 000 000

Wykonanie dochodów w 2021 r.
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Struktura wykonanych wydatków Gminy Wiązowna (w zł)
Wyszczególnienie

Bieżące

Majątkowe

Razem

%

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

37 552 703

118 000

37 670 703

29

Pomoc społeczna i Rodzina

29 087 064

3 240 885

32 327 948

25

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

6 962 464

18 972 684

25 935 148

20

Obsługa mieszkańców

9 450 225

272 190

9 722 414

8

Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg

3 907 703

3 750 018

7 657 721

6

Pozostałe wydatki

4 000 436

1 156 395

5 156 831

4

Kultura i sport

3 147 787

991 664

4 139 451

3

Transport zbiorowy

2 962 773

481 219

3 443 992

3

452 731

883 518

1 336 249

1

0

519 990

1

29 866 572 127 910 448

100

Gospodarka mieszkaniowa
Obsługa długu
Razem

519 990
98 043 876

Dokładamy do oświaty

W 2021 r. kwota subwencji wyniosła 17
846 641 zł i była o 1 701 847 zł wyższa niż w 2020 r. W łącznej kwocie subwencji oświatowej zawierają się również
środki z rządowej rezerwy oświatowej,
które Gmina Wiązowna pozyskała m.in.
z tytułu doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń
zaadaptowanych do nauki w szkole
w Wiązownie (20 000 zł) oraz wzrostu
liczby uczniów (117 144 zł). Na dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów
w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych gminne szkoły
otrzymały 41 650 zł.
– To jedno z największych wyzwań finansowych. Wydatki na oświatę rosną z roku
na rok. Wraz z naszymi potrzebami rośnie
subwencja z budżetu państwa, ale nie
da się ukryć, że dynamiczny wzrost wydatków w tym sektorze to także, a może
przede wszystkim wysiłek nasz – mieszkańców gminy – mówi Leszek SOBOTA,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju. – Nakłady na oświatę z budżetu
gminy wzrosły rok do roku o 1 047 449
zł i jest to wzrost 18-procentowy. Tym
czasem subwencja z budżetu państwa
wzrosła o 1 701 847 zł i to jest wzrost
10-procentowy. Gdy popatrzeć na plan budżetowy na rok 2022 jasno widać, że zaangażowanie gminy w tym obszarze wciąż
rośnie. W bieżącym roku chcemy wydać
o kolejne 3 428 179 PLN więcej i będzie
to wzrost o 50 procent rok do roku. Inwestujemy w oświatę z dużym rozmachem,
ponieważ jesteśmy przekonani, że dobra
kondycja tego obszaru w dużym stopniu
wpływa na poprawę jakości życia rodzin
mieszkających w naszej gminie.

Rekordowe wydatki na inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na początku 2021 r. zakładał realizacje 87 zadań inwestycyjnych, uwzględniających
najważniejsze potrzeby mieszkańców.
Dzięki racjonalnemu zarządzaniu wydatkami oraz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania budżetu,
zrealizowaliśmy dodatkowe przedsięwzięcia. Ostatecznie budżet inwestycyjny w 2021 r. wyniósł 39 718 510,43 zł, to
wynik o blisko 17 mln zł większy od budżetu inwestycyjnego w roku 2020, który wyniósł 22 841 345,20 zł.
Najwięcej środków z budżetu inwestycyjnego zostało przeznaczonych na budowę
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Subwencja a wydatki na oświatę
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wkład gminy – dopłata
do zadań objętych subwencją

sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w Emowie, Góraszce, Duchnowie i Wiązownie (ponad 13
mln zł). Kolejnym ważnym celem działań
były: budowa i remonty dróg, chodników,
ścieżek rowerowych, zakup kruszywa do
bieżącego utrzymania dróg i poprawa
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego (ponad 12 mln zł).
Następna kategoria zadań to zagospodarowanie przestrzeni ogólnodostępnych
na terenie sołectw, wyposażenie świetlic, zakup i montaż urządzeń placów
zabaw, nasadzenia krzewów oraz wszelkie prace wspomagające kompleksową
realizację wymienionych zadań (blisko
2,5 mln zł). Podobnie jak w roku 2020,
część środków inwestycyjnych przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowych, dzięki którym w latach
przyszłych będzie można przeprowadzić
prace budowlane, np. budowę lub przebudowę dróg, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, budowę sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, budowę infrastruktury
komunikacyjnej oraz budowę mieszkań
komunalnych (ponad 2 mln zł). Pozostałe przedsięwzięcia dotyczyły monitoringu terenów publicznych, oświetlenia oraz
zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (blisko 4 mln zł).

2019

2020

2021

2022
PLAN

Subwencja

Zadłużenie Gminy Wiązowna w wysokości 55 142 001,37 zł wynika z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych
umów wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umów kredytu lub pożyczki (41,41% wykonanych dochodów).
Zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło 43 604 000 zł, z tytułu pożyczek
7 233 001,37 zł, z tytułu umowy wywołującej skutki ekonomiczne podobne do
umowy kredytu lub pożyczki 4 305 000
zł (na zakup na raty Domu Społecznego
w Radiówku w 2019 r.). W 2021 r. gmina
spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4 263 170 zł, z czego kwotę 846 170 zł z tytułu spłaty pożyczek
i 3 417 000 zł z tytułu spłaty kredytów.
Wydatki gminy z tytułu odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów wyniosły
519 990,47 zł. Łącznie na obsługę zadłużenia wydaliśmy 4 783 160,47 zł.
Więcej informacji znajdą Państwo
w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Wiązowna za 2021 rok”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Wiązowna.
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Druga
ścieżka
rowerowa
w naszej
gminie
Z myślą o zwieszeniu bezpieczeństwa na drogach oraz komforcie naszych mieszkańców i turystów w 2021 r. kontynuowaliśmy prace przy
budowie kolejnych odcinków drugiej ścieżki rowerowej. W ten sposób już w krótce w gminie
powstanie siec dróg rowerowych. Nowe odcinki
będą biegły z Duchnowa przez Wiązownę i Pęclin do Dziechcińca, Malcanowa, Lipowa aż do
Szkoły Podstawowej w Gliniance.
W ramach projektu, do tej pory zrealizowanych zostało już wiele prac, m.in. nakładka asfaltowa na
ul. Dębowej i Modrzewiowej w Wiązownie, ścieżka rowerowa na ul. Kąckiej od ul. Modrzewiowej do
ul. Słonecznej oraz fragment na ul. Napoleońskiej
w Gliniance od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (wysokość dawnego Gimnazjum w Gliniance) do
ul. Wrzosowej. Wybudowano także ścieżkę rowerową
oraz ciąg pieszo-rowerowy na ul. Lubelskiej w Wiązownie – odcinek od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej.
Uzupełnienie realizowanego projektu stanowi wybudowany w latach poprzednich ciąg pieszo-rowerowych w Dziechcińcu i Malcanowie, a także fragment
ciągu pieszo-rowerowego w Gliniance.

Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu
„Rozwój systemu dróg rowerowych
w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 – 2020 (RPO WM
2014 – 2020) Oś Priorytetowa RPO
WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza;
poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.


W sumie wybudujemy prawie 10 km nowej drogi
dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To
ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego
projektu to prawie 12,4 mln zł.
Przewidujemy, że wszystkie prace związane z budową drugiej nitki ścieżek rowerowych w gminie skończą się w grudniu 2022 r. Wtedy na terenie naszej
okolicy do użytku rowerzystów będzie ponad 32 km
dróg rowerowych – ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. To kompleksowe rozwiązanie pochłonie łącznie ponad 20 mln zł.

Odcinek gotowej
ścieżki w Gliniance

Wodociągi i kanalizacja

Foto: pixabay.com

Jesteśmy w pierwszej 10.
na Mazowszu

W 2021 r. na drogi gminne przeznaczyliśmy
kwotę 2 591 730 zł. Za te pieniądze wykonaliśmy projekty i uzyskaliśmy pozwolenia
oraz wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy drogi gminne i wewnętrzne o łącznej długości 3215 m w: Wiązownie, Woli
Karczewskiej, Gliniance, Czarnówce, Dziechcińcu, Porębach, Zakręcie, Malcanowie.
Dodatkowo Spółka HYDRODUKT (dawne ZGK) na remonty i modernizacje dróg
gminnych i powiatowych wydała 450 tys.
zł. W 2021 r. nasza gmina przejęła od Powiatu Otwockiego w zarządzanie osiem
dróg o łącznej długości 24 km.

Inicjatywy lokalne
W 2021 r. w ramach inicjatyw lokalnych
przyjęto do realizacji 13 zadań. Pomimo panowania niekorzystnej sytuacji
epidemiologicznej i trudności finansowych mieszkańców, w drodze porozumienia udało się zrealizować wszystkie
zadania. Wybudowaliśmy odcinki sieci
wodociągowej w: Gliniance, Góraszce,
Dziechcińcu, Duchnowie, Lipowie, Wiązownie, Izabeli, Pęclinie. Wkład mieszkańców wyniósł 273 640 zł, zaś całość
poniesionych kosztów to 448 700 zł.

Foto: Adobe Stock

Drogi powiatowe i gminne

W ubiegłym roku kontynuowano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa na koniec 2021 r.
miała 209,49 km długości, czyli o 2,52
km więcej aniżeli w 2020 r. Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2021 r. wyniosła 54,63 km, czyli o ok. 1,73 km więcej
aniżeli w 2020 r. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1028 budynków. W oczyszczalni ścieków w Emowie
w 2021 r. oczyszczono 210 197 m3 ścieków. Poziom zwodociągowania na koniec 2021 r. wynosił 96,5%, a poziom
skanalizowana 35,77%. Poziom zwodociągowania Gminy Wiązowna zwiększył
się o 0,3%, a skanalizowania zmniejszył
o 1,13% w stosunku do 2020 r., ponieważ
zwiększyła się liczba mieszkańców gminy
Wiązowna, a co za tym idzie zwiększyła się liczba nieruchomości niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

wodomierzem oraz awarie sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności obsługą
zdalnego odczytu zostaną objęte miejscowości: Kąck, Rzakta, Poręby, Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, w których
konieczna jest wymiana wyeksploatowanych wodomierzy. W kolejnych latach zasięg systemu będzie rozszerzany
i obejmie obszar całej gminy. Koszt wdrożenia systemu wyniósł 135 681,30 zł.

Foto: pixabay.com

Pismo „Wspólnota” opublikowało zestawienie „Liderzy inwestycji. Ranking
wydatków inwestycyjnych samorządów 2018 – 2020”. W zestawieniu przeanalizowano wydatki 16 województw
i 18 miast wojewódzkich, 48 miast na
prawach powiatu, 314 powiatów, 267
miast powiatowych, 610 miast innych
oraz 1533 gmin wiejskich. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki
inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca. Gmina Wiązowna
znalazła się na 67 miejscu w Polsce spośród gmin wiejskich. Nasze średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach
2018 – 2020 wyniosły 1913,95 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasza
gmina – w porównaniu z poprzednim zestawieniem za lata 2017 – 2019 – utrzymała dziewiątą pozycję na Mazowszu.
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Peryskop inwestycyjny
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Inwestujemy w jakość wody
W 2021 r. zmodernizowaliśmy Stację
Uzdatniania Wody w Majdanie. Rozdzielono rurociągi wody surowej studni
i wybudowano nowy o dł. 320 m, doprowadzając wodę surową do budynku SUW. Dodatkowo wymieniono trzy
obudowy studzienne wraz z armaturą
oraz złoża filtracyjne w czterech filtrach
I stopnia. Koszt całej inwestycji wyniósł
435 137,10 zł. Wdrożyliśmy system zdalnego odczytu wodomierzy. Zapewnia
on monitorowanie stanu infrastruktury
wodociągowej w czasie rzeczywistym.
Ponadto system umożliwia wczesne wykrywanie anomalii (wycieków, naruszeń).
System wyłapuje próby manipulowania

Utrzymanie dróg i oświetlenia
Spółka Hydrodukt (dawny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie) jest odpowiedzialna za utrzymanie oświetlenia
drogowego oraz gminnej infrastruktury
drogowej. W naszej gminie jest ponad
302 km dróg, w tym 97 km dróg gminnych i ponad 205 km dróg wewnętrznych
będących własnością gminy. W większości są to drogi gruntowe, częściowo
utwardzone. Spółka zajmuje się bieżącymi naprawami. W 2021 r. na potrzeby
utrzymania i bieżących napraw dróg zużyto 5925 ton kruszywa betonowego, 4147
ton kruszywa dolomitowego i 337 ton destruktu. W ramach utrzymania oświetlenia ulicznego usunięto 241 awarii.
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Rozwój gminy
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Inwestycje, które zmienią okolicę
W 2021 r. skrystalizowało się wiele
nowych pomysłów, część jest w fazie
uszczegóławiania planów, inne weszły w fazę realizacji, jeszcze inne są
na ukończeniu.
W planach mamy budowę Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Wiązownie. Firma ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. opracowała projekt
koncepcyjny zagospodarowania terenu
działek nr ew. 155, 156/1 i 156/2 (przy
ul. Sportowej, gdzie dziś jest boisko
sportowe Advitu), który w 2021 r. poddano konsultacjom społecznym. Szacowany koszt inwestycji to 63 404 522,16
zł. Chcemy stworzyć nową przestrzeń do
uprawiania sportu i miejsce do wypoczynku dla mieszkańców gminy. Program
Centrum został tak stworzony, aby każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, począwszy

Boisko Advit Wiązowna
od osób trenujących konkretne dyscypliny przez fitness i rekreację dla dzieci, młodzieży i rodzin. Wkrótce ogłosimy
konkurs na projekt tego miejsca.

Na terenie Wiązowny znajduje się kilka
obszarów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, które rozmieszczone są
w kilku różnych lokalizacjach. Większość
z tych obszarów może zostać połączona ze sobą szlakiem turystycznym. Do
tego celu chcemy wykorzystać jeden
z największych atutów miejscowości
– rzekę Mienię i jej starorzecze. Pozwoliłoby to połączyć ze sobą tereny
o różnym przeznaczeniu. Pod koniec
minionego roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zadania „Zagospodarowanie terenu starorzecza
rzeki Mienia” w Wiązownie. Poprosiliśmy mieszkańców, aby wyrazili swoją
opinię na temat opracowanej przez firmę Wirtuozi Zieleni koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej
i terenu wzdłuż fragmentu starorzecza
rzeki Mienia. Wpłynęły 83 wnioski. Do
końca 2022 r. powstanie dokumentacja projektowa.

www.tuwiazowna.pl

Stary budynek, w którym
mieści się świetlica i filia
biblioteki w Duchnowie

Na terenie gminy działają dwa ośrodki zdrowia: w Gliniance i w Wiązownie.
W 2021 r. powstał pomysł, aby na ich
miejscu wybudować dwa nowe, spełniające wszelkie wymogi budynki. Obecnie
trwają prace koncepcyjne. Po nich przeprowadzimy konsultacje, a następnie powstanie projekt. Chcielibyśmy, aby ten
etap został zamknięty do końca tego roku.

