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WSTĘP

Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków sprawnego 
i  efektywnego  zarządzania  gminą.  Ukierunkowuje  działalność  całej  organizacji  w  taki 
sposób, by wyznaczone cele długoterminowe były realizowane najlepiej i najpewniej, przy 
ekonomicznym wykorzystaniu dostępnych środków. Planowanie pomaga bardziej wydajnie 
gospodarować  zasobami,  przewidywać  problemy,  które  mogą  pojawić  się  w niedalekiej 
przyszłości, aby odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. 

Opracowana  strategia  rozwoju  umożliwia  uporządkowanie  i  odpowiednie  rozłożenie  w 
czasie  planowanych  działań.  Pozwala  to  na  uniknięcie  realizacji  projektów 
nieprzemyślanych,  nie  powiązanych  ze  sobą  logicznie  i  nie  wpisujących  się  w  ciąg 
przyczynowo – skutkowy. Strategia rozwoju pokazuje, że planowane do realizacji zadania 
są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju. 

Główne cechy takiego planowania to:

 wieloletniość,  czyli  wieloletnia  perspektywa  w  określaniu  celów, 
planowaniu zadań inwestycyjnych i operacyjnych;

 kompletność,  czyli  podporządkowanie  strategii  wszystkich  planów 
realizacyjnych jednostek zależnych, bez względu na ich formę prawną;

 efektywność,  czyli  stosowanie  przez  urząd  i  wszystkie  jednostki 
zależne pomiarów efektywności dla poprawy zarządzania;

 uczestnictwo, gdzie cele i oceny są przedmiotem szerokiego dialogu 
publicznego.

Planowanie  strategiczne  rozwoju  Gminy  Wiązowna  prowadzone  jest  systematycznie  od 
kilkunastu  lat.  Wyrazem tego rodzaju  polityki  podjętej  przez  Gminę  są  wypracowane  i 
wdrażane niżej wymienione dokumenty strategiczne:

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2007-2013,

 Program Ochrony Środowiska Gminy Wiązowna,

 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiązowna na lata 2004-2011,

 Program  usuwania  azbestu  oraz  wyrobów  zawierających  azbest  na 
terenie Gminy Wiązowna na lata 2008-2032,

 Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 
Wiązowna na lata 2009-2015,

 Program Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011-2013,

 Gminny  System  Profilaktyki  i  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną  w 
Gminie Wiązowna na lata 2009-2015 ,

 Program  Reingerencji  Społecznej  i  Zawodowej  Osób  Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym  dla Gminy Wiązowna,
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 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wiązowna, zmienione w 2011 r.,

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wiązowna

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 ma na 
celu  przedstawienie  przyjętych  planów  strategicznych  Gminy,  w 
oparciu  o  zweryfikowany  jej  potencjał,  zasoby  oraz  możliwości  
rozwojowe,  w  szczególności  w  kontekście  uwarunkowań  nowego 
okresu programowania środków z Funduszy Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. 

KONWENT DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU 
GMINY WIĄZOWNA NA LATA 2014-2021:

Przewodnicząca Konwentu
Anna Bętkowska – Wójt Gminy Wiązowna

Sekretarz Konwentu
Małgorzata Peters – Kierownik RPPiU

Członkowie Konwentu:
Barbara Bratko – Radna, Przewodnicząca KPiSR
Wiesław Miłkowski - Skarbnik Gminy Wiązowna

Jolanta Koczorowska – Radna Sejmiku Woj. Mazowieckiego
Urszula Skolasińska – Naczelnik WAiSO

Marek Werstak – Naczelnik WI
Maria Dorota Kanabus-Prokop – Kierownik Oświaty Gminnej

Janusz Chaber – Dyrektor ZWiK

Zadaniem  zespołu  było  zgromadzenie  materiałów  i  informacji  niezbędnych  do 
opracowania Strategii jak również udział w warsztatach i konsultacjach strategicznych.
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I.  CEL,  METODOLOGIA  I  HORYZONT  CZASOWY 
STRATEGII 
Strategia  rozwoju  stanowi  instrument  prowadzonej  przez  jednostkę  samorządu 
terytorialnego  polityki  rozwoju.  Jest  dokumentem  długookresowym,  określającym 
generalny  kierunek  działania  gminy  oraz  przedstawiającym  metody  i  narzędzia  jego 
wdrażania. Ze względu na swój otwarty charakter – możliwość aktualizacji i zmian – proces 
planowania  strategicznego  pozwala  na  elastyczne  dostosowywanie  korygowanie  celów 
strategicznych w kontekście zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
gminy.  

Strategie rozwoju lokalnego zostały usankcjonowane prawnie w ustawie z dnia 6 grudnia 
2006 roku „O zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, art., 9. 

Zatem  opracowanie  strategii  rozwoju  jest  podstawowym  zadaniem,  które  stoi  przed 
samorządem gminy. Waga tego dokumentu wynika ze znaczenia celów, którym strategia 
służy. Są nimi:

 planowanie własnych działań;

 pozyskiwanie wsparcia ze strony rządu i środków z Unii Europejskiej; 

 organizowanie wspólnego wysiłku wszystkich instytucji i społeczności 
lokalnej, zaangażowanych w rozwój gminy.

Strategia rozwoju lokalnego może być określona jako koncepcja działania zmierzającego do 
zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego dokumentu 
zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów. 

Dokument taki powinien składać się z:

 diagnozy stanu istniejącego,

 analizy słabych i mocnych stron,

 celu strategicznego i celów pośrednich,

 części  dotyczącej  sposobu  realizacji  założonych  celów,  z 
wyszczególnieniem  roli  poszczególnych  podmiotów,  mechanizmu 
monitorowania i korygowania wdrażanej strategii.

Dla  efektywności  realizowanej  strategii  istotne  znaczenie  ma  zaangażowanie  
w  proces  jej  opracowywania  przedstawicieli  wszystkich  znaczących  instytucji  i  grup 
interesów w regionie.

Strategia jest dokumentem, który jest punktem wyjścia do opracowania planu finansowo – 
rzeczowego, czyli  do ustalenia,  na jakie działania i  w jakiej  wartości będą wydatkowane 
środki publiczne, którymi dysponuje samorząd. 
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Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 opracowana została przy 
zastosowaniu następującej metodologii: 

I. Część diagnostyczna: 

 analiza  opisowa  gminy  w  różnych  aspektach:  położenie 
geograficzne, zasoby naturalne, sfera i infrastruktura społeczna, infrastruktura 
techniczna, sfera gospodarcza, zarządzanie, itd.;

 analiza  SWOT,  określenie  głównych  problemów  i 
uwarunkowań; 

 sformułowanie wniosków i rekomendacji; 

II. Część strategiczna: 

 określenie misji i celu generalnego strategii;

 wskazanie priorytetów rozwoju oraz celów strategicznych;

 wskazanie celów operacyjnych;

 opracowanie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  w 
kontekście możliwości budżetu gminy;

 określenie systemu wdrażania i monitorowania; 

Nieodłącznym elementem i walorem zastosowanej metodologii jest partycypacja społeczna 
w procesie opracowywania strategii. Dzięki temu strategia uwzględnia potrzeby społeczne i 
ma wsparcie lokalnej społeczności w fazie jej wdrażania.

Planowanie rozwoju gminy na szczeblu lokalnym umożliwia:

 uwypuklenie interesów społeczności lokalnej;

 zapewnienie mieszkańcom, a także podmiotom gospodarczym 
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji;

 eliminację  lub  złagodzenie  konfliktów  w  np.  kształtowaniu 
rozwoju gminy;

 zapewnienie  tzw.  zrównoważonego  rozwoju  gminy,  czyli 
takiego  rozwoju  gospodarczego,  społecznego  i  środowiskowego,  który  nie 
zakłóci form ekorozwoju;

 podniesienie  walorów  gminy  w  aspekcie  kulturowym, 
turystycznym, gospodarczym;

 tworzenie korzystnego wizerunku gminy;

 zwiększenie zaufania mieszkańców do władz lokalnych; 
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 zapewnienie  racjonalnego budżetu  w stosunku  do potrzeb  i 
możliwości gminy;

 możliwość  pozyskania  środków  pozabudżetowych  na 
finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gminy;

 zapewnienie mobilności działania w zakresie realizacji zarówno 
zadań  obligatoryjnych,  jak  i  zadań  fakultatywnych  samorządu  lokalnego  we 
współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak też partnerami 
społecznymi. 

W  części  diagnostycznej  strategii  prezentowane  dane  dotyczące  sytuacji  w  Gminie 
Wiązowna zostały w większości przypadków porównane z danymi najbliższego otoczenia 
społeczno-gospodarczego, jakim jest Powiat Otwocki, Podregion Warszawski Wschodni 1 i 
Województwo Mazowieckie. Taka prezentacja Gminy pozwoli ocenić w jakim miejscu na 
tle innych Jednostek Samorządu Terytorialnego znajduje się Gmina Wiązowna, w których 
obszarach znajduje się w korzystniejszej sytuacji a które obszary wymagają obserwacji i/lub 
poprawy.

1 Podregion Warszawski Wschodni obejmuje 6 powiatów województwa mazowieckiego: garwoliński, legionowski, miński,  
nowodworski, otwocki i wołomiński.
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II. DIAGNOZA SYTUACJI GMINY WIĄZOWNA

1.   PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

1.1. Umiejscowienie  i ogólna charakterystyka gminy

Pod  względem  geomorfologicznym  Gmina  położona  jest  na  Nizinie 
Środkowomazowieckiej  w obrębie  dwóch mezoregionów:  Równiny Garwolińskiej,  która 
obejmuje swym zasięgiem większą część powierzchni gminy oraz Doliny Środkowej Wisły - 
w części zachodniej gminy. Granicę między regionami 2  wyznacza krawędź doliny Wisły.

Zgodnie  z  administracyjnym  podziałem  Polski,  Gmina  Wiązowna  położona  jest  w 
centralnej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu otwockiego,  
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  aglomeracji  warszawskiej.  Od  zachodu  Gmina  graniczy  
z powiatem warszawskim, od północy i wschodu z powiatem mińskim (gminami Halinów 
i  Dębe  Wielkie).  Południową  granicę  Gminy  Wiązowna  stanowi  granica  z  gminami: 
Celestynów i Kołbiel oraz miastami Józefów i Otwock.

Wg  NTS  3 Gmina  wchodzi  w  skład  jednego  z  sześciu  podregionów  województwa 
mazowieckiego, tj. Podregionu Warszawskiego Wschodniego.

Obszar  Gminy  jest  rozciągnięty  w  kierunku  północ-południe.  Funkcjonalność  Gminy 
zmienia się, co jest wynikiem sąsiedztwa z  Aglomeracją Warszawską. Obecnie Gmina pełni 
funkcję  zaplecza  mieszkaniowego  i  rekreacyjno-turystycznego  -  powstają  nowe  osiedla 
domów jedno- i wielorodzinnych. Na terenie Gminy brak jest obszarów skoncentrowanego 
przemysłu. 

Działalność gospodarczą prowadzą głównie firmy branży usługowej i handlowej. Gmina 
posiada  atrakcyjne  warunki  przyrodnicze:  rozległe,  zwarte  kompleksy  leśne  (lasy 
Mazowieckiego  Parku  Krajobrazowego  i  lasy  Uroczyska  Gołobórz-Glinianka)  i  łąkowe 
(kompleks  łąkowy  w  dolinie  Mieni),  ciekawie  ukształtowane  i  w  znacznym  stopniu 
naturalne  doliny  Świdra  i  Mieni,  czyste  powietrze,  co  umożliwia   rozwój  jej  funkcji 
turystycznych i proekologicznych oraz atrakcyjne miejsce do zamieszkania.

Poniższa  mapka  przedstawia  usytuowanie  Gminy  Wiązowna  w  Powiecie  Otwockim   
i w Województwie Mazowieckim. 

2 prof. Jerzy Kondracki „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
3 NTS - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
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Mapka  nr  1.  Położenie  Gminy  Wiązowna  na  tle  Powiatu  Otwockiego  i 
Województwa Mazowieckiego

źródło: www.wikipedia.org; www.osp.org.pl

Gmina  Wiązowna  zajmuje  powierzchnię  10.212  ha,  tj.  102  km2.  Gminę  charakteryzuje 
niższy niż przeciętny w powiecie i województwie wskaźnik gęstości zaludnienia. 

Gmina posiada dogodne położenie w rejonie ważnych szlaków komunikacyjnych. Przez jej 
obszar przechodzą drogi o znaczeniu międzynarodowym: Warszawa-Terespol, Warszawa-
Lublin.  Wiązowna  jest  położona  w  niedalekiej  odległości  od  Warszawy  –  25  km,  od 
Siedlec- 75 km a od Garwolina  - 40 km.

Gmina  posiada  dobrze  rozwiniętą  infrastrukturę  techniczną  w  zakresie  wodociągów  
i  telefonizacji.  Mankamentem  jest  niedostateczne  skanalizowanie  gminy  oraz  stan 
techniczny większości dróg gminnych. 

Siedzibą władz gminnych jest Urząd Gminy zlokalizowany w miejscowości Wiązowna. 
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Rys historyczny

Wiązowna  to  stara,  książęca  wieś  nad  Mienią,  powstała  pośród  mateczników  Puszczy 
Dębskiej już w XIV w. 

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi leżącej w ziemi warszawskiej, parafii Zerzeń, pochodzi z 
roku 1414. W 1483 zadłużony książę warszawski Bolesław V (1454-1488) za 600 florenów 
sprzedał wieś “Wyazowno” z młynem i okolicami kasztelanowi warszawskiemu Janowi z 
Radzimina (ok.1440-1499). Wojciech Radzymiński, kasztelan czerski, prawnuk Jana, w 1589 
r. był kolatorem drewnianego kościoła wzniesionego w 1580 r. i nowo erygowanej parafii 
p.w. św. Wojciecha w tejże miejscowości. 

W rękach rodu Radzimińskich majątek ziemski od rz. Czarnej po Świder pozostawał do 
1630 r.,  tj.  aż do śmierci  Adriana Radzimińskiego (1595-1630) starosty liwskiego.  Przez 
kolejne lata włodarzem terenów nad Mienią i Świdrem była wdowa po Adrianie, Zofia z 
Daniłowiczów: 1.vo Radzimińska, 2.vo. Sapieha,  3.vo.Opalińska,  a po niej córka Zofii  i 
Łukasza Opalińskiego (1581-1654), marszałka wielkiego koronnego, Katarzyna (ur. 1637), 
zamężna: 1.vo za Zbigniewem Firlejem, starostą lubelskim; 2.vo za Janem Rozdrażewskim, 
wojewodą inowrocławskim. 

Pod koniec XVII w. dobra ziemskie “Wiązowna” stały się własnością Lubomirskich herbu 
Szreniawa z Małopolski. Przez cały XVIII w. majątek “Wiązowna” był własnością: Jana 
Kazimierza  Lubomirskiego  (zm.  1737),  starosty  bolimowskiego,  jego  żony  Urszuli  z 
Branickich  (ok.1697-1776)  i  córki  Marii  Karoliny  (ok.1730-1795)  eks-małżonki  Karola 
Stanisława Radziwiłła (1734-1790). W czasach Lubomirskich dwór wiązowski wraz z nowo 
wytyczonym parkiem angielskim pełnił rolę letniego salonu. Autorem powstałego ok.1778 
r. zespołu pałacowo-ogrodowego był najprawdopodobniej architekt Szymon Bogumił Zug. 

Po śmierci księżnej Marii  zadłużoną ekonomię “Wiązowna” odziedziczył jej siostrzeniec 
Jan Alojzy  Potocki,  który 30.06.1790 sprzedał ją płk.  Józefowi baronowi de Maltzahn.  
W XIX w. majątkiem ziemskim “Wiązowna” i gminą zarządzali jej właściciele: Ferdynand 
de  Maltzahn,  Michał  Rydecki,  Tadeusz  hr.  Mostowski,  Rozalia  Kempner,  Stanisław 
Brykczyński, Julian Władysław Michał Domański. 

W  latach  1864-1877  rozparcelowano  dobra  ziemskie  “Wiązowna”.  Zespół  pałacowo-
ogrodowy (dziś pod ochroną konserwatora przyrody) w latach 1880-1959 był letniskiem 
przemysłowców warszawskich: pp. Szlenkierów, Neumanów.

Tradycja z XIX w. mówi, że nazwa wsi pochodzi od więzów, czyli kajdan. W Wiązownie 
oraz w sąsiednich wioskach Majdan i Majdanek podobno osiedlano niegdyś przestępców. 
Mówi się, że zapisani byli w specjalnej księdze wiszącej na łańcuchach w dawnym pałacu 
wiązowskim. Inne źródła podają, że nazwa wsi pochodzi od gatunku drzew - wiązów, które 
niegdyś rosły tu w dużych ilościach. Dziś zachowały się one głównie na wysokim brzegu 
Świdra i w miejscowym parku.

W czasie kampanii wiosennej 1809 r. książę Józef Poniatowski miał w Wiązownie swoją 
czasową kwaterę. Stąd po zwycięskiej bitwie pod Ostrówkiem wydał odezwę do ludności 
polskiej w zaborze austriackim.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  13



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

Podobnie  jak  inne  obszary  Mazowsza,  tak  i  okolice  Wiązowny były  miejscem licznych 
potyczeki  bitew:  w 1831  r.,  i  1863/64  r.  Na wydmach wznoszących  się  na  zachód od 
Wiązowny można odnaleźć jeszcze dziś szczątki XX-wiecznych linii obronnych: z 1920 r., 
1939 r. i 1944 r.

Zabytkowy cmentarz w Wiązownie założony w 1773 r. ma świadków tych wydarzeń, m.in.: 
mogiłę powstańców z 1863 r. i groby żołnierskie z 1920 r. oraz lat 1939-1945.

W Wiązownie zachował się w dobrym stanie klasycystyczny kościół wzniesiony w latach 
1794-1797, prawdopodobnie wg planów arch. S.B. Zuga, fundacji Marii z Lubomirskich 
Radziwiłłowej. Świątynię wielokrotnie odnawiano i konserwowano , m.in.: w 1883 r. oraz w 
latach 1922-24, 1945-1947, 1965-1972, 1997-2001.

Nie  tylko  Wiązowna  może  się  szczycić  bogatą  historią.  Około  1557  r.  jedna  
z dotychczasowych wsi prywatnych położonych na prawym brzegu Świdra uzyskała prawa 
miejskie.  Założono tu również parafię i  zbudowano drewniany kościół pod wezwaniem 
Świętego Wawrzyńca. Od imienia organizatora i właściciela - Wawrzyńca Dobrzynieckiego, 
któremu  przysługiwał  tytuł  podstolego  czerskiego  -  miasto  zostało  nazwane 
Wawrzyńczewem. Tak rozpoczął się złoty okres późniejszej Glinianki. Na początku XVII 
wieku  istniała  tu  szkoła  parafialna  oraz  szpital.  Rozwojowi  miasta  sprzyjało  dogodne 
położenie przy traktach prowadzących do Warszawy. Jednak zniszczenia wojenne stały się 
zapowiedzią stopniowego upadku Glinianki, która prawa miejskie utraciła na początku XIX 
w.

Gmina Wiązowna nie posiada własnego herbu historycznego podobnie jak większość gmin 

w Polsce. Podstawę prawną powstających obecnie symboli samorządów gminnych tworzą: 
ustawa z dnia  21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. 78.31.130 - ze 
zmianami 2002.01.01 Dz.U. 01.123.1353); ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 
1990 roku (Dz.U.90.16.95);  ustawa o zmianie  ustawy o samorządzie  terytorialnym oraz 
innych ustaw z 18 maja 1990 (Dz. U. 90.34.199);  ustawa o zmianie niektórych ustaw w 
związku  z  wdrożeniem  reformy  ustrojowej  państwa  z  29  grudnia  1998  r.  (Dz.U. 
98.162.1126); rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej z 27 lipca 
1999; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania 
Komisji Heraldycznej z 20 stycznia 2000 r.

Od  1990  roku  Gmina  Wiązowna  posiada  logo,  którym  jest  tarcza  w  kolorze 
pomarańczowym, na której widnieje zielony liść wiązu z zarysem biegu rzeki (Mienia) w 
kolorze jasnogranatowym. Nad liściem żółte półkole symbolizujące zarys słońca, wokół 
niego półkolisty napis: Gmina Wiązowna. Autorem projektu jest Lech Żurkowski.
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Fot. 1. Logo Gminy Wiązowna

 1.2. Sieć osadnicza
Gmina Wiązowna jest jedną z 8 gmin Powiatu Otwockiego. Pod względem powierzchni 
jest 2-gą co do wielkości  gminą wiejską w powiecie (po Gminie Kołbiel).  Powierzchnia 
Gminy  wynosi  102  km2 i  zajmuje  ok.  33%  powierzchni  powiatu.  Gminę  zamieszkuje 
11.275 osób i  pod względem liczebności  mieszkańców jest 2-gą co do wielkości  gminą 
wiejską w powiecie. Ludność Gminy stanowi 9,3% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia 
w gminie wynosi 110 osób/1km2 i jest to jeden z wyższych wskaźników w powiecie (2-gi w 
kolejności wśród gmin wiejskich).

Na  terenie  Gminy  funkcjonuje  30  jednostek  pomocniczych:  26  sołectw  i  4  osiedla 
mieszkaniowe.  Są  to:  Bolesławów,  Boryszew,  Czarnówka,  Duchnów,  Dziechciniec, 
Glinianka I, Glinianka II, Góraszka, Izabela, Kąck, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Majdan, 
Malcanów,  Michałówek,  Pęclin,  Poręby,  Rzakta,  Stefanówka,  Wiązowna  Gminna, 
Wiązowna Kościelna,  Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt,  Żanęcin, Osiedle Emów, 
Osiedle Parkowe, Osiedle Radiówek,  Osiedle Rudka.  Sieć osadniczą Gminy przedstawia 
mapa nr 2 (przedstawiona na mapie miejscowość Zagórze jest częścią sołectwa Majdan).
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Mapa nr 2. Gmina Wiązowna z podziałem na sołectwa i osiedla

Źródło: www.wiazowna.pl

1.3. Środowisko przyrodnicze – zasoby naturalne

Rzeźba terenu

Gmina  Wiązowna  położona  jest  na  Nizinie  Środkowomazowieckiej,  w  obrębie  dwóch 
mezoregionów:

 Równiny  Garwolińskiej,  która  obejmuje  swoim  zasięgiem  większość  terenu 
gminy. Stanowi ona silnie zdenudowaną i zerodowaną wysoczyznę polodowcową, 
uformowaną w okresie recesji zlodowacenia środkowopolskiego

 Doliny  Środkowej  Wisły,  którą  wyróżniono  na  niewielkim  obszarze  w  części 
zachodniej terenu gminy. Powstała ona w plejstocenie w wyniku powtarzających się 
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cyklicznie  procesów erozji  i  akumulacji  rzecznej.  Utworzyły  się  wówczas  tarasy 
nadzalewowe: otwocki, falenicki i praski.

Stosunkowo  płaską  powierzchnię  tarasów  urozmaicają  wydmy.  Najmłodszy,  taras 
zalewowy  (holoceński)  rozciąga  się  wzdłuż  koryta  Wisły,  a  także  występuje  w  dolinie 
Świdra. Jego powierzchnia (położona 1-5 m powyżej średniego poziomu Wisły).

Granicę  między  regionami  wyznacza  krawędź  doliny  Wisły.  Gmina  Wiązowna 
charakteryzuje się średnio urozmaiconą powierzchnią terenu. Tereny szczególnie atrakcyjne 
pod  względem  geomorfologicznym  i  krajobrazowym  związane  są  z  dolinami  Świdra  i 
Mieni.

Obszar  gminy  Wiązowna  położony  jest  w  obrębie  Niecki  Mazowieckiej,  stanowiącej 
środkową  część  mezozoicznej  jednostki  strukturalnej  -  Niecki  Brzeżnej,  zbudowanej  
z osadów kredy i wypełnionej utworami trzeciorzędu i czwartorzędu.

Wysoczyzna  Równiny  Garwolińskiej  zbudowana  jest  głównie  z  glin  zwałowych  obu 
zlodowaceń wśród których występują piaski o różnych granulacjach, lokalnie z domieszką 
żwirów, pochodzenia rzecznego, rzeczno - lodowcowego lub zastoiskowego.

Natomiast  obszar  doliny  Wisły  wypełniony  jest  osadami  piaszczystymi  o  znacznych 
miąższościach, pochodzącymi z okresów interglacjalnych i glacjalnych.

W plejstocenie, na znacznych obszarach zarówno dolinnych, jak i na wysoczyźnie, osadziły 
się piaski eoliczne, które często tworzą wydmy.

W holocenie  powstawały  tarasy  doliny  Wisły.  W wyniku  wylewów  powodziowych,  na 
tarasach rzecznych osadziły się mady pylasto - piaszczyste i piaski różnoziarniste o na ogół 
niewielkiej miąższości (ok. 0,5-5,0 m). W starorzeczach doliny Wisły, w dolinie Świdra oraz 
w zagłębieniach bezodpływowych na wysoczyźnie powstały torfy i namuły torfiaste. 