Ośrodek zdrowia
w Gliniance

Ośrodek zdrowia
w Wiązownie

W minionym roku ruszyła budowa Duchnowskiego Domu Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Lipowie. Koszt realizacji
budynku w Duchnowie to 2 443 800
zł, a świetlicy to 571 870 zł. Duchnowski Dom Kultury będzie mógł przyjąć
jednocześnie dla ok. 150 osób, natomiast świetlica – 50 osób. Oprócz budynków, w planach mamy stworzenie
miejsc postojowych, wjazdów, chodników, nowych ogrodzeń i przyłączy zewnętrznych. Planujemy również budowę
świetlicy w Dziechcińcu i w Porębach. Dla
tych obiektów uzyskano pozwolenia na
budowę. Przetarg na wykonanie świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu przewidziany
jest na IV kwartał 2022 r.

Rozwój gminy
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Trwa budowa
Duchnowskiego
Domu Kultury

W 2021 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 348 701,84 zł na utworzenie
żłobka w Gliniance, w budynku dawnego gimnazjum. To będzie pierwszy żłobek publiczny na terenie naszej gminy.
Całkowita wartość projektu to 1 687
692,24 zł. W budynku planujemy lokalizację trzech oddziałów żłobkowych (dla
dzieci rocznych, dwuletnich i trzyletnich)
wraz z obsługą sanitarną i kuchnią oraz
pomieszczenia gospodarcze i administracyjne personelu. Prace remontowe
są w trakcie realizowania. Planowane
zakończenie prac to lipiec 2022 r. Szacowany koszt przebudowy to 787 747,70 zł.
W minionym roku otrzymaliśmy także
prawie 8,8 mln zł bezzwrotnego wsparcia
z rządowego programu wsparcia budownictwa komunalnego na budowę mieszkań komunalnych. Resztę, tj. ponad
1,5 mln zł, dołożymy z naszej wspólnej
kasy. Kompleks powstanie w Radiówku. W trzech budynkach zaprojektowane zostały 24 mieszkania. To niemal dwa
razy więcej niż cały obecny zasób mieszkań komunalnych, którymi dysponujemy. Mieszkania będą miały od 34 do 52

metrów. Budynki są dwukondygnacyjne
i niepodpiwniczone. W każdym zaprojektowano osiem lokali mieszkalnych
z aneksami kuchennymi w pokojach
dziennym. Wszystkie lokale posiadają
niezależne wejścia z zewnątrz. W zależności od kondygnacji przynależeć będzie
do nich balkon lub ogródek z tarasem.
W każdym z trzech budynków znajdzie
się mieszkanie specjalnie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach. Uwzględnione zostały niezbędne minimalne szerokości otworów drzwiowych w świetle,
a także przestrzenie manewrowe, zapewniające osobom niepełnosprawnym możliwość swobodnego poruszania się po
lokalu. Dobrane zostały również odpowiednie sprzęty i akcesoria łazienkowe.
Wszystkie lokale zostaną wykończone
„pod klucz”. Będą wyposażone w proste,
ale funkcjonalne łazienki i kuchnie. Mieszkanie komunalne będą własnością Gminy
Wiązowna, zarządzać nimi będzie Spółka HYDRODUKT. Prawo do zamieszkania
w nich otrzymają osoby spełniające określone kryteria.


Budowa świetlicy
w Lipowie zakończy się
w sierpniu 2022 r.

12

Fundusze zewnętrzne

| biuletyn samorządowy | maj 2022

Dotacje zewnętrzne.
Wzrost rok do roku

W 2021 roku łącznie złożyliśmy, pozyskaliśmy i podpisaliśmy umowy o dofinansowanie na 25 projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz unijnych. Łączna suma pozyskanych dotacji to 6 094 450 zł. To istotna
część naszych przychodów, bo dzięki nim możemy zrealizować wiele nowych projektów i lokalnych inicjatyw.
Pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych zajmuje się Wydział Rozwoju Gospodarczego. Do niego może zgłosić się każdy – mieszkaniec, organizacja, firma czy instytucja publiczna – by uzyskać więcej informacji na temat możliwości dofinansowania działań.
Najważniejsze projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:

Pierwszy gminny żłobek

Mieszkania dla potrzebujących

Zdobyliśmy dofinansowanie na pierwszy publiczny żłobek
na naszym terenie. Będzie miał on swoją siedzibę w Gliniance. Pozyskana dotacja to 1 348 701,84 zł. Za część tych
pieniędzy już adaptujemy pomieszczenia w dawnym gimnazjum na cele nowej placówki. Druga część dotacji pozwoli
także sfinansować pierwszych 16 miesięcy funkcjonowania
żłobka. Startujemy 1 września 2022 r.

W ramach Funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego podpisaliśmy umowę na wsparcie z Funduszu Dopłat rządowego
programu budownictwa komunalnego. Dzięki tym zewnętrznym środkom wzbogacimy się o 24 lokale mieszkalne, które
wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Trzy budynki komunalne powstaną w Radiówku, na ten cel pozyskano
8 778 921,72 zł. Koniec realizacji projektu zaplanowano do
listopada 2023 r.

Foto: pixabay.com

Pierwszy pumptrack w gminie
200 000 zł na budowę pierwszego na terenie naszej gminy pumptracku pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego. Pumptrack wzbogaci ofertę
kompleksu sportowego powstałego przy świetlicy wiejskiej
w Góraszce, w którym już są boisko oraz plac zabaw. Będzie

alternatywnym miejscem do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Użytkownicy, dzięki wybudowanej instalacji,
będą mogli obyć się z rowerem, rolkami, deskorolką czy hulajnogą. Sporty realizowane z wykorzystaniem pumptracku rozwijają
koordynację ruchową, refleks, zmysł równowagi oraz kondycję.

www.tuwiazowna.pl

Fundusze zewnętrzne

Pięć nowych dróg

Wsparcie dla sołectw

W ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych pozyskaliśmy 6 480 000 zł dotacji na budowę pięciu dróg
w Gminie Wiązowna (Podleśna w Malcanowie, ul. Trakt Napoleoński w Kopkach, Jana Pawła II w Zakręcie oraz ul. Sportowa w Wiązownie i Woli Duckiej). Łącznie powstanie 4,5
km nowych dróg gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W 2021 r. pozyskaliśmy dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w łącznej kwocie 45
633 zł. Majdan dostał 10 000 zł na remont placu zabaw
przy świetlicy wiejskiej. Rzakta dostała 10 000 zł na odwodnienie terenu przy świetlicy pod przyszły plac zabaw.
Do świetlicy w Stefanówce za 5 633 zł zakupiono klimatyzator mobilny oraz zamontowano lustra w sali głównej.
Środki pozyskane na rzecz Woli Duckiej (10 000 zł) przeznaczono na budowę placu zabaw i altany rekreacyjnej,
ułożenie kostki brukowej oraz zakup ławostołu na teren
działki przy ul. Sportowej. Środki pozyskane (10 000 zł)
na rzecz Wiązowny Gminnej umożliwiły zakup mobilnej
sceny modułowej na potrzeby sołectwa.

Sprawdzamy jakość powietrza
W ramach zadania „Zadbajmy o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna” zamontowano osiem czujników do
pomiaru jakości powietrza, pokazujących w czasie rzeczywistym stężenie szkodliwych pyłów. Czujniki w formie skrzynek pomiarowych są w Pęclinie, Woli Duckiej, Duchnowie,
Majdanie i Malcanowie, a w formie słupków edukacyjnych:
w Gliniance, Wiązownie oraz Zakręcie. Na czujniki powietrza otrzymaliśmy dotację w wysokości 23 945 zł, wartość
całego zadania wyniosła blisko 50 tys. zł.

„Konwencja cyfrowa domów kultury”
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie pozyskał z funduszy
unijnych dotację na działania w ramach zadania „Konwencja cyfrowa domów kultury”. To kwota 165 500 zł, która stanowi 100% wartości projektu. Pracownicy ośrodka kultury,
uczestnicząc w dedykowanych szkoleniach, podnoszą swoje
kompetencje oraz zdobywają nowe umiejętności, natomiast
Pawilon Kultury zyskał dodatkowe wyposażenie do swoich
pracowni tematycznych.

Bezpieczniej na drodze
Inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściu dla pieszych w Wiązownie na ul. Kościelnej” zrealizowaliśmy z udziałem dofinansowania Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w kwocie 179 548,10 zł. W ramach realizacji w okolicy restauracji „Mazowsze” w Wiązownie przebudowaliśmy istniejące przejście dla pieszych i wybudowaliśmy nowe. Nowe
przejście dla pieszych powstało zgodnie z obowiązującymi
standardami oraz dedykowanym oświetleniem. Dodatkowo
przebudowano chodniki oraz dojścia do przejścia.

Laboratoria dla przyszłości dzieci
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły,
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz
sprzyjający odkrywaniu ich talentów
i rozwijaniu zainteresowań. Gmina
Wiązowna pozyskała 434 400 zł dotacji na doposażenie
czterech szkół podstawowych. Realizacja projektu potrwa
do września 2022 r.
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Sesja Rady Gminy Wiązowna

Rada Gminy Wiązowna. Pracowity rok
Mimo kolejnego roku w pandemii koronawirusa nasi radni nie zwolnili
tempa i aktywnie uczestniczyli w obradach Rady Gminy Wiązowna. W sumie przyjęli 166 uchwał, czyli o 40
więcej niż w 2020 r.
W 2021 r. Rada Gminy Wiązowna spotykała się na 11 sesjach zwykłych (w 2020 r.
– 10), zwołanych zgodnie z planem pracy
rady. Odbyły się również cztery sesje nadzwyczajne (2020 r. – 2). Radni podjęli 166
uchwał (w 2020 r. – 126) zaproponowanych głównie przez wójta gminy, których
zakres przede wszystkim dotyczył spraw
związanych gospodarowaniem mieniem
gminnym, planami zagospodarowania
przestrzennego gminy, pomocą społeczną, oświatą i ochroną środowiska.
Radni podjęli także siedem stanowisk
(w 2020 r. – 9), w tym dwa dotyczące Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Radni w pierwszym stanowisku wyrazili swój
stanowczy sprzeciw wobec planowanych
propozycji przebiegu autostrady A50
przez tereny naszej gminy w wariancie

czerwonym i zielonym: „Przeprowadzanie kolejnej autostrady przez teren gminy Wiązowna w odległości około 8 km
od istniejącego skrzyżowania dróg S17
i S2 nie tylko zdewastuje cenne przyrodniczo tereny gminy, ale również w sposób istotny spowoduje defragmentację
gminy, zarówno pod względem społecznym, jak i infrastrukturalnym. Przyczyni
się do nawarstwienia negatywnych oddziaływań na mieszkańców i pozostałe
elementy środowiska przyrodniczego poprzez skumulowanie hałasu, zwiększenie
poziomu zanieczyszczeń powietrza czy kolejne poprzecinanie szlaków migracyjnych
zwierząt”. W drugim zaś jasno dali do zrozumienia, iż niepokoi ich fakt, że żadne
opinie, przekazane w drodze konsultacji, nie zostały wzięte pod uwagę. Wnieśli
też o „zmianę całości OAW na drogę klasy
ekspresowej (S50) oraz o zmianę długości
OAW na zgodną z wariantami niebieskim
i fioletowym”. Oba stanowiska trafiły do
Ministra Infrastruktury i GDDKiA.
Wójt Gminy Wiązowna jako organ wykonawczy przy pomocy Urzędu Gminy

Obecna Rada Gminy Wiązowna została wybrana na pięcioletnią kadencję
2018 – 2023. Radni wspólnie decydują o kierunku rozwoju naszej gminy i prowadzonych inwestycjach. W jej skład wchodzą:
Stanisław BOGUCKI (Kopki, Lipowo, Malcanów), Przewodniczący Rady Gminy
Wiązowna Andrzej CHOLEWA (Izabela, Michałówek), Marzena DACH (Majdan),
Robert DĄBROWSKI (Góraszka, Stefanówka), Wioleta DECZEWSKA (Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Rzakta), Renata FALIŃSKA (Pęclin, Kąck), Jacek
KARDAS (Zakręt), Magdalena KOCZOROWSKA-SZLASSA (Wiązowna Kościelna), Mariola KUBLIK (Wiązowna Gminna, Osiedle Parkowe), Anna LECH (Dziechciniec, Rudka, Żanęcin), Bogumiła MAJEWSKA – Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy (Wiązowna Kościelna), Agnieszka MIKULSKA (Wola Ducka, Wola Karczewska), Rafał NEJMAN (Emów, Radiówek), Leszek SOBOTA (Duchnów, Boryszew), Paweł ZAWADKA (Glinianka I i II, Poręby).

i gminnych jednostek organizacyjnych
realizował wszystkie uchwały podjęte przez radę w sposób określony
uchwałami. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego dodatkowo
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Oprócz pracy na komisjach i sesjach, nasi
radni wspierali też mieszkańców w konsultacjach społecznych, biorąc aktywny
udział i często wypracowując kompromis między oczekiwaniami różnych
stron. Uczestniczyli też w wielu wydarzeniach gminnych, przede wszystkim
rocznicowych.
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej CHOLEWA ma swój dyżur
w poniedziałki w godz. 16.30 – 17.30
w Urzędzie Gminy Wiązowna. By umówić się na spotkanie, trzeba zadzwonić
pod nr tel. 603 209 701 lub przesłać
informację na e-mail: d.twardziak@
wiazowna.pl.


Wykazy uchwał, stanowisk i zarządzeń Wójta Gminy Wiązowna przyjętych w 2021 r. wraz z informacją
o ich realizacji, jak również wykazy skarg, wniosków i petycji oraz
sprawozdania z wykonania gminnych programów, strategii i planów
stanowią załączniki do elektronicznego wydania „Raportu o stanie
Gminy Wiązowna za 2021 r.”, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:
Sprawozdawczość.

Fundusz sołecki
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Mieszkańcy Kącka w 2021 r. przekazali
część funduszu sołeckiego na budowę pętli
autobusowej. Linia L50 ruszyła w maju 2022 r.