Klimat

Gmina Wiązowna  położona  jest  w mazowiecko -  podlaskim regionie  klimatycznym  4 i 
zaznacza  się  tu  zachodnia  cyrkulacja  atmosferyczna.  Gminę  charakteryzują  korzystne 
warunki  bioklimatyczne.  W  porównaniu  z  rejonami  sąsiednimi,  klimat  tego  rejonu 
charakteryzuje  się  m.in.  osłabieniem  prędkości  wiatrów,  dużym  udziałem  dni 
bezwietrznych,  zmniejszoną  amplitudą  dobowych  wahań  temperatury  i  znacznym 
stężeniem w powietrzu aerozoli organicznych.

Obszar Gminy cechuje znaczna różnorodność czynników klimatycznych charakterystyczna 
dla strefy podmiejskiej. Na kształtowanie się warunków klimatycznych Gminy mają wpływ 
piaszczyste i na ogół suche podłoże, znaczne powierzchnie lasów sosnowych, stosunkowo 
mały  udział  terenów  zabudowanych  i  znacznie  mniejsze  zanieczyszczenie  atmosfery  
w stosunku do Warszawy.

4  W. Chełchowski, 1987
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Średnie  roczne  temperatury  powietrza  wahają  się  od  7,4°C  do  8,1°C.  Najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec z średnimi temperaturami od 17,5 °C do 18,2 °C, a najchłodniejszym - 
styczeń o średniej temperaturze – 3°C.

Opady  roczne  są  niższe  od  średniej  wartości  dla  Polski  i  wynoszą:  550  -  650  mm 
(posterunek meteorologiczny Świder – 628 mm). Typowe okresy występowania wezbrań 
mają miejsce na przełomie marca i kwietnia. Przeważają wiatry zachodnie, przy znacznym 
udziale wiatrów o kierunku południowym.

Okres wegetacyjny trwa średnio około 215 - 220 dni, a okres bezprzymrozkowy: 167 - 185 
dni. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 70-80 dni.

Gleby

Obszar  gminy  charakteryzuje  się  mało  korzystnymi  warunkami  glebowymi, 
niesprzyjającymi  intensyfikacji  produkcji  rolniczej.  Na  obszarze  gminy  przeważają 
zdecydowanie słabe i bardzo słabe gleby klas V i VI w kompleksie żytnio – ziemniaczanym 
słabym i żytnio – łubinowym. Na terenie Gminy występują przede wszystkim gleby typu 
bielicowego i  psudobielicowego oraz gleby brunatne,  które wykształciły  się  na podłożu 
utworów glacjalnych.  Gleby te,  wytworzone z piasków lub z glin zwałowych o różnym 
stopniu  spiaszczenia,  przeważają  na  obszarach  wysoczyzny  morenowej.  Na 
bezodpływowych  obszarach  wysoczyznowych,  w  obniżeniach  terenu  oraz  lokalnie  w 
dolinach  Świdra,  Mieni  i  mniejszych  cieków  wodnych,  obok  gleb  brunatnych  
i wyługowanych występują gleby torfowe, namuły torfiaste i mady. 

Najwyższe  w  skali  gminy  walory  użytkowe  posiadają  gleby  brunatne  (w  2  kompleksie 
pszennym  dobrym)  w  III  klasie  gruntów  ornych.  Właściwe  ich  użytkowanie  pozwala 
uzyskiwać wysokie plony wszystkich gatunków uprawnych. Zajmują one jednak niewielkie 
powierzchnie na obszarach położonych we wsiach:  Glinianka,  Rzakta i  Duchnów oraz  
(w mniejszym zakresie) we wsiach Góraszka i Czarnówka.

We wsiach  Boryszew,  Lipowo,  Wola  Karczewska występują  dość  powszechnie  gleby  o 
nieco gorszej przydatności rolniczej. Są to przede wszystkim gleby brunatne lub bielicowe 
(klasyfikowane jako  4 kompleks żytnio - ziemniaczany bardzo dobry i dobry), klasy IV. Są 
to  gleby  średnio  korzystne  do uprawy,  mniej  zasobne  w składniki  pokarmowe i  mniej 
wrażliwe na przesuszanie. Gleby te są najbardziej przydatne pod uprawy owsa, jęczmienia, 
koniczyny,  saradeli  oraz  niektórych  warzyw,  w  szczególności  marchwi.  W  warunkach 
gospodarki drobnotowarowej uprawa tych gleb jest nieopłacalna i w pierwszej kolejności 
winny być przeznaczane na cele nierolnicze.

W dolinach rzek Świdra i Mieni oraz w zagłębieniach terenu występują gleby organiczne 
wytworzone z torfów niskich lub mineralne wytworzone z piasków rzecznych,  mad lub 
namułów o znacznym stopniu uwilgotnienia. Są to najczęściej gleby torfowe i murszowe 
o różnym składzie mechanicznym, różnych stosunkach wodno - powietrznych. Pozostają 
one  najczęściej  w  III  i  IV  klasie  bonitacyjnej  i  należą  do  użytków zielonych  średnich. 
Posiadają  dość  korzystne  warunki  wodne  i  pokarmowe  dla  roślin.  Obszary  te 
predestynowane są do wysoko towarowej produkcji paszy.
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Na bardzo lekkich  glebach murszowych lub  torfowych w V kl.  bonitacyjnej  występują 
użytki zielone słabe . Na ogół wymagają one poprawy stosunków wodnych. Uzyskiwane z 
nich  pasze  są  gorszej  jakości,  a  plony  niższe.  Mogą  one  jednak  zaspokajać  potrzeby 
gospodarstw  w  skali  lokalnej.  Celowe  jest  pozostawienie  ich  w  dotychczasowym 
użytkowaniu ze względu na specyfikę gleb hydrogenicznych.

W  strefie  zabudowy  występują  gleby  pochodzenia  antropogenicznego  o  zmienionych 
właściwościach  fizyczno  -  chemicznych  i  stosunkach  powietrzno  –  wodnych 
dostosowanych do funkcji jaką pełnią w strukturze przestrzennej gminy (zieleńce, skwery, 
ogrody działkowe).

W strukturze użytkowania grunty rolne zajmują powierzchnię 4.019 ha, co stanowi około 
39,4% powierzchni ogólnej gminy. Przeważają gleby klas V i VI, które zajmują około 45 % 
ogólnej  powierzchni  użytków rolnych.  Gleby klasy  III  występują głównie  w zachodniej 
części gminy na powierzchni 350 ha, stanowiąc 6,1% ogólnego areału.

Gleby  na  obszarze  gminy  odznaczają  się  małym stopniem degradacji  i  dewastacji  oraz 
dużym stopniem zakwaszenia.  Podstawowym problemem w zakresie  ochrony  gleb  jest 
zabezpieczenie  przed  erozją,  niszczeniem  mechanicznym  oraz  zanieczyszczeniami 
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi (Fe, Pb, Cd) mieści się w granicach zawartości 
normalnej  lub  tolerowanej.  Charakterystyczne  są  wyższe  koncentracje  niektórych 
pierwiastków w glebach (kadm,  chrom,  nikiel,  miedź,  ołów),  jednak  ich  zawartości  nie 
przekroczyły  wartości  granicznych  określonych  Zarządzeniem  Ministra  Ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Głównym źródłem zanieczyszczeń  gleb  są  nawozy,  pochodzące  z  pól  uprawnych oraz 
emisje pyłów i gazów pochodzące ze spalin pojazdów samochodowych.

Pokrywa  glebowa  podlega  procesom  erozji  wodnej  i  wietrznej.  Na  obszarze  gminy 
przeważa erozja wodna słaba. Lokalnie w obrębie występowania wałów wydmowych oraz 
w strefach zboczowych dolin rzecznych Świdra i Mieni obserwuje się erozję umiarkowaną. 
Skutki erozji wietrznej notuje się na obszarach bezleśnych, przede wszystkim w partiach 
wierzchowinowych  i  na  dowietrznych  stokach  wzniesień  morenowych  oraz  na  wałach 
wydmowych. Strukturę gleb w poszczególnych grupach klas bonitacyjnych obrazuje wykres 
nr 1.

Wykres nr 1. Klasy bonitacyjne gleb w Gminie Wiązowna w 2010 roku
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Źródło: opracowanie własne 

Użytkowanie gruntów

Teren Gminy ma charakter typowo pozarolniczy Aż 31% powierzchni gminy stanowią lasy, 
a obszary objęte ochroną prawną około 70%. Powierzchnia gruntów rolnych oraz użytków 
rolnych od roku 2002 znacznie zmalała. Największa zmiana dotyczy powierzchni gruntów 
ornych. 

Bezpośrednie  sąsiedztwo  Warszawy  i  bogactwo  natury  sprawiają,  że  Gmina  stała  się 
atrakcyjna dla ludzi szukających miejsca do zamieszkania i inwestycji - stąd Wiązowna pełni 
funkcję  zaplecza  mieszkaniowego i  rekreacyjno-turystycznego stolicy.  Powstają  tu  nowe 
osiedla domów jedno- i wielorodzinnych.

Strukturę  użytkowania  gruntów  w  przekroju  lat  2002-2005-2010  w  Gminie  Wiązowna 
przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Wiązowna
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z Powszechnego Spisu Rolnego 
2002 i 2010 oraz danych z BDL www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Lasy

Lasy  pełnią  istotną  rolę  w  środowisku  przyrodniczym..  Pełnią  funkcję  ekologiczną, 
przyczyniając  się  do  retencji  i  stabilizacji  warunków  wodnych,  zmniejszenia  zagrożenia 
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Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów w Gminie Wiązowna

2002 2005 2010

Grunty rolne ogółem 5304,14 6979,0 4019,2

Użytki rolne 4524,21 5408,0 3188,6

w tym:

Grunty orne 3185,66 3896,0 1657,7

Łąki 1123 637,0 1058,0

Pastwiska 147,41 625,0 115,5

Pozostałe użytki 373,32 250,0 357,4

Lasy i grunty leśne 3225,2 3233,0 3193,1



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

powodziowego, łagodzenia okresowych niedoborów wody, regulacji klimatu oraz redukcji 
zanieczyszczeń powietrza. Mają również wpływ na poprawę efektu cieplarnianego poprzez 
akumulację węgla atmosferycznego. 

Lasy mają także duże znaczenie gospodarcze: warunkują rozwój wielu branż gospodarki i są 
odnawialnym surowcem ekologicznym.. 

Rozmieszczenie  lasów na obszarze  Gminy jest  nierównomierne.  Największe  kompleksy 
leśne występują w części zachodniej i środkowej, w mniejszym stopniu na północnych i 
południowych obrzeżach Gminy. 

Największy masyw leśny stanowi zwarty kompleks lasów otwockich. Wchodzi on w skład 
korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym 5, który rozciąga się wzdłuż doliny 
Wisły. 

Na tle województwa mazowieckiego, w gminie Wiązowna bardzo korzystnie przedstawia 
się udział lasów i gruntów leśnych (3.193 ha) w stosunku do ogólnej powierzchni Gminy 
wg stanu na 31.12.2012 rok. Wskaźnik lesistości dla Gminy wynosi 31% i jest znacznie 
wyższy od średniej wartości dla Województwa Mazowieckiego (22,7 %).

W  części  zachodniej  Gminy  dominują  bory  sosnowe,  w  których  głównym  gatunkiem 
lasotwórczym jest sosna pospolita  (ok. 90 % powierzchni  leśnej),  z domieszką brzozy i 
dębu.  
W dolinie Świdra występują zbiorowiska łęgowe – leśne i krzewiaste z dominacją wierzb i 
topoli, miejscami olchy. 

Na Równinie Garwolińskiej występują również zbiorowiska liściaste.

Większość lasów na terenie Gminy ma charakter lasów ochronnych, głównie ze względu na 
bliskość warszawskiej aglomeracji  miejskiej.  Lasy ochronne pełnią funkcję glebochronną, 
wodochronną lub też stanowią ostoję zwierząt chronionych.

Największą lesistością charakteryzują się sołectwa: Emów, Poręby i miejscowość Zagórze. 

Struktura  własnościowa  lasów jest  zróżnicowana,  przy  czym grunty  będące  własnością 
Skarbu Państwa zajmują powierzchnię  1085,1  ha, tj.  34% ogólnej  powierzchni  lasów w 
Gminie.  
Do większych kompleksów lasów państwowych zaliczyć należy uroczysko Aleksandrów  
i uroczysko Gródek w części zachodniej Gminy oraz uroczysko Gołobórz –Glinianka w 
części wschodniej. Na terenie Gminy Wiązowna zarząd nad terenami lasów państwowych 
sprawują Leśnictwo Otwock i Leśnictwo Zbójna Góra wchodzące w skład Nadleśnictwa 
Celestynów.

Lasy stanowiące własność osób fizycznych, prawnych i lasy komunalne zajmują 2.108 ha 
i  stanowią  66%  powierzchni  leśnej  gminy.  Charakteryzują  się  silnym  rozdrobnieniem  
i  rozproszeniem,  słabym  poziomem  zagospodarowania  (monokultury  jednogatunkowe 
izolowane od zwartych kompleksów), niskim poziomem pozyskania surowca drzewnego z 
jednostki  powierzchni,  niskim  poziomem  realizacji  funkcji  ochronnych  (sporadycznie 
wyznaczone lasy ochronne,  rezerwaty  przyrody,  strefy ochronne  zwierząt  chronionych). 

5  (wg „Koncepcji Krajowej Sieci ECONET-POLSKA”)
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Lasy  prywatne  dominują  w  sołectwach:  Emów,  Duchnów  i  Pęclin.  Stan  zdrowotny 
drzewostanów leśnych jest ogólnie dobry. 

Zasoby wodne - wody powierzchniowe

Gmina Wiązowna położona jest  w dorzeczu Wisły,  na skraju tzw. Obszaru Środkowej 
Wisły.  Oś hydrograficzną  terenu stanowi  rzeka  Świder  wraz ze  swoim prawobrzeżnym 
dopływem:  Mienią  oraz  Jędrzejnicą.  Rzeki  płyną  meandrującymi,  nieuregulowanymi 
korytami,  atrakcyjnymi pod względem walorów i  funkcji  przyrodniczych.  Dolina Świdra 
(prawy  dopływ  Wisły  o  długości  89  km  i  zlewni  1.310  km2)  charakteryzuje  się 
występowaniem dwóch tarasów: zalewowego i nadzalewowego. Koryto rzeki jest zwarte, o 
średniej  szerokości  17 m, na przeważającej  długości  głęboko wcięte.  Silna erozja  denna 
powoduje dalsze obniżanie dna rzeki i zmiany jej biegu. 

Interesującym elementem w korycie rzeki są także progi, zwane szypotami. Piaszczyste dno, 
niewielka  głębokość  i  ciekawe otoczenie  sprawiają,  że  jest  to  dobre  miejsce  na  spływy 
kajakowe
i wycieczki.

Świder  w większej  części  płynie  w otoczeniu  rozległych  łąk  i  pastwisk  przedzielonych 
licznymi  kępami  zadrzewień  olszowych  i  wierzbowych.  Głębokość  rzeki  jest  mocno 
zróżnicowana i to bez względu na odległość od ujścia. Świder posiada bardzo oryginalny, 
jak na warunki niżowe, charakter wartkiej rzeki podgórskiej. Najbardziej atrakcyjne odcinki 
to: Dobrzyniec - Glinianka, gdzie rzeka płynie meandrując w rozległej dolinie oraz odcinek 
Wola  Karczewska -  Wólka  Mlądzka,  gdzie  ma charakter  przełomu o wciętym głęboko 
korycie. Rzeka Świder objęta jest ochroną rezerwatową.

Dolina Mieni zaś (prawy dopływ Świdra o długości 50 km, a powierzchnia zlewni wynosi 
około  280  km2)  jest  stosunkowo  szeroka  i  dość  płaska.  Nazwa  rzeki  pochodzi 
prawdopodobnie  od  darni  znajdującej  się  w  podłożu,  która  "mieni  się"  w  świetle 
słonecznym. Rzeka Mienia odwadnia centralną część gminy Wiązowna. Przepływa przez 
Kąck, Duchnów, Boryszew, Wiązownęi Emów, łącząc się ze Świdrem przed Józefowem i 
Otwockiem.  Mienia  płynie  w  głębokim  jarze  utrwalonym  roślinnością  drzewiastą  i 
krzewiastą. Powyżej Wiązowny przepływa przez krajobraz polny, a poniżej, aż do ujścia, 
poprzez kompleks leśny. Ostatni odcinek jest rezerwatem przyrody. 

Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają niewielkie zbiorniki wód stojących, głównie są to 
starorzecza  w dolinie  Świdra  lub małe  akweny,  powstałe  w wyniku  eksploatacji  torfu  i 
żwiru.

Z innych cieków wodnych wymienić należy lewy dopływ Mieni - Jędrzejnicę, przepływającą 
przez obszary wsi Poręby i Kąck. 

Na terenie Gminy zmeliorowanych jest około 1100 ha użytków rolnych - nadmiar wód 
powierzchniowych występujący na łąkach (system rowów otwartych) i pastwiskach (drenaż) 
odprowadzany  jest  do rzek.  Lokalnymi  odbiornikami  wód opadowych i  gruntowych są 
dolinki  denudacyjne  i  obniżenia  wytopiskowe,  skąd  odpływ  następuje  poprzez  rowy 
melioracyjne.  Przeprowadzone  melioracje  gruntów  rolnych  przyczyniły  się  do  zmiany 
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charakteru małych cieków wodnych w rowy melioracyjne  o wyprostowanych korytach i 
przyspieszonym odpływie wód. 

W uzupełnieniu  do wód płynących pozostają  nieliczne  starorzecza  położone  w dolinie 
Świdra,  nieliczne  śródwydmowe  oczka  wodne  oraz  stawy  stanowiące  pozostałości  po 
dołach poeksploatacyjnych wypełnionych wodami.

Zasoby wodne - wody podziemne

Wg obowiązującej od 2004 r. klasyfikacji, wody podziemne zostały podzielone na pięć klas 
jakości: 

 klasa I (wody o bardzo dobrej jakości) 
 klasa II (wody dobrej jakości) 
 klasa III (wody zadowalającej jakości) 
 klasa IV (wody niezadowalającej jakości) 
 klasa V (wody złej jakości).

Na terenie gminy Wiązowna występują korzystne warunki hydrogeologiczne, zarówno pod 
względem zasobowym, jak i jakościowym poziomu wodonośnego. Stan zagospodarowania 
przestrzennego,  wysoki  udział  obszarów  chronionych  przy  braku  obszarów 
skoncentrowanego przemysłu, sprzyja ochronie wód podziemnych.

Na terenie  gminy Wiązowna,  użytkowe poziomy wód podziemnych udokumentowano  
w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych (neogenu).

Wody  podziemne  w utworach  czwartorzędowych  występują  w obrębie  dwóch struktur 
hydrogeologicznych:
 na  obszarze  wysoczyzny  (północna  część  Równiny  Garwolińskiej) 

wody podziemne występują przeważnie na głębokości 15-50 m, w przewarstwieniach 
piaszczystych wśród glin zwałowych, mułków lub iłów zastoiskowych. Są to piaski o 
różnych granulacjach, pochodzenia rzecznego, rzecznolodowcowego i zastoiskowego, 
o miąższościach na ogół:  5-20 m. Izolowane są od antropogenicznych wpływów z 
powierzchni terenu 10-30 m pakietem glin zwałowych.

Najkorzystniejsze  warunki  hydrogeologiczne  występują  w  części  zachodniej 
wysoczyzny,  gdzie  wydajności  eksploatacyjne  ujęć  dochodzą  do 50  m3/h.  Poziom 
wodonośny  charakteryzuje  się  na  ogół  średnią  odpornością  na  zanieczyszczenia 
antropogeniczne. 

 w strefie doliny Wisły (niewielki  południowy i południowo-zachodni 
fragment  terenu  gminy,  obejmujący  doliny  Świdra  i  Mieni),  główny  poziom 
wodonośny występuje w piaskach średnioziarnistych i drobnoziarnistych pochodzenia 
rzecznego i rzecznolodowcowego, o miąższości do 20 m. Jest to obszar o wysokiej 
odnawialności  zasobów wodnych.  Wydajności  eksploatacyjne  ujęć  dochodzą  do 70 
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m3/h, a przewodnictwo sięga 500 m2/24h. Swobodne zwierciadło wód podziemnych 
występuje na głębokościach poniżej 5,0 m i podlega okresowym wahaniom zależnym 
od ilości opadów..

Jakość wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie gminy jest 
na  ogół  średnia  i  wymaga  prostego  uzdatniania,  ze  względu  na  podwyższone  wartości 
żelaza  i  manganu  w  stosunku  do  przepisów  sanitarnych  dla  wód  do  picia  i  celów 
komunalnych. Jest to sytuacja powszechna w skali regionu mazowieckiego.

Wody  zmienione  antropogenicznie  (klasa  III),  charakteryzujące  się  podwyższonymi 
stężeniami związków azotu (azot amonowy) i wymagające skomplikowanego uzdatniania 
występują  lokalnie  w  rejonie  rozciągającym  się  na  północ  od  Wiązowny  w  kierunku 
Zagórza, a także w Radiówku.

Na obszarze wysoczyzny,  między miejscowościami Duchnów – Wola Ducka, w wyniku 
płytkiego występowania trzeciorzędowych iłów plioceńskich o miąższościach powyżej 150 
m,  brak  jest  czwartorzędowych  poziomów  wodonośnych  o  znaczeniu  użytkowym. 
Znaczenie użytkowe mogą posiadać tam wody podziemne w utworach neogenu. Jednak w 
granicach  Gminy Wiązowna wody podziemne występujące  w utworach neogenu nie  są 
ujmowane.

Cały  teren  Gminy  Wiązowna  położony  jest  w  granicach  głównego  zbiornika  wód 
podziemnych  w  utworach  trzeciorzędowych  (neogenu)  GZWP  Subniecka  Warszawska 
(GZWP 215).  Wody  podziemne  w  utworach  neogenu,  tworzą  mioceński  i  oligoceński 
poziom wodonośny.

Surowce mineralne (kopaliny)

Wydobywanie  kopalin  ze  złóż  wprowadza  przeważnie  nieodwracalne  zmiany  w 
środowisku. Wiąże się z degradacją środowiska naturalnego, przede wszystkim degradacją 
powierzchni ziemi, gleby, a także na ogół dewastacją drzewostanu.

W  wyrobiskach  poeksploatacyjnych  często  powstają  nielegalne  wysypiska  odpadów 
komunalnych, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla wód podziemnych. Teren 
poeksploatacyjny wymaga przeprowadzenia prac rekultywacyjnych,  zgodnie z zakresem i 
harmonogramem określonym w projekcie rekultywacji złoża.

Poszukiwanie, dokumentowanie i wydobycie kopaliny ze złoża wymaga koncesji. Organem 
koncesyjnym  dla  prowadzenia  eksploatacji  złóż  kopalin  pospolitych  jest  wojewoda  lub 
starosta, a nadzór górniczy pełni dyrektor okręgowego urzędu górniczego. 

Według "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" (stan na 31.12.2002 r.), 
na terenie  gminy Wiązowna brak jest  udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 
Brak  też  przesłanek  do  występowania  złóż  surowców  mineralnych  o  znaczeniu 
przemysłowym.
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Udokumentowane zostały małe złoża torfów o zasobach poza bilansowych:

 na północ od drogi Zagórze-Majdan dwa złoża o powierzchni 1,75 ha i 
2,0 ha i średniej  miąższości 1,4 m i 1,0 m (położone na obszarze Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego),

 w rejonie Bolesławowa o powierzchni 2,5 ha i średniej miąższości 1,7 
m.

W rejonie  miejscowości  Michałówek wyróżniono  obszar  perspektywiczny  dla  kruszywa 
naturalnego (kruszywo drobne).  Przewidywana powierzchnia ewentualnego złoża wynosi 
około 50 ha. Przed rozpoczęciem prac dokumentacyjnych konieczne jest uzyskanie zgody 
właścicieli  gruntów  na  ewentualną  eksploatację  oraz  zgody  właściwego  organu 
koncesyjnego ( zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przy warunku 
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), na zmianę 
ich  przeznaczenia  a  w  przypadku  jego  braku  -  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ewentualne  znaczenie  użytkowe  perspektywicznych  złóż  kopalin  ogranicza  często  ich 
lokalizacja  na  obszarach  kompleksów  leśnych  i  terenów  o  wysokich  walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych,  na  ogół  podlegających  ochronie  na  mocy  przepisów 
szczegółowych.

1.4. Tereny i obiekty przyrodnicze chronione
Obszar położony w granicach Gminy Wiązowna, a szczególnie jego centralna i południowa 
część,  charakteryzuje  się  cennymi  walorami  przyrodniczo-krajobrazowymi.  Bogactwem 
przyrodniczym są przede wszystkim kompleksy leśne, tereny łąkowe oraz doliny rzek, z 
licznymi fragmentami naturalnych zbiorowisk roślinnych i ostojami fauny. Ochroną prawną 
objęto obszary najcenniejsze,  które zajmują łączną powierzchnię  6.926,9 ha, co stanowi 
67,8% ogólnej powierzchni Gminy. Zalicza się do nich:

 Mazowiecki Park Krajobrazowy z otuliną 

Mazowiecki  Park  Krajobrazowy  im.  Czesława  Łaszka  utworzony  został  w  1987  r.  dla 
zachowania unikalnych wartości przyrodniczo-krajobrazowych, takich jak m.in. kompleksy 
wydmowo-leśne położone w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych płaszczyzn bagienno-
łąkowych,  wypełnionych  torfowiskami  z  unikalną  roślinnością.  Charakterystyczne  są 
również tereny pagórkowate z głęboko wciętymi korytami rzek i małych cieków.
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Fot. Zalesione pasmo wydm na terenie Emowa, Majdanu i Zagórza objęte jest ochroną 
jako  Mazowiecki  Park  Krajobrazowy  (zdjęcie  pochodzi  z  zasobów  Urzędu  Gminy 
Wiązowna)

W gminie Wiązowna, Mazowiecki Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem obszar 
położony w jej  zachodniej  części.  Są  to tereny,  na których pod szczególnymi rygorami 
pozostawia się w gospodarczym użytkowaniu obszary leśne, rolne i inne nieruchomości. 

Niewielki obszar zlokalizowany pomiędzy rzekami Mienią i Świdrem a drogą Warszawa – 
Lublin oraz pomiędzy granicą lasu w zachodniej części sołectwa Majdan, należy do otuliny 
Parku.

 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary  Chronionego  Krajobrazu  należą  do  najmniej  restrykcyjnych  form  ochrony. 
Obejmują  one  swoim  zakresem stosunkowo  rozległe  obszary  i  zgodnie  z  brzmieniem 
Ustawy  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  mają  chronić  tereny 
wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość  zaspokojenia  potrzeb  związanych  z  turystyką  i  wypoczynkiem  lub  pełniące 
funkcję korytarzy ekologicznych.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu został powołany na mocy Rozporządzenia 
Wojewody  Mazowieckiego  w  1997  roku.  Powstał  on  w  miejsce  obszaru  chronionego 
krajobrazu województwa stołecznego powstałego w latach 70–tych XX wieku, ze względu 
na wyróżniający się krajobraz dolin rzecznych Wisły i Narwi oraz ich dopływów. W skład 
obszaru  wchodzą  również  duże  kompleksy  leśne  stanowiące  niejako  otulinę  dla 
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najcenniejszych  przyrodniczo  dolin  rzecznych.  W Warszawskim Obszarze  Chronionego 
Krajobrazu ochronie czynnej podlegają ekosystemy leśne, lądowe i wodne.

Warszawski  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  obejmuje  swoim  zasięgiem  niemal  150 
tysięcy hektarów i obejmuje swym zasięgiem liczne lasy. Są nimi: Lasy Chotomowskie, Lasy 
Legionowskie,  Lasy  Celestynowskie,  Lasy  Chojnowskie,  Lasów  Sękocińskie,  Lasy 
Nadarzyńskie,  Lasy Młochowskie oraz  Lasy Otwockie.  Na obszarze znajdują  się także 
liczne  obszary  chronione  wyższego  rzędu:  parki  narodowe,  parki  krajobrazowe,  liczne 
rezerwaty i obszary Natura 2000. 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu wchodzi w skład korytarza ekologicznego  
o znaczeniu regionalnym i krajowym. Obejmuje swoim zasięgiem większość lasów, dolin 
rzecznych i łąk Gminy Wiązowna.

 Rezerwat przyrody „Świder“

Rezerwat  Przyrody  "Świder"  jest  rezerwatem  krajobrazowym  częściowym.  Został 
powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 
1978 r. na powierzchni 238 ha.

Rezerwat leży na obszarze miast: Otwocka i Józefowa, oraz Gminy Wiązowna (w strefie 
ochronnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego). Obejmuje dolny i środkowy odcinek 
doliny  Świdra  i  dolny  odcinek  Mieni:  pasy  o  szerokości  20  m  znajdujące  się  po  obu 
stronach koryt  rzecznych.  Objęte  ochroną  doliny  rzek  Świdra  i  Mieni  zachowują  swój 
naturalny charakter i wyróżniają się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Przedmiotem 
ochrony są rzeki Świder i  Mienia z licznymi przełomami, zakolami i wodospadami oraz 
nadbrzeżną  roślinnością.  Ochroną  objęto  41  kilometrów  rzeki  Świder,  począwszy  od 
Dłużewa, do mostu w Świdrach Wielkich. W latach poprzedzających powołanie rezerwatu 
stwierdzono tu 25 gatunków ryb (stanowi to 22% wszystkich znanych w Polsce gatunków). 
Wśród  ptaków  najcenniejsze  są  zimorodki  i  jaskółki  brzegówki  oraz  kilka  gatunków 
dzięciołów. Ze ssaków na uwagę zasługują wydry. W wodach rezerwatu rosną rdestnice, 
grążele żółte i grzybienie białe.

Jednym  z  najważniejszych  i  największych,  pod  względem  zajmowanej  powierzchni  w 
obrębie doliny, elementów szaty roślinnej są łąki wyczyńcowe, łąki, których dominującym 
gatunkiem roślinności  są kłosówka wełnista i śmiałek darniowy.  Ponadto występują łąki 
wilgotne  i  łąki  świeże.  W suchszych i  uboższych miejscach stałym elementem flory  są 
gatunki przechodzące z muraw, w tym m.in. zawciąg pospolity i goździk kropkowany. W 
obszarach  o  dużej  wilgotności  dominuje  ostrożeń  warzywny,  ostrożeń  łąkowy,  firletka 
poszarpana, krwawnica pospolita i rdest wężownik. 

Stałym elementem doliny są lasy łęgowe, w tym występujący nadrzeczny łęg wierzbowy. 

Bogactwo rezerwatu stanowi również fauna wodna i nadwodna. Obecnie fauna rezerwatu 
jest  dość  słabo  poznana.  Brak  jest  publikacji  naukowych  dotyczących  większości  grup 
zwierząt  zamieszkujących  dolinę  Świdra,  brak  również  badań  mogących  poszerzyć  tę 
wiedzę.  Nie wiadomo więc,  czy w rezerwacie  zachodzą jakieś  niepokojące  procesy,  czy 
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pojawiają  się  tu  nowe  gatunki  lub  czy  znikają  stare.  Informacje  tego  typu  są  bardzo 
wyrywkowe.

Fot.  Sławomir  Bogusz  -  Rzeka  Świder  stanowiąca  rezerwat  przyrody,  o  urokliwym, 
meandrującym korycie,  wzdłuż którego przebiega  szlak turystyczny (zdjęcie  pochodzi  z 
archiwum  Urzędu Gminy Wiązowna).

Fot. Sławomir Bogusz  (archiwum Urzędu Gminy) Rzeka Mienia, ze szlakiem turystycznym 
wzdłuż jej przebiegu (zdjęcie pochodzi z zasobów Urzędu Gminy Wiązowna).

 Obszar  Specjalnej  Ochrony  Natura  2000  „Dolina  Środkowego 
Świdra” (kod ostoi PLH140025),
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W części istniejącego rezerwatu przyrody „Świder” zaprojektowano utworzenie specjalnego 
obszaru  ochrony  siedlisk  europejskiej  sieci  Natura  2000  „Dolina  Środkowego  Świdra”. 
Celem jego utworzenia jest ochrona populacji  dziko występujących ptaków oraz siedlisk 
przyrodniczych  lub  gatunków  będących  przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty 
Europejskiej. Obszar obejmie dolinę rzeki Świder w jej środkowym biegu o powierzchni 
1.475,7 ha.

Do gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną zaliczono:

 ptaki:  bocian  biały,  bocian  czarny,  błotniak  stawowy,  błotniak  łąkowy,  derkacz, 
żuraw, zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, gąsiorek;

 ssaki: bóbr europejski, wydra;

 płazy i gady: kumak nizinny;

 ryby: różanka, piskorz, koza, minóg ukraiński;.

 bezkręgowce: poczwarówka zwężona, trzepla zielona, czerwończyk nieparek;

 pozostałe ważne gatunki roślin i zwierząt, w tym m.in.: rzęsorek rzeczek, ropucha 
szara,  ropucha  paskówka,  ropucha  zielona,  rzekotka  drzewna,  żaba  moczarowa, 
padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, 
żmija zygzakowata.

Dolina Świdra stanowi, na obszarze wschodniego Mazowsza, jeden z najważniejszych po 
Bugu i Liwcu, korytarz migracyjny i miejsce występowania bobra i wydry. 

Fot. Żuraw (zdjęcie pochodzi ze strony www.lasy.gov.pl)
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Fot. Zimorodek (zdjęcie pochodzi ze strony www.lasy.gov.pl)

Fot. Kumak nizinny (zdjęcie pochodzi ze strony www.lasy.gov.pl)

 pomniki przyrody

Pomnikami  przyrody  są  wyróżniające  się  twory  przyrody  ożywionej  lub  nieożywionej  
o  szczególnej  wartości  pod  względem  przyrodniczym,  naukowym,  historycznym, 
pamiątkowym lub krajobrazowym. Podlegają one ochronie prawnej przed zniszczeniem z 
zakazem wycinania, umieszczania na nich tablic, wznoszenia w promieniu 15 m od nich 
jakichkolwiek obiektówi urządzeń. 

Na terenie Gminy Wiązowna zarejestrowano 27 pomników przyrody, w tym 22 pojedyncze 
drzewa, 4 grupy drzew i 1 aleja 6. Są to:

 - pojedyncze drzewa: 

 16  dębów  szypułkowych  w  miejscowościach:  Wiązowna,  Boryszew,  Wiązowna 
Kościelna,  Emów  (najstarszy  dąb  szypułkowy  w  Mazowieckim  Parku 
Krajobrazowym -  „Mazowiecki  Bartek”),  Kąck,  Kopki,  Wola  Ducka,  Żanęcin-
Rudka, Pęclin,

6  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 16 a dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie  
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Otwockiego
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  3 lipy drobnolistne w miejscowościach: Wiązowna, Wiązowna Koscielna, Izabela, 

 2  jesiony  wyniosłe  w  miejscowościach:  Wola  Karczewska,  Zamajdan-Olszyny 
(Majdan),

 1 topola szara w  miejscowości Wiązowna,

- grupy drzew:

 2 sosny zwyczajne w miejscowości Wiązowna Kościelna,

 6 dębów szypułkowych, 3 jesiony wyniosłe, 1 wiąz górski, 1 lipa drobnolistna i 1 
modrzew polski w miejscowości Glinianka (Lipowo),

 2 dęby szypułkowe w miejscowości Wola Ducka,

 3 dęby szypułkowe w miejscowości Zamajdan-Olszyny (Majdan),

 - aleja drzew składająca się z: 56 dębów szypułkowych, 40 lip drobnolistnych, 16 grabów 
pospolitych, 12 klonów pospolitych, 6 jesionów wyniosłych, 7 brzóz brodawkowatych i 2 
grusz polnych, w miejscowości Zamajdan - Olszyny (Majdan).
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Fot. Pomnik przyrody: dąb szypułkowy "Bartek Mazowiecki", liczący ok. 400 lat (zdjęcie 
pochodzi z zasobów Urzędu Gminy Wiązowna)

 użytki ekologiczne

Na  terenie  Gminy,  w  obrębie  Lasów  Państwowych,  występują  w  Nadleśnictwie 
Celestynów:   
1 użytek w Leśnictwie Zbójna Góra i 1 w Leśnictwie Otwock. W planie urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa  Drewnica  zaprojektowano  utworzenie  użytku  ekologicznego  na  terenie 
obrębu Emów.

1.5. Stan i zagrożenia środowiska 
Priorytetowym celem rozwoju Gminy Wiązowna, wskazanym w „Studium Uwarunkowań 
i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Wiązowna  (2011  rok)  jest 
podniesienie na wyższy poziom struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy położonej w 
strefie podstołecznej, przy zachowaniu jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Mając na uwadze osiągnięcie przyjętych w dokumencie celów rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego,  założono „korzystanie z wysokich standardów zasobów przyrodniczych 
Gminy, z jednoczesnym przestrzeganiem następujących zasad ich ochrony:

1.  Bezwzględne  utrzymanie  zasobów  leśnych  w  strukturze  przestrzennej  gminy  jak  
i podejmowanie działań w kierunku zalesienia gruntów nie nadających się do prowadzenia 
intensywnej gospodarki rolnej lub do zabudowy,

2. Ograniczenie przeznaczania pod zabudowę gruntów III klasy bonitacji gleb,

3. Obowiązek rekultywacji dzikich miejsc poboru piasku i żwiru,

4. Obowiązek uzyskiwania koncesji na wydobywanie piasku lub żwiru na potrzeby lokalne,

5.  Zakaz  lokalizacji  inwestycji,  które  mogą  generować  hałas  o  natężeniu  większym niż 
określonym w przepisach odrębnych, regulujących to zagadnienie, 

6.  Zakaz  lokalizacji  inwestycji  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzi,  
a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,

7. Obowiązek wstępnego oczyszczania, z substancji ropopochodnych i części stałych, wód 
opadowych z parkingów i powierzchni utwardzonych,

8. Zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego ma tytuł 
prawny podmiot prowadzący eksploatację instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

9.  Wykonywanie  nowoprojektowanych  ciągów  komunikacyjnych,  linii  napowietrznych  
i  kablowych,  podziemnych  rurociągów  oraz  innych  obiektów  liniowych,  w  sposób 
zapewniający  ograniczenie  ich  oddziaływania  na  środowisko,  w  tym  ochronę  walorów 
krajobrazowych,
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10.  Ustalanie  takich zasad kształtowania zabudowy,  które zapewnią  czytelność  walorów 
krajobrazowych sąsiadujących z tą zabudową terenów,

11. Gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych 
i  zapewnienie  wywożenia  odpadów  na  wysypisko,  zgodnie  z  gminnym  systemem 
gospodarki odpadami,

12.  Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,  w przypadku ich wystąpienia,  musi być 
zgodne z ustawami: o ochronie środowiska oraz o odpadach,

13.  Stosowanie  ekologicznych,  posiadających  odpowiednie  atesty,  nośników  energii  
do ogrzewania pomieszczeń i ewentualnych procesów produkcyjnych lub w usługach,

14. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu, 

15.  Zakaz  realizacji  przedsięwzięć  wymagających  urządzeń  wodochłonnych,  jeśli  ich 
zapotrzebowanie naruszałoby równowagę lokalnych zasobów,

16.  Zakaz  realizacji  przedsięwzięć,  mogących  spowodować  zanieczyszczenie  wód 
podziemnych,

17. Zakaz kierowania wód opadowych z terenów przedsięwzięć budowlanych na działki 
sąsiednie,

18. Zakaz przerwania ciągłości sieci drenarskiej ujętej w ewidencji wód i urządzeń wodnych 
oraz obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Zarządem Melioracji  i Urządzeń Wodnych 
niezbędnych zmian w układzie drenażu lub wyłączenia jego części z ewidencji urządzeń 
melioracyjnych, 

19. Zakaz zmiany ukształtowania terenu bez wyraźnych ustaleń dotyczących tego problemu 

w ustaleniach planu miejscowego,

20. Nakaz utrzymania istniejących korytarzy ekologicznych – migracji zwierząt,

21.  Przy  realizacji  podziemnych  i  naziemnych  inwestycji  liniowych  należy  zadbać  o 
realizację bezkolizyjnych przejść dla umożliwienia swobodnej migracji fauny.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych

Począwszy  od  2004  roku   wyniki  badania  jakości  wód  powierzchniowych  pozwalają  
na klasyfikacje wód do jednej z 5 klas:

 klasa I - wody bardzo dobrej jakości,

 klasa II - wody dobrej jakości,

 klasa III - wody zadowalającej jakości,

 klasa IV - wody niezadowalającej jakości,

 klasa V - wody złej jakości.
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Badania  jakości  wód  rzecznych  w  gminie  Wiązowna  prowadzone  są  w  ramach  sieci 
regionalnego  monitoringu  wód  powierzchniowych  przez  WIOŚ  w Warszawie.  Badania 
obejmują 16 podstawowych wskaźników oznaczanych z częstotliwością 1 analiza/miesiąc. 
Punkty  pomiarowo-kontrolne  monitoringu  regionalnego  zlokalizowane  są  na  rzekach: 
Mienia  i  Świder.  Klasyfikacja  ogólna  uwzględniająca  cechy  fizyko-chemiczne, 
bakteriologiczne  i  hydrobiologiczne,  przeprowadzona  na  podstawie  stężeń 
charakterystycznych  wykazała,  że  wody  badanych  rzek  mają  charakter  pozaklasowy  – 
NON. Jakość wód w badanych punktach nie dotrzymuje parametrów zakładanych klas, 
zarówno  pod  względem  bakteriologicznym,  jak  i  fizykochemicznym  (związki  azotu  i 
fosforu).

Na jakość wód rzeki Świder mają wpływ ścieki odprowadzane do rowów melioracyjnych i 
rzeki Mieni. Na całej długości rzeki Świder wymagana jest II klasa czystości, jednak wyniki 
monitoringu (na odcinku do ujścia Mieni) wskazują na III klasę i na znacznych odcinkach 
na  II  klasę  czystości  pod  względem  fizyko-chemicznym.  Pozaklasowy  charakter  wody 
występuje  tylko  sporadycznie  i  dotyczy  stanu  sanitarnego  rzeki  -  Świder  jest  na  całej 
długości  zanieczyszczony  bakteriologicznie.  Poniżej  dopływu  Mieni  stwierdzono 
przekroczenia  w  zawartości  niektórych  pierwiastków,  w  tym  w  szczególności  azotu 
azotynowego i fosforu ogólnego oraz pozaklasowe miano coli. Podobne odczyty utrzymują 
się od momentu uruchomienia monitoringu rzeki, tzn. od 1980 roku.

Bezpośrednim  źródłem  zanieczyszczeń  rzeki  są  oczyszczone  ścieki  z  Mińska 
Mazowieckiego,  odprowadzane  do  Świdra  za  pośrednictwem  Mieni  oraz  ze  Stoczka 
Łukowskiego,  a  więc  spoza  obrębu  Gminy  Wiązowna  i  województwa.  Pomimo 
oczyszczania  biologicznego,  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Mińsku 
Mazowieckim prawie zawsze odprowadza ścieki  o ponadnormatywnym stężeniu azotu i 
fosforu oraz innych zanieczyszczeń. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń rzeki Mieni jest rzeka Srebrna - bezpośredni odbiornik 
ścieków z Mińska Mazowieckiego. Rzeka Mienia nie odpowiada normom na całej długości. 
Parametry  biogenne,  azot  azotynowy,  fosforany  i  fosfor  ogólny  znacznie  przekraczają 
normy ustalone dla III klasy czystości wód a w ponadnormatywnych stężeniach występują 
w ponad połowie pobranych próbek. Prawie każdorazowo występuje również pozaklasowe 
miano coli.

Do  podmiotów  gospodarczych  działających  na  terenie  Gminy  -  potencjalnych  firm 
mogących generować i odprowadzać ścieki do środowiska należą: 

 Huta Szkła Gospodarczego w Wiązownie, 

 zakłady wyrobu kosmetyków: Dax Cosmetix w Duchnowie, Chantal w Wiązownie, 
Agro-Chemat w Wiązownie, 

 zakłady  tworzyw  sztucznych:  GRAN  PLAST  w  Duchnowie,  STOPLAST  w 
Majdanie, MARCIN w Zakręcie, , KRADEX w Duchnowie, ROMA w Wiązownie, 
MATEO w Woli Karczewskiej, PLAST-POL w Góraszce,

 zakłady obuwnicze: MARIO BOLUCCI w Emowie, REWOP i BUPECO w Woli 
Duckiej,
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 zakłady  produkcji  okien  i  drzwi  Megal  w  Woli  Karczewskiej,  Hada  w  Woli 
Karczewskiej,  zakład  stolarki  budowlanej  STOLMARK w Woli  Duckiej  zakład 
produkcji mebli STYL-MEB w Woli Duckiej oraz SKWARA w Duchnowie,

 zakład produkcji nawozów Bartpol w Duchnowie,

 zakłady mięsne Kotwica w Duchnowie,

 zakład cylindrów drukarskich WETZEL w Duchnowie,

 stacje paliw w Emowie, Majdanie, Duchnowie i Woli Duckiej,

 obiekty inwentarskie z obsadą zwierząt powyżej 40 DJP 7. 

Problem gospodarki wodno-ściekowej (brak kanalizacji sanitarnej) występuje właściwie na 
całym obszarze Gminy, poza miejscowością Wiązowna i Radiówek. Potencjał techniczny 
oczyszczalni  w  Emowie,  ze  względu  na  niewielką  ilość  ścieków  nie  jest  w  pełni 
wykorzystany (brak np. punktu zlewnego).

 Ścieki  powstające  w  gospodarstwach  domowych  i  gospodarce  rolnej  zrzucane  są  do 
szamb, częstokroć o wątpliwym stanie technicznym. Nieczystości płynne z nieszczelnych 
szamb przenikają do środowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczając wody podziemne, o 
czym  świadczy  podwyższona  zawartość  chlorków,  azotanów  oraz  związków  żelaza  w 
studniach gospodarczych. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych

Wody  podziemne  występujące  na  obszarze  wysoczyzny  (północna  część  Równiny 
Garwolińskiej),  z uwagi na ich poziom wodonośny charakteryzujący się na ogół średnią 
odpornością na zanieczyszczenia antropogeniczne, są zagrożone zwiększonym stężeniem 
związków amonowych w strefie przypowierzchniowej wód gruntowych, a powodem tego 
stanu rzeczy jest z powszechny brak systemów kanalizacyjnych na terenie Gminy.

W  strefie  doliny  Wisły,  główny  poziom  wodonośny  występuje  w  piaskach 
średnioziarnistych i  drobnoziarnistych pochodzenia rzecznego i rzecznolodowcowego, o 
miąższości do 20 m. Jest to obszar o wysokiej odnawialności zasobów wodnych. Poziom 
użytkowy  pozbawiony  jest  izolacji  od  powierzchni  terenu,  co  stwarza  wysoki  stopień 
zagrożenia dla wód, świadczy o słabej odporności poziomu wodonośnego na zagrożenia.

Jakość wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie Gminy jest 
na  ogół  średnia  i  wymaga  prostego  uzdatniania,  ze  względu  na  podwyższone  wartości 
żelaza  i  manganu  w  stosunku  do  przepisów  sanitarnych  dla  wód  do  picia  i  celów 
komunalnych (jest to zjawisko powszechne w skali regionu mazowieckiego).

7 DJP, duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (ang. LU, LSU - Livestock Unit) – umowna jednostka liczebności  
zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m.in.  
do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę
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Cały  teren  gminy  Wiązowna  położony  jest  w  granicach  głównego  zbiornika  wód 
podziemnych w utworach trzeciorzędowych GZWP Subniecka Warszawska (GZWP 215). 
Wody podziemne w utworach trzeciorzędowych, tworzą mioceński i oligoceński poziom 
wodonośny.

Poziom mioceński udokumentowany w powiecie otwockim nie jest ujmowany dla celów 
pitnych,  ze  względu  na  niekorzystne  parametry  fizykochemiczne  wody,  związane  z 
formacją burowęglową (piaski pylaste i mułki z domieszką węgla brunatnego). Ze względu 
na  izolującą  od  wpływów  z  powierzchni  terenu,  ponad  100  m  warstwę 
słaboprzepuszczalnych iłów plioceńskich,  oligoceński  poziom wodonośny charakteryzuje 
się dobrą odpornością na zanieczyszczenia antropogeniczne.

Jakość wód podziemnych oligoceńskiego poziomu wodonośnego jest na ogół średnia, ze 
względu na wysokie stężenia żelaza i manganu. Do picia może być używana po uzdatnieniu.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Gminę  Wiązowna  charakteryzuje  stosunkowo  mały  udział  emisji  zanieczyszczeń  do 
atmosfery. Poza niewielkimi wytwórniami i zakładami rzemieślniczymi, na terenie Gminy 
brak  jest  większych  zakładów  usługowo-przemysłowych.  Największymi  potencjalnymi 
podmiotami, mogącymi generować i odprowadzać pyły, gazy lub spaliny do atmosfery są: 

 - branża kosmetyczna: Dax Cosmetics w Duchnowie, Chantal w Wiązownie, Agro-Chemat 

w Wiązownie,

 -  branża  wyrobu  tworzyw sztucznych:  GRAN PLAST w Duchnowie,  STOPLAST w 
Majdanie,  MARCIN  w  Zakręcie,  ,  KRADEX  w  Duchnowie,  ROMA  w  Wiązownie, 
MATEO w Woli Karczewskiej, PLAST-POL w Góraszce,

 - branża produkcji nawozów: Bartpol w Duchnowie,

 - branża produkcji materiałów budowlanych: Prefagbud w Pęclinie, Pazio Beton w Woli 
Duckiej, SAJBET w Majdanie i WAR-REMEDIUM w Wiązownie,

 - branża obróbki drzewa: tartak w Woli Karczewskiej,

 - branża paliwowa: stacje paliw w Emowie, Majdanie, Duchnowie i Woli Duckiej.

 - branża mechaniczna: zakłady mechaniki pojazdowej AB-CAR w Wiązownie oraz Auto 
Koczyk w Woli Duckiej.