Fundusz sołecki na 2021 r.
Rekordowa kwota
Kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.
wynosiła 1 266 778,99 zł. Na organizowanych zebraniach w sołectwach
i osiedlach mieszkańcy zdecydowali,
jak podzielą przypadające im sumy.
Najwięcej środków z funduszu sołeckiego
na 2021 r. sołectwa przeznaczyły na remonty i naprawy dróg, zakup kruszywa
i materiałów do naprawy dróg w sołectwach, budowy ciągów pieszo-rowerowych, projekty tych ciągów. Mieszkańcy na
te zadania przeznaczyli ponad 570 tys. zł.
Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami są działania związane z zagospodarowaniem terenów przy świetlicach,

placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. budowa lub remont świetlicy,
remont lub doposażenie placu zabaw,
wyrównanie terenu, budowa altany,
doposażenie siłowni plenerowej). Na
te przedsięwzięcia zaplanowano kwotę
ponad 460 tys. zł.
Na zorganizowanie imprez aktywizujących i pikników sołeckich mieszkańcy
przeznaczyli 52 tys. zł. Środki funduszu
sołeckiego na 2021 r. w kwocie 44 tys. zł
zostały także rozdysponowane na budowę przystanków autobusowych, przygotowanie projektów pętli autobusowych
w Kącku i Rzakcie, a w kwocie 37 tys. zł
na projekty wodociągu i kanalizacji oraz

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do
dyspozycji mieszkańców sołectw Gminy Wiązowna. Kwota środków funduszu sołeckiego jest uzależniona m.in.
od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana jest co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu
sołeckim. O przeznaczeniu określonej
kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców, uprawnionych do udziału w głosowaniu.

ich budowę. W ramach tych środków za
kwotę ponad 23 tys. zł także wykonano
monitoringi miejsc publicznych. Na zapewnienie gotowości bojowej naszych
Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 15 tys. zł.
Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2021 r., w kwocie ponad 47 tys. zł,
zostały wydane m.in. na zakup tablic informacyjnych o ograniczeniu prędkości,
bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów sołeckich, naprawę rowów melioracyjnych, prowadzenie stron internetowych
i przygotowanie wydawnictw okolicznościowych, zakup koszy na śmieci, drobne
remonty i zajęcia w świetlicach.


Wartość fundusz sołeckiego (w zł)
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Miejscowe plany.
Kosztowna inwestycja
Od wielu lat, systematycznie powstają kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
terenach gminy Wiązowna. Na początku 2021 r. teren pokryty planami
wynosił prawie 1254,8 ha, co stanowiło 12,3% powierzchni całej gminy.
Na koniec 2021 r. wynosiła już ponad
1432 ha, co stanowi 14% powierzchni całej gminy.
Dynamika wzrostu pokrycia planami w ostatnich dwóch latach kształtuje się na podobnym poziomie (ok. 2%).
Na uwagę zasługuje fakt, iż – pomimo
wielu trudności niezależnych od gminy,
w 2021 r. uchwalono aż siedem planów
miejscowych o łącznej powierzchni prawie 191,5 ha (z czego ok. 173,9 ha to obszary dotąd niepokryte obowiązującymi
planami miejscowymi).
Tereny objęte w największym stopniu
planami miejscowymi pokrywają obszar, gdzie potencjał inwestycyjny jest
największy. Stąd też większość planów
znajduje się w centralnej i północnej części gminy, w szczególności w Wiązownie,
Majdanie, Zakręcie i Góraszce. Ta ostatnia jest jedyną miejscowością objętą
w większości planami miejscowymi – ok.
85% powierzchni całego obrębu. Kolejnymi są: Zakręt (ok. 57%), Malcanów (ok.
34 %) oraz Duchnów (ok. 27%).
Nowe plany objęły tereny zlokalizowane
w miejscowościach: Dziechciniec, Malcanów, Wiązowna Kościelna, Rzakta, Wola
Ducka, Glinianka, Majdan oraz Góraszka.

Na uwagę zasługują zwłaszcza Malcanów
i Wola Ducka, gdzie planami objęto obszary o największej powierzchni, odpowiednio 51,72 ha i 49,36 ha. Warto również
wspomnieć o planie „Glinianka Lipowo
– Napoleońska” (pow. 42,21 ha), którego uchwalenie pokazuje, że planistyczne
działania gminy nie są tylko ukierunkowane na obszary podlegające największej
presji urbanistycznej, ale także na tworzenie stref ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej w południowej części gminy. Prace
planistyczne w 2021 r. kierowano również
w stronę zmiany istniejących już dokumentów, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem społecznym lub dostosowaniem
do istniejących uwarunkowań. Tak było
m.in. w przypadku uchwalonych planów
„Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek” czy „Liliowa, Rzakta I część A”.
Atrakcyjne położenie gminy względem
stolicy, przede wszystkim pod względem komunikacyjnym, a także z uwagi
na walory przyrodnicze sprawia, że jest
ona w ostatnich latach coraz chętniej
wybieranym miejscem do zamieszkania.
Z tego powodu, spośród wszystkich terenów, które znajdują się w granicach
planów miejscowych, największy udział
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Zajmują powierzchnię 753,6 ha, co
stanowi nieco ponad połowę (52,6%)
ogólnej powierzchni obszarów objętych
planami miejscowymi oraz ponad 70%
powierzchni terenów inwestycyjnych.
Budowa dróg tranzytowych sprawiła,
że stajemy się również coraz bardziej

Stopień pokrycia gminy Wiązowna planami
miejscowymi w poszczególnych latach
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pożądanym miejscem lokalizacji zabudowy produkcyjnej, magazynowej, składowej i usługowej. Udział tych funkcji
rośnie stosownie do dostępności terenów – nieopodal węzłów komunikacyjnych – a ta na koniec 2021 r. wynosiła
prawie 321 ha, co stanowi 22,4% ogólnej
powierzchni planów miejscowych.
Udział poszczególnych funkcji wskazuje
na równoległy rozwój terenów ukierunkowanych na mieszkalnictwo i inwestowanie. Dalsze prace planistyczne
związane z działalnością produkcyjną, składową czy magazynową powinny uwzględnić taką ich lokalizację, aby
nie kolidowała z zabudową mieszkaniową, a jednocześnie miała zapewniony
dostęp do ponadlokalnej infrastruktury
drogowej, umożliwiający bezpośrednie
wyprowadzanie ciężkiego ruchu samochodowego poza obszar gminy.
W dotychczas uchwalonych planach
wskazano również obszary o funkcji przyrodniczej, czyli tereny lasów, zieleni nieurządzonej czy wód powierzchniowych
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Stopień pokrycia Gminy Wiązowna planami miejscowymi

oraz tereny rolnicze, o łącznej powierzchni 223 ha. Są to tereny wyłączone spod
możliwości zabudowy, wzmacniające
potencjał przyrodniczy i krajobrazowy
obszaru gminy. Choć procentowo nie stanowią znacznego udziału w powierzchni
uchwalonych planów (15,6%), to jednak
należy zwrócić uwagę, iż wiele terenów
cennych przyrodniczo jest chronionych
na podstawie innych przepisów. Na tereny dróg, zarówno publicznych, jak i wewnętrznych, w planach uchwalonych

dotychczas przeznaczono łącznie ok.
134,3 ha powierzchni (wzrost o ok. 17
ha w porównaniu z 2020 r.), co przekłada się na ok. 135 km dróg.
W 2021 r. rozpoczęto także sporządzanie ośmiu nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego: Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” (36,31
ha), „Duchnów Wspólna II” (17,24 ha), „Lipowo – Kopki” (46,97 ha), „Pęclin Radosna – Zamkowa” (91,01 ha), Wiązowna

Kościelna Nadrzeczna – Kwiatowa” (19,16
ha), „Żanęcin Dziechciniec – Majowa”
(42,33 ha), „Duchnów – Trakt Brzeski”
(23,82 ha) i „Wiązowna Kościelna Niezapominajki-Aleja Kwiatów Polskich” (4,39
ha). Ponadto jesteśmy w trakcie opracowywania, opiniowania i uzgadniania, bądź
w trakcie innych etapów procedury planistycznej, dotyczącej kolejnych kilkunastu
projektów. Łączna powierzchnia obszarów
objętych uchwałami intencyjnymi wynosi
prawie 1187,6 ha.
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Drogi zmieniają charakter naszej gminy
Gmina Wiązowna zmienia swoje oblicze z uwagi na realizację dwóch,
ważnych w skali kraju, szlaków komunikacyjnych. Prowadzą one w kierunkach: północ – południe (droga
ekspresowa S17 z Warszawy do Lublina) oraz wschód – zachód (odcinek
autostrady A2). Przebiegi tych dróg
krzyżują się w środkowej części gminy (w miejscowości Majdan), tworząc
węzeł „Lubelska”, który jednocześnie
jest najbardziej wysuniętym na południowy wschód, elementem pierścienia obwodnicy Warszawy.
W rozwoju ponadlokalnej sieci drogowej
istotną rolę odgrywają węzły komunikacyjne. Z uwagi na korzystne usytuowanie
względem stolicy, w gminie Wiązowna lub
jej bliskim sąsiedztwie wybudowanych
zostało już siedem węzłów komunikacyjnych („Góraszka”, „Wiązowna”, „Wólka
Mlądzka”, „Ostrów”, „Zakręt”, „Majdan”
oraz „Konik”) oraz 10 obiektów inżynieryjnych. W 2021 r. zakończono większości
robót związanych z tymi szlakami komunikacyjnymi. Już w marcu wydano pozwolenie na użytkowanie drogi ekspresowej

S-17 dla odcinka węzeł „Lubelska” (bez
węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy). Wdrożono stałą organizację ruchu,
a obecnie maksymalna prędkość na tym
odcinku drogi wynosi 120 km/h.
Pod koniec grudnia 2021 r. oddano do
użytkowania ostatni z trzech budowanych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy – trasę pomiędzy węzłami
„Puławska” i „Warszawa Wilanów” wraz
z tunelem pod Ursynowem. Pozwoliło to
domknąć południowy odcinek drogi ekspresowej S2, co wpłynęło na przepływ
ruchu samochodowego w samej gminie Wiązowna. Oddana droga stanowi
przede wszystkim uzupełnienie ciągu
komunikacyjnego dla kierowców przemieszczających się tranzytem na osi
wschód-zachód autostradą A2. Zakończenie robót i związane z tym otwarcie
tych istotnych ciągów komunikacyjnych
zdecydowanie ułatwiły przemieszczanie
się pomiędzy obszarem gminy Wiązowna
a Warszawą, Lublinem i Siedlcami.
Zakończenie tych prac budowlanych pozwoliło na rozpoczęcie w 2021 r. bardziej

intensywnych robót w rejonie węzła „Zakręt”, gdzie stopień zaawansowania prac
był do tej pory najniższy. Otworzenie
nowych relacji ruchu stworzyło możliwość realizacji prac w pełnym zakresie.
W 2021 r. najbardziej zaawansowane
prace prowadzono właśnie na odcinku
od ul. Zagórskiej w Majdanie aż do Traktu Brzeskiego, w tym w rejonie budowanego węzła „Zakręt”. Prace budowlane
wiązały się z objazdami i zmieniającymi
się organizacjami ruchu, które powodowały liczne utrudnienia w płynnym przemieszczaniu się pojazdów.

Problem z hałasem

Oddanie do użytku dróg tranzytowych,
choć oczekiwane z niecierpliwością,
ujawniło również poważny problem,
związany z nadmierną uciążliwością hałasową tych tras, a wywołany głównie
niedostatecznym zastosowaniem ekranów akustycznych, a także betonową
nawierzchnią wzdłuż obszarów zabudowanych. Kwestie te były podnoszone
wielokrotnie na etapie projektów i realizacji prac, jednak z uwagi na regulacje prawne ostatnich lat, obniżające
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standardy ochrony akustycznej, nie znalazły pełnego zrozumienia zarówno u inwestora, jak i wykonawców dróg.
Choć problem nadmiernego hałasu dotyczy przede wszystkim rejonów gminy
najgęściej zabudowanych, sąsiadujących
z trasą S17 (przede wszystkim: Góraszka, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Radiówek, Rudka, Wola Ducka),
to – mając na uwadze postępujący rozwój zabudowy w innych miejscach (np.
Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów)
– należy spodziewać się wystąpienia podobnego niekorzystnego oddziaływania
również wzdłuż trasy A2. W celu ochrony interesów mieszkańców władze gminy
w 2021 r. kontynuowały zapoczątkowane
w 2020 r. działania mające wpłynąć na
inwestora, czyli GDDKiA, aby skłonić go
do zastosowania skutecznych rozwiązań
ograniczających emisję hałasu z dróg.

Tereny pod inwestycje

Obecność tras komunikacyjnych niesie ze sobą uciążliwość hałasową, jednak w sąsiedztwie węzłów drogowych,
stwarza podstawy realnego rozwoju inwestycji. Świadome tego władze gminy starają się stopniowo opracowywać
w ich pobliżu dokumenty planistyczne,
wyznaczając nowe tereny usługowe,
składowo-magazynowe (np. centra logistyczne) i produkcyjne.
Szczególnie interesującym miejscem są
okolice węzła komunikacyjnego „Konik”
(na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą DK2), odznaczające się presją inwestycyjną ze względu na swe strategiczne

położenie. Studium wskazuje tu ponad
100 ha powierzchni dla produkcji, usług
czy obiektów wielkopowierzchniowych.
Obszar, zlokalizowany na pograniczu
gmin Wiązowna i Halinów w Duchnowie, odznacza się peryferyjnym położeniem względem gęściej zabudowanych
rejonów gminy, a więc ogranicza to jego
uciążliwy charakter. Jednocześnie istniejąca droga krajowa nr 2, a w szczególności autostrada A2, umożliwiają
bezpośrednie powiązanie obszaru z krajowym systemem dróg najwyższych klas.
We wrześniu 2021 r. rozpoczęto w tym
rejonie kolejną procedurę planistyczną.
Docelowo ma ona doprowadzić do zmiany planu miejscowego „Duchnów – Centrum Handlowe” z 2015 r. Nowy plan ma
na celu przede wszystkim wprowadzenie
nowych możliwości zagospodarowania
terenów wokół dużego węzła komunikacyjnego, odpowiadających aktualnym
potrzebom inwestorów. W ogólnym założeniu planowane jest dopuszczenie funkcji usługowych i produkcyjnych
w podobnym zakresie, jaki obecnie proponowany jest w granicach trzech sąsiednich planów miejscowych, dla których
nadrzędnym celem jest aktywizacja gospodarcza w rejonie węzła „Konik”.
Kolejnym obszarem, który posiada niewątpliwy potencjał inwestycyjny, jest
południowy rejon obrębu Wola Ducka.
W październiku 2021 r. uchwalono dla
tego terenu plan miejscowy „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”. Obszar
planu miejscowego, z uwagi na swoje położenie, jest szczególnie dostosowany do
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rozwoju aktywności gospodarczej. Łatwy
i szybki dostęp do głównych tras zapewniony jest przede wszystkim poprzez tzw.
węzeł „Ostrów”, zlokalizowany na drodze ekspresowej nr 17. Droga ta może
być również jedną z ważnych barier, ograniczających ewentualne uciążliwości dla
istniejącej po drugiej stronie zabudowy
mieszkaniowej. Dodatkowo obszar planu
ograniczony jest niemal z każdej strony terenami leśnymi, które stanowią naturalną
barierę ograniczającą potencjalne uciążliwości. Ponadto obszar ten położony jest
w sąsiedztwie składowiska opadów, co
w dużej mierze wpływało na odrzucenie
tego terenu jako miejsca do zamieszkania.
Ponadlokalny układ drogowy ułatwia komunikację w obrębie aglomeracji warszawskiej i znacznie skraca czas dojazdu
do stolicy, natomiast baza terenów pod
rozwój usług komercyjnych zapewni
w niedalekiej przyszłości bezpośrednią
dostępność dóbr konsumpcyjnych oraz
poszerzy spektrum lokalnego rynku pracy. To korzystne warunki dla kreowania
zmian przestrzennych, w których dawne obszary rolnicze z luźno rozrzuconymi wsiami przekształcają się stopniowo
w nowoczesne miejscowości podwarszawskie, gdzie osią rozwoju stają się obszary wzdłuż głównych dróg, a w miarę
oddalania się od nich następuje wzrost
funkcji mieszkaniowej. W centrach większych wsi powinny stopniowo wykształcać
się strefy usług lokalnych (w tym publicznych), zaspokajających codzienne potrzeby, dla których duże obiekty handlowe
wzdłuż tras szybkiego ruchu nie będą stanowić bezpośredniej konkurencji.


Droga ekspresowa
S-17 w rejonie węzła
„Wiązowna”

Źródło: GDDKiA
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Nie dla OAW przez naszą gminę!
Rok 2021 r. przyniósł niepokojące informacje
o planach budowy kolejnego ciągu komunikacyjnego rangi krajowej przez teren gminy Wiązowna tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.
W styczniu 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła spotkania z samorządami, na których poinformowała o planach
budowy OAW i przedstawiła wyniki Studium Korytarzowego, opracowanego już w 2019 r.
„Studium Korytarzowe” jest dokumentacją określającą lokalizację korytarza terenu pod nowe zamierzenie drogowe – preferowany przez GDDKiA
przebieg korytarza przecinałby gminę Wiązowna.
Informacja o wysokim prawdopodobieństwie realizacji kolejnej, dużej inwestycji drogowej przez teren
gminy Wiązowna wzbudziła we wspólnocie samorządowej znaczny sprzeciw.

Działano na wszystkich możliwych płaszczyznach,
skupiając się przede wszystkim na oficjalnych

Warto wspomnieć, że na terenie gminy powstało Stowarzyszenie „Nie tędy droga” – inicjatywa

mieszkańców powstała w odpowiedzi na planowaną budowę OAW.
Zaangażowanie i sprzeciw naszej
lokalnej społeczności są ważnymi
argumentami, które mogą być usłyszane przez instytucje ostatecznie
decydujące o przebiegu tej drogi.
Więcej informacji na temat działań
Stowarzyszenia można znaleźć na
stronie: https://www.nietedydroga.
pl/ lub na FB: /stowarzyszenienietedydroga. Można też pisać na e-mail: info@nietedydroga.pl.


Stowarzyszenie „Nie Tędy
Droga” podczas protestu pod
siedzibą GDDKiA

Foto: „Nie Tędy Droga”

Samorząd w 2021 r. aktywnie dążył do zmniejszenia
prawdopodobieństwa budowy kolejnej drogi szybkiego ruchu. Na samym początku istotne było, aby
jednoznacznie przekazać stanowczy sprzeciw władz
gminy wobec planów budowy tej drogi przez obszar
naszej małej ojczyzny. Stąd wynikały oficjalne stanowiska Rady Gminy Wiązowna oraz pisma Wójta
Gminy Wiązowna, przekazane do właściwych organów i instytucji.

drogach, kontynuując prowadzoną korespondencję, uczestnicząc
we wszelkich konsultacjach, które
dotykają tematyki OAW (m.in. konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do
2030 r. z perspektywą do 2033 r.)
czy wspomagając mieszkańców
w ich działaniach.

www.tuwiazowna.pl
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Foto: M. Sosnowska

Dla firm.
Najlepsi z najlepszych
Zrównoważony rozwój oraz stała i dobra współpraca pomiędzy biznesem
i samorządem sprawia, że potencjał
inwestycyjny naszej gminy rośnie.
Widać to szczególnie w zestawieniach i rankingach, w których zajmujemy wysokie pozycje. Wiemy, że bez
wsparcia przedsiębiorców wiele z naszych inicjatyw nie miałoby szans,
dlatego tak ważna jest symbioza między biznesem a samorządem.
W ramach promocji dobrych praktyk oraz
budowania współpracy pomiędzy sektorem biznesu i sektorem samorządowym
po raz szósty uhonorowaliśmy najlepszych przedsiębiorców z terenu gminy
oraz tych, którzy wyróżniają się w swojej
działalności społecznej. Nagrody otrzymały firmy od lat działające na terenie
gminy, angażujące się w życie społeczne, wyróżniające się podejściem innowatorskim w ramach swoich branż i takie,
które swoim doświadczeniem dzielą się
z innymi.
W rankingu samorządów „Rzeczypospolitej” zajęliśmy 34 miejsce wśród 1533
samorządów wiejskich i czwarte na Mazowszu. W „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021”
zanotowaliśmy ogromny skok w porównaniu z 2020 r. Nasza gmina znalazła się
na 53 miejscu wśród wszystkich gmin
wiejskich oraz na ósmej pozycji na Mazowszu. To jest również sukces firm, bo

bez tak dobrze rozwiniętego biznesu na
terenie naszej gminy, tak wysokie lokaty
byłaby trudna do zdobycia.
Nagroda „Złoty Wiąz” w roku 2021
otrzymali:
1) W kategorii „Mała Firma roku” nagrodę „Złoty Wiąz” przyznano firmie
Auto Koczyk, a wyróżnienia trafiły
do MIBAR Michał Barcicki oraz Sklepu Spożywczo-Przemysłowego Kobza
Marzena.
2) „Pracodawcą roku” została firma KGL
S.A., zaś wyróżnienia otrzymały firmy
SPECBRUK Magdalena Laskus oraz
HEBAN.
3) 
W kategorii „Innowacyjna Firma
roku” zwyciężyło Gospodarstwo Sadownicze Maciej Szwedo. Wyróżniania trafiły do AMK Group Rękawek,

Statuetka Złoty Wiąz

Laureaci nagrody „Złoty Wiąz”

Kondraciuk oraz NTT System.
4) Nagrodę w kategorii „Nestor biznesu”
przyznano firmie „Wanda – Wypieki
z Otwocka”, zaś wyróżnienia firmom
PPH CHANTAL oraz DAKOMA.
5) Statuetka zwycięzcy w kategorii „Filantrop roku” powędrowała do Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
a wyróżnienia odebrały firmy WARBUD oraz Cross Poland.
6) „Liderem ekonomii społecznej” został Uczniowski Klub Sportowy „FAST
– STEP”. Wyróżnienia trafiły do Fundacji „To lubię” oraz Uczniowskiego
Klubu Sportowego Zakręt.
7) Nagrodą specjalną Wójt Gminy Wiązowna uhonorował Centrum Wolontariatu Radiówek oraz Lokalną Grupę
Działania Natura i Kultura.


22

Administracja

| biuletyn samorządowy | maj 2022

Udogodnienia w obsłudze
Zadowolenie i podnoszenie jakości życia mieszkańców naszej gminy jest dla nas najważniejsze. Podejmowane przez
nas działania ukierunkowane są na zapewnienie wysokiej jakości obsługi, opartej na przyjaznych i nowoczesnych rozwiązaniach. 2021 to kolejny rok rozwijania usług cyfrowych i usprawniania obsługi interesantów.
Dzięki wprowadzanym od wielu lat kolejnym udogodnieniom i innowacyjnym rozwiązaniom możemy szybko i sprawnie realizować powierzone zadania. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie otrzymane podziękowania, słowa pochwał i sugestie, jak usprawnić obsługę naszych mieszkańców. Jeśli macie Państwo kolejne ciekawe pomysły, jak jeszcze bardziej ulepszyć nasze działania,
prosimy się nimi z nami podzielić. Piszcie na adres: tukontakt@wiazowna.pl.

Potwierdź Profil Zaufany

Biletomat i rezerwacja wizyt on-line

Jako pierwszy urząd w okolicy, uruchomiliśmy Punkt Potwierdzający Profil Zaufany (PPPZ). W punkcie każdy mieszkaniec gminy może potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić
Profil Zaufany. Coraz więcej osób korzysta z tej dogodności,
ponieważ można się nim posłużyć m.in. na platformie ePUAP, PUE ZUS oraz CEIDG. Dzięki niemu można także złożyć
PIT online. Wniosek można
złożyć przez internet (www.
pz.gov.pl) i poświadczyć go
w naszym urzędzie. Usługa
jest bezpłatna. W 2021 r. potwierdziliśmy 388 profili.

W Biurze Obsługi Mieszkańca działa system kolejkowy.
Zwiększa on komfort obsługi klientów i pozwala szybciej załatwić sprawę. Pobierzemy w nim bilet do jednego z sześciu
stanowisk obsługi: 1 – USC i Ewidencja Ludności, Stanowisko 2 – Wydział Środowiska i Nieruchomości „Czyste Powietrze”, stanowisko 3 – Wydział Środowiska i Nieruchomości,
stanowisko 4 – Wydział Podatków, stanowisko 5 – Wydział
Planowania Przestrzennego, stanowisko 6 – Kancelaria ogólna. W ramach systemu kolejkowego na stronie tuwiazowna.pl w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie działa również
rezerwacja wizyty on-line.

Bezpłatny transport dla mieszkańców
W naszej gminie, w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec
Gminy Wiązowna”, działa bezpłatny transport dla osób,
które mają: trudności w samodzielnym poruszaniu się lub
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne albo mają powyżej 60 lat. Przewozy wykonywane
są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
świąt i innych dni wolnych od pracy, w godz. od 7.30 do
18.30. Zgłoszenia potrzeby wsparcia należy dokonać dwa
dni przed planowanym przejazdem: telefoniczne pod nr 22
512 58 84, mailem na adres: transport@wiazowna.pl, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospodarczego (Pawilon Kultury – ul. Lubelska 53)
lub poprzez aplikację „Mobilny Mieszkaniec”. Z transportu skorzystało 151 osób, wykonano 1044 kursy, w tym 216
z asystentem.

Sprawdź swoje konto podatkowe
Mieszkańcy naszej gminy mają dostęp do własnego indywidualnego konta podatkowego, a to za sprawą usługi ePodatki. Daje ona możliwość sprawdzenia samodzielnie, przez
internet, danych przyjętych do opodatkowania, naliczonego
podatku, dokonanych wpłat, należności pozostałych do opłacenia i terminów płatności. By korzystać z usługi, należy zarejestrować się na stronie http://ugwiazowna.epodatnik.info/
i wypełnić elektroniczny formularz, a następnie postępować
zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Po utworzeniu konta
należy zgłosić się do Wydziału Podatków z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji i aktywacji utworzonego konta.

www.tuwiazowna.pl
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System Powiadamiania Mieszkańców

Sprawdź, na co idą Twoje pieniądze

Informacje do mieszkańców – ze względu na ochronę danych osobowych – wysyłamy z trzech niezależnych systemów SMS. Do każdego z nich należy zapisać się oddzielnie.
W Wydziale Podatków w 2021 r. wysłano 4424 wiadomości. Wysłaliśmy też blisko 60 tys. informacji o gospodarce
odpadami z systemu Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Przekazaliśmy 97 200 wiadomości do ponad 2,7 tys.
mieszkańców zarejestrowanych w bezpłatnym newsletterze SMS. Jeśli jeszcze nie dostajesz takich wiadomości – zadzwoń 22 512 58 33.

Nasi mieszkańcy mogą w łatwy sposób sprawdzić, na co
przeznaczamy gminny budżet. Wszystko to za sprawą platformy: nacoidamojepieniadze.pl Serwis pokazuje, jak dysponujemy pieniędzmi, które nam powierzono. Wszystkie
informacje na stronie są przygotowywane na podstawie
aktualnej uchwały budżetowej. Analiza budżetu pozwala
pokazać, w jakim stopniu każdy, kto płaci podatki w Gminie Wiązowna, przyczynia się do jej rozwoju oraz do powstawania nowych inwestycji, które są u nas prowadzone.
Narzędzie jest dostępne pod adresem: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/wiazowna.

Gminny portal mapowy
Dowód osobisty ze zdjęciem
Jeśli chcemy wyrobić nowy dowód osobisty, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek. Jeśli nie mamy czasu, nasi
urzędnicy z Urzędu Stanu Cywilnego wydrukują gotowy
formularz, który trzeba tylko własnoręcznie podpisać. Jeśli nie mamy zdjęcia do dowodu, to nie problem. Wykonujemy bezpłatnie na miejscu fotografie w naszym urzędzie.
Gdy dowód będzie już gotowy, poinformujemy o możliwości jego odbioru. Jeśli mieszkaniec zostawi swój numer telefonu, a dowód dojdzie do nas wcześniej, niezwłocznie go
o tym poinformujemy.

Zapłać kartą, blikiem, telefonem
W Biurze Obsługi Mieszkańca każde stanowisko wyposażyliśmy w terminal płatniczy. Na
miejscu można płacić kartą, blikiem, telefonem
czy zegarkiem. Część naszych sołtysów zdecydowało się na przyjmowanie wpłat za podatki
przy pomocy terminali. Kartą mogliśmy zapłacić u przedstawicieli: Boryszewa, Dziechcińca,
Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu oraz Żanęcina.