Wg  raportu  WIOŚ  za  rok  2003  w  ramach  „Rocznej  oceny  jakości  powietrza  w 
województwie mazowieckim”, Powiat Otwocki w końcowej klasyfikacji zaliczony został do 
strefy  C,  tj.  do  strefy  w  której  poziom  chociaż  jednej  substancji  przekracza  poziom 
dopuszczalny  powiększony  o  margines  tolerancji  (odnotowane  zostało  przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłem zawieszonym PM10). 
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Największa  emisja  zanieczyszczeń  powietrza  powstaje  wskutek  ruchu  pojazdów  na 
drogach, w tym na drodze krajowej S 17, przechodzącej przez teren Gminy. Jest to emisja 
spalin  i  produktów  ropopochodnych  -  węglowodorów,  tlenków  azotu,  tlenku  węgla, 
związków ołowiu, tlenków siarki a w przypadku lokalnych jezdni nieutwardzonych - pyłu 
zawieszonego.  Ze  względu  na  niskie  zaleganie  spalin  samochodowych,  stanowią  one 
szczególnie groźne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ wpływają na jakość powietrza 
tuż nad powierzchnią ziemi.

Powierzchnia ziemi, odpady

Powierzchnia ziemi,  jako istotny składnik wpływający na postrzeganie stanu środowiska 
naturalnego,  nie  daje  się  opisać  w  sposób  bezpośredni  wskaźnikami  i   ocenami 
jakościowymi.  Sferą  najbardziej  wpływającą  na  stan  powierzchni  ziemi,  jest  poziom 
gospodarki  odpadami,  a  co  się  z  tym  wiąże  –  stan  porządku  i  czystości  na  terenach 
zurbanizowanych i poza nimi.

Sytuacja  w  tych  obszarach  zależna  jest  wprost  od  systemowych,  organizacyjnych 
realizacyjnych działań samorządu gminnego i jednostek podporządkowanych.

Na terenie Gminy Wiązowna powstają głównie odpady bytowe. W Gminie wprowadzona 
jest selektywna zbiórka odpadów. 

Duża ilość odpadów trafia na nielegalne wysypiska śmieci w lasach, co wiąże się z brakiem 
świadomości i postaw proekologicznych u części mieszkańców.

Stałym zagrożeniem, szczególnie dla terenów objętych ochroną przyrody są odpady i, w 
tym  pozostawiane  przez  turystów  i  sezonowych  mieszkańców,  jak  również  nielegalne 
wycinanie nadbrzeżnych krzewów i drzew, oraz usuwanie naturalnych przeszkód z koryta 
rzeki kształtujących jej nurt i siedliska wielu gatunków ryb. Walory wypoczynkowe terenów 
nadrzecznych,  objętych  ochroną,  są  degradowane  przez  intensywne  użytkowanie 
rekreacyjne, które powoduje zaśmiecanie, erozję i  niszczenie szaty roślinnej.  Szczególnie 
dewastowana  jest  strefa  wzdłuż  Świdra,  w  miejscach,  gdzie  możliwy  jest  dojazd 
samochodami. 

Ponadto,  rozbudowa  osiedli  letniskowych  często  wpływa  na  degradację  walorów 
krajobrazowych w bezpośrednim otoczeniu rezerwatu.

Gleby  na  terenie  gminy  można  zakwalifikować  do  gleb  mało  zdewastowanych  i 
zdegradowanych. Podstawowym problemem w zakresie ochrony gleby jest zabezpieczenie 
przed erozją, niszczeniem mechanicznym oraz zanieczyszczeniem powodowanym wadliwą 
działalnością rolniczą.

Przebiegająca  przez  teren  Gminy  droga  krajowa  nr  17  oraz  sieć  dróg  o  znaczeniu 
regionalnym  i  lokalnym,  w  szczególności  o  wysokim  natężeniu  ruchu,  mogą  wystąpić 
zanieczyszczenia  gleby  metalami  ciężkimi,  takimi  jak:  ołów,  cynk,  kadm,  nikiel,  co  ma 
niebagatelny wpływ na środowisko naturalne. 
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Zagrożenie hałasem

Zanieczyszczenie  środowiska  naturalnego  człowieka  hałasem  jest  w  skali  Gminy 
uzależnione przede wszystkim od ruchu drogowego, natomiast punktowo występuje hałas 
wywoływany innymi czynnikami, ale nie jest on objęty stałym monitoringiem.

Poziom hałasu wywoływanego ruchem pojazdów, głównie w północnej i zachodniej części 
Gminy  na  przestrzeni  ostatnich  lat  nasila  się,  z  uwagi  na  coraz  większą  liczbę 
użytkowników dróg, w tym tranzytu.

Poziom hałasu przekracza częstokroć normatywne wartości 60 dB(A) w porze dziennej i 
50 dB(A) nocą. W strefie przekroczeń przyjętych norm pod względem hałasu, znajdują się 
budynki mieszkalne i usługowe zlokalizowane w bezpośredniej bliskości jezdni. 

Zagrożenie powodziowe

W Gminie  Wiązowna  zagrożeniami związanymi z  występowaniem powodzi  zajmuje  się 
Gminny  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego.  Występujące  okresowo  zagrożenia 
środowiskowe  związane  z  niebezpieczeństwem  powodzi  dotyczących  w  szczególności 
obszarów leżących w pobliżu koryt rzek oraz licznych terenów lokalnych podtopień. Na 
obszarze  Gminy  nie  występują  urządzenia  ochrony  przeciwpowodziowej,  chociaż  do 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zaliczane są użytkowane rolniczo łąki 
i pastwiska w dolinie Świdra i Mieni. Z uwagi na malowniczość krajobrazu, okolice te są 
również obiektem zainteresowania osób, planujących zabudowę w celach zamieszkania i 
rekreacji.  Oznaczałoby  to  jednak  zmniejszenie  możliwości  retencji  wód  zalewowych  i 
miałyby  negatywny wpływ na  kształtowanie  krajobrazu  w najciekawszych przyrodniczo 
obszarach Gminy.

Największe zagrożenie powodziowe występuje w dolinie Mieni w rejonie wsi Duchnów, 
gdzie w czasie wezbrań, wody rzeczne przekraczają drogę wojewódzką i zalewają najbliżej 
położoną zabudowę wsi.  W przypadku doliny  Świdra wody powodziowe nie  powodują 
większych zniszczeń i strat gospodarczych z uwagi na to, ze obszary te wykorzystywane są 
jako ekstensywne użytki zielone lub nieużytki.

Zagrożenie poważną awarią

Zagrożenia poważna awarią są zdarzeniami, które cechuje przypadkowość, wyjątkowość, 
niepewność  i  niepowtarzalność.  Mogą  one  powstać  wskutek  awarii  lub  katastrof  w 
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obiektach przemysłowych,  komunalnych,  usługowych, na trasach komunikacyjnych albo 
gruntach rolnychi leśnych i dotyczą procesów technologicznych, rozładunku lub załadunku 
niebezpiecznych  materiałów  i  ryzyka  wydobycia  się  substancji  chemicznych,  żrących, 
wybuchowych, skażenia wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i  gruntu (np. awaria 
oczyszczalni ścieków, rurociągów wody i gazu), przedostania się do środowiska substancji 
chemicznych, palnych i żrących.

Zdarzenia te mogą mieć miejsce w przypadku wystąpienia katastrof drogowych (lokalizacja 
gminy w sąsiedztwie dróg krajowych nr 2 i 17 i planowanej budowy autostrady A2.

Drogami tymi nader często przemieszczają się pojazdy przewożące amoniak, paliwa, butle 
gazowe.

Innym  zagrożeniem  jest  ryzyko  wystąpienia  awarii  gazociągu  wysokiego  ciśnienia  
i gazociągów średnioprężnych a także stacji gazowych I-szego stopnia.

W pobliskim Otwocku- Świerk zlokalizowany jest ośrodek jądrowy, zaliczany do zakładów 
o  dużym  ryzyku  wystąpienia  awarii.  Sposób  postępowania  w  przypadku  zagrożeń 
powstałych na terenie tego ośrodka określa Ramowy Program Postępowania na wypadek 
awarii jądrowej.

 

1.6. Zasoby kulturowe  - zabytki kultury materialnej

Krajobraz kulturowy jest chroniony przepisami prawa o ochronie dóbr kultury. Ważnym 
elementem  krajobrazu  Gminy  Wiązowna  są  obiekty  i  obszary  o  wysokich  walorach 
kulturowych oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
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Fot. Kościół  Parafii  Wiązowna  pod  wezwaniem  św.  Wojciecha  wybudowany  w 
latach 1794-1797 (zdjęcie pochodzi z zasobów Urzędu Gminy Wiązowna)

Fot. Fragment Parku przy letniej rezydencji Lubomirskich (zdjęcie pochodzi z zasobów 
Urzędu Gminy Wiązowna)

Na  terenie  Gminy  Wiązowna  znajduje  się  10  zabytków  nieruchomych  wpisanych  do 
rejestru konserwatora zabytków. Są to: 

• obiekty  sakralne  (kościoły,  dzwonnice  kościelne):  kościół  pw.  Św.  Wojciecha  z 
1788-91 roku w Wiązownie Kościelnej,  kościół pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance 
konsekrowany  w  1763  r.,  dzwonnica  przy  kościele  w  Wiązownie  Kościelnej, 
dzwonnica przy kościele w Gliniance, 

• cmentarz  przy  kościele  pw.  Św  Wojciecha  w  Wiązownie  Kościelnej  wraz  ze 
starodrzewiem, 

• cmentarz przy kościele pw. Św Wawrzyńca w Gliniance, 

• pałac Nojmanów z ok. 1890 r. w Wiązownie,

• park podworski Nojmanów z poł. XIX w. w Wiązownie, 

• willa „Karolin-Marianów“ z ok. 1880 r. wraz z otoczeniem w Wiązownie,

• park Chrzanowskich z ok. 1880 r. w Wiązownie,

Na  terenie  gminy  znajduje  się  również  7  zabytków  nieruchomych  wpisanych  do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Są to:

• 2 obiekty mieszkalne – chałupy z k. XIX w. w Dziechcińcu i Woli Karczewskiej
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• 4  zabytkowe  parki  –  park  „Zamajdan-Olszyny“  w  Majdanie,  park  Gródek  w 
Wiązownie Kościelnej, park w Gliniance (Lipowo), park w Kącku

• cmentarz parafialny w Lipowie

Ponadto planuje się włączyć do wojewódzkiej ewidencji zabytków następujące obiekty:

• budynek plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance,

• budynek organistówki w Gliniance,

• dwór w Gliniance,

• 4 budynki na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu,

• schron obserwacyjny w Zagórzu,

• zespół 3 schronów w Góraszce,

• ciąg rowów strzeleckich i schronów polowych w Emowie,

• „Góra  Sobotów“  w  Emowie  –  układ  rowów  strzeleckich  i  reliktów  schronów 
polowych w Emowie, 

Na  terenie  Gminy  Wiązowna  znajduje  się  również  166  stanowisk  archeologicznych, 
objętych wykazem wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Planuje się, że wskazane powyżej obiekty zostaną ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1.7. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze:

PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO

1. Duży udział gleb o niskich klasach bonitacyjnych. 

2. Rozdrobnienie działek leśnych będących własnością osób fizycznych.

3. Jakość większości wód powierzchniowych nie dotrzymuje parametrów zakładanych klas pod 
względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, chociaż w przypadku rzeki Świder stan jej 
ulega stopniowej poprawie.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  42



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

4. Dysproporcja pomiędzy skalą zwodociągowania  i skanalizowania Gminy. 

5.  Dość  znaczne  zanieczyszczenie  wód  spowodowane  zrzucaniem  ścieków  (poza  granicami 
Gminy)  oraz  zanieczyszczeniami  związanymi  z  niewłaściwym  stosowaniem  nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin w gospodarce rolnej a także  turystyczno-rekreacyjnym 
wykorzystywaniem  wód  powierzchniowych.  Występowanie  pyłu  zwieszonego  w  przypadku 
nieutwardzonych  jezdni  oraz  zaleganie  spalin  samochodowych w okolicy  dróg  krajowej  S17, 
przekraczające ustalone normy.

6.  Brak  świadomości  ekologicznej  części  mieszkańców  -  powstawanie  nielegalnych  wysypisk 
śmieci w lasach oraz korzystanie z nieszczelnych przydomowych szamb, zanieczyszczające wody 
podziemne.

7. Degradacja walorów środowiskowych wskutek rozbudowy osiedli w bezpośrednim otoczeniu 
rezerwatu.

8. Występujące okresowo powodzie w sąsiedztwie koryt rzecznych

9. Lokalizacja planowanej Autostrady A2 w granicach Gminy spowoduje uciążliwości wynikające 
z natężenia ruchu drogowego, wzmożonego hałasu, emisji gazów

10. Zagrożenie ze strony Ośrodka Jądrowego „Świerk”
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2.    SFERA SPOŁECZNA

2.1  Demografia

Liczba i struktura ludności

Zgodnie  z  danymi  GUS  w  dniu  31  grudnia  2012  roku  teren  Gminy  Wiązowna 
zamieszkiwało 11.521 osób, co stanowiło 9,4 % ludności Powiatu Otwockiego i 0,21% 
ludności Województwa Mazowieckiego.

Pod względem liczby ludności Gmina zajmuje 5-tą lokatę w powiecie, przy czym wśród 
gmin wiejskich - 2-gą. 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi w Gminie Wiązowna 113 osób i jest znacznie niższa 
niż w Powiecie Otwockim (198 osób), Podregionie Warszawskim Wschodnim (155 osób) 
i Województwie Mazowieckim (149 osób).

Gęstość zaludnienia w Gminie, na tle powiatu, podregionu i województwa, wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Gęstość zaludnienia w Gminie Wiązowna na tle powiatu, podregionu 
i województwa wg stanu na dzień 31.12.2012 rok

Wyszczególnienie

Gęstość zaludnienia w Gminie Wiązowna na tle powiatu, podregionu u 
województwa wg stanu na 31.12.2012 rok

Gmina 
Wiązowna Powiat Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

powierzchnia w km2                   102                      616                   5 104                35 558    

liczba ludności               11 521               121 977               793 363            5 301 760 

osoby/1km2                   113                      198                      155                     149 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

W analizowanym okresie lat 2006 – 2012 zmiany w liczbie ludności Gminy Wiązowna były 
znaczące. W porównaniu do roku 2006 liczba ludności Gminy wg faktycznego miejsca 
zamieszkania  zwiększyła  się  o  1.532  osoby,  tj.  o  15,3%).  W większym stopniu  uległa 
zmianie liczba mężczyzn - wzrost o 16,6% (809 osób). Liczba kobiet  w analizowanym 
okresie  zwiększyła się o 14,1% (723 osoby) i  wyniosła w 2012 roku 5821 osób. Dane 
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liczbowe dotyczące ludności Gminy w latach 2006 – 2012 przedstawia tabela nr 3 oraz 
wykres nr 2 i 3.

Tabela nr 3. Ludność w Gminie Wiązowna wg faktycznego miejsca zamieszkania, 
ogółem i w podziale na płeć w latach 2006-2012

Wyszczególnienie
Ludność w Gminie Wiązowna (osoby) zmiana %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006

wg faktycznego miejsca zamieszkania

          ogółem 9989 10208 10438 10747 10902 11275 11521 15,3%

          mężczyźni 4861 4976 5096 5240 5360 5544 5670 16,6%

          kobiety 5128 5232 5342 5507 5542 5731 5851 14,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 2. Ludność w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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Wykres nr 3. Liczba kobiet i mężczyzn w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

W Gminie Wiązowna obserwujemy niewielkie zróżnicowanie ludności pod względem płci. 
Liczba mężczyzn wg stanu na 31.12.2012 roku stanowiła 49,2% ogółu ludności Gminy. 
Ich udział w strukturze ludności nieznacznie zwiększył się w porównaniu do roku 2006.

Liczba  kobiet  na  100  mężczyzn w Gminie  Wiązowna  wynosi  103  i  jest  niższa  niż  w 
Powiecie  Otwockim  (109  kobiet/100  mężczyzn)  i  w  Podregionie  Warszawskim 
Wschodnim,  gdzie  wskaźnik  ten kształtuje  się  na poziomie  106 kobiet/100  mężczyzn. 
Zmiany w strukturze płci ludności gminy przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.  Zmiany w strukturze ludności Gminy Wiązowna w latach 2006-2012

Wyszczególnienie
Struktura ludności Gminy Wiązowna 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mężczyźni 48,66% 48,75% 48,82% 48,76% 49,17% 49,17% 49,21%

kobiety 51,34% 51,25% 51,18% 51,24% 50,83% 50,83% 50,79%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Pozytywnym  zjawiskiem  jest  utrzymujący  się  od  lat  dodatni  przyrost  naturalny  oraz 
dodatnie saldo migracji w Gminie. W latach 2006 – 2012 obserwujemy wahania wskaźnika 
urodzeń  w  gminie.  W  latach  2006-2012  roku  liczba  urodzeń  wykazuje  tendencję 
wzrostową, poza rokiem 2011, kiedy liczba urodzeń była nieco niższa. W roku 2012 liczba 
urodzonych dzieci wyniosła 146 i była wyższa o 50,5% w stosunku do roku 2006. Liczba 
zgonów w analizowanym okresie waha się: w roku 2012 wyniosła 98 osób. Tym samym, 
przyrost  naturalny  w  wartościach  bezwzględnych  w  Gminie  Wiązowna  w  omawianym 
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okresie był zawsze dodatni. Najwyższy wskaźnik został osiągnięty w 2012 roku i wyniósł 
+48 osób, najniższy zaś w roku 2006 (17 osób). 

Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności w Gminie Wiązowna kształtuje się na 
poziomie 2,79‰) i znacznie odbiega od danych dla powiatu (1,03‰), podregionu (1,22‰) 
i dla województwa (0,79‰). 

Saldo migracji w latach 2006 – 2012 w Gminie było dodatnie i charakteryzowało się dużą 
zmiennością. Najwyższy wskaźnik został osiągnięty w roku 2010 i wyniósł +383 osoby, zaś 
najniższy  w 2012  roku:  +182 osoby.  Na uwagę zasługują  również  wskaźniki  przyrostu 
rzeczywistego ludności rozumianego jako przyrost naturalny powiększony o saldo migracji. 
Analizując  te  dane  na  przestrzeni  lat  2006-2012  można  zauważyć,  ze  wskaźniki  te  dla 
Gminy są jeszcze bardziej korzystne i wskazują na dużą atrakcyjność Gminy Wiązowna pod 
względem miejsca zamieszkania.

Ruch naturalny  ludności,  saldo  migracji  w  Gminie  Wiązowna  w analizowanym okresie 
przedstawia tabela nr 5 i wykres nr 4.

Tabela nr 5. Ruch naturalny ludności oraz saldo migracji ludności, w wartościach 
bezwzględnych, w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012.

Wyszczególnieni
e

Ruch naturalny, saldo migracji ludności w Gminie Wiązowna 
(w wartościach bezwzględnych) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

urodzenia żywe 97 95 115 129 132 117 146

zgony 80 75 93 94 104 86 98

przyrost naturalny 17 20 22 35 28 31 48

saldo migracji 193 200 194 281 383 342 182

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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Wykres nr 4.  Ruch naturalny ludności gminy Wiązowna w latach 2006-2012. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2006 – 2012 wzrosła w Gminie o 
-18,2%, tj. o 399 osób i wynosiła w 2012 roku 2.591 osób, zaś w wieku poprodukcyjnym – 
wzrost w stosunku do roku bazowego był wyraźnie niższy i wyniósł 13,3% (wzrost o 187 
osób). 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w omawianym okresie wzrosła o 946 osób (z 6.393 
osób w 2006 roku do 7.339 osób w roku 2012 (wzrost o 14,8%). 

Szczegółowe dane dotyczące dynamiki zmian liczby ludności w poszczególnych grupach 
wiekowych w Gminie Wiązowna w latach 2006 – 2012 przedstawia tabela nr 6 oraz wykres 
nr 5. 

Tabela nr 6. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i 
poprodukcyjnym Gminy Wiązowna w latach 2006-2012

Wyszczególnienie

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i 
poprodukcyjnym 8

w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
dynamika 

% 
2012/2006

Ludność ogółem 9 989 10 208 10 438 10 747 10 902 11 275 11 521 15,3%

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym  2 192  2 206  2 260  2 285  2 426  2 531  2 591 18,2%

8 * wiek przedprodukcyjny 0-17 lat; **  wiek  produkcyjny:  18-64  lat   mężczyźni,  18-59  lat  kobiety;  
*** wiek poprodukcyjny: mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej
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Ludność w wieku 
produkcyjnym  6 393  6 538  6 692  6 941  6 995  7 220  7 339 14,8%

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym  1 404  1 464  1 486  1 521  1 481  1 524  1 591 13,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 5. Ludność Gminy Wiązowna wg ekonomicznych grup wieku w latach 
2006-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Gmina  Wiązowna  ma  najbardziej  korzystną  sytuację  pod  względem  liczby  ludności  
w  poszczególnych  grupach  wiekowych  w  porównaniu  do  powiatu,  podregionu  i 
województwa.  Szczegółowe  dane  dla  Gminy  w  stosunku  do  analizowanego  obszaru, 
zamieszczone w tabeli nr 7 pokazują, że Gmina Wiązowna na tle powiatu, podregionu i 
województwa ma zarówno najwyższy wskaźnik udziału osób w wieku przedprodukcyjnym 
w stosunku do ogółu liczby ludności, jak i osób w wieku produkcyjnym w stosunku do 
liczby ludności ogółem oraz najniższy wskaźnik udziału osób w wieku poprodukcyjnym w 
stosunku do ogółu ludności. 

Również  analizując  liczbę  ludności  w  wieku  nieprodukcyjnym  (przedprodukcyjnym  
i  poprodukcyjnym)  w stosunku do ogółu ludności,  Gmina  Wiązowna  na  tle  otoczenia 
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wykazuje najkorzystniejszy wskaźnik - 36,3% w stosunku do 36,7% w Powiecie Otwockim, 
36,8% w Podregionie Warszawskim Wschodnim i 37,2% w Województwie Mazowieckim.

Strukturę  wiekową  ludności  wg  ekonomicznych  grup  wieku  w  2012  roku  w  Gminie 
Wiązowna  oraz  w  Powiecie  Otwockim,  Podregionie  Warszawskim  Wschodnim  oraz 
Województwie Mazowieckim obrazuje tabela nr 7 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 7. Struktura wiekowa ludności Gminy Wiązowna na tle powiatu, 
podregionu i województwa we ekonomicznych grup wieku w roku 2012.

Wyszczególnienie

Struktura wiekowa ludności  wg ekonomicznych grup wieku  (w
%)

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

Ludność  w wieku:

przedprodukcyjnym 22,5% 19,4% 20,8% 18,6%

produkcyjnym 63,7% 62,4% 63,2% 62,9%

poprodukcyjnym  13,8% 18,2% 16,0% 18,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 6.  Struktura wieku ludności Gminy Wiązowna w roku 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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Wykres nr 7.  Struktura wieku ludności Województwa Mazowieckiego w roku 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

W analizowanym okresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób 
w wieku produkcyjnym ulega wahaniom z tendencją zniżkową. O ile w roku 2006 wskaźnik 
ten wynosił 22%, o tyle w roku 2012 liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 
liczby osób w wieku produkcyjnym spadła do poziomu 21,7%. Jest to zjawisko pozytywne i 
świadczy o możliwościach  rozwojowych gminy. 

Korzystna  sytuacja  demograficzna  w  Gminie  wynika  z  napływu  młodych  ludzi  do 
Wiązowny,  którzy  decydują  się  na  zamieszkanie  poza  Warszawą  i  postrzegają  Gminę 
Wiązowna jako dogodne miejsce do zamieszkania ze względu na bliskość Warszawy, dobre 
połączenie drogowe, unikatowe walory przyrodnicze i panujący trend - modę na życie poza 
miastem. Szczegółowe dane prezentujące wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie 
Wiązowna w latach 2006-2012 przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8 . Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Wiązowna w latach 
2006-2012

Wyszczególnienie

Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie 
Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym

56,2 56,1 56,0 54,8 55,9 56,2 57,0
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Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
przedprodukcyjnym

64,1 66,4 65,8 66,6 61,0 60,2 61,4

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym

22,0 22,4 22,2 21,9 21,2 21,1 21,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

2.2. Rynek pracy

Gospodarstwa domowe. Źródła utrzymania ludności

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w gminie było 
2.448  gospodarstw  domowych.  Przeciętna  liczba  osób  w  gospodarstwie  wynosiła  4,0 
osoby.  
W Gminie Wiązowna dominują gospodarstwa wieloosobowe. 

Gospodarstwa o liczbie 4 osób i więcej stanowiły prawie połowę gospodarstw domowych 
w Gminie. Dane liczbowe dotyczące liczby gospodarstw domowych w Gminie Wiązowna i 
ich udział w strukturze obrazuje tabela nr 9.

Tabela nr 9. Gospodarstwa domowe w Gminie Wiązowna wg liczby osób w 
gospodarstwie 

Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe wg liczby osób

Liczba gospodarstw Udział w strukturze

ogółem 2300 100,00%

jednorodzinne 2 osoby 600 19,00%

jednorodzinne 3 osoby 606 25,00%

jednorodzinne 4 i więcej 
osób

1034 26,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Głównym źródłem utrzymania dla 1449 gospodarstw domowych jest praca:

 poza rolnictwem w sektorze publicznym  - 589 gospodarstw  

  poza rolnictwem w sektorze prywatnym - 860 gospodarstw domowych  
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oraz dla 985 gospodarstw domowych  niezarobkowe źródła utrzymania:

 emerytury – 652 gospodarstw,

 renty - 180 gospodarstw,

 zasiłki i inne -153 gospodarstwa. 

Jedynie 14 gospodarstw domowych utrzymuje się z rolnictwa.

Główne źródła utrzymania gospodarstw Gminy wskazują na duży udział socjalnych źródeł 
dochodów. 

W Gminie Wiązowna wg stanu na 31.12.2012 roku zatrudnionych było 4.289 osób, z tego 
1.705 kobiet (39,8%). Liczba pracujących w porównaniu do roku 2006 zwiększyła się o 
49,9%, przy czym wzrost ten w większym stopniu dotyczy mężczyzn (54,4%) niż kobiet 
(43,5%).  Pracujący  w Gminie  stanowią  58% ludności  w wieku  produkcyjnym i  jest  to 
wskaźnik wyższy od uzyskanego dla roku 2006 o 13 proc. Szczegółowe dane dotyczące 
liczby i struktury pracujących w Gminie Wiązowna na przestrzeni lat 2006-2012 prezentuje 
tabela nr 10 oraz wykres nr 8.

Tabela nr 10.  Liczba i struktura pracujących w podziale na płeć w Gminie 
Wiązowna 
w latach 2006-2012 

Wyszczególnienie
Liczba i struktura pracujących wg płci w Gminie Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ludność w wieku 
produkcyjnym 6393 6538 6692 6941 6995 7220 7339

Pracujący ogółem,
w tym: 2862 3441 3621 3941 4223 4275 4289

kobiety 1188 1470 1615 1662 1779 1720 1705

mężczyźni 1674 1971 2006 2279 2444 2555 2584

ogółem (%), w tym: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kobiety 41,5% 42,7% 44,6% 42,2% 42,1% 40,2% 39,8%

mężczyźni 58,5% 57,3% 55,4% 57,8% 57,9% 59,8% 60,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 8. Pracujący ogółem na tle ludności w wieku produkcyjnym w Gminie 
Wiązowna na przestrzeni lat 2006-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

2.3. Bezrobocie
Według stanu na 31.12.2012 roku bezrobociem objętych było 350 mieszkańców Gminy 
Wiązowna, w tym 153 kobiety. W porównaniu do roku 2006, w roku 2012 bezrobocie było 
niższe o 64 osoby, tj. o -15,5%, przy czym w latach 2007 i 2008 bezrobocie z roku na rok 
spadało  w  porównaniu  do  roku  bazowego,  po  czym  od  2009  odnotowywany  jest 
sukcesywny wzrost liczby bezrobotnych. Związane jest to w pewnym stopniu z powrotami 
z  emigracji  zarobkowej  i  niemożnością  znalezienia  pracy  na  rynku  lokalnym.  W 
omawianym okresie bezrobocie wśród mężczyzn zmniejszyło się w większym stopniu (o 
-16,9%) niż kobiet (o -13,6%). W analizowanym okresie bezrobotnych kobiet było mniej 
niż bezrobotnych mężczyzn. Urząd Gminy nie posiada szczegółowych danych dotyczących 
wykształcenia osób bezrobotnych.

Dane  liczbowe  dotyczące  rejestrowanego  bezrobocia  w  latach  2006-2012  w  Gminie 
Wiązowna  w  podziale  na  płeć  oraz  udział  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym prezentuje tabela nr 11 oraz wykres nr 9 i nr 10.

Tabela nr 11. Liczba i struktura bezrobotnych oraz udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Wiązowna w 
latach 2006-2012

Wyszczególni
enie

Liczba i struktura bezrobotnych w Gminie Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
dyna
mika 

%
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Ludność w 
wieku 
produkcyjnym

6393 6538 6692 6941 6995 7220 7339 14,8%

Bezrobotni 
ogółem 
(osoby)

414 281 156 243 274 304 350 -15,5%

kobiety 177 122 67 112 119 136 153 -13,6%

mężczyźni 237 159 89 131 155 168 197 -16,9%

Bezrobotni 
ogółem (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kobiety 42,8% 43,4% 42,9% 46,1% 43,4% 44,7% 43,7%

mężczyźni 57,2% 56,6% 57,1% 53,9% 56,6% 55,3% 56,3%

Wyszczególni
enie

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogółem, w 
tym: 6,5% 4,3% 2,3% 3,5% 3,9% 4,2% 4,8%

kobiety 5,7% 3,9% 2,1% 3,3% 3,6% 3,9% 4,3%

mężczyźni 7,2% 4,7% 2,6% 3,6% 4,2% 4,5% 5,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 9. Osoby bezrobotne w podziale na płeć w Gminie Wiązowna w latach
2006-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 10. Bezrobotni zarejestrowani na tle liczby ludności w wieku 
produkcyjnym w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Analizując Gminę Wiązowna na tle powiatu, podregionu i województwa pod względem 
udziału  osób  bezrobotnych  (bezrobocie  zarejestrowane)  w  liczbie  osób  w  wieku 
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produkcyjnym należy stwierdzić, że w Gminie wskaźnik ten osiągnął najniższą wartość, co 
świadczy o lepszej  sytuacji  w Gminie  w porównaniu  do otoczenia.  O ile  w Wiązownie 
wskaźnik ten na koniec 2012 roku ukształtował się na poziomie 4,8% (4,3% w przypadku 
bezrobotnych kobiet i 5,2% w przypadku mężczyzn) to w Powiecie Otwockim wyniósł on 
5,8%, w Podregionie Warszawskim Wschodnim - 7,1% a w Województwie Mazowieckim 
był prawie dwukrotnie wyższy - 8,2%. Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 12.

Tabela nr 12. Liczba i struktura bezrobotnych oraz udział bezrobotnych w liczbie 
ludności  w  wieku  produkcyjnym  w  Gminie  Wiązowna,  Powiecie  Otwockim, 
Podregionie Warszawskim Wschodnim oraz Województwie Mazowieckim w roku 
2012

Wyszczególnienie

Liczba i struktura bezrobotnych 

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

Ludność w wieku 
produkcyjnym 7 339 76 107 501 438 3 333 922

Bezrobotni ogółem 350 4 424 35 602 271 927

kobiety 153 1 988 15 730 130 023

mężczyźni 197 2 436 19 872 141 904

Bezrobotni ogółem (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kobiety 43,7% 44,9% 44,2% 47,8%

mężczyźni 56,3% 55,1% 55,8% 52,2%

Wyszczególnienie

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

Ogółem, w tym: 4,8% 5,8% 7,1% 8,2%

kobiety 4,3% 5,4% 6,6% 8,1%

mężczyźni 5,2% 6,2% 7,6% 8,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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2.4. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze:  

SFERA SPOŁECZNA

1. Brak ofert pracy na lokalnym rynku i konieczność codziennych dojazdów do Warszawy i 
innych miast.

2. Brak oferty placówek kulturalnych dla młodzieży i osób dorosłych

3. Brak więzi społecznych – brak ofert integracji mieszkańców
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3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

3.1. Edukacja

Wychowanie przedszkolne

W gminie Wiązowna program edukacji przedszkolnej realizowany jest przez 3 przedszkola 
publiczne z 349 miejscami dla dzieci. Są to 

 Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 

 Gminne Przedszkole „Misia Uszatka” w Wiązownie

 Gminne Przedszkole w Zakręcie

Przedszkole  „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie dysponuje 103 miejscami dla dzieci w 
5  oddziałach.  Zatrudnia  15  nauczycieli  oraz  10  pracowników  obsługi.  Zatrudnienie  w 
przedszkolu  odpowiada  zapotrzebowaniu.  Przedszkole  wymaga  remontu.  Istnieje 
konieczność remontowania podłóg, termomodernizacji budynku i modernizacji ogrzewania 
w przedszkolu (obecnie prowadzona).

Przedszkole  „Misia Uszatka” w Wiązownie  dysponuje  146 miejscami w 6 oddziałach. 
Zatrudnia  15  nauczycieli  i  10  pracowników  obsługi,  co  odpowiada  zapotrzebowaniu 
przedszkola na kadrę. Istnieje potrzeba remontowania podłóg, łazienek, malowania ścian. 
Obecnie prowadzona jest termomodernizacja przedszkola.

Przedszkole w Zakręcie posiada 100 miejsc w 4 oddziałach. Zatrudnia 15 nauczycieli oraz 
10  pracowników  obsługi.  Zatrudnienie  w  przedszkolu  odpowiada  zapotrzebowaniu. 
Przedszkole funkcjonuje w nowym obiekcie i nie wymaga remontu.

Dzieci  w placówkach publicznych objęte  zostały  opieką  pielęgniarską,  psychologiczną  i 
pedagogiczną. 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest również w 2 szkołach: 

 Szkole Podstawowej w Gliniance 

 Zespole  Szkolno-Gimnazjalnym  w  Wiązownie  z  oddziałami  przedszkolnymi  i 
klasami integracyjnymi

Ofertę  dla  najmłodszych  uzupełniają  placówki  przedszkolne  niepubliczne:  „  Zabawny 
Kącik”, „Karolek” w Gliniance oraz „OUR PRESCHOOL” w Zakręcie. Przedszkola te 
dysponują łącznie 79 miejscami. Ponadto na terenie Gminy zlokalizowane są przedszkola  i 
żłobki  nie  korzystające  z  dotacji  gminnych:  „Lipowy  Dworek”  -  Glinianka,  „Lipowy 
Dworek’’ - Wiązowna,  Klub  Kangurek – Wiązowna.

Na  przestrzeni  lat  2006-2012  liczba  dzieci  objętych  wychowaniem  przedszkolnym  we 
wszystkich  placówkach  realizujących  zadania  z  zakresu  wychowania  przedszkolnego  w 
Gminie Wiązowna wzrosła o prawie 2-krotnie i wg stanu na koniec 2012 roku wyniosła 
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480, co stanowiło 68% dzieci 3 do 6 letnich.  Szczegółowe dane z zakresu wychowania 
przedszkolnego w Gminie Wiązowna prezentuje tabela nr 13.

 Tabela nr 13. Wychowanie przedszkolne w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

Wyszczególnienie
Wychowanie przedszkolne w Gminie Wiązowna dynamika 

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba dzieci w 
przedszkolach 225 241 251 274 289 278 411 82, 7%

Liczba dzieci w 
oddziałach przy 
szkołach podstawowych 50 40 32 53 90 118 80 60,0%

Wskaźniki  

Dzieci  ogółem w wieku 
3 - 6 lat 378 397 382 438 561 628 705 86,5%

Dzieci objęte 
wychowaniem 
przedszkolnym 242 278 280 324 377 395 480 98,4%

Odsetek dzieci objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 64% 70% 73% 74% 67% 63% 68%  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Bardzo poważnym problemem w Gminie  (podobnie jak w całym kraju) jest ograniczona 
liczba miejsc w przedszkolach. W ostatnich latach ze względu na dużą liczbę nieprzyjętych 
dzieci  do  przedszkoli,  w  celu  uwolnienia  miejsc  dla  najmłodszych  3-letnich  dzieci, 
przeniesiono  grupę  dzieci  6-letnich  (tzw.  krótką  zerówkę)  z  Gminnego  Przedszkola  w 
Wiązownie  do  Zespołu  Szkolno-Gimnazjalnego  w  Wiązownie  oraz  z  Gminnego 
Przedszkola w Zakręcie do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie. 

Pod względem liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w stosunku do liczby 
dzieci ogółem w wieku 3-6 lat, Gmina Wiązowna wypada niekorzystnie na tle otoczenia. 
Potwierdzają  to  dane  za  rok  2012,  które  wskazują  że  odsetek  ten  ukształtował  się  na 
poziomie 68% (Powiat Otwocki: 82%). Sytuacja ta wynika m.in. z charakterystycznej dla 
całego  kraju  niższej  dostępności  przedszkoli  na  obszarach  wiejskich  w porównaniu  do 
miast.

Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 14.
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Tabela  nr  14.  Wychowanie  przedszkolne  w  2012  roku  w  Gminie  Wiązowna, 
Powiecie  Otwockim,  Podregionie  Warszawskim Wschodnim oraz  Województwie 
Mazowieckimwg stanu na 31.12.2012 rok

Wyszczególnienie

Wychowanie przedszkolne w 2012 roku

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

Liczba dzieci w wieku 3-6 lat 705 5 837 40 367 239 543

Dzieci objęte wychowaniem 
przedszkolnym 480 4 795 30 245 181 727

Odsetek dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym 68% 82% 75% 76%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe

W Gminie Wiązowna funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja. Wg stanu na dzień 
31.12.2012 roku do szkół podstawowych uczęszczało 787 uczniów, w tym 380 dziewcząt i 
407  chłopców,  natomiast  w gimnazjach  uczy  się  338  uczniów:  153  dziewczynki  i  185 
chłopców. 

Wskaźnik skolaryzacji 9 w Gminie Wiązowna - jeden z dwóch podstawowych wskaźników 
stosowanych do badania poziomu edukacji (liczony jako relacja liczby osób uczących się wg 
stanu na początku roku szkolnego, na danym poziomie kształcenia w danej grupie wieku, 
do liczby ludności wg stanu w dniu 31 XII w grupie wieku określonej jako odpowiadająca 
temu poziomowi nauczania), wynosi w przypadku dzieci w wieku 7-12 lat 96,89 % i jest 
niższy  niż  w  powiecie,  podregionie  i  województwie  odpowiednio  o:  0,19  p.proc,  0,96 
p.proc.  i  1,34  p.proc.  Dużo  bardziej  niekorzystną  sytuację  obserwujemy  w  przypadku 
uczniów gimnazjów (dzieci w wieku 13 - 17 lat).Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 
86,70% a różnice wynoszą: w porównaniu z powiatem - 8,81 p.proc, z podregionem - 7,8 
p.proc, a z województwem - 9,43 p.proc. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela.

9  Wskaźnik skolaryzacji - Stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w 
określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia:
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Tabela nr 15. Współczynnik skolaryzacji netto w Gminie Wiązowna w 2012 roku na 
tle Powiatu Otwockiego, Podregionu Warszawskiego Wschodniego i Województwa 
Mazowieckiego.

Wyszczególnienie

Współczynnik skolaryzacji netto w Gminie 
Wiązowna na tle otoczenia w 2012 roku (%)

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

szkoły podstawowe 96,89 97,08 97,85 98,23

szkoły gimnazjalne 86,70 95,51 94,50 96,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Dzieci i młodzież wiązowskich szkół objęta jest wsparciem wielu funduszy stypendialnych, 
m.in.  sportowych,  za  osiągnięcia  dydaktyczne  oraz  pomoc  socjalną  (w  roku  2012 
przeznaczono na ten cel 64,2 tys. złotych, a w 2013 130,1 tys. złotych)

Gmina stale podnosi standard bazy lokalowej szkół, powstają nowoczesne boiska szkolne , 
sale gimnastyczne, place zabaw.

W najbliższych latach tj.   2014 -2016,  planowana jest rozbudowa szkoły w Gliniance z 
zapleczem sportowym (planowane środki inwestycyjne to 7,2  mln złotych ) oraz adaptacja 
i rozbudowa szkoły w Malcanowie wraz  halą sportową ( planowane środki inwestycyjne to 
15,5 mln złotych). 

Wysoką  jakość  kształcenia  we  wszystkich  wiązowskich  szkołach  potwierdzają  liczne 
osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Gmina posiada bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Większość nauczycieli 
posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Organ prowadzący dba o rozwój 
zawodowy nauczycieli  przeznaczając na ten cel w budżecie gminy co roku odpowiednie 
środki  finansowe (w 2013 roku to kwota 73,5 tys. złotych).

Szczegółowe  informacje  dotyczące  poszczególnych  placówek  oświatowych  w  Gminie 
Wiązowna prezentowane są poniżej:

 Szkoła  Podstawowa  im.  Wincentego  Witosa  w  Gliniance z  oddziałami 
przedszkolnymi, z 267 miejscami w 14 oddziałach.

Szkoła  zatrudnia  32 nauczycieli  oraz 8  pracowników obsługi.  W szkole  realizowane  są 
zajęcia  pozalekcyjne  w  ramach  funduszy  unijnych.  Zatrudnienie  w  szkole  odpowiada 
zapotrzebowaniu.  Szkoła wymaga rozbudowy: zwiększenia  liczby klas  oraz budowę hali 
sportowej.  Szkoła  posiada:  boisko  szkolne,  salę  komputerową,  dostęp  do  Internetu, 
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stołówkę szkolną,  bibliotekę  szkolną  oraz świetlicę.   W szkole  prowadzone są zajęcia  z 
dwóch języków obcych: angielskiego (dla uczniów klas 0-VI) i niemieckiego (dla uczniów 
klas V-VI).

 Na  terenie  szkoły  działają  organizacje  uczniowskie  i  koła  zainteresowań:  Samorząd 
Uczniowski, Uczniowski Klub Sportowy „SMOKI”, Szkolne Koło PCK, Koło plastyczno-
techniczne „Złote rączki”, Szkolne Koło Misyjne, Koła przedmiotowe ( m.in. historyczne, 
matematyczne, informatyczne), Świetlica TPD.

W  szkole  prowadzone  są  zajęcia  wyrównawcze  a  także  zajęcia  rozszerzające 
zainteresowania uczniów:

  zajęcia logopedyczne

  zajęcia wyrównawcze

  zajęcia kompensacyjno-rewalidacyjne

  zajęcia szachowe

  zajęcia na basenie

  zajęcia sportowe prowadzone w ramach UKS „SMOKI”

 Szkoła  organizuje:  imprezy  integracyjne  dla  pracowników  szkoły  i  emerytów,  imprezy 
środowiskowe dla uczniów klas I-III, rodziców, dziadków oraz Pikniki Rodzinne , „Drzwi 
otwarte”  dla  przyszłych  przedszkolaków,  pierwszaków  i  ich  rodziców,  „Czwartki 
Lekkoatletyczne” na terenie szkoły.

 Gimnazjum z oddziałami Dwujęzycznymi w Gliniance, dysponuje 135 miejscami 
w  7  oddziałach.  Zatrudnienie  w  szkole  odpowiada  zapotrzebowaniu  i  wynosi:  19 
nauczycieli i 6 pracowników obsługi. 

Zajęcia prowadzone są w pracowniach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne.

Szkoła posiada:

 salę gimnastyczną

 salę korekcyjną - lustrzaną

 salę komputerową

 salę audiowizualną

 salę Samorządu Uczniowskiego

 dostęp do Internetu

 stołówkę szkolną

 bibliotekę szkolną

W szkole prowadzone są zajęcia z dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W 
roku 2011/2012 powstał nowy oddział – klasa dwujęzyczna, w której oprócz rozszerzenia 
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języka angielskiego do 5 godzin w tygodniu, geografia, matematyka i fizyka prowadzone 
są po angielsku.

Szkoła realizuje projekty unijne.

Na terenie  szkoły działają  organizacje  uczniowskie:  Samorząd Uczniowski,  Koło 
Teatralne, Sekcja żeglarska, Uczniowski Klub Sportowy ORŁY.

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie z oddziałami przedszkolnymi i klasami 
integracyjnymi z 644 miejscami w 29 oddziałach. Szkoła zatrudnia 67 nauczycieli oraz 
18 pracowników obsługi. W szkole funkcjonują 2 pracownie komputerowe. Zajęcia 
pozalekcyjne  realizowane  w  szkole  to:  chór,  szachy  oraz  zajęcia  w  programach 
unijnych. Zatrudnienie odpowiada zapotrzebowaniu.

Szkoła składa się z dwóch placówek:

 -  Szkoła  Podstawowa  z  Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Bohaterskich  Lotników 
Polskich  
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie

 - Publiczne Gimnazjum im. Polskiego Państwa Podziemnego w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Wiązownie.

 Szkoła posiada 22 oddziały w tym 2 integracyjne i uczy się w niej 447 uczniów.   Zajęcia 
prowadzone są w 11 salach lekcyjnych oraz 5 pracowniach szkolnych.

Szkoła zapewnia:

  naukę dwóch języków obcych: angielskiego ( od klasy „0” ),  niemieckiego ( od 
klasy IV )

 opiekę pedagoga,

 opiekę psychologa,

 opiekę socjoterapeuty,

 opiekę logopedy,

 opiekę medyczną,

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 W szkole funkcjonują:  stołówka szkolna, biblioteka, świetlica szkolna, sala gimnastyczna, 
wielofunkcyjne boisko szkolne, sala komputerowa z dostępem do Internetu.

Na terenie szkoły działają:  Samorząd Uczniowski,  chór,  Szkolny  Klub Europejski,  koła 
zainteresowań  (teatralne,  matematyczne,  plastyczne,  języka  angielskiego,  wolontariat, 
turystyczno-krajoznawcze,  plastyczno-techniczne,  plastyczno-informatyczne,  biblijno-
liturgiczne, szachowe), szkolne koło Caritas, Szkolny Klub Sportowy

Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe   a także zajęcia 
rozszerzające zainteresowania uczniów.
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 Zespół  Szkolno-Gimnazjalny  w  Zakręcie,  posiadający  153  miejsca  w  10 
oddziałach.  Szkoła  zatrudnia  32  osoby,  w  tym  15  nauczycieli  i  7  pracowników 
obsługi. Szkoła posiada 7 oddziałów i I-szą, II-gą oraz III-cią klasę gimnazjum.

Szkoła składa się z dwóch placówek:

 - Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 - Publiczne Gimnazjum w Zakręcie 

Szkoła dysponuje:

 7 salami lekcyjnymi w tym 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

 obiektami sportowymi: w budynku - sala gimnastyczna,

 kompleksem boisk "ORLIK"

W  szkole  funkcjonują:  świetlica,  punkt  żywieniowy,  gabinet  pielęgniarki,  gabinet 
psychologa, biblioteka. 

Szkoła zapewnia:

 naukę języka angielskiego od 1 klasy

 naukę dwóch języków obcych( języka angielskiego i języka rosyjskiego) od klasy IV

 opiekę pedagoga

 opiekę psychologa

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

 zajęcia na basenie

Zatrudnienie  w  szkole  odpowiada  zapotrzebowaniu  na  kadrę  dydaktyczną.  Do 
najważniejszych  potrzeb  placówki  należą:  rozbudowa  szkoły  i  powiększenie  liczby  sal 
lekcyjnych oraz zaplecza w postaci świetlicy oraz biblioteki z czytelnią multimedialną. 

Szkoły oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych, oferują zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
oraz  wymianę  międzynarodową.  Obecnie  w  szkołach  realizowane  są  cztery  oświatowe 
projekty unijne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

 ,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe szkół- IV edycja”

 ,,Bliżej ucznia przez indywidualizację nauczania”

 ,,Wielostronny  Partnerski  Projekt  Szkół   ,,Uczenie  się  przez  całe  życie” 
COMENIUS

 ,,Wirtualna Społeczność Szkolna ”
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Placówki realizują rządowe programy pomocy uczniom : ,,Wyprawka szkolna”, ,,Radosna 
szkoła”,  jak  również   gminne  programy  promujące  zdrowy  styl  życia  (  w  roku  2013 
przeznaczono na to kwotę 30 tysięcy złotych).

Na terenie placówek aktywnie działają Kluby Sportowe, Koła zainteresowań ,Chóry  oraz 
organizacje opiekuńczo wychowawcze takie jak TPD, CARITAS.

Zgodnie ze Strategią Lizbońską, europejskie systemy edukacji i kształcenia muszą zostać 
dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy. W dokumencie tym wezwano 
państwa członkowskie, aby we współpracy z Komisją i Radą Europejską podjęły działania 
m.in.  na  rzecz  przekształcenia  szkół  w  nowoczesne  ogólnodostępne  centra  edukacji  o 
wielofunkcyjnym charakterze.  

W  związku  z  tym,  jednym  z  ważniejszych  aspektów  rozwoju  szkół  stała  się  ich 
komputeryzacja. 

W roku  szkolnym  2011/2012,  w  porównaniu  do  poprzedniego,  liczba  komputerów  z 
dostępem  do  Internetu  (średnio  w  kraju)  wzrosła:  w  podstawówkach  o  6,1  proc., 
gimnazjach – 4,2 proc., liceach ogólnokształcących – 2,4 proc., a w szkołach zawodowych 
o  4,7  proc.  Komputeryzacja  szkół  podstawowych  przekracza  90  proc.  Zdecydowana 
większość  gimnazjów  oraz  liceów  ogólnokształcących  też  jest  wyposażona  w  sprzęt 
komputerowy. - tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego "Oświata i 
wychowanie w roku szkolnym 2011/2012". 

W Gminie Wiązowna wskaźniki komputeryzacji w szkołach podstawowych wynosi 100 %, 
(najwyższy  wskaźnik  w  porównaniu  do  powiatu,  podregionu  i  województwa)  zaś  w 
gimnazjach 66,7% (najniższa wartość wskaźnika). W latach 206-2012 liczba komputerów 
przeznaczonych do użytku przez uczniów w Gminie Wiązowna wzrosła średnio o 50%, 
przy czym w przypadku szkół podstawowych o 118% a gimnazjów o 34%. Komputery do 
użytku przez uczniów z dostępem do Internetu stanowią ok. 76% wszystkich komputerów, 
a z dostępem do Internetu szerokopasmowego - 27%. 

Na 1 komputer  z  dostępem do Internetu  w Gminie  Wiązowna  przypada 15 uczniów  
w przypadku szkół podstawowych i 9 - w przypadku gimnazjów. 