Nasi mieszkańcy mogą uzyskać najważniejsze informacje
na temat obszaru gminy poprzez stronę http://sip.gison.pl/
wiazowna. Dzięki udostępnionym w portalu informacjom
z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można w prosty sposób sprawdzić, jakie jest
przeznaczenie w planie miejscowym dla wybranej działki
oraz dowiedzieć się, dla jakich obszarów plany miejscowe
są w trakcie sporządzania. Wyszukiwarka pomoże znaleźć
interesującą nas działkę. Wystarczy numer ewidencyjny lub
numer adresowy budynku. Aby wyszukać dany obszar, wystarczy wpisać w oknie „Wyszukaj działkę” nazwę obrębu
geodezyjnego oraz numer działki.
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NGO – współpraca, która się opłaca
Dzięki ścisłej współpracy różnych środowisk mogliśmy podejmować skuteczne działania i realizować wspólne
cele na rzecz naszych mieszkańców.
To właśnie współpraca jest gwarancją osiągnięcia najlepszego rezultatu.
A kooperacja z organizacjami pozarządowymi naprawdę się opłaca!
Na tę współpracę w 2021 r. przeznaczyliśmy 675 040 zł. Podstawą prowadzonych

działań były wieloletni i roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi, na podstawie których z rozmysłem mogliśmy dzielić publiczne
pieniądze pomiędzy organizacje pozarządowe, w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Zadania, które były
realizowane, obejmowały różne dziedziny: działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym, wspieranie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. My
ogłaszaliśmy konkursy ofert, a organizacje pozarządowe przedstawiały nam
swoje propozycje realizacji zadań. Mogły również występować o tzw. „małe
granty”, czyli środki do 2 tys. zł na proponowane przez nie zadanie.


Dofinansowanie działań realizowanych w 2021 r.
Organizacja
KS Advit
Wiązowna

Środki
174 840 zł

KS Glinianka

52 000 zł

LUKS Rzakta

25 000 zł

GKTS Wiązowna

207 500 zł

UKS Zakręt

40 000 zł

UKS Fast-Step

12 000 zł

Klub Team
ZabieganeDni

12 000 zł

Bractwo Strzelców Kurkowych
Lechity
Pro Fortalicium
Związek
Harcerstwa
Polskiego
Stowarzyszenie
„KROKUS-WIĄZOWNA”

Fundacja
Inspirująca

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Gliniance
Stowarzyszenie
„JESTEŚMY!”
Stowarzyszenie
„Bądźmy Razem”
Stowarzyszenie
„Więzy”
Razem:

Nazwa zadania
Prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo-sportowe dorosłych, szczególnie dla seniorów”
Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział
drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych
Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział
drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych
Organizacja miniturnieju „Rodzinne granie”
Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział
drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych
Zakup niezbędnych urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego w Rzakcie
Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna, udział
zawodników i drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych
Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna
Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie zapasów, grapplingu i brazylijskiego jiu-jitsu dla mieszkańców
gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach w latach 2019–2022
Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna
Fast-Step Halloween Party
Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m
(dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę
Aktywna sobota Gminy Wiązowna

1 000 zł Organizacja otwartych zawodów strzeleckich z udziałem strzelców z kraju i z zagranicy
Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia
5 000 zł Przedmościa Warszawa z 1940 r.
Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna
10 000 zł połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej,
terenoznawstwa i ochrony przyrody
35 000 zł Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin „Klub Razem z Nami”.
4 700 zł Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social
mediów dla młodzieży i dorosłych
10 000 zł Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”
spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom
8 500 zł Organizacja
postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych
5 000 zł Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii
i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji
7 500 zł Organizacja
multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa
25 000 zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi
30 000 zł Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem
8 000 zł Organizacja
imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych
2 000 zł Wystawa i warsztaty edukacyjne „Dbamy o ziemię”
675 040 zł
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Ochotnicze Straże Pożarne.
Inwestycja w bezpieczeństwo
Gmina zapewnia gotowość bojową
gminnym jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych. W tym celu w budżecie gminy w 2021 r. zabezpieczono
środki w wysokości 180 000 zł, które
zostały w całości wykorzystane przez
trzy ochotnicze straże pożarne.
W ramach ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach przekazaliśmy strażakom środki
w wysokości 65 485,50 zł. Samorząd
gminy mając na uwadze fakt, iż w zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy mieszkańców swój duży wkład mają
strażacy z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, w roku 2021 r.
przekazał na remont powiatowej strażnicy środki w wysokości 15 000 zł.
Ponadto OSP Glinianka otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 950 zł na
zakup sześciu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, w skład której
wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty
strażackie, ubranie specjalistyczne i rękawice. OSP Wiązowna dostała 10 000
zł na zakup piły spalinowej, pilarki spalinowej, drabiny i prądownic. W ramach
programu „Mazowieckie Strażnice OSP2021” OSP Malcanów dostała 25 000 zł
na modernizację podłogi w garażu strażnicy poprzez ułożenie warstwy z żywicy
na powierzchni garażu.
Wsparciem dla druhów ochotników były
środki przeznaczone przez mieszkańców

Nowy sprzęt dla OSP Wiązowna

Wyjazdy na akcje ratowniczo-gaśnicze w latach 2019 – 2021
Jednostka OSP

2019 r.

2020 r.

2021 r.

OSP w Gliniance

96

115

97

OSP w Malcanowie

124

105

137

OSP w Wiązowna

160

200

237

Razem:

380

420

471

naszej gminy w ramach funduszy sołeckich. OSP w Gliniance otrzymało 4 000
zł, OSP w Malcanowie 3 000 zł, a OSP
w Wiązownie 8 000 zł. Strażacy za środki
te otrzymali najnowszy sprzęt, który wykorzystują w czasie akcji ratowniczych.
Są to m.in. rękawice techniczne i wyposażenie torby medycznej (OSP w Gliniance), detektor, wąż, pilarka, łańcuch
(OSP w Malcanowie), radiotelefon, rozdzielacz, redukcja, lanca (OSP w Wiązownie). W celu ułatwienia trudnej służby
strażaka, samorząd gminy zdecydował
się na podpisanie z Państwową Strażą
Pożarną w Otwocku porozumienia w zakresie profesjonalnego prania i konserwacji ubrań używanych przez strażaków
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Na ten
cel zabezpieczono w budżecie 3 300 zł.
Druhowie ochotnicy, jak każdego roku,
pomagali przy realizacji 41. Półmaratonu
Wiązowskiego, który dzięki ich udziałowi przebiegł spokojnie i przy zachowaniu
pełnego bezpieczeństwa dla uczestników. Strażacy z OSP w Gliniance w ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu
Honorowych Dawców Krwi „Legion”,
w 2021 r. zorganizowali cztery zbiórki,

podczas których pozyskano około 80 litrów krwi. Samorząd Gminy Wiązowna
dofinansował to przedsięwzięcie dotacją
w wysokości 7 500 zł.
Na początku lipca 2021 r., w wyniku nawalnych opadów deszczu, doszło do przelania się rowów melioracyjnych i zbiornika
wodnego w Dziechcińcu. W akcji odpompowywania wody, okładania posesji workami z piaskiem, udrożniania rowów
uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Otwocka i ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna
i miasta Otwock. W pomoc zaangażowani byli też przedsiębiorcy mieszkający na
terenie gminy, dysponujący koparkami
i pojazdami ciężarowymi do przewożenia
piasku. Akcja ratunkowa trwała ponad
10 godzin. W wyniku sprawnej interwencji udało się uratować domy i budynki gospodarcze przed zalaniem ich wewnątrz.
Usuwanie skutków podtopienia trwało
jeszcze kilka następnych dni. Na walkę ze
skutkami ulewy wydatkowaliśmy ponad
30 000 zł.
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Zdrowia (na trudne czasy)!
Mimo pandemii rok 2021 obfitował
w szereg wydarzeń, akcji, spotkań,
warsztatów, konkursów, pikników,
debat, konferencji, projektów i działań profilaktycznych zorganizowanych
z myślą o mieszkańcach gminy. Nasz
cel jest tylko jeden – zdrowe i aktywne społeczeństwo. Tego trzeba sobie
życzyć w trudnych, wymagających
czasach.
Wiele działań związanych było z pandemią Covid-19. Pozyskaliśmy dotację i utworzyliśmy pierwszy w powiecie
otwockim Powszechny Punkt Szczepień,
w którym wykonano 4730 szczepień
przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Doraźnie działały też mobilne punkty szczepień
w Gliniance, Malcanowie i Zakręcie. Zapewniliśmy bezpłatny transport osobom
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Skorzystało z niego 78 osób. Także w ośrodkach
zdrowia w Wiązownie i Gliniance szczepiono przeciw koronawirusowi. Poziom
wyszczepienia mieszkańców Gminy Wiązowna na 31 grudnia 2021 r. wyniósł
58,1%.
Zdobyliśmy III miejsce w konkursie
„Rosnąca Odporność”, który promował
gminy, które osiągną najwyższy poziom
zaszczepienia swoich mieszkańców, pomiędzy 1 sierpnia a 31 października
2021 r. Za zdobycie brązowego medalu otrzymaliśmy 250 tys. zł, które wydamy na działania prozdrowotne, przede
wszystkim na dokumentację projektową nowych przychodni lekarskich.

Akcja Biała Wstążka 2021

Podjęliśmy również współpracę z ośrodkami zdrowia
w Wiązownie i Gliniance, które wykonały 262 darmowe
szczepienia przeciwko grypie
mieszkańców między 65 a 75
rokiem życia. Na ten cel przeznaczyliśmy 14 410 zł.

Anna Maria Wesołowska
podczas spotkania z młodzieżą

W październiku zorganizowaliśmy spotkanie z sędziną Anną Marią
WESOŁOWSKĄ „Bezpieczna szkoła –
różne barwy agresji i przemocy”. Udział
w nim wzięło ponad 400 dzieci, 30 rodziców oraz 50 osób ze służb mundurowych
i oświaty. Nasz gość poruszył ważne tematy dotyczące przemocy, ochrony dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami,
konfliktem z prawem, przemocą fizyczną i psychiczną, cyberprzemocą oraz
uzależnieniami.
W listopadzie w ramach dorocznej akcji
„Biała Wstążka” odbyło się ponad 100
różnego rodzaju akcji: spotkań, zajęć,
przedstawień, konkursów czy zawodów
sportowych. W ramach akcji prowadzone
były porady i specjalistyczne dyżury telefoniczne. Zorganizowano też dodatkowe wsparcie: psychologów, pracowników
socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień.
W ubiegłym roku przekazaliśmy dotacje
organizacjom pozarządowym na różnego
rodzaju działania, m.in.:
1) 
Stowarzyszeniu „Bądźmy Razem” na
„Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym” (30 tys. zł);

2) 
KS Advit na prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dorosłych” (20
tys. zł);
3) Stowarzyszeniu „KROKUS-WIĄZOWNA” na „Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na
terenie Gminy Wiązowna” (35 tys. zł);
4) 
Fundacji Inspirująca na projekt „Festiwal zdrowia” – zajęcia i wykłady
z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów
(10 tys. zł) i na konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii
i psychologii dla mieszkańców gminy
(5 tys. zł);
5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance na organizację i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa
(7,5 tys. zł).
To tylko część naszych działań. Pozostałe zostały opisane w „Rocznym raporcie monitorującym z realizacji strategii
ochrony i promocji zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025 za 2021 rok”
dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna w zakładce:
Sprawozdawczość.


Powszechny Punkt Szczepień w Wiązownie
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Razem
na rzecz
seniorów
Osób w wieku emerytalnym jest w naszej gminie 2154 (1418 kobiet w wieku 60+ i 736 mężczyzn w wieku 65+).
Wiele instytucji i organizacji skupia
swoje działania właśnie na pomaganiu
naszym najstarszym mieszkańcom.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Dzienny Dom „Senior+”
Ma siedzibę w Woli Karczewskiej
i w 2021 r. obchodził szóstą rocznicę swojej działalności. Pod jego opieką
znajduje się 30 osób. Poszerzono zakres usług o: zabiegi pielęgnacyjne oraz
masaże gorącymi kamieniami i bańkami chińskimi. Wprowadzono dodatkowe
warsztaty artystyczne z: wełny czesankowej, malowania, projektowania oraz
zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania.
Wprowadzono zajęcia dla osób po udarze. Pojawiły się też nowe akcje: „Dzień
sportu” i „Dzień z historią”. Nawiązano
współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu Warszawy.

Rada Seniorów Gminy Wiązowna
Rada prowadzi działania na rzecz seniorów z całej gminy. Członkom rady,
którzy zostali wybrani przez seniorów
z całej gminy, przekazywano informacje
dotyczące szczepień dla seniorów przeciw Covid-19 i przeciwko grypie, a także

Seniorzy
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informacje dotyczące Narodowego Spisu
Powszechnego. Oni przekazywali je dalej, promując działania na terenie całej
gminy. Ponadto została zaprezentowana
oferta nowych usług społecznych dedykowanych osobom starszym realizowanych przez Centrum Usług Społecznych
Gminy Wiązowna oraz usługa „Mobilny
mieszkaniec” Gminy Wiązowna.

działa przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie i Rady Seniorów Gminy Wiązowna. Więcej informacji
na temat działalności Akademii można
uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wiązownie pod nr tel. 22 180 00 41,
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Teatr Seniorów

Klub „Senior+” w ramach swojej działalności w 2021 r. objął swoim wsparciem 29 seniorów. Klub działa trzy razy
w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Seniorzy są dowożeni na zajęcia.
Klub „Senior+” działa na zasadzie grupy samopomocowej i działań woluntarystycznych. Seniorzy w ramach klubu
objęci są wsparciem terapeutów, fizjoterapeuty oraz pielęgniarki. Uczestnicy
biorą udział w zajęciach, warsztatach,
wycieczkach oraz w wielu różnych wydarzeniach organizowanych na terenie
gminy Wiązowna.

Fundacja „To lubię” w 2021 r. w ramach
projektu finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego dla Teatru Seniorów przygotowała autorski spektakl
teatralny „Opowieści na podwieczorek”
na bazie osobistych opowieści seniorów
z Gminy Wiązowna. Powstały utwory literackie: wiersze, piosenki i opowiadania o ich troskach, problemach, lękach,
ale też o tym, co jest najważniejsze w życiu. Seniorzy zaprezentowali się podczas
ośmiu występów. Spektakle były realizowane przy współpracy z lokalnymi
Ośrodkami Kultury. W projekcie wzięło
udział 16 seniorów.