Szczegółowe  informacje  na  temat  stanu  komputeryzacji  w  szkołach  podstawowych  w 
gimnazjach Gminy Wiązowna oraz kształtowanie się wskaźnika komputeryzacji w gminie 
na tle otoczenia prezentują tabele nr 16 i nr 17 oraz wykres nr 12.
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Tabela nr 16. Komputeryzacja w szkołach Gminy Wiązowna w latach 2006-2012

Wyszczególnienie
Komputeryzacja w szkołach Gminy Wiązowna

dynamika 
% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Komputery przeznaczone do użytku uczniów

ogółem 94 116 119 130 126 137 141 50%

szkoły podstawowe 45 83 83 119 115 87 98 118%

gimnazja 32 32 47 11 11 50 43 34%

Komputery z dostępem do Internetu przeznaczone do użytku uczniów

ogółem 43 85 98 102 98 104 108 151%

szkoły podstawowe 21 53 62 91 87 54 65 210%

gimnazja 11 32 36 11 11 50 43 291%

Komputery z dostępem do Internetu szerokopasmowego

przeznaczone do użytku uczniów

ogółem bd 38 48 38 38 55 38 0%

szkoły podstawowe bd 38 48 38 38 41 38 0%

gimnazja bd 0 0 0 0 14 0  

Wskaźniki komputeryzacji (udział % szkół wyposażonych w komputery

 z dostępem do Internetu)

szkoły podstawowe
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
0%

gimnazja 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 0%

Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do Internetu (w osobach)

szkoły podstawowe 57,31 17,93 13,86 12,62 13,96 14,63 15,43 -73,08%

gimnazja 37,40 10,66 9,75 9,64 9,81 9,36 9,39 -74,89%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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Wykres  nr 12.  Komputery do użytku uczniów w szkołach Gminy Wiązowna w 
latach 2006-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Tabela nr 17. Komputeryzacja w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie 
Wiązowna na tle Powiatu Otwockiego, Podregionu Warszawskiego Wschodniego 
oraz Województwa Mazowieckiego w roku 2012

Wyszczególnienie

Komputeryzacja w szkołach w 2012 roku

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

Wskaźniki komputeryzacji (udział szkół wyposażonych w komputery 

z dostępem do Internetu)

szkoły podstawowe 100,0% 96,9% 93,7% 93,7%

gimnazja 66,7% 87,5% 79,9% 81,8%

Uczniowie na komputery z dostępem do Internetu

szkoły podstawowe 15,43 11,05 11,09 10,86

gimnazja 9,39 9,48 9,81 10,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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3.2. Kultura
Kultura  lokalna  to  kultura  określonej  grupy  ludzi  zamieszkałych  na  wyodrębnionym 
terytorium.  Zawiera  ona  elementy  własne,  powstałe  dzięki  wydarzeniom i  przeżyciom, 
mającym  miejsce  w  konkretnym  kręgu  osób.  Tworzy  się  więc  w  międzyosobowych 
kontaktach, łącząc ludzi mieszkających w bliskiej przestrzeni. Na określoną skalę wyznacza 
wartości  i  standardy  tego,  co  piękne,  szlachetne,  mądre,  godziwe,  godne  pożądania  i 
pochwalenia.

Jednostki  uczestniczące  w  kulturze  lokalnej  i  tworzące  ją  mają  poczucie  swojskości  i 
odrębności  w  stosunku  do  kultury  ogólnej  i  kultury  innych  regionów.  Kultura  lokalna 
wzbogaca więc kulturę  ogólnospołeczną nie  naruszając jej  jedności,  a  przez to czyni  ją 
ciekawszą i bardziej interesującą.

Realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Wiązowna zajmuje 
się  Gminny Ośrodek Kultury z  siedzibą w Wiązownie  w skład którego wchodzi Izba 
Regionalna  
w Gliniance.

Na Gminny Ośrodek Kultury składają się: 

 Świetlica w Boryszewie,

 Świetlica w Duchnowie,

 Świetlica w Dziechcińcu,

 Świetlica w Gliniance,

 Świetlica w Góraszce,

 Świetlica w Izabeli,

 Świetlica w Kącku,

 Świetlica w Majdanie,

 Świetlica w Radiówku,

 Świetlica w Rzakcie,

 Świetlica w Stefanówce,

 Świetlica w Woli Duckiej,

 Świetlica w Żanęcie.

Praca  Gminnego  Ośrodka  Kultury  skupia  się  na  prowadzeniu  zespołów  amatorskich 
różnych form, kół zainteresowań i sekcji. Na szczególne podkreślenie zasługują:

 sekcja taneczna,

 sekcja plastyczna, sekcja muzyczna,
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 Młodzieżowy Zespół Rockowy,

 Kącik Poetycki, 

 kółko fotograficzne oraz 

 sekcja akustyczna.

Ważnym  elementem  tożsamości  lokalnej  jest  potencjał  ludzki,  który  uczestniczy  w 
tworzeniu kultury lokalnej, a stanowią go mieszkańcy Gminy. Najważniejszą rolę odgrywają 
tu animatorzy kultury, lokalni twórcy, nauczyciele i zespoły artystyczne.

Gminny  Ośrodek  Kultury  realizuje  zadania  z  zakresu  edukacji  kulturalnej  poprzez 
organizowanie  i  tworzenie  warunków  do  zespołowego  uczestnictwa  w  kulturze, 
różnorodnych  form  edukacji  kulturalnej,  indywidualnej  aktywności  kulturalnej,  imprez 
kulturalnych. GOK m.in. organizuje:

 koncerty, spektakle kulturalne, spotkania i odczyty,

 imprezy plenerowe o charakterze rozrywkowym, np. festyny, zabawy,

 imprezy o charakterze rocznicowym i historycznym,

 uroczystości gminne,

 imprezy o charakterze kulturalnym,

 spotkania i inne imprezy o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym,

 sekcje,  zespoły  zainteresowań  i  pracownie  specjalistyczne,  kursy,  warsztaty  i 
seminaria.

Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 
wychowania,  edukacji,  zaspokajania  i  rozwijania  potrzeb  czytelniczych,  upowszechniania 
wiedzy i kultury a w szczególności:

 Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

 Rozpoznawanie,  rozbudzanie  i  zaspokajanie  potrzeb  oraz  zainteresowań 
kulturalnych. 

 Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz 
zainteresowania wiedzą i sztuką. 

 Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

 Promowanie Gminy Wiązowna.

W 2012 roku działalność kulturalna w Gminie Wiązowna przejawiała się w organizacji 27 
imprez o charakterze kulturalnym, w tym m.in. organizacji 3 wystaw, projekcji 16 filmów. 
Wzięło w nich udział łącznie 1140 uczestników.

Największe cykliczne imprezy kulturalne organizowane w Gminie to:

 Dni Gminy Wiązowna,
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 uroczystości upamiętniające zrzutowisko „Pierzyna”,

 Dożynki Gminne,

 uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego,

 Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości.

W ostatnich  latach  (czerwiec  2009  -  wrzesień  2010)  największą  imprezą  o  charakterze 
kulturalnym  była  organizacja  obchodów  200-lecia  Gminy  Wiązowna,  których 
najważniejszym celem stało się przedstawienie i popularyzowanie historii Gminy oraz jej 
promocja.  Impreza,  której  hasłem  przewodnim  było  „„Warto  przyjrzeć  się  naszej 
przeszłości, aby łatwiej  i odważniej budować teraźniejszość i przyszłość”  była okazją dla 
mieszkańców  do  prezentacji  swoich  talentów  i  umiejętności  w  wielu  konkursach 
zorganizowanych przez władze Gminy, w tym poetyckiego, fotograficznego, literackiego, 
wiedzy  historycznej.  Wydana  została  monografia  Gminy  i  album  z  najpiękniejszymi 
zakątkami Gminy. 

Na terenie Gminy działa 13 zespołów artystycznych, w tym:

 1 teatralny

 5 muzycznych

 1 wokalny

 6 tanecznych

oraz 1 Klub Seniora. 

Niestety oferta kulturalna dla mieszkańców Gminy wydaje się być niewystarczająca i/lub 
niedostatecznie  dopasowana  do  potrzeb.  Porównując  do  innych  ośrodków  kultury 
zlokalizowanych  na  obszarach  wiejskich  zauważyć  należy  stosunkowo  małą  liczbę 
organizowanych cyklicznie imprez oraz stosunkowo niską frekwencję.  Brak jest również 
ofert  spędzenia  wolnego  czasu  dla  dorosłych  mieszkańców  Gminy  jak  i  dzieci  oraz 
młodzieży. 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna jest samodzielną instytucja kultury finansowaną 
przez organizatora. Na terenie Gminy tworzy sieć biblioteczną składającą się z Biblioteki 
Głównej oraz dwóch Filii: w Duchnowie i Gliniance.

Biblioteka  gromadzi  zbiory  z  zakresu  literatury  pięknej  polskiej  i  obcej,  literatury 
popularno-naukowej  ze  wszystkich  dziedzin  wiedzy  oraz  wydawnictwa  dla  dzieci  i 
młodzieży. Systematycznie, w miarę posiadanych środków uzupełnia się księgozbiór, mając 
na  uwadze  zaspokajanie  potrzeb  czytelniczych  i  informacyjnych  mieszkańców. 
Podstawowym sposobem gromadzenia zbiorów są zakupy i liczne dary czytelników. 

Obecnie Biblioteka posiada łącznie z filiami księgozbiór liczący 32 tys. woluminów. Jest to 
drugi co do wielkości księgozbiór w powiecie wśród gmin wiejskich. 
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Ze zbiorów biblioteki korzysta rocznie 1551 czytelników. Statystyki wypożyczeń wskazują 
na spadek liczby wypożyczeń książek rocznie w ostatnich latach oraz spadek liczby osób 
korzystających  ze  zbiorów  biblioteki.  Jest  to  sytuacja  powszechna  w  skali  regionalnej, 
jednakże  liczba  wypożyczeń  woluminów  bibliotecznych  w  ciągu  ostatnich  lat 
(wypożyczenia  na  1  czytelnika)  plasuje  Gminę  na  przedostatnim  miejscu  w  Powiecie 
Otwockim.

Szczegółowe dane z zakresu czytelnictwa w Gminie Wiązowna prezentuje tabela nr 18 oraz 
wykres nr 13.

Tabela nr 18. Czytelnictwo w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

Wyszczególnieni
e

Czytelnictwo w Gminie Wiązowna dynamika 
% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Księgozbiór (w 
woluminach)

29440 29496 31054 31693 30498 31346 32021 8,77%

Czytelnicy w ciągu 
roku (w osobach)

1640 1591 1571 1563 1568 1565 1551 -5,43%

Wypożyczenia 
księgozbioru (w 
woluminach)

29963 27419 23754 22066 24633 23280 18986 -36,64%

Liczba 
komputerów 
w bibliotece 

bd bd 12 11 11 13 13  

Liczba 
komputerów z 
dostępem do 
Internetu dla 
użytkowników

bd bd 4 6 6 6 7  

Wskaźniki

Ludność na 1 
placówkę 
biblioteczną

 2 497  2 552  3 479  3 582  3 634 3 758 3 840  

Księgozbiór na 
1000 ludności

 2 947  2 890  2 975  2 949  2 798  2 780  2 779  

Czytelnicy na 1000 
ludności

  166       158    152    144   143       141    136  
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Wypożyczenia 
księgozbioru na 1 
czytelnika 

18% 17% 15% 14% 16% 15% 12%  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 13. Czytelnictwo i zbiory biblioteczne w Gminie Wiązowna w latach 
2006-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

3.3. Sport i rekreacja
Dotychczasowa  baza  sportu  i  rekreacji  nastawiona  jest  na  zaspokojenie  miejscowych 
potrzeb w tym zakresie. Obecnie, w Gminie funkcjonują boiska:

 w Lipowie,

 w Rzakcie,

 boisko Advitu z zapleczem szatniowym w Wiązownie,

 boisko sportowe przy Klubie Słoneczko w Majdanie,

 zespół boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Zakręcie,

 boisko przy szkole w Wiązownie,

 boisko sportowe przy szkole podstawowej w Gliniance.
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4 szkoły dysponują salami gimnastycznymi. Są to:

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie (2 sale),

  Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie,

 Szkoła Podstawowa w Gliniance,

 Gimnazjum w Gliniance.

Na terenie gminy Wiązowna funkcjonują kluby sportowe Są to:

 Klub sportowy „Glinianka” - sekcja piłki nożnej, drużyna klasy B, drużyna 
młodzików, 

 Klub sportowy „Advit” - Sekcja piłki nożnej: seniorów - Klasa A

  GAP Wiązowna Akademia Piłkarska - sekcja piłki nożnej młodzików, 
orlików i żaków

 UKS Wiąz - sekcja kolarstwa górskiego przy ZSG w Wiązownie

 „Stowarzyszenie E-szach” - sekcja szachów

 Grom Lipowo - sekcja piłki nożnej, seniorzy, Klasa A

 KS Rzakta - sekcja piłki nożnej, seniorzy Klasa B

 LIKS Przelew Glinianka - sekcja piłki nożnej, seniorzy, Klasa B

 Gminny Klub Tenisa Stołowego „GKTS Wiązowna”

 Uczniowski Klub Sportowy „SMOKI”

 Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

Rokrocznie w Gminie organizowane są imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Do 
największych należą:

 Dni Gminy Wiązowna,

 Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta,

 Turnieje piłki nożnej dla dzieci,

 Półmaraton Wiązowski,

 Turniej szachowy o Puchar Wójta.

3.4. Ochrona zdrowia
Podstawową opiekę zdrowotną na terenie Gminy Wiązowna wykonują 2 Praktyki Lekarza 
Rodzinnego: w Wiązownie i w Gliniance. Opieką zdrowotną objętych jest łącznie ok. 8500 
osób. Łącznie w 2011 roku udzielono 33601 porad ambulatoryjnych mieszkańcom Gminy.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  74



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

Zespół  lekarsko-pielęgniarski  składa  się  z  lekarzy  rodzinnych,  pediatrów,  ginekologów, 
pielęgniarek środowiskowych, rodzinnych i położnych.

Oprócz podstawowej opieki ambulatoryjnej świadczone są następujące usługi:

 opieka domowa - wizyty lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarek, położnych,

 opieka pediatryczna -  szczepienia  profilaktyczne,  bilanse  zdrowia,  leczenie  dzieci 
chorych,

 opieka w zakresie medycyny szkolnej,

 pełny  zakres  badań  laboratoryjnych,  badania  diagnostyczne  EKG,  USG, 
konsultacje kardiologiczne w systemie tele-medycyny,

 akcje  profilaktyczne,  w  tym  m.in.;  spirometria,  densytometria,  badanie  słuchu, 
wzroku,  badanie  USG  naczyń,  konsultacje  kardiologiczne,  urologiczne  i 
alergologiczne

 specjalistyczna poradnia położniczo-ginekologiczna

 w okresie letnim pomoc lekarsko-pielęgniarska dla działkowiczów.

Najważniejsze problemy zdrowotne:

 wzrost  zachorowań  na  tzw.  choroby  cywilizacyjne  (układ  krążenia,  cukrzyca, 
nowotwory),

 wypadki komunikacyjne i w gospodarstwach domowych , głównie w trakcie prac 
polowych,

 uzależnienie od alkoholu.

W Gminie funkcjonują 3 apteki. Na 1 aptekę przypada wg danych na 31.12.2012 roku 3840 
osób.

3.5. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne 
uprawnienia,  zasoby  i  możliwości.  Podstawowym  zadaniem  pomocy  społecznej  jest 
zapobieganie  powstawaniu  trudnych  sytuacji  życiowych  przez  podejmowanie  działań 
zamierzających  do  życiowego  usamodzielnienia  osób  i  rodzin  oraz  ich  integracji  ze 
środowiskiem.  W  Gminie  Wiązowna  zadanie  to  realizuje  Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej.  Bezpośrednią opiekę  nad podopiecznymi Ośrodka sprawuje 5 pracowników 
socjalnych.  Obecnie  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  korzysta  377  gospodarstw 
domowych, tj.  957 osób i liczba ta wzrasta z roku na rok. W roku 2012 5,5% ludności 
Gminy  skorzystało  z  pomocy  społecznej  różnego  rodzaju.  Z  zasiłków  rodzinnych  w 
ostatnim roku skorzystało 330 rodzin (668 dzieci, w tym 621 do 17-tego roku życia), tj. 
24,5% dzieci i młodzieży do 17 roku życia zamieszkujących Gminę. Kwota wypłaconych 
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zasiłków rodzinnych z dodatkami wyniosła w ub. roku 1.222 tys. zł, zaś pielęgnacyjnych - 
232 tys. zł.

W Gminie funkcjonuje 6 placówek wsparcia dziennego, które dysponują 180 miejscami.  
Ze wsparcia skorzystało 225 osób w skali ubiegłego roku.

Na terenie Gminy Wiązowna szereg organizacji prowadzi działalność w zakresie pomocy 
społecznej. Należą do nich:

1. działania na rzecz dzieci: 

 Otwocki Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w tym:

 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 6 w Gliniance ,

 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 7 w Malcanowie,

 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 5 w Pęclinie,

 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 8 w Wiązownie,

 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 9 w Zakręcie

 Świetlica Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Wiązownie.

2. działania na rzecz niepełnosprawnych:

 Stowarzyszenie  Rodzin  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych  Intelektualnie 
„Jesteśmy”  
w Duchnowie

 Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES w Duchnowie,

 Fundacja HIPPOLAND w Zagórzu.

3. działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin:

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Uzależnionych „KROKUS: w Wiązownie

4. działania na rzecz osób starszych, chorych, ubogich:

 Polski czerwony Krzyż - Oddział w Otwocku,

 Parafialny  Zespół  Charytatywny  Caritas  przy  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw.  
Św. Wojciecha w Wiązownie,

 Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego

Do najczęstszych  problemów uzasadniających  udzielenie  pomocy  finansowej  w ramach 
pomocy społecznej w Gminie Wiązowna należą:

 ubóstwo – 144 rodziny/408 osób

 niepełnosprawność – 68 rodzin/163 osoby

 bezrobocie -  68 rodzin/163 osoby

 alkoholizm – 74 rodziny/191 osób
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 potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność – 31 rodzin/131 
osób.

Czynnikami  sprzyjającymi  ubóstwu  są  głównie  bezrobocie,  wielodzietność  i  niskie 
kwalifikacje  zawodowe.  Ubóstwo10 odnosi  się  do  osób,  rodzin  lub  grup osób,  których 
środki materialne kulturowe i socjalne są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia 
obniża się poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania.

Zjawisko  niepełnosprawności  może  doprowadzić  do  zjawiska  wykluczenia   z  życia 
zawodowego i społecznego. Za osoby niepełnosprawne11 uznaje się osoby, których stan 
fizyczny,  psychiczny  lub  umysłowy  trwale  lub  okresowo  utrudnia,  ogranicza  lub 
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania 
pracy zawodowej. 

Kolejną,  znaczącą  pozycję  na  liście  powodów  przyznania  pomocy  społecznej  jest 
bezrobocie. Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że pewna część ludzi zdolnych 
do  pracy,  poszukujących  pracy  i  akceptujących  istniejący  poziom  wynagrodzenia  nie 
znajduje  zatrudnienia.  Skutkiem  bezrobocia  jest  m.in.  obniżenie  poziomu  dochodów 
rodzin,  które  może  skutkować  zjawiskami  ubóstwa  i  patologii  społecznych  takich  jak 
alkoholizm  i  przestępczość.  Tabela  nr  19  przedstawia  sytuację  w  zakresie  pomocy 
społecznej,  tj.  liczba  osób  i  rodzin,  rodzaje  pomocy
i wsparcia oraz powody wystąpienia trudnej sytuacji i konieczności objęcia rodziny/osoby 
wsparciem w Gminie Wiązowna na przestrzeni lat 2006-2012. 

Tabela nr 19.  Rodziny/osoby korzystające z pomocy społecznej w Gminie 
Wiązowna 
w latach 2006-2012

Wyszczególnienie

LICZBA RODZIN / OSÓB W RODZINACH objętych 
pomocą 

i wsparciem w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogólna liczba rodzin/osób 283/843 247/731 233/638 235/609 289/738 338/845 377/957

Rodziny objęte wyłącznie pracą 
socjalną

75/152 67/119 63/118 63/119 95/192 118/237 123/221

Kontrakty socjalne 0 0 0 8 13 10 13

LICZBA ŚWIADCZEŃ wg 
rodzaju:, w tym:

338 300 256 893 855 1089 1161

Zasiłki okresowe 207 46/161 44/111 47/199 64/166 43/96 47/118

Zasiłek stały 131 12/17 14/14 19/19 20/25 25/28 28/34

10  wg przyjętej w roku 1984 w krajach Unii Europejskiej tzw. konceptualnej definicji ubóstwa 
11  zgodnie z definicją zastosowaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  
niepełnosprawnych
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Posiłek 149/372 150/392 123/318 110/275 117/285 133/321 176/426

Zasiłki celowe: 155/547 136/469 110/317 108/306 110/302 124/328 141/382

w tym specjalne zasiłki celowe 29/63 15/33 21/51 30/64 52/144 59/154 69/177

Usługi opiekuńcze /zadania 
własne/:

1/2 1/2 4/6 7/13 7/12 4/11 4/9

w tym specjalistyczne 0 0 0 0 0 1/4 1/4

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
/zadania zlecone/

0 0 0 1/5 3/10 3/10 3/11

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

UBÓSTWO 62/239 103/330 97/270 99/269 98/242 103/258 144/408

SIEROCTWO 1/3 0 1/3 2/4 0 0 0

BEZDOMNOŚĆ 4/4 5/5 5/5 6/6 1/1 2/2 4/6

POTRZEBA OCHRONY 
MACIERZYŃSTWA

29/133 26/126 27/130 27/119 32/142 27/100 31/131

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 8/55 7/48 5/35 6/40 8/52 8/48 9/62

BEZROBOCIE 90/283 65/191 59/148 60/168 73/198 67/155 68/163

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 49/147 36/99 51/118 56/135 65/141 75/155 68/163

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 
CHOROBA

11/38 14/41 19/37 21/44 23/43 24/57 52/136

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO - OGÓŁEM

17/43 3/13 14/49 10/33 27/107 23/68 28/87

W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 5/14 1/3 4/17 4/10 12/42 15/42 12/32

RODZINY WIELODZIETNE 1/7 1/7 1/6 0 7/44 2/12 4/24

PRZEMOC W RODZINIE 4/18 10/42 7/29 5/18 12/44 10/36 16/66

POTRZEBA OCHRONY OFIAR 
HANDLU LUDŹMI

29/133 26/126 27/130 27/119 32/142 27/100 31/131

ALKOHOLIZM 55/168 46/129 57/152 45/114 54/144 67/147 74/191
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NARKOMANIA 0 0 0 1/1 0 0

TRUDNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO

2/7 4/12 7/12 0 4/4 0 3/8

ZDARZENIE LOSOWE 2/6 0 0 1/4 2/6 5/19 3/8

INTERWENCJA KRYZYSOWA 0 0 0 1/4 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU 0 0 0 1/1 2/2 0 0

Źródło danych: dane Urzędu Gminy,

Obecnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudnionych jest 11 
pracowników etatowych: w tym 5 pracowników socjalnych.

3.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Za datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wiązownie uznaje się rok 1913.

Obecnie na terenie gminy działają 3 jednostki OSP:

 OSP w Wiązownie,

 OSP w Gliniance,

 OSP w Malcanowie.
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3.7. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

1. Ograniczona liczba miejsc w przedszkolach

2. Bardzo niski współczynnik skolaryzacji netto w przypadku młodzieży w wieku gimnazjalnym 
(w porównaniu do powiatu, podregionu, województwa)

3. Większość placówek oświatowych wymaga modernizacji/remontu

4. Spadek zainteresowania ofertą biblioteki: zmniejszająca się z roku na rok liczba wypożyczeń, 
przy jednoczesnym bogatym księgozbiorze Biblioteki Gminnej.

5. Brak małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: niewielka liczba sal gimnastycznych lub zbyt 
małe  pomieszczenia,  brak  ścieżek  rowerowych,  brak  placów  zabaw,  skate  parku,  itp.,  niski 
poziom zaplecza (bazy) klubów sportowych, np. brak przebieralni, sanitariatów przy boiskach.

6.  Niska  aktywność  społeczna  (niewielka  liczba  organizacji  kulturalnych,  zespołów, 
niewystarczająca infrastruktura)

7. Niewystarczająca liczba ośrodków zdrowia w Gminie

8. Brak gabinetów specjalistycznych

9. Konieczna budowa nowych obiektów oświatowych (Malcanów - rozpoczęta inwestycja)
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4. SFERA GOSPODARCZA

4.1. Sfera pozarolnicza

Wg stanu na 31.12.2012 roku w systemie REGON w Gminie Wiązowna zarejestrowanych 
było 1488 podmiotów gospodarki narodowej tj.  10,1% wszystkich podmiotów Powiatu 
Otwockiego.

Pod względem liczby podmiotów Gmina zajmuje 1. lokatę w Powiecie,  w grupie gmin 
wiejskich i 2. w grupie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Przeważająca liczba wiązowskich firm (1462 firmy) działa w sektorze prywatnym (98,3%), 
w tym największy odsetek stanowią osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą (73,2%). Status spółki prawa handlowego posiada 179 podmiotów (12,2%), 
spółdzielni  –  7  podmiotów  (0,48%),  zaś  fundacje  i  stowarzyszenia  stanowiły  2,6% 
wszystkich podmiotów sektora prywatnego (38 organizacji).

Analiza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Wiązowna w latach 
2006-2012  z  danymi  dla  powiatu,  podregionu  i  województwa  wykazuje,  że  dynamika 
wzrostu  liczby  wiązowskich  firm  jest  ponad  dwukrotnie  wyższa  niż  w  otoczeniu 
gospodarczym  Gminy.  Przy  wzroście  firm  zarejestrowanych  w  Gminie  Wiązowna  na 
poziomie 34%, wzrost  firm w Powiecie Otwockim wyniósł  jedynie  16,3%, Podregionie 
Warszawskim Wschodnim - 18,3% oraz Województwie Mazowieckim na poziomie 14,7%. 

W latach 2006-2012 liczba zarejestrowanych firm w Gminie Wiązowna zwiększyła się o 381 
podmiotów (wzrost o 34%), co związane jest z notowanym od dłuższego czasu stałym 
wzrostem liczby mieszkańców, wynikającym nie tylko z dodatniego przyrostu naturalnego 
ale  i  utrzymującego  się  dodatniego  salda  migracji.  Wzrost  ten  świadczy  o  bardzo 
dynamicznym  rozwoju  sektora  przedsiębiorczości  w  Gminie.  Największą  dynamiką 
wzrostu  charakteryzują  się  fundacje  i  stowarzyszenia  (81% wzrostu)  oraz  spółki  prawa 
handlowego, których liczba zwiększyła się o 55,7%. 

Szczegółowe  dane  liczbowe  dotyczące  liczby  podmiotów  gospodarki  narodowej 
zarejestrowanych w systemie REGON oraz kierunku i dynamiki zmian w okresie 2006-
2012  zawiera  tabela  nr  20  oraz  wykres  nr  14.  Strukturę  własnościową  podmiotów 
gospodarczych w Gminie Wiązowna wg stanu na 31.12.2012 rok prezentuje wykres nr15.
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Tabela  nr  20.  Liczba  i  struktura  własnościowa  podmiotów  gospodarczych 
zarejestrowanych w Gminie Wiązowna w systemie REGON oraz dynamika zmian 
w latach 2006-2012 

Wyszczególnienie
Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dynamika 
%

ogółem, w tym: 1 107  1 167  1 233  1 206  1 366 1 407   1 488 34,4%

sektor publiczny      25     27        24         25        25    26       26 4,0%

sektor prywatny, w 
tym:  1 082  1 140  1 209    1 181 1 341  1 381   1 462  35,1%

os. fiz. prowadzące  
działalność gosp.    784  830     885     852       980   1 000   1 070 36,5%

spółki handlowe   115   126   127    133  154      169    179 55,7%

spółdzielnie      7        7        7        7         7       7         7    0,0%

fundacje i stowarzyszenia     21      23    31        34    35       37       38    81,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 14. Podmioty gospodarcze w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 15. Struktura podmiotów sektora prywatnego Gminy Wiązowna w 2012 
roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

W  Gminie  Wiązowna,  tak  jak  i  w  innych  gminach  w  kraju,  dominują 
mikroprzedsiębiorstwa.  
W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest ich 1.905 i stanowią 94% wszystkich firm w 
Gminie.  W ciągu ostatnich 4 lat,  jako jedyne wykazują  tendencję wzrostową.  Ich liczba 
wzrosła o 18,6%. Liczba firm małych, zatrudniających od 10 do 49 osób, w tym samym 
okresie zmalała o -7,5%. Ich liczba w porównaniu do roku 2009 zmniejszyła się o 8 (ze 107 
do 99 firm). Podobna tendencja dotyczy firm średnich i dużych (spadek odpowiednio o: 
-5,3% oraz -16,3%). Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 21 oraz wykres nr 16. 

Tabela nr 21. Podmioty gospodarcze wg klas wielkości w Gminie Wiązowna w 
latach 2009-2012.

Wyszczególnienie

Podmioty wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców

2009 2010 2011 2012 dynamika 
%

ogółem, w tym:    1 738       1 953       1 949       2 028    16,7%

 zatrudniające do 9 pracowników       1 606       1 818       1 819       1 905 18,6%
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zatrudniające 10 do 49 osób 107 107 104 99 -7,5%

 zatrudniające 50 do 249 osób 19 20 19 18 -5,3%

zatrudniające powyżej 250 osób 6 7 7 5 -16,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres  nr  16.  Struktura  podmiotów gospodarki  narodowej  wg klas  wielkości  w 
Gminie Wiązowna w roku 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Według  danych  będących  w  dyspozycji  Urzędu  Gminy  spośród  wszystkich 
zarejestrowanych firm, aktywnie działa 1.085 (stan na 30.06.2013 roku) a w grudniu 2012 
roku  aktywność  wykazywało  1.035  firm.  W  podziale  na  sekcje  PKD,  w  Gminie 
zarejestrowano następującą liczbę podmiotów gospodarczych: 

L.p. Branża liczba podmiotów

   1. Rolnictwo, leśnictwo            3

   2. Górnictwo, wydobywanie            1

   3. Przetwórstwo przemysłowe         174   

   4. Gospodarowanie odpadami            5

   5. Budownictwo         143
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   6. Handel hurtowy  i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych

        246

   7. Transport           59

   8. Zakwaterowanie  i usługi gastronomiczne           23

   9. Informacja i komunikacja           46

  10. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa           42

  11. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości           24

  12. Działalność profesjonalna, naukowa  i techniczna         104

  13. Działalność w zakresie usług administrowania           43

  14. Edukacja           21

  15. Opieka zdrowotna i pomoc  społeczna           61

  16. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją             9

  17. Pozostała działalność usługowa           31

  Razem       1.035

Na  terenie  Gminy  Wiązowna  działa  41 sklepów  spożywczo-przemysłowych,  w  tym  7 
prowadzonych przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie oraz 20 
punktów gastronomicznych. 

Największe i najbardziej znaczące firmy na terenie Gminy Wiązowna:

1. „GRAN-PLAST” Duchnów, ul. Wspólna 12

2. „BARTPOL” Duchnów, ul. Góry Warszawskie 25 

3. „POLLOP CZARNOMSCY” s. j. Duchnów, ul. Góry Warszawskie 57 

4. „LEKARO” Dziechciniec 7 

5. „WETZEL” Sp. z o. o. Duchnów, ul. Kresowa 8

6. „IMPOL” Majdan 63

7. „DAX COSMETICS” Sp. z o. o. Duchnów, ul. Spacerowa 18

8. „LEHBUD” Majdan 56
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9. ”PREFAGBUD” Pęclin 14

10. ”MADEX” s. j. Stefanówka ul. Żurawia 96 

11. ”HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO Wiązowna, ul. Boryszewska 32

12. ”BINOL” S.C. Wiązowna, ul. Lubelska 90

13. ”NOVUM PRZYPRAWY” s. j  Wiązowna, ul. Lubelska 74

14. PROSTE MEBLE Woźnica Grzegorz Duchnów, ul. Wspólna 109

15. „CHANTAL” Wiązowna, ul. Kącka 16 

16. „RELAKS” Wola Ducka, ul. Trakt Lubelski 4

17. ”MEGAL” Sp. z o. o. Wola Ducka, ul Trakt Lubelski 50

18. ”DREWZBYT” Wola Karczewska 44

19. ”PAZIO BETON” Wola Ducka, Trakt Lubelski 75

20. AHU „ARTEX” Majdan 95 B 

21. ”ELLERT” Sp. z o. o. Wiązowna, ul. Nadrzeczna 17

22. PKN ORLEN S.A. Wola Ducka, Trakt Lubelski 28 i 63

23. ”ANTARES” Zakręt, ul. Długa 4

24. ”PPH „KOTWICA” Duchnów. ul. Bosmańska 1

25. STOPLAST S.C. Majdan 100

26. MAZOWSZE restauracja  S.C. Wiązowna, ul. Lubelska 18 

27. ”ZAJAZD U MIKULSKICH” s. j. Wiązowna, ul. Parkingowa 18 A 

28. „UNIVERPOL” Sp. z o. o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 115 C 

29. PPHU SKWARA S.C. Duchnów, ul. Góry Warszawskie 43

30. ”AGRO-CHEMAT” Spółka z o. o. Wiązowna, ul. Turystyczna 8 

31. ”ATS DISPLAY” Spółka z o. o. Wiązowna, ul. Boryszewska 10

32. ”DAKOMA” Spółka z o. o. Wiązowna, ul. Turystyczna 12

33. ”ELMAS” SOWA, PAWLAK s  j. Zakręt, ul. Lubelska 32

34. GRYCAN Lody od Pokoleń” Majdan 88 D

35. ”TABIT” Spółka z o. o. Wiązowna, ul. Boryszewska 8

36. ”NC KOPERTY” Sp. z o. o. Wiązowna, ul. Nadrzeczna 50

37. LINK INVESTMENT Sp. z o. o. Wiązowna, ul. Nadrzeczna 17

38. WHEELER POLSKA Sp. z o. o. Majdan 76

39. LAKMEX  Sp. z o. o.  Spedycja Zakręt, ul. Lubelska 14D

40. JEANS LAND Sp. z o. o Zakręt, ul. Trakt Brzeski 1
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41. Mechanika Pojazdowa Wola Ducka, ul. Sportowa 4

42. PPH AGROCHEMEX Sp. z o. o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 87

43. ASMA POLSKA Sp. z o. o. Wola Ducka, ul. Mostów 10

44. REMIX s. j. Dziechciniec 9A 

45. JARO s. j.  Zakręt, ul. Trakt Brzeski 21

46. NOWA s. j. Góraszka 3

47. MARIO BOLUCCI s. j. Emów, ul. Wiązowska 2 D

48. BOGULAK s. j. Majdan 84B

49. MARCATO Sp. z o.o. Rzakta 82 

50. „M & S” Sklep spoż.-przemysł. Wiązowna, ul. Lubelska 32 C

51. MARWELL Wiązowna, ul. Kościelna 3

52. AUTO TUNING DBW Duchnów, ul.Góry Warszawskie 44    

53.”WIKTORIA” Sp. z  o.o Wiązowna, ul.Chabrowa 6/8/10

54. JANKIER Dziechciniec, ul. Majowa 21 

55. BARBUD Góraszka 8   

56. PPH EL-STYK Góraszka 35   

57. KONTRAKTOR Stefanówka, ul. Żurawia 60

58.TEKOR Wiązowna, ul. Boryszewska 32

59. AB-CAR Wiązowna, ul. Polna 42

60. RASTER PRINT S.C. G.. Fryza  Majdan 95A 

61. WÓJCIK INTERNATIONAL Wiązowna, ul. Kościelna 30

62. S&S OPAKOWANIA NA FALI Wiązowna, ul. Kościelna 40

63. REKPOL S.J. Rękawek Wiązowna, ul. Boryszewska 4A

64. SAVO Wiązowna, ul. Pęclińska 9 

65. STOLMARK Wola Karczewska, ul. Mostów 9 

66. PAK-CHEM Zakręt, ul. Trakt Brzeski 87

67. FALKON Zakręt, ul. Trakt Brzeski 111C  

68. KARUM Zakręt, ul. Lubelska 40

69. JARTON Wiązowna, ul. Lubelska 78

70. Zakład Meblowy KULENTY Majdan 89 

71. PRZEMAR Materiały Budowlane Wiązowna, ul. Lubelska 1B   

72. OGRODNICTWO Wiśniewski Jacek Góraszka 4
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73. SINCLAN BIS SKODA Zakręt, ul. Lubelska 58   

74. WAR-REMEDIUM Sp. z o. o . Wiązowna, ul. Boryszewska 18  

75. NTT SYSTEM Ltd. Sp. z o. o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski  89

76. REWOP Wola Ducka, ul. Mostów 12   

77. VULKAPOL Wola Ducka 5 

78. MATEO S.C. Wola Karczewska, ul. Mostów 29

79. STYL-MEB Wola Karczewska, ul. Mostów 12  

80. AUTO KOCZYK Mechanika sam. Wola Ducka, ul. Mostów 16  

81. BEBAUUNG Sp. z o. o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 125   

82. Stacja Paliw Pełka Agata Emów, ul. Wiązowska 1A 

83. „MERA BELLOWS” Sp. z o. o. Wiązowna, ul. Nadrzeczna 15 

84.„HOLDMAR” Wiązowna, Lubelska 53 

85. FOREKO Majdan 85D                         

86. Z.P.U.„ELRAF” Wola Ducka, ul. Teofilów 4 

87.” PRO EXIMP” Hurtownia Zabawek Góraszka 47A                 

88. WATERSYSTEM Sp. z o. o. Zakręt, Trakt Brzeski 167   

89. FORMIK Sp. z o. o. Wiązowna, Lubelska 87C 

90. HAZA Majdan 81                              

91. JOLANDA Góraszka 51  

92. MAX RADING Zakręt, Trakt Brzeski 125               

93. PLAST- FOL Góraszka 68     

94. RHEINZINK POLSKA Sp. z o. o. Majdan 105       

95. SAJBET Beton, Majdan 44 A                 

96. ZAKOR Zakład Prod. Mebli Wiązowna, ul. Turystyczna 6       

97. PAW-BUD Duchnów, ul. Szosa Mińska 48

98. JA-GO S.C. Duchnów, ul. Góry Warszawskie 41, 

99. POLSKAMP Sp. z o. o. Duchnów, ul. Szosa Mińska 36, 

100. HURTOWNIA DROBIU, Dariusz Trzepałka Wiązowna, ul. Turystyczna 17   

101. SHELL POLSKA Spółka z o. o.  Duchnów, ul. Szosa Mińska 42, 

102. GEA INVEST Sp. z o. o. Wiązowna, ul. Gródek 5  

103. MERITA Szarkowska Marzena  Duchnów, ul. Góry Warszawskie 41, 

104. BERENDSEN Textile Service Sp. z o. o. Wiązowna, Gródek 16, 
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105. Hotel MELA VERDE Zakręt, ul. Cisowa 1, 

106. Hotel Brant Majdan 80C

4.2. Rolnictwo
Spośród  798  gospodarstw  rolnych  funkcjonujących  na  obszarze  Gminy  (dane 
Powszechnego  Spisu  Rolnego,  2010  rok),  działalność  rolniczą  prowadzi  744  o  łącznej 
powierzchni 3.837,14 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5,16 ha. W 
Gminie Wiązowna dominują, tak jak w większości gmin w Polsce, gospodarstwa małe o 
powierzchni do 5 ha. Jest ich łącznie 567i zajmują powierzchnię 1.505 ha. Stanowią one 
76% gospodarstw rolnych i zajmują w sumie 36,6% powierzchni wszystkich gospodarstw 
rolnych Gminy. Drugą pod względem wielkości grupą, są gospodarstwa o powierzchni 5-
10 ha. Jest ich 137, co stanowi 18,4% wszystkich gospodarstw. Tabela nr 22 przedstawia 
dane  dotyczące  liczby  i  wielkości  gospodarstw  rolnych  Gminy  w  2010  roku,  zaś  ich 
strukturę obrazuje wykres nr 17.

Tabela nr 22. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą według grup 
obszarowych użytków rolnych w Gminie Wiązowna w 2010 roku

Wyszczególnienie

Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą 

według grup obszarowych użytków rolnych

liczba gospodarstw
łączna 

powierzchnia (w 
ha) 

średnia wielkość 
gospodarstwa 

(w ha)

Gospodarstwa rolne 
ogółem, w tym: 744             3 837,14    5,16

poniżej 1 ha 112                        98,66 0,88

 1 do 5 ha 445                   1 406,21 3,16

5-10 ha 137                   1 209,49 8,83

10-15 ha 29                      368,08 12,69

powyżej 15 ha 21                      754,70 35,94

struktura %

Gospodarstwa rolne 
ogółem, w tym:

100,0% 100,0%  
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poniżej 1 ha 15,1% 2,6%

 1 do 5 ha 59,8% 36,6%

5-10 ha 18,4% 31,5%

10-15 ha 3,9% 9,6%

powyżej 15 ha 2,8% 19,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 17. Struktura gospodarstw rolnych w Gminie Wiązowna w 2010 roku

Źródło danych: GUS  Powszechny Spis Rolny 2010/BDL sierpień 2013, obliczenia własne

Spośród  744  gospodarstw  rolnych  w  Gminie  Wiązowna,  441  gospodarstw  prowadzi 
produkcję  roślinną.  Zboża  obsiewane  są  w  374  gospodarstwach,  ziemniaki  w  212  a 
warzywa  w  38  gospodarstwach  rolnych.  W produkcji  roślinnej  dominuje  uprawa  zbóż 
(1.090 ha ) i ziemniaków (152,5 ha). Podstawowymi gałęziami produkcji zwierzęcej Gminy 
jest chów bydła i drobiu. 

Według  danych  spisu  rolnego  z  2010  roku  hodowla  bydła  prowadzona  była  w  144 
gospodarstwach, w tym krów - w 121. Pogłowie bydła wynosiło 818 sztuk, w tym 420 
sztuk stanowią krowy. 

Trzoda chlewna hodowana jest w 56 gospodarstwach (łącznie hodowanych jest 658 świń). 
Drób,  w tym kurzy  hodowany  jest  w 189  gospodarstwach i  łącznie  liczebność  drobiu 
wynosi ponad 24 tys. sztuk.
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4.3. Turystyka
Gmina  Wiązowna  należy  do  gmin  o  wyjątkowych  walorach  turystycznych,  z  uwagi  na 
bogactwo walorów przyrodniczych.  Urozmaicona rzeźba terenu,  malownicze  krajobrazy 
zachęcają  do uprawiania  różnorodnych form turystyki.  Ponadto,  sąsiedztwo aglomeracji 
warszawskiej, dogodny dojazd i krótki czas dojazdu sprzyjają nawet jednodniowej turystyce. 

Oprócz wymienionych wcześniej (rozdział „Przestrzeń i środowisko”)  bogactw przyrody 
i kultury materialnej objętej ochroną konserwatorską, na uwagę zasługują miejsca pamięci 
narodowej – mogiły żołnierskie na cmentarzach w Aleksandrowie, Gliniance i Wiązownie, 
krzyż upamiętniający czyn zbrojny w latach 1863, 1920, 1939 w Zagórzu, pomnik lotników 
SAAF z 1944r. w lesie na terenie Emowa czy historyczny kopiec w Wiązownie.

Miłośnicy  turystyki  rowerowej  mogą  na  przejażdżkę  po  trasach  prowadzących  leśnymi 
duktami, drogami polnymi i prawdziwymi bezdrożami a miłośnicy koni mogą skorzystać z 
oferty nauki jazdy konnej oraz turystyki konnej.

Przez teren gminy prowadzą bardzo malownicze szlaki turystyczne, biegnące wzdłuż rzeki 
Świder  i  Mienia,  poprzez  kompleksy  leśne,  wydmy wysokie,  tereny  moreny  czołowej  i 
torfowiska.

Szlak Warszawa Międzylesie-Wiązowna (ok. 11 km) - czerwony

Jedna z najpopularniejszych tras wycieczkowych pod Warszawą, lubiana i uczęszczana w 
czasie całego roku. Niemal bez przerwy pośród lasu. Początek szlaku w pobliżu Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Wiedzie przez las oddzielający Międzylesie od Radości, 
najpierw monokulturami sosnowymi na skraju osiedla, później borem mieszanym. Obok 
mogiły żołnierskiej  z 1944r.,  na grzbiecie  wydmy dochodzą z  lewej  znaki  zielone.  Oba 
szlaki  prowadzą wspólnie  skrajem torfowiska.  Po 2,5 km znajduje się  na Zielony Ług i 
węzeł  szlaków.  Znaki  czerwone  wiodą  stąd przez  bór  mieszany  na  wydmach,  na  skraj 
osiedla  Zbójna Góra i  dalej  lasem na grzbiet  wydmy. Dalej  na skraj dużego torfowiska 
porośniętego  lasem  liściastym,  zajmującego  dno  kotliny  międzywydmowej.  Kręta  trasa 
wiedzie pograniczem torfowisk i wydm, malowniczym, typowym dla tych okolic pejzażu. 
Szlak wiedzie do brzozowego krzyża z tablicą poświęconą pamięci powstańców z 1863 r. 
oraz żołnierzom polskim z wojen  w 1920r.  i  1939r  i  dalej  przez ok.  7 km dociera  do 
torfowiska Biały Ług - najładniejszego z okolicznych torfowisk wysokich, przez większą 
część  roku  pokrytego  wodą.  Torfowisko  Biały  Ług  było  do  niedawna  eksploatowane. 
Projektowany jest tu rezerwat przyrody.

Szlak czerwony okrąża Biały Ług i przez bory sosnowe na wydmach wyprowadza na skraj 
lasu, do parkingu, karczmy i skrzyżowania z szosą Warszawa-Lublin. Stąd już jest blisko do 
centrum  miejscowości  Wiązowna,  skąd  można  podmiejskim  autobusem  linii  720  lub 
autobusem PKS dostać się do Warszawy.

W latach powstańczych i  wojennych w okolicy  Wiązowny miały  miejsce  liczne  bitwy i 
potyczki.  Na  wydmach  wznoszących  się  na  zachód  od  miejscowości  można  odnaleźć 
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szczątki  hitlerowskiej  linii  obronnej.  W  Wiązownie  znajduje  się  pałac  neobarokowy 
Lubomirskich z I poł. XIX w., otoczony parkiem krajobrazowym. W parku rosną m. in. 
wspaniałe wysokie jesiony i dąbo obwodzie 557 cm. Na północ od pałacu, przy głównej 
ulicy, wzgórek uważany niesłusznie za grodzisko, na nim krzyż z 1859 r. Na wschodnim 
krańcu miejscowości warto zobaczyć zabytkowy kościół.

Szlak Wiązowna – Otwock Mlądz – Pogorzel Warszawska (ok. 6 km) - czerwony

Z centrum Wiązowny znaki czerwone prowadzą przez wieś i obok parkingu i karczmy nad 
rzeczkę Mienię a dalej jej lewym brzegiem, wąskimi ścieżkami. Rzeczka długości ok. 40 km 
ma  źródła  w  Wysoczyźnie  Siedleckiej,  w  okolicy  Mińska  Mazowieckiego.  Poniżej 
Wiązowny  przecina  pasmo  wysokich  wydm  przykrywających  krawędź  wysoczyzny, 
opadając ku dolinie Wisły. Ten fragment objęty jest ochroną w rezerwacie "Świder". Mienia 
płynie  głęboko wciętym korytem, mocno meandrując.  Jej  nazwa pochodzi  zapewne od 
metalicznych błysków w nurcie /mieni się/, powodowanych przez podłoże obfitujące w 
rudę żelaza. 

Po ok. 4 km, w Emowie - napotkać można pomnik przyrody -  "Bartek Mazowiecki"  - 
okazały 400-letni dąb szypułkowy o obwodzie 560 cm. W pobliżu pojedyncze zabudowania 
wsi Emów. Obecna nazwa została nadana w 1865 r. na cześć Emmy, córki hr. Maltzana, 
dawnego właściciela dóbr Wiązowna. Niedaleko - wieś Malcanów, w której w 1943r. był 
punkt  zborny  jednego  z  oddziałów  "Kedywu",  warszawskiego  okręgu  AK.  Stąd 
dokonywane były wypady bojowe. Po dalszych kilkuset metrach wieś Białek. Na północnej 
stronie  drogi  Dom  Pracy  Twórczej  PAN  "Mądralin"  (dar  warszawskiego  szewca  S. 
Hiszpańskiego dla Kasy im. J. Mianowskiego z przeznaczeniem na dom wypoczynkowy dla 
uczonych i literatów – 1922 r.) Stąd już niedaleko do miejscowości Mlądz, której nazwa 
przychodzi od młyna, do niedawna jeszcze znajdującego się nieco poniżej mostu na rzece 
Świder. Autobusem można stąd dojechać do Otwocka i Warszawy.

Szlak Halinów – Wiązowna (ok. 10 km) 

Szlak prowadzący drogą wśród zagajników.  We wsi Konik Stary szlak przekracza szosę 
Terespol-Warszawa  i  kieruje  się  polną  drogą  na  południe  przez  las  z  malowniczymi 
torfowiskami.  
Za lasem- -ponownie  wśród pól - do Golicy i  szosy Mińsk Mazowiecki-  Józefów. Nad 
Mienią  -  pozostałości  młyna i  stawów rybnych.  Końcowy odcinek  szlaku prowadzi  do 
klasycznego kościoła z 1788 r. w Wiązownie (dzieło Szymona Bogumiła Zuga). Według 
legendy wybudowano go w miejscu, w którym zatrzymały się woły ciągnące materiał na 
budowę.  Wewnątrz  obrazy:  "Św.  Wojciech"  pędzla  Wojciecha  Gersona  z  1855r., 
"Ukrzyżowanie", prawdopodobnie autorstwa Antoniego Brodowskiego. Dzwonnica z XIX 
w. W otoczeniu stare sosny pospolite, o obwodach 360-400 cm (pomniki przyrody). 