Klub „Senior+”

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”
Wiązowska Akademia Seniora
Akademia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2021 r. Powstały plany i założenia. Spotkania dla wszystkich
seniorów odbywają cyklicznie, w każdy
czwartek w godzinach 16.00 – 18.00 –
wstęp wolny. Nie obowiązują zapisy. Seniorzy sami tworzą to miejsce, spędzając
czas twórczo, atrakcyjnie, kreatywnie, ale
przede wszystkim w doborowym towarzystwie. Seniorzy organizują wyjazdy,
warsztaty kreatywne, zajęcia terapeutyczne. Wiązowska Akademia Seniora

Skupia 187 członków. Prowadzi działania na rzecz aktywizacji seniorów poprzez liczne prelekcje, warsztaty, wyjazdy
jedno- i wielodniowe, wyjścia do teatru.
Jego członkowie aktywnie uczestniczyli
w życiu społecznym gminy i brali udział
w wydarzeniach kulturalnych, charytatywnych, pomocowych. W 2021 r. zorganizowało dla seniorów np. „Bal Seniora”,
Wigilię, Spartakiadę oraz Dzień Seniora.
Działalność stowarzyszenia koncentrowała się także wokół tematu szczepień
przeciwko Covid – 19 oraz organizowania grup samopomocowych w czasie
pandemii.
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Skuteczne pomaganie w nowoczesnym stylu
Gminna opieka społeczna w 2021 r.
zmieniła swoje oblicze. Dzięki pozyskanej dotacji – 2 149 406 zł – budynek w Radiówku przeszedł generalny
remont i stał się siedzibą Centrum
Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Uruchomiliśmy też szereg nowych, bezpłatnych usług dla naszych
mieszkańców.
Na zlecenie CUS w 2021 r. przeprowadzono „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wiązowna”.
Dzięki temu unaoczniliśmy najważniejsze problemy oraz określiliśmy potrzeby
naszych mieszkańców. Dane i zebrane
informacje pozwoliły stworzyć Program
„Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Stał się on podstawą działań
przekształconego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Usług
Społecznych Gminy Wiązowna.
CUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum
Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. Jest to pilotażowy projekt, który – oprócz Gminy
Wiązowna – realizuje tylko 40 gmin na
terenie całej Polski.
W budynku Domu Społecznego w Radiówku przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczeń i dostosowaliśmy je do
funkcjonowania nowo powstałego CUS.
Powstały m.in. profesjonalny pokój fizjoterapeutyczny, pomieszczenia wraz z wyposażonym aneksem kuchennym dla Klubu
Młodzieżowego, Młodzieżowego Centrum
Kompetencji oraz Klubu Zdrowego Stylu
Życia. Wydzielono odrębne: pomieszczenie dla Biura Obsługi Mieszkańców, pokój
przyjęć interesantów, pomieszczenia do
indywidualnej pracy z klientami oraz sale
spotkań grupowych. Jednocześnie przygotowano nowe pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu
zwiększyła się liczba pracowni, w których
odbywają się zajęcia WTZ.
Podczas remontu odnowiono pomieszczenia w budynku na wszystkich trzech
kondygnacjach oraz w piwnicy, co zdecydowanie poprawiło komfort obsługi
klientów i warunki pracy zatrudnionych
pracowników. Budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Kadra CUS to grupa
wykwalifikowanych osób
Wykonano także odprowadzenie wód
deszczowych. Remont kosztował 1 287
575 zł, w tym środki własne to 907 610
zł, a pochodzące z dofinansowania z Unii
Europejskiej – 379 965 zł.
Oprócz wykonanego remontu, uruchomiliśmy bezpłatne usługi skierowane do
wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna niezależnie od dochodu i statusu społecznego. W 2021 r. skorzystało z nich:
1. fizjoterapia – 45 osób;
2. złota rączka – 10 osób;
3. psycholog dla dorosłych – 6 osób;
4. psycholog dla dzieci – 5 osób;
5. Klub Młodzieżowy – 15 uczestników;
6. Młodzieżowe Centrum Kompetencji –
11 uczestników.
Cały czas można się rejestrować do skorzystania z usług: tel. 22 780 46 59 email: bom@cuswiazowna.pl.

Wsparcie dla małych i dużych

CUS organizuje wsparcie dla rodzin przeżywających trudności. W kryzysie opiekuńczo-wychowawczym pomaga im
asystent rodziny, który w 2021 r. objął
swoim wsparciem 23 rodziny, w tym 39
dzieci. Z rodziną, która wyrazi chęć współpracy, opracowywana jest diagnoza oraz
plan działania. Koordynatorem wsparcia

jest pracownik socjalny. Do pracy z rodziną wykorzystywane są różnorodne
techniki i metody diagnostyczne. Już po
pierwszych spotkaniach widać efekty. Rodzina w kryzysie może również skorzystać
bezpośrednio z pomocy psychologa.
CUS prowadzi cztery świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego. Ich praca w 2021 r. była utrudniona
ze względu na Covid-19. W zajęciach
w świetlicach uczestniczyła łącznie grupa 128 dzieci. Ogólny koszt utrzymania wyniósł 160 547,12 zł. Z tego kwota
86 926,89 zł stanowiła dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Projektu Bezpieczna „Przystań”, a reszta środków z tzw. korkowego. Dzieci podczas pobytu w świetlicy
miały zapewnioną opiekę po zajęciach
szkolnych i posiłek. Organizowano zabawy, zajęcia sportowe i plastyczne, wyjazdy do kina, imprezy okolicznościowe.
W ramach projektu prowadzono zajęcia
z socjoterapeutą, psychologiem, wprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyka, języki obce,
zajęcia z ekspresji), prowadzono działania profilaktyczne oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin.


Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
MCW, działające w ramach CUS, zrzesza 80 wolontariuszy ze wszystkich gminnych szkół. Corocznie młodzi ludzie biorą udział w akcjach promowania zdrowego stylu życia, wspierania seniorów oraz dla dzieci. Wolontariusze są na każdej
imprezie charytatywnej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury czy Gminę Wiązowna. Wspierają ogólnopolskie akcje, np. „Szlachetna paczka” czy WOŚP,
angażują się w pikniki oraz wydarzenia kulturalne, promują czytanie i angażują
się w działania międzypokoleniowe. Uczestniczą w warsztatach, koncertach oraz
wydarzeniach sportowych.
Zapraszamy do współpracy, tel. 785 138 995, e-mail: wolontariat@cuswiazowna.pl
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Nowe propozycje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
USŁUGA

ZAKRES

SZCZEGÓŁY

„Złota rączka – mobilny konserwator”

Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących naprawach
w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. Ze szczególnym uwzględnieniem
napraw poprawiających bezpieczeństwo domowników.

Dla mieszkańców naszej gminy, którzy:
ukończyli 70. rok życia lub posiadają
orzeczenie o niepełnosprawności lub są
samotnymi rodzicami.

Pomoc psychologiczna

Dla osób, które mierzą się z nagłym kry- Dla mieszkańców naszej gminy bez
zysem w życiu lub potrzebują wsparcia ograniczeń wiekowych.
w rozmowie. Pomożemy doraźnie, ale
także wesprzemy w dotarciu do osób
i instytucji, które takiej pomocy mogą
udzielić systemowo i długoterminowo.

Młodzieżowe Centrum Kompetencji

Dla młodzieży, która podczas zajęć bęDla młodzieży z naszej gminy w wieku
dzie rozwijać swoje umiejętności spo16 – 18 lat.
łeczne, otrzyma pomoc w budowaniu
pozytywnej samooceny, a – w ramach
warsztatów i szkoleń – przygotuje się do
pierwszych aktywności na rynku pracy.

Fizjoterapia

Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. Prowadzimy zajęcia z: kinezyterapii i fizykoterapii.

Dla dorosłych mieszkańców gminy, posiadających skierowanie od lekarza
rodzinnego.

Klub „Zdrowego Stylu Życia”

W ramach zajęć przewidziano m.in. porady dietetyka i usługi motywatora,
tworzenie planów żywieniowych i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmocnienie czterech filarów
zdrowego stylu życia, jakim są: dieta,
ruch, sen i relaks.

Dla dorosłych mieszkańców gminy.

Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej

Asystent pomaga m.in. w dotarciu do
wybranych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego
rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placówki oświatowej.

Dla osób z umiarkowanym i znacznym
stopniem niepełnosprawności, dzieci do
lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji lub o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Opieka wytchnienia

Zadaniem opiekuna jest odciążenie
członków rodzin lub opiekunów osób
z niepełnosprawnościami podczas wykonywania codziennych obowiązków
oraz czasowe zastępstwo w sytuacji,
gdy opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich
obowiązków.

Dla mieszkańców gminy. Opiekunowie osób sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Wsparcie osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy
W 2021 r. przygotowaliśmy szereg działań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Były to m.in.:
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej – dla grupy 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – dla grupy 25 osób chorujących psychicznie.
4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – wsparcie otrzymało 16 osób z niepełnosprawnościami, zatrudniono 12 asystentów. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (9192 780 zł).
5. Program „Opieka wytchnieniowa” – program całkowicie finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, kwota dofinansowania wyniosła (84 456 zł) dla sześciu rodzin.
Katalog usług realizowanych przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna jest zdecydowanie szerszy, zachęcamy do
śledzenia strony internetowej oraz profilu społecznościowego CUS. Pełną informację oraz aktualne działania znaleźć można
na stronie: www.cuswiazowna.pl
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Edukacja ekologiczna
na pierwszym miejscu
Do naszego systemu śmieciowego
wpisanych jest już 13 799 osób, a w
2020 r. – 13 664. Od samych mieszkańców odebrano 6121,52 ton odpadów, w tym 4016,6 ton zmieszanych.
Na jednego mieszkańca przypada zatem 443,63 kg śmieci. Statystyczna
czteroosobowa rodzina mieszkająca na terenie naszej gminy w ubiegły roku wyrzuciła blisko 2 tony
śmieci! Ich odbiór, przetwarzanie i finansowanie tego systemu to spore
przedsięwzięcie.
Śmiecimy MY

W 2021 r., tak jak w latach poprzednich,
odpady komunalne z terenu gminy Wiązowna odbierała i zagospodarowywała
firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska.
Zmiany w przepisach sprawiły, że od
czerwca 2021 r. wszyscy są zobowiązani
segregować śmieci.
Doszło do zmiany w stawce opłat za
śmieci. Za odpady zbierane selektywnie wynosiła ona 34 zł. Zgodnie z nowym prawem wprowadziliśmy ulgę dla
mieszkańców za kompostowanie biodpadów. Aż 30% nieruchomości z terenu
gminy objętych systemem zadeklarowało kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Wysokość udzielonej zniżki
za posiadanie kompostownika wyniosła
w sumie 144 880,56 zł.
Dwukrotnie w ciągu 2021 r. zorganizowaliśmy odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

elektronicznego. W ramach akcji zebrano łącznie ponad 350 ton odpadów wielkogabarytowych. W Emowie działa
stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.
Właściciele nieruchomości, w ramach
ponoszonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogli do PSZOK-u bezpłatnie oddać
m.in. odpady zbierane w sposób selektywny, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne wytworzone
w gospodarstwach domowych, odpady
wielkogabarytowe czy odpady budowlane. W 2021 r. oddali w sumie ponad
445 ton!
Kładziemy nacisk na legalne pozbywanie się przez mieszkańców wyrobów
zawierających azbest. W 2021 r. z terenu gminy Wiązowna odebrano wyroby
z azbestu z 100 prywatnych posesji, dzięki temu zutylizowane zostało ponad 202
tony. Całkowity koszt zadania z dotacji
zewnętrznej i środków gminnych wyniósł
89 684,27 zł.

Od 2021 r. działa ogólnopolska Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).
To ewidencja, która zbiera informacje dotyczące rodzaju stosowanych systemów
grzewczych w budynkach. Celem jej
stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów". Jest to jedno
z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Każdy właściciel bądź zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW, jest zobowiązany
złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw. Ten obowiązek dotyczy też domków letniskowych,
w których na przykład, jest kominek. Do
końca 2021 r. z terenu gminy do CEEB
wpisanych zostało 1202 źródeł ciepła.

Dbamy, czym oddychamy

Nasi mniejsi bracia

Dzięki porozumieniu z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od marca
w Urzędzie Gminy Wiązowna funkcjonuje
gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem
na wymianę źródła ciepła uzyskają
w nim kompleksową pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz

Śmieci zebrane w Gminie Wiązowna w 2020 i 2021 r.
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o końcową płatność po zakończeniu inwestycji. Do końca 2021 r. złożono za
pośrednictwem gminy 58 wniosków.
Z raportu otrzymanego z WFOŚiGW wynika, że mieszkańcy naszej gminy złożyli
do programu „Czyste Powietrze” łącznie
72 wnioski. W ramach gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2021 r.
przyjęte zostało 79 wniosków. Ostatecznie rozliczono 61 wniosków o przyznanie
dotacji na wymianę „kopciucha”. Z budżetu Gminy Wiązowna na ten cel wydatkowano łączną kwotę 274 500 zł.

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Walka z bezdomnością zwierząt to jeden z ważnych elementów w działaniach
gminy. W ramach programu, który prowadzimy od 2017 r., sfinansowaliśmy sterylizację i kastrację 85 psów (w 2020 r. – 68)
oraz 145 kotów (w 2020 r. – 184), zaś czipy wszczepiono 91 zwierzakom (w 2020 r.
– 52). Na zabiegi wydaliśmy 36 500 zł. Do
schroniska dla zwierząt w Celestynowie
z terenów gminy oddano 17 psów i jednego kota, z czego 9 psów i kot znalazł
nowego właściciela. Na opiekę w schronisku wydaliśmy 40 800 zł. Na opiekę weterynaryjną – wypadki i leczenie zwierząt
– wykorzystano 36 484 zł. W kolejnych
numerach naszego biuletynu promowaliśmy adopcję bezdomniaków. Zachęcamy do wspierania schroniska – poprzez
wsparcie finansowe lub wolontariat. Więcej informacji o działalności schroniska na
stronie http://www.celestynow.toz.pl/
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Jak o ekologii rozmawiamy z najmłodszymi
Nie da się budować świadomości i odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców bez inwestowania w edukację najmłodszych. Dlatego w 2021 r. przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych, które w dłuższej perspektywie mają
pomóc nam w odpowiedzialnym gospodarowaniu naszym środowiskiem, część z nich opisujemy poniżej.

Przedszkole w Pęclinie

W ramach zbiórki surowców
wtórnych udało się pozyskać 350
kg korków. Zorganizowano również zbiórki elektrośmieci w ramach akcji „Zbieraj z klasą”,
konkurs na „Marzannę” z surowców wtórnych, ekologiczny pokaz
mody wiosennej, a „Dzień Ziemi” uczczono, sprzątając pobliski las. Po raz kolejny zorganizowano akcję
„Orzechy dla ZOO”. Odbyły się też konkursy o tematyce związanej z ekologią, np. „Ozdoba Jesienna” i „Kapelusz Pani Jesieni”. W grudniu przedszkolaki spotkały
się z eko-Mikołajem.

Przedszkole w Wiązownie

Przedszkolaki z Wiązowny dzielnie
sprzątały naszą planetę podczas
akcji „Sprzątanie Świata”. W placówce prowadzono zbiórkę makulatury i nakrętek. Podczas Dnia
Ziemi zasadzono krzewy w ogrodzie przedszkolnym. Odbył się też pokaz ekomody
gazetowej. Dzieci brały udział w warsztatach ekologicznych „Spotkanie z Błękitkiem” oraz konkursie „Ziemia – Planeta moich marzeń”. Przedszkole brało udział
w akcji „Mamo, Tato wolę wodę” czy „Ekokwiatoumilacze – witamy wiosnę”.

Przedszkole w Woli Duckiej

Przedszkolaki z Woli Duckiej bardzo
chętnie biorą udział w licznych projektach o tematyce ekologicznej.
W 2021 r. były to akcje m.in. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz
„Mamo, Tato wolę wodę”. W przedszkolu wdrożono również program
edukacyjny „W zgodzie z przyrodą”. Dzieci uczestniczyły w konkursie „Zero waste”. Podczas corocznej akcji
„Sprzątanie Świata” dzielne maluchy wraz z kadrą wysprzątały swoją okolicę ze śmieci.

Przedszkole w Zakręcie

Maluchy i starszaki z Zakrętu wzięły udział w ogólnopolskim projekcie „Z darami natury świat nie jest
ponury” oraz projekcie ekologicznym „Gramy w zielone”. Przedszkolaki, ja co roku, uczestniczyły w akcji
„Sprzątanie Świata”, a podczas Dnia Drzewa zasadziły wiąz w ogrodzie. Odbyły się również liczne warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej, m.in. „Karton
i jego drugie życie – ekotorby”.

Szkoła w Gliniance

Placówka brała udział w całorocznej zbiórce plastikowych korków
dla Hospicjum Dziecięcego „Promyczek”. Pierwszoklasiści zasadzili
też pamiątkowe lipy z okazji ślubowania. W ramach obchodów Dnia
Ziemi dzieci wspólnie z rodzicami sadziły drzewa,
zbierały śmieci, wykonywały plakat „Przywróć Ziemi
czyste powietrze”. W szkole zorganizowano rodzinny konkurs plastyczny „Leśne zwierzęta artystycznie”, a klasy realizowały projekt „Wybieram wodę”.

Szkoła w Malcanowie

W szkole w Malcanowie realizowany jest Ogólnopolski Program
Edukacyjny „Zbieraj baterie i telefony” oraz Program Edukacyjny
„BRITA” – filtrujemy dla Bałtyku.
Dzieci brały udział w projekcie
„Jem zdrowo i kolorowo”, „Sam
o zdrowie dbam” oraz w projekcie z okazji Światowego Dnia Wody pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Podczas edukacji zdalnej uczniowie
brali udział w lekcjach online „EKO(TO)Logiczne”.
Uczniowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Szkoła w Wiązownie

Samorząd uczniowski zorganizował akcję proekologiczną
„Ekozadania” w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Z okazji
Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Lasu odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej oraz
sprzątanie terenu wokół szkoły.
Dzieci obchodziły również Światowy Dzień Dzikiej
Przyrody, przygotowując ciekawe prace plastyczne.

Szkoła w Zakręcie

Uczniowie ze szkoły w Zakręcie
prowadzili zbiórkę nakrętek, brali udział w akcji sprzątania najbliższej okolicy „Myślę, więc nie
śmiecę”. Realizowano bloki tematyczne „Mali strażnicy przyrody”,
„Przyroda twoi przyjacielem”, „Zagrożona planeta” mające na celu
uświadomienie konieczności dbania o środowisko
naturalne, segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania. Przygotowano występ i plakaty
z okazji „Dnia Ziemi”.
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Inwestycja w przyszłość
Z roku na rok rośnie liczba dzieci w naszych placówkach oświatowych. We
wrześniu 2021 r. edukację w naszych
szkołach podstawowych rozpoczęło 1
448 uczniów – o 98 więcej niż w analogicznym czasie w 2020 r. W oddziałach
przedszkolnych, czyli „zerówkach”,
znalazło się 210 dzieci (o 14 więcej niż
w 2020 r.), zaś w gminnych przedszkolach mieliśmy 452 dzieci (o 31 więcej niż w 20220 r.) Łączna liczba dzieci
w naszych placówkach oświatowych

wynosiła 2 110 i była o 143 wyższa niż w 2020 r. i o 228 wyższa niż
w 2019 r.
Kwota subwencji wyniosła 17 846 641
zł i była o 1 701 847,00 zł wyższa niż
w 2020 r. Jednocześnie jednak wydatki
bieżące na placówki oświatowe w 2021 r.
wyniosły 30 339 986,39 zł i były o 3 742
087 zł wyższe niż w 2020 r. Przyczyną
takiego wzrostu była głównie większa
liczba dzieci, co wprost przełożyło się na

Występ
przedszkolaków
z Woli Duckiej

Jednostka

Wydatki bieżące
w 2021 r. (zł)

Liczba dzieci
(30.09.2021 r.)

Liczba nauczycieli (etat)

większą liczbę godzin w arkuszach organizacyjnych szkół i wyższe nakłady na
wynagrodzenia nauczycieli. Oprócz tego
wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz odnotowano ogólne wzrosty cen, co wpłynęło na wzrost
kosztów utrzymania. To oznacza, że wydatki na oświatę rosną ponad dwa razy
szybciej niż subwencja.
W 2021 r. zorganizowaliśmy półkolonie zimowe („Ferie blisko domu”) i letnie („Wakacje blisko domu”) dla dzieci w czterech
szkołach podstawowych na terenie gminy
Wiązowna. Półkolonie zimowe, mimo że
odbywały się w reżimie sanitarnym – bez
wycieczek i wyjść grupowych – należały
do bardzo udanych. Łącznie wzięło w nich
udział 116 uczniów z klas I-IV. Latem zaś,
w pierwszym miesiącu wakacji, odbyły się
„Wakacje Blisko Domu”. Każdy z turnusów
obfitował w wiele atrakcji. Wychowawcy
dokładali wszelkich starań, by urozmaicić
uczestnikom ten letni czas. W każdej ze
szkół odbywały się zajęcia integracyjne,
plastyczne, sportowe, warsztaty kulinarne, wyjazdy na basen. W sumie w akcji
wzięło udział 467 uczestników. Koszt organizacji półkolonii zimowych i letnich
wyniósł 85 627,09 zł.


Liczba
nauczycieli

Liczba pracowników administracyjnych (etat)

Liczba pracowników administracyjnych

dane wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Przedszkole
w Pęclinie

2 027 671,02

109

14,41

16

10

10

Przedszkole
w Woli Duckiej

1 188 970,21

96

8,75

10

6,5

7

Przedszkole
w Wiązownie

2 185 082,76

139

13,66

15

10

11

Przedszkole
w Zakręcie

1 473 064,03

108

11,33

13

7

7

Szkoła
Podstawowa
w Gliniance

5 949 203,09

407

43,33

46

16

17

Szkoła
Podstawowa
w Malcanowie

5 016 703,48

391

40,06

46

13,25

14

Szkoła
Podstawowa
w Wiązownie

7 854 765,05

555

65,15

68

15,5

16

Szkoła
Podstawowa
w Zakręcie

4 644 526,75

305

35,76

44

13

13

30 339 986,39

2110

232,45

258

91,25

95
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„Wiele kultur jedna Europa”

Grupa 20 uczniów z klas VII A, VII B i VIII ze
Szkoły Podstawowej w Zakręcie wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do Portugalii w ramach ponadnarodowej mobilność
uczniów „Wiele kultur jedna Europa”. Projekt o łącznej wartości 180 029 zł (94,29% to
środki z funduszy europejskich, a 5,71% z budżetu państwa) został zakończony w 2021 r.

„Poznaj Polskę”

Szkoła Podstawowa w Zakręcie wzięła udział
w ministerialnym programie „Poznaj Polskę”.
W październiku 2021 r. najstarsi uczniowie
wybrali się na całodniową wycieczkę do Żyrardowa, gdzie zwiedzili pałac Karola Dittricha Juniora, odbyli spacer po mieście,
którego szlak wytyczają wyjątkowe perły architektoniczne, odwiedzili „Industrialną zagrodę” – część Muzeum Lniarstwa. Koszt
wycieczki wyniósł 4 tys. zł (dotacja – 80%,
20% to wkład własny rodziców).

„Aktywna Tablica”

Szkoła Podstawowa w Wiązownie otrzymała 35 tys. zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna
Tablica”. Wkład własny z budżetu gminy wyniósł 8 750 zł. Razem koszt realizacji zadania
to 43 750 zł. W ramach projektu zakupiono
m.in. pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne i sprzęt multimedialny dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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Sukcesy naszych sportowców
Mimo trudnego okresu dla osób uprawiających sport ze względu na obostrzenia pandemiczne, zawodnicy
klubów sportowych działających na
terenie naszej gminy w minionym
roku jeździli na zawody i osiągnęli
wiele sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych.

Sportowcy zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym Zakręt wystartowali w 10
turniejach, na których zdobyli 128 medali, w tym: 48 złotych, 41 srebrnych i 39
brązowych. Do najważniejszych sportowych osiągnięć należy: zajęcie I miejsca
w klasyfikacji drużynowej w Polsce, złoty medal zdobyty przez Maję SALAMON
na Mistrzostwach Polski w Brazylijskim
Jiu Jitsu w Warszawie i srebrny medal
zdobyty podczas tych samych zawodów
przez Kacpra MAJSZCZYKA. Świetnie zaprezentowali się startujący w Mistrzostwach Polski w Grapplingu w Bytomiu,
gdzie po złoty krążek w formule GI (w kimonie) sięgnął Tomasz KISIEL, a srebro
GI zdobyła Maja SALAMON.
Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna może się pochwalić indywidualnym
wicemistrzostwem Mazowsza Juniorów
w Nadarzynie, Indywidualnym Mistrzostwem Polski Nauczycieli w Łodzi czy
brązowym medalem Mistrzostw Polski
Amatorów w Poczesnej. Niestety, drużynie seniorów nie udało się utrzymać
miejsca w I lidze.

Foto: Kluby sportowe, zawodnicy

Chłopcy z roczników 2012/2013 zrzeszeni w KS Advit Wiązowna grali w lidze
Orlików 2012 i w lidze Żaków 2013 obronili swoje miejsca w tabeli rozgrywkowej.
Z kolei dla drużyny z rocznika 2008, miniony rok 2021 był okresem pełnym nowych wyzwań i doświadczeń. Awans do
III ligi był nagrodą za dobrą postawę i zaangażowanie piłkarzy. Drużyna seniorska uczestniczy w rozgrywkach ligowych
MZPN. Zawodnicy rundę jesienną ukończyli na drugim miejscu w tabeli.
Piłkarze reprezentujący Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rzakta mogą pochwalić
się wicemistrzostwem B-klasy w sezonie
2020/2021, a wychowanek klubu z Rzakty – Wojtek ZAWADZKI – otrzymał zaproszenie i wziął udział w Mini Mistrzostwach
Europy rozgrywanych w Górze Kalwarii.
Wraz z kolegami zwyciężył w zawodach,
a indywidualnie odebrał nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju. Drużyna
seniorska Klubu Sportowego Glinianka
zdobyła tytuł mistrza wiosny B klasy w sezonie 2020/2021, w ostatecznie zajmując piąte miejsce na końcu sezonu. Wartą
przypomnienia jest też dobra postawa
piłkarzy z Glinianki w Pucharze Polski.

W tych rozgrywkach drużyna KS Glinianka awansowała aż do III rundy.
Wspaniałymi wynikami skończyli sezon nasi młodzi mieszkańcy zrzeszeni
w Szkole Tańca Fast-Step, która w 2021 r.
została wyróżniona nagrodą „Złoty
Wiąz”. Pary taneczne: Patryk RUSZCZYK
i Julia POGORZELSKA, Bartłomiej ZGUTKA
i Maja DĄBROWSKA, Grzegorz MUŚNICKI
z Nelą SOBCZAK i Aleksandrą GAWRON
zajmowali czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski, Grand Prix Polski i wielu
innych turniejach w kategoriach wiekowych 12 – 13 oraz 14 – 15 lat. Bartosz
MUŚNICKI wraz z Julianną BIERNACKĄ
startowali w ogólnopolskich turniejach
tańca, zajmując miejsca medalowe.
Wiele radości przyniosły nam kolejne
sukcesy szachisty z Glinianki – Karola
MIELCUCHA – który w maju został wicemistrzem Mazowsza Juniorów w szachach klasycznych w kategorii chłopców
do 11 lat. W grudniu, na odbywających
się w Warszawie Mistrzostwach Mazowsza Juniorów do 11 lat w szachach błyskawicznych, Karol zajął trzecie miejsce.
Podczas rozgrywanego turnieju Teqball
Challenger Cup 2021, pierwszy raz w Polsce odbyły się zawody w kategorii kobiet.
Alicja BARTNICKA, mieszkanka naszej gminy, wywalczyła tam brązowy medal w grze
pojedynczej oraz drugi brąz w deblu, grając
w parze z Justyną BARTMAN. W październiku 2021 r. Alicja zdobyła złoto, grając
miksta, na odbywających się w Gliwicach
IV Mistrzostwach Polski Teqballa.
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Alicja Bartnicka
podczas
zawodów

Zawody w brazylijskim Jiu Jitsu

Zawody lekkoatletyczne
w szkole w Gliniance

Od lewej: Karol Mielcuch

Rozgrywki w tenisa stołowego w szkole w Wiązownie

UKS Zakręt – pamiątkowe foto po zawodach
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Foto: M. Sosnowska
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41. Półmaraton Wiązowski
inny niż wszystkie!
W Wiązownie pobiegliśmy po raz 41.
Ten półmaraton był jednak wyjątkowy. Nigdy przedtem nasza sztandarowa impreza sportowa nie odbyła
się w środku lata. Przyzwyczajeni do
chłodu i wiatru zawodnicy, tym razem
pobiegli w odmiennej aurze. I po raz
kolejny udowodnili, że potrafią pokonać każde wyzwanie!
Epidemia koronowirusa uniemożliwiła
nam organizację biegu w planowanym
na przełom lutego i marca terminie. Nie
poddaliśmy się jednak, mimo że logistycznie bieg był dla nas największym
wyzwaniem w historii. Zdecydowaliśmy
się walczyć, żeby piękna biegowa historia
właśnie nie została w 2021 r. przerwana.

Przygotowanie biegu wymagało od nas
nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. W pracy przy organizacji i zabezpieczeniu zawodników pomagało nam
blisko 700 wolontariuszy.
Mimo wszystkich utrudnień 41. Półmaraton Wiązowski odbył się w formie,
którą dobrze znamy. Był bieg główny,
Wiązowska 5-tka, biegi młodzieżowe
i – dostarczający ogrom emocji – Bieg
Krasnoludków. Na starcie półmaratonu
stanęło 1046 zawodników, Wiązowskiej
5-tki – 418, w biegach młodzieżowych
– 164, a w Biegu Krasnoludków – 188.
W biegu głównym zwyciężyli Izabela Paszkiewicz i Mykola IUKHYMCHUK,

Biegiem i na rowerze
W 2021 r. oznakowaliśmy czwarty z ośmiu zaplanowanych szlaków rowerowych. Wytyczyliśmy
też pierwszą na terenie gminy
Wiązowna ścieżkę biegową.

Elektroenergetycznych (24 600 zł),
umieściliśmy tablice, na których
znajdują się opisy, oraz drogowskazy kierunkowe typowe dla szlaków
rowerowych.

Najnowszy, żółty szlak dla rowerów „Od dworu do dworu”, o długości ok. 18 km, prowadzi przez
Gliniankę, Czarnówkę, Rzaktę, Bolesławów, Kruszówiec, Wolę Karczewską do Woli Duckiej. Na
trasie, dzięki dotacji z Polskich Sieci

Oprócz szlaku rowerowego na mapie gminy pojawiła się pierwsza
ścieżka biegowa „Pod Pierzyną”
w Malcanowie. Liczy 10 km i zatacza pętlę, rozpoczynając i kończąc
się na terenie przy miejscu pamięci
Zrzutowisko „Pierzyna”.


a w Wiązowskiej 5-tce – Iwona BERNARDELLI i Damian KABAT. Najlepszymi biegaczami wśród naszych mieszkańców
zostali Agnieszka TALACHA i Tomasz
WILK. W biegach młodzieżowych na podium z naszej gminy stanęli: na 300 m:
Lena MADEJSKA (I), Pola FRYSZKOWSKA
(II) i Wiktoria KILIŚ (III) oraz Mateusz DOMAŃSKI (I) i Jakub KOWALSKI (II), a na
1500 m: Kinga KRAWCZYK (III).
Uczestnicy naszego wydarzenia wzięli
udział w akcji charytatywnej „Biegnę dla
Natalki”. Zaangażowanie uczestników akcji Fundacja PKO Banku Polskiego przeliczyła na darowiznę na rzecz dziewczynki.
Dzięki naszemu biegowi do Natalki trafiło
10 tys. zł.
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Książka coraz popularniejsza
Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna oraz jej filie funkcjonowały
w reżimie sanitarnym. Mimo wielu obostrzeń biblioteki były otwarte
dla czytelników przez cały rok i zanotowała kolejny wzrost czytelników
i wypożyczeń.
Łącznie BPGW zarejestrowała 2 263 aktywnie wypożyczających czytelników,
w tym 1 532 kobiet i 731 mężczyzn. Jest to
wzrost w stosunku do roku 2020 o 6,05%.
Liczba wypożyczeń w stosunku do roku
2020 jest wyższa blisko o 23%, łącznie
wypożyczono 31 304 książek, audiobooków i czasopism. Na książki i audiobooki wydano 30 002,40 zł. Dodatkowo
pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1
– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 8 007 zł. Biblioteka
nabyła w sumie 1 516 książek i 60 audiobooków, a z dotacji – 304 woluminy i 20
audiobooków. Do księgozbioru trafiły 583
książki, które pochodziły z darów od czytelników. Łącznie księgozbiór powiększył
się o 2 099 woluminów. Biblioteka, oprócz
bogatej oferty książek i audiobooków, wypożycza również gry planszowe. Posiada
w swoich zbiorach gry zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych. Są one dostępne w filii biblioteki w Duchnowie.
W ramach edukacji czytelniczej i promocji
czytelnictwa, biblioteka zorganizowała 80

wydarzeń, w których łącznie wzięło udział
ponad 2 tys. uczestników. Wiele z nich,
np. „Narodowe Czytanie”, przygotowała
we współpracy z innymi instytucjami oraz
placówkami oświatowymi z terenu gminy i powiatu. Instytucja współpracowała
również z seniorami z Dziennego Domu
„Senior+” i Klubu „Senior+” oraz Wolontariatu Międzypokoleniowego i Stowarzyszenia „Jesteśmy”. Współpraca
uatrakcyjniła wydarzenia i przyczyniła się
do wzrostu wskaźników statystycznych.
Placówka realizowała w 2021 r. projekt
Fundacji Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim” o tematyce dziennikarstwo online. Jego celem
było bezpłatne rozwijanie kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od
10 do 18 lat. W 2021 r. po raz pierwszy nasza biblioteka zorganizowała Powiatowy Rajd Rowerowy „Odjazdowy
Czytelnik”. Wraz z jednostkami z terenu powiatu otwockiego, zaprosiła czytelników, ich rodziny oraz miłośników
jazdy rowerowej na takie wydarzenie
w ruchu. Dzięki współpracy z Fundacją
„Kochajmy Pszczoły” odbyło się wiele
interaktywnych warsztatów pod hasłem
„Ogród przyjazny owadom zapylającym”
dla uczestników akcji „Wakacje Blisko
Domu”. Poprowadziła je prezes Fundacji
Magdalena KOZERSKA, realizując projekt
„Dzieci i Pszczoły”.
Jednym z głównych patronów roku
2021 był ks. kard. Stefan WYSZYŃSKI.

Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej”

Biblioteka sprowadziła do gminy wystawę o „Życiu, duchowości i twórczości ks. kard Stefana Wyszyńskiego”,
pochodzącą z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. Przy tej okazji
gminę odwiedziła Iwona CZARCIŃSKA,
osobiście znającej prymasa i będącej
autentycznym świadkiem wydarzeń,
w których „Prymas Tysiąclecia” uczestniczył za życia. Jesienią powstał Dyskusyjny Klub Książki, który działa w filii
biblioteki w Gliniance. Spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc. Klub
cieszy się dużym zainteresowaniem
czytelników. W każdej chwili można do
niego dołączyć.
W bibliotece realizowano usługę "Książka na telefon", która jest adresowana
do osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami. Książki można zamawiać,
pisząc na e-mail lub dzwoniąc. Dzięki
współpracy z platformą LEGIMI zaoferowała czytelnikom bezpłatny dostęp do
ponad 75 000 e-booków i audiobooków.
Dzięki współpracy z Ibuk Libra mieli oni
także zdalny dostęp do zasobów on-line czytelni podręczników akademickich
i książek naukowych. Placówka dołączyła
do grona bibliotek posiadających system
„Academica”. To cyfrowa wypożyczalnia
międzybiblioteczna książek i czasopism
naukowych. Zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia
korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Punktem obsługującym czytelników w tym systemie jest filia
w Gliniance.


Rajd biblioteczny „Odjazdowy Czytelnik”
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Nowości w ofercie
GOK Wiązowna
Dotacja podmiotowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na rok 2021 wyniosła 1 460 325 zł. Pieniądze
te GOK przeznaczył na utrzymanie: Pawilonu Kultury,
obiektów sportowych i rekreacyjnych (placów zabaw,
siłowni plenerowych, boisk w Majdanie i Emowie, „Orlika” w Zakręcie), świetlic wiejskich, czystości na wszelkich terenach zielonych administrowanych przez GOK.
Zorganizowano także wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne i patriotyczne, m.in. koncerty parkowe z cyklu Wiązowskie Podróże Muzyczne oraz piknik
WiązLove.
Od stycznia do końca maja 2021 r. GOK prowadził zajęcia
w trybie on-line. W okresie od września do grudnia w świetlicach wiejskich odbywały się zajęcia stałe oraz warsztaty
jednorazowe (warsztaty florystyczne, filcowanie na mokro,
kokedama, witraże metodą Tiffany’ego). W Pawilonie Kultury w Wiązownie realizowano zajęcia stałe m.in. z malarstwa,
ceramiki czy szycia na maszynie oraz warsztaty m.in. z „Programowania Minecraft” i z robotyki. Od listopada wznowiono działalność sekcji teatralnej.
Stałą ofertę zajęć w GOK wzbogacono o Wiązowską Akademię Seniora oraz Wiązowski Klub dla Rodzin. GOK w 2021 r.
po raz pierwszy zorganizował program "Świetlik", w którym
można było zgłosić własny pomysł na program czy zajęcia.
W edycji jesiennej zgłoszono 23 pomysły, które zostały ocenione i przeanalizowane. Wybrano 10 inicjatyw, które pomysłodawcy zrealizowali wspólnie z GOK-iem.
GOK pozyskał grant w ramach funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj!”. Przyznano mu 2 400 zł, za które zorganizowano warsztaty stacjonarne dla członków chóru Mienia River
oraz koncert jubileuszowy. GOK pozyskał także grant w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury i otrzymał 165
500 zł wsparcia. Środki przeznaczono na zakup sprzętu nagraniowego, pętli indukcyjnej oraz szkolenia pracowników.
W 2021 r. przy świetlicy w Kącku zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw: sprężynowce, karuzele, zestawy
wspinaczkowe, huśtawki oraz nowe urządzenia siłowni plenerowej: orbitrek, wioślarz, wyciągi. Na placu zabaw w Zakręcie wymieniono karuzelę. Nowe zabawki oraz urządzenia
siłowni zamontowano na terenie rekreacyjnym w Gliniance II. W Woli Duckiej powstał wyposażony nowy, ogrodzony teren rekreacyjny, zakupiono huśtawki i bujaki. Można
korzystać z altan w Dziechcińcu, Pęclinie, Kopkach i Woli
Duckiej. Nowością jest zjazd linowy (tzw. tyrolka) przy świetlicy w Pęclinie. Teren przy nowej świetlicy w Rzakcie został
odwodniony i pojawił się tam plac zabaw. W Boryszewie
zamontowano zestaw zabawkowy. Inwestycja w Izabeli to
zadaszenie tarasu.
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kalendarium

najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez GOK w 2021 r.

Mimo pandemii udało się nam zorganizować, w reżimie sanitarnym, blisko
100 różnego rodzaju imprez, koncertów,
wydarzeń i warsztatów. W tym ponad
20 imprez plenerowych i kulturalnych,
20 wydarzeń sportowych, 39 różnego
rodzaju warsztatów w świetlicach (od
września do grudnia). Oto kalendarium
najważniejszych akcji w 2021 r.

Styczeń

Luty

Czerwiec

Maj obfitował w działania upamiętniające historię Polski oraz
naszego regionu: 230. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Narodowy Dzień Zwycięstwa, konkurs na stylizację historyczną, „Historyczny rajd rowerowy”, a także
projekty on-line.

Doroczne święto gminy. W Gminnym Parku Centrum w Wiązownie odbyły się koncert i animacje:
włoskie przeboje, hity muzyki rozrywkowej lat 80. i 90., koncert
piosenek dla dzieci, spotkanie
z postaciami z bajek. Wydarzeniu
towarzyszył zlot FoodTracków –
kuchnie czterech stron świata.

157. rocznica bitwy
pod Porębami

29. finał WOŚP

Pomimo pandemii zebraliśmy
27 214,78 zł. Odbył się kiermasz
w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie oraz występy on-line. Wolontariusze kwestowali na terenie
całej gminy.

Maj

Zakręcony Piknik Sportowy
Na boisku w Zakręcie królowały rodzinne konkurencje sportowe, paintball, strzelanie z łuku, dmuchańce,
trampoliny, a także mecze w: siatkówkę, piłkę nożną, dwa ognie.

Lipiec – Sierpień
Wiązowskie
Podróże Muzyczne
Niedzielne koncerty w Gminnym
Parku Centrum zgromadziły liczną widownię. Wsłuchiwaliśmy się
w muzykę z różnych stron świata
oraz różnych epok. Zarówno dorośli,
jak i najmłodsi znaleźli coś dla siebie.

Wrzesień
Miesiąc sportu

Europejski Tydzień Sportu, Festiwal Rekordów oraz Dzień Sportu
w Zakręcie. Nasi mieszkańcy aktywnie spędzili czas oraz zapoznali się z ofertą klubów sportowych
działających w gminie.

WiązLove

Koncert charytatywny
dla Natalki
Zebraliśmy prawie 18 tys. zł, które
przekazaliśmy na leczenie Natalki CHOMCZYK z Lipowa. Wystąpiła Eleni oraz Kabaret „Na chwilę”.

Grudzień

Wspólne Ubieranie Choinki
W grudniu każdego roku inaugurujemy akcję „Świąteczna Radość
Pomagania” – tym razem dla Dominika DĘBSKIEGO z Malcanowa.
Towarzyszył nam św. Mikołaj, fabryka elfów, kiermasz ozdób świątecznych oraz liczne występy.
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Nasza gmina w 2021 r. zdobyła kilka znaczących nagród i wyróżnień. Każde z nich jest dla nas potwierdzeniem, że warto na co dzień wkładać wiele wysiłku w zarządzanie naszym własnym majątkiem i współorganizowanie naszego życia społecznego.

„Gmina Przyjazna Rowerzystom”

Gmina Wiązowna została laureatem konkursu
ogłoszonego przez PTTK i otrzymała certyfikat
„Gmina Przyjazna Rowerzystom” za twórczy
wkład w rozwój turystyki rowerowej. Przedstawiciele PTTK przejechali kilkanaście kilometrów
wybudowanymi ścieżkami i wytyczonymi szlakami rowerowymi znajdującymi się na naszym terenie. Zauważono i doceniono wydaną w bieżącym roku mapę „Wiązowskie szlaki rowerowe”.
W zgłoszeniu uwzględniono także wydarzenia
rowerowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie i Bibliotekę Publiczną
Gminy Wiązowna.

„Anioł Wolontariatu Powiatu Otwockiego”

Nasi wolontariusze Półmaratonu Wiązowskiego otrzymali „Anioła Wolontariatu Powiatu
Otwockiego”. Już po raz trzeci Powiat Otwocki
zorganizował konkurs, którego celem jest promowanie idei wolontariatu i postaw prospołecznych. Organizacja takiej imprezy, jaką jest
Półmaraton Wiązowski, to ogromne wyzwanie, przede wszystkim organizacyjne. To dzięki naszym wolontariuszom wydarzenie to jest
tak dobrze przygotowane i może poszczycić się
fantastyczną, rodzinną atmosferą, która sprawia, że rekordowa liczba biegaczy, od 42 lat, co
roku staje na starcie.

Wójt Gminy Wiązowna

„Innowacyjny Samorząd”.
Rozwiązania w urzędzie

Gmina Wiązowna została laureatem II edycji
konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP.
Zajęliśmy III miejsce w Polsce w kategorii gmina
wiejska. Najważniejszymi kryteriami oceny były
nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych
działań.