Szlak Wiązowna - Radość (ok. 10 km)
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Szlak  prowadzący  przez  tereny Mazowieckiego  Parku Krajobrazowego.  Po ok.  4  km - 
torfowisko Biały Ług. Dalej inne torfowiska. Najładniejsze,  okresowo zmieniające się w 
spore jezioro, noszące nazwę Kaczego Ługu, jest miejscem lęgowym kaczek krzyżówek i 
innych ptaków wodnych. W pobliżu wysoka wydma zwana Zbójną Górą. Według legendy, 
swoją nazwę zawdzięcza gospodarzowi istniejącej tu kiedyś karczmy, który obrabowywał, a 
i  często  mordował  swoich  klientów.  Następnie  szlak  wkracza  w  granice  Warszawy 
prowadząc  obok  Domu  Dziecka,  a  dalej  wśród  zagajników,  pól,  lasów  oraz  rzadkiej 
zabudowy jednorodzinnej. W centrum osiedla kościół z lat międzywojennych, zbudowany 
z  inicjatywy  Stowarzyszenia  Miłośników  Letniska  Radość.  Letnisko  rozwinęło  się  na 
początku  XX  w.  Nazwę  wymyślił  podobno  przyjeżdżający  tutaj  na  lato  polski  komik 
Antoni Fertner. Po II wojnie światowej Radość utraciła charakter letniskowy. 

Wycieczki z biegiem Świdra

Trasa nie mająca sobie równych spośród wszystkich wycieczkowych tras podwarszawskich, 
wiodąca  cały  czas  wzdłuż  rzeki,  chronionej  w  krajobrazowym  rezerwacie  przyrody 
"Świder". Malownicze zakola, miejscami wysokie brzegi, w korycie liczne głazy, szypoty i 
wyspy.  Większa  część  szlaku  prowadzi  wąskimi  dróżkami,  często pośród bujnej  zieleni 
tworzącej  niekiedy  mroczne  tunele  w  nadrzecznych  lasach. W  Gliniance  i  Otwocku  - 
zabytki architektury drewnianej. Szlak o znaczeniu ponadregionalnym, tylko dla pieszych, 
najładniejszy wiosną i latem. Możliwość skrócenia trasy lub podzielenia jej na 2-3 etapy. 

Szlak Glinianka - Rudka (ok. 11 km)

Na tej  trasie  Świder  mniej  znany,  bystro  płynący  wśród  wysokich  brzegów,  o  wodzie 
burzącej  się  na  kamiennych  progach.  Początek  szlaku  w  centrum  Glinianki,  obok 
drewnianego kościoła  z  poł.  XVIII  w.  We wsi  Izba  Regionalna  (tkactwo,  wyposażenie 
wnętrz) prowadzona przez Koło Gospodyń Wiejskich. Centrum wsi stanowiło ongiś rynek 
miejski. Osada Gliniany (nazwa pochodzi od gliniastego podłoża rzeki) otrzymała w 1557 r. 
prawa miejskie jako Wawrzyńczewo, utraciła je jako Glinianka w 1820 r. Opodal kościoła 
stał w XVI.I w., kryty gontem, drewniany ratusz. 

Po opuszczeniu  wsi,  trasa kieruje  nad Świder.  Morenowe głazy  tworzą w korycie  rzeki 
niewielkie progi, tzw. szypoty. Mija park podworski ze starym drzewostanem (dęby klony 
modrzewie/.  
Za nim-cmentarz z grobami żołnierzy polskich z lat 1920, 1939, 1944. Koło, wsi w 1863 r., 
stoczyli  walkę powstańcy z oddziału Ziemomysła Kuczyka. Następny odcinek prowadzi 
szosa ku Woli Karczewskiej, mija most na Świdrze i jazz, obok stary bór sosnowy i pętla 
autobusowa z dogodnymi połączeniami do Otwocka. Poniżej Woli Karczewskiej zaczyna 
się najpiękniejsza część doliny Świdra, który tworzy tutaj niezwykle malowniczy przełom. 
W korycie rzeki głazy, szypoty, miejscami podmyte brzegi, wysokie urwiska, bystry prąd. 
Dalej  trasa wiedzie  do Złotego Kanionu - wąskiego jaru, w którym płynie struga Stok. 
Dalsza trasa nad Świdrem - cały czas lasem, miejscami wysokim brzegiem. Po przeciwnej 
stronie-  widok na  wzgórza  w okolicy  wsi  Kopki.  Obok działek letniskowych -  miejsce 
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wypoczynku  (deszczochrony,  stoły,  ławy,  kominek,  studnia,  parking,  WC/.  Ponowny 
powrót  nad  Świder.  Po  drodze  stary  młyn  wodny,  Adamówka  
i  chybotliwa  kładka  na  druga  stronę  rzeki.  Kolejne  miejscowości  na  trasie  to  Wólka 
Mlądzka, a potem Rudka z ośrodkiem wypoczynkowo-turystycznym "Rudka" (noclegi, pole 
namiotowe, bar, sanitariaty), W II poł. XIX w. był tu młyn wodny i karczma z zajazdem. 
Przed 1939 r. kopano tu glinę. Urobek przewożono kolejka robocza do cegielni w Teklinie, 
której pozostałością jest staw, zwany dołami Goldmana (od nazwiska właściciela). 

W 1863 r.  na szosie oddział  powstańców mjr Józefa Jankowskiego zaatakowali  konwój 
carski  prowadzący  140  Polaków  wziętych  "w  sołdaty",  z  których  40  zdołało  zbiec 
(pamiątkowy krzyż przy szosie). 

Szlak Rudka - Otwock (ok. 13 km)

Z Rudki szlak prowadzi na powrót ku rzece. Obok stawu (kwitną na nim grążele żółte) 
zaczyna się kolejny malowniczy odcinek.  W korycie rzeki  progi.  głazów, wyspy,  czasem 
można  zobaczyć  rzadkiego  zimorodka.  Trasa  prowadzi  do  Mlądza  (w  1958  r.  został 
przyłączony do Otwocka). Nazwa, podobnie jak pobliskiej Wólki Mlądzkiej, pochodzi" od 
słowa "mlącki", co oznaczało robotnika pracującego we młynie. Idąc wzdłuż Świdra, jego 
lewym brzegiem, napotkamy pozostałości młyna wodnego. Wąskie ścieżki, piękne pejzaże, 
na  zakolach  niewielkie  piaszczyste  urwiska.  Następnie  rzeka  przecina  pasmo  wydm 
ciągnących  się  wzdłuż  Wisły.  Nazwa  Świder  nie  pochodzi  jednak  -  jak  mniema  się 
powszechnie  -  od  jego  krętego  biegu  "świdrującego"  wydmy,  lecz  wywodzi  się  z 
praindoeuropejskiego  rdzenia  "sweld"  oznaczającego  pierwotnie  wilgoć;  
w języku polskim rozwinął się on w "swid" i występuje często w nazwach tyczących wód 
otwartych.  Następny  odcinek  szlaku  prowadzi  do  Zamlądza,  dzielnicy  Otwocka.  Stąd, 
przez bory sosnowe na Wydmie Świderskiej do centrum miasta. Dalej, już w mieście Dęby 
Otwockie,  chroniony  jako  pomnik  przyrody,  fragment  lasu  mieszanego z  bogatą  florą. 
Wkrótce  potem  modernistyczny  kościół  z  lat  1930-32.  Wewnątrz,  w  prawej  bocznej 
kaplicy, obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, prawdopodobnie z XVIII w przywieziony ze 
Szwojczowa na Wołyniu. W otoczeniu szlaku liczne drewniane domy z początku XX w. z 
okresu rozwoju  ośrodka leczniczego i  letniskowego oraz neogotycka  willa  murowana z 
wieżyczką z ok. 1890 r.

Usługi agroturystyczne świadczą  3 gospodarstwa w miejscowościach: Dziechciniec, Wola 
Ducka  i  Glinianka.  Z  punktu  widzenia  atrakcyjności  Gminy  pod  względem  walorów 
krajobrazowych oraz utrzymującego się od dłuższego czasu zwiększonego zainteresowania 
turystów wypoczynkiem w kwaterach agroturystycznych jest to niewystarczające.

Baza  hotelarska  dysponuje  428  miejscami  noclegowymi  w  12  obiektach  świadczących 
usługi hotelarskie, w tym w 4 hotelach - Relaks w Woli Duckiej, Wiktoria w Wiązownie, 
Brant w Majdanie oraz Mela Verde w Zakręcie. Na terenie Gminy usługi gastronomiczne 
świadczy 18 lokali.

Wykaz obiektów świadczących usługi gastronomiczne z terenu  Gminy Wiązowna:
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1. „RAJ” ( imprezy okolicznościowe, noclegi) Dziechciniec 

2. Restauracja MELA VERDE Zakręt, ul. Cisowa 1

3. Kuchnia Polowa Emów 1

4. Restauracja „AKWARIUM” Wiązowna, ul. Nadrzeczna 28

5. Restauracja „MAZOWSZE” Wiązowna, ul. Lubelska 18

6. Restauracja „RELAKS” Wola Ducka, Trakt Lubelski 4

7 .Restauracja „ZAJAZD U MIKULSKICH”  Wiązowna, ul. Parkingowa 18A

8. bar gastronomiczny „MINI BAR” Wiązowna, ul. Lubelska 22

9. bar gastronomiczny „LOLEK” Pęclin 6

10. bar gastronomiczny   SOPEL Góraszka 49

11. Bar „17-stka” Emów, ul. Wiązowska 1A

12. Bar „Hotelik Nad Stawem” Wola Ducka, ul. Spacerowa 5

13. Bar „POKUSA” Wola Ducka, ul. Słoneczna 23

14. Restauracja WIKTORIA Wiązowna, ul. Chabrowa 6/8/10

15. Restauracja „BIESIADNA” Zakręt, ul. Trakt Brzeski 119

16. Restauracja BRANT  Majdan 80C 

17. Karczma Wiązowska Wiązowna, ul. Parkingowa 20

Wykaz obiektów świadczących usługi noclegowe z terenu Gminy Wiązowna:

1. Ośrodek Wypoczynkowy „RUDKA” Wiązowna, ul. Trakt Lubelski 3 lok.1

2. Usługi noclegowe „AMPEX” Zakręt, ul. Trakt Brzeski 171

3. Dom Pracy Twórczej  Otwock, ul. Mlądzka 1 MĄDRALIN

4. Hotel i restauracja „RELAKS” Wola Ducka, ul. Trakt Lubelski  4

5. Hotel WIKTORIA Wiązowna, ul. Chabrowa 6/8/10

6. Hotel MELA VERDE Zakręt, ul. Cisowa 1

7. Hotel BRANT Wiązowna, Majdan 80C

Gospodarstwa agroturystyczne:

1. Usługi agroturystyczne „RAJ” Wiązowna, Dziechciniec dz. nr 86

2. Gospodarstwo Agroturystyczne Glinianka, ul. Wawrzyniecka 25

3. „Hotelik Nad Stawem” Wola Ducka, ul. Spacerowa 5
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W 2012 roku w Gminie Wiązowna z usługi noclegu skorzystało 2361 turystów z Polski i 
831 zagranicznych. Największą grupę stanowili Rosjanie - 120 osób oraz Ukraińcy - 370 
osób.  Turystom polskim udzielono 2948 noclegów a zagranicznym - 885,  co świadczy  
o  krótkookresowych  pobytach  -  głównie  1-dniowych.  Oznacza  to,  że  Gmina  pomimo 
niewątpliwych walorów przyrodniczych nie wykorzystuje tego potencjału a pobyty gości 
związane są  z  raczej  z  chęcią  krótkiej  rekreacji,  wyjazdami w celach biznesowych bądź 
odpoczynkiem w trakcie podróży.

4.4. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze

SFERA GOSPODARCZA

1. Dominacja  jednoosobowych firm , które nie zatrudniają 
pracowników

2. Niska aktywność firm w tworzeniu nowych miejsc pracy i 
wynikająca z tego emigracja mieszkańców w celu pozyskania zatrudnienia

3. Brak infrastruktury dla rozwoju biznesu

4. Brak infrastruktury turystycznej, niewystarczająca w 
stosunku do potencjału gminy liczba  gospodarstw agroturystycznych i firm 
prowadzących działalność na rynku usług turystycznych

5. Niska aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

5.1. Komunikacja
Wprowadzona z dniem l stycznia 1999 roku reforma administracyjna kraju spowodowała 
także reformę drogownictwa. Obecnie drogi publiczne dzielą się na krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. 

Przez obszar Gminy Wiązowna przebiegają 2 drogi krajowe, 1 wojewódzka, drogi powiatowe i 
gminne. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne mają długość 132,4 km, w tym:

 droga wojewódzka nr 721 - 10,7 km,

 drogi powiatowe - 57,6 km, w tym 32,6 km utwardzonych,

 drogi gminne – 67,3 km, w tym 16,4 km utwardzonych.

Pozostałe drogi, to drogi wewnętrzne. Przebieg dróg prezentuje mapa nr 3.

Mapa nr 3. Przebieg dróg przez Gminę Wiązowna
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Drogi krajowe przebiegające przez obszar Gminy:

 droga  Nr  2  (Warszawa-Terespol  -  Grodno  -  Moskwa)  przebiegająca  przy 
północno-wschodniej granicy Gminy

 droga Nr 17 (Warszawa -  Lublin  -  Lwów) przebiegająca wzdłuż Gminy w 
kierunku północny zachód-południowy wschód, 

które łączą się na północnym skraju gminy. Drogi te mają znaczenie międzynarodowe. 

Drogi powiatowe:

L.p. Nr drogi Przebieg drogi

1 2701W Zakręt - Michałówek - Duchnów
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L.p. Nr drogi Przebieg drogi

2 2702W Izabela  -Nowy Konik

3 2703W Góraszka - Boryszew

4 2704W Boryszek - Michałówek

5 2705W Wiązowna - Kąck

6 2706W Glinianka - Poręby

7 2707W Duchnów - Kąck - Wielgolas Duchnowski

8 2708W Dziechciniec - Pęclin - Kąck

9 2709W Żanęcin  -  Malcanów  -  Glinianka  -  Bolesławów  - 
Grębiszew

10 2710W Glinianka - Wola Karczewska - Teofilów - Świerk

11 2711W Czarnówka - Rzakta - granica gminy

12 2712W Wola Karczewska - Kruszówiec

13 2713W Regut  -  Celestynów  -  Dąbrówka  -  Glina  -  Wola 
Karczewska

14 2727W część ul. Lubelskiej w Wiązownie

15 2731W Wiązowna - Falenica

Drogi gminne:

L.p. Nr drogi Przebieg drogi

1 270801W Zakręt - Pohulanka

2 270802W Droga do sanatorium w Zagórzu

3 270803W Pohulanka - Izabela

4 270804W Majdan - Góraszka

5 270805W Majdan - Izabela

6 270806W Majdan - droga nr 17
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L.p. Nr drogi Przebieg drogi

7 270807W Góraszka - Aleksandrów

8 270812W przez Emów (ul. Sosnowa)

9 270813W Emów - Mlądz

10 270814W Mlądz - Rudka

11 270815W ul. Parkowa; ul. Sportowa

12 270817W Osiedla XXX-lecia

13 270818W ul. Boryszewska - Golica

14 270819W ul. Duchnowska - droga nr 270818W

15 270820W przez Boryszew

16 270822W Michałówek - Konik Nowy

17 270823W Duchnów - Stary Konik

18 270824W Duchnów - Stefanówka

19 270825W przez Duchnów

20 270826W Wiązowna - Pęclin

21 270827W Żanęcin - Piekło - Wiązowna

22 270828W Duchnów - Żanęcin

23 270829W Dziechciniec - droga nr 270831W

24 270830W Pęclin - droga nr 270835W

25 270831W Malcanów - Kopki - Wola Karczewska

26 270832W Kopki - Lipowo

27 270833W Wiązowna (ul. Parkingowa)

28 270834W Pęclin - Dziechciniec

29 270835W Malcanów - Poręby

30 270836W Poręby - Teresław

31 270837W Glinianka II - Celinów
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L.p. Nr drogi Przebieg drogi

32 270838W Czarnówka - Celinów

33 270839W Rzakta - Celinów

34 270840W Rzakta - Bolesławów - Siwianka

35 270841W przez Czarnówkę

36 270842W Glinianka - Kruszówiec

37 270843W droga nr 270042W – Siwianka

38 270844W droga w Zakręcie – ulica bez nazwy od ul. szkolnej do 
ul. Ks. Iwaniuka

39 270845W Wiązowna – ul. Sportowa (odcinek od ul. Kościelnej do 
skrzyżowania z ul. Nadrzeczną)

40 270846W Wiązowna – ul. Nadrzeczna (odcinek od skrzyżowania z 
ul. Sportową do drogi krajowej nr 17)

41 270847W Radiówek – droga bez nazwy

Jedynie 24% dróg gminnych (publicznych) ma nawierzchnię utwardzoną, bitumiczną lub 
z kostki brukowej. Pozostałe drogi gminne (publiczne) posiadają nawierzchnię tłuczniową 
i z gruzu betonowego. Parametry techniczne i jakość nawierzchni dróg na obszarze gminy 
wymagają sukcesywnej poprawy, przez prowadzenie stosownych prac modernizacyjnych 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  bezpieczeństwa  pieszych  i  rowerzystów.  W  wielu 
miejscowościach brakuje chodników i oświetlenia ulicznego. Nie ma też pasów ruchu dla 
pieszych i rowerzystów. 

Ważnymi  i  pierwszoplanowymi  inwestycjami  w  zakresie  komunikacji  o  znaczeniu 
ponadlokalnym są:

1.  Południowa  Obwodnica  Warszawy  -  droga  ekspresowa  S2  (do  węzła  „Lubelska”)  i 
autostrada A2 (od węzła „Lubelska” w kierunku wschodnim,

2. budowa drogi ekspresowej Nr S17, S8 (Warszawa) – Zakręt – Kurów – Piaski – Zamość 
– Hrebenne – granica państwa – (Lwów). Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego  do  roku  2020  odcinek  tej  drogi  stanowić  będzie  planowany  korytarz 
wschodniej  obwodnicy  Warszawy,  będący  elementem  „Ekspresowej  Obwodnicy 
Okołowarszawskiej”,

3. przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku w Emowie,
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Teren Gminy obsługują trzy linie stołecznej komunikacji podmiejskiej (ZTM):

 linia 720 Warszawa Wiatraczna – Rzakta, 

 linia 722 Warszawa Wiatraczna- Radiówek – Wola Karczewska, 

 linia 730 – Warszawa Wiatraczna - Duchnów,

oraz prywatni przewoźnicy.

Obszar  Gminy Wiązowna  znajduje  się  w widłach  dwóch linii  kolejowych:  Warszawa  - 
Otwock  (Lublin)  oraz  Warszawa  -  Mińsk  Mazowiecki,  jednakże  sama  Gmina  nie  ma 
infrastruktury kolejowej.

5.2. Infrastruktura ochrony środowiska

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna

Na  terenie  Gminy  Wiązowna  według  stanu  na  grudzień  1992  r.  istniało  20  obiektów 
posiadających  32 ujęcia  wód podziemnych z  utworów czwartorzędowych,  w tym jeden 
zakład w Duchnowie, który oprócz studni czwartorzędowej, eksploatował wody poziomu 
oligoceńskiego.  Według  danych  w  ,,Ocenie  warunków  hydrologicznych  i  możliwości 
zaopatrzenia Gminy Wiązowna'' zatwierdzone zasoby punktowe w kategorii ,,B'' dla całej 
gminy wynoszą 591 m3/h z tego dla ujęć wodociągowych – 327 m3/h. Woda podziemna 
na  ogół  odznacza  się  zwiększoną  zawartością  związków  żelaza  i  manganu.  Woda  nie 
odpowiada normom, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. Dz. 
U. Nr 61 poz. 417 z póź. zm. jakie powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez 
ludzi, dlatego woda ta wymaga poddania procesowi uzdatniania.

Na terenie  Gminy  Wiązowna  znajdują  się  cztery  Stacje  Uzdatniania  Wody,  które  służą 
zaopatrzeniu  mieszkańców  w  wodę  pitną,  z  których  obecnie  3  służą  zaopatrzeniu 
mieszkańców  
w wodę pitną. Są to:

• SUW Lipowo o  wydajności  Q  hmax  = 120  m3/h,  składająca  się  z  trzech  studni 
głębinowych Nr 1, 2, 3 o wydajności 60 m3/h każda i głębokości 57,5 m – 60,4 m. 
Woda  czerpana  jest  z  czwartorzędowego  piętra  wodonośnego.  Ujęcie  dostarcza 
wodę  do  wodociągu  grupowego  zasilającego  miejscowości:  Wola  Ducka,  Wola 
Karczewska, Lipowo, Kopki, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Żanęcin, Radiówek, 
Rudka,  Wiązowna  Kościelna,  część  Wiązowny  Gminnej  i  Emów.  Ilość 
wyprodukowanej wody w 2012 roku – 252100 m3.

• SUW Majdan  o  wydajności  Q  maxh  = 100  m3/h,  składająca  się  z  trzech  studni 
głębinowych Nr 2, 3, 3A o wydajności 60 – 70 m3/h i głębokości 34,7 m – 36 m. 
Woda  czerpana  jest  z  czwartorzędowego  piętra  wodonośnego.  Ujęcie  dostarcza 
wodę  do  wodociągu  grupowego  zasilającego  miejscowości:  Zakręt,  Izabela, 
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Michałówek,  Majdan,  Góraszka,  Duchnów,  Boryszew,  Stefanówka  i  część 
Wiązowny Gminnej. Ilość wyprodukowanej wody w 2012 roku – 257800 m3.

• SUW  Rzakta  o  wydajności  Q  maxh  =  35  m3/h,  składająca  się  z  dwóch  studni 
głębinowych Nr 3 i Nr 4 o wydajności 35 m3/h i głębokości 33,3 m – 33,6 m. 
Woda  czerpana  jest  z  czwartorzędowego  piętra  wodonośnego.  Ujęcie  dostarcza 
wodę do wodociągu grupowego zasilającego miejscowości:  Rzakta, Bolesławowa, 
Czarnówka, Kruszówca i Glinianki.  Ilość wyprodukowanej wody w 2012 roku – 
113136 m3.

• SUW Wiązowna - od 1.10.2008 roku SUW wyłączona z powodu niskiej wydajności 
i złej jakości wody surowej i uzdatnionej.

Wymienione ujęcia wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą o łącznej długości 173,1 
km (stan na 31.12.2012 roku ), stanowią jeden zintegrowany system zaopatrzenia w wodę 
na  terenie  gminy  Wiązowna.  Liczba  przyłączy  -   2.675  szt.  (przyłącza  do  sieci 
wodociągowej  od  budynków  mieszkalnych  i  zbiorowego  zamieszkania),  ogólna  liczba 
przyłączy ok. 4500 szt. 

Sieć zaopatruje w wodę 8.905 mieszkańców Gminy (stan na 31.12.2011 roku - brak danych 
za rok 2012),  czyli  79% mieszkańców. Długość sieci wodociągowej w latach 2006-2012 
stale się wydłuża (wzrost o 17%). 

Długość sieci kanalizacyjnej wg stanu na 31.12.2012 rok wyniosła 28,3 km i daleko odbiega 
od potrzeb mieszkańców i wymogów ochrony środowiska. Pomimo, ze w ciągu 7 ostatnich 
lat  jej  długość  wzrosła  o  84%,  sieć  kanalizacyjna  pokrywa  sieć  wodociągową  Gminy 
Wiązowna  jedynie  w  16%.  Do  budynków  mieszkalnych  prowadzi  490  przyłączy 
kanalizacyjnych. Z kanalizacji  sieciowej korzysta 1.918 osób (17% mieszkańców Gminy). 
Na 100 km2 przypada 27,4 km sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe dane dotyczące sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Gminie Wiązowna w 
latach 2006-2012 prezentuje tabela nr 23  oraz nr 24 i wykres nr 17.
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Tabela nr 23. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Gminie Wiązowna w latach 2006-
2012

Wyszczególnienie

Gospodarka komunalna w Gminie Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sieć wodociągowa 

długość czynnej sieci 
wodociągowej 
rozdzielczej w km

 148,0 156,2  158,4 164,8 168,3 172,3 173,1

połączenia prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych i 
zbiorowego 
zamieszkania

 2 128,0 2 219,0  2 300,0 2 385,0 2 535,0 2 636,0 2 716,0 

woda dostarczona 
gospodarstwom 
domowym w dam3

 259,7 264,6  253,0 262,0 267,9 270,5  283,0

ludność korzystająca z 
sieci wodociągowej

 7 582,0 7 812,0  8 043,0 8 336,0 8 550,0 8 905,0  bd 

Sieć kanalizacyjna

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej w km

 15,4  15,4  15,5 15,5 17,2 28,0  28,3

połączenia prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych i 
zbiorowego 
zamieszkania

 217,0  222,0  226,0  233,0 298,0 481,0  490,0

ścieki odprowadzone w 
dam3  43,8  55,8  66,0  67,8 83,0 102,0 109,0

ludność korzystająca z 
sieci kanalizacyjnej

 957,0  991,0  1 023,0  1 071,0 1 249,0 1 918,0  bd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013
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Tabela  nr  24.  Wskaźniki  wykorzystania  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w 
Gminie Wiązowna w latach 2006-2011

Wyszczególnienie
Wskaźniki wykorzystania sieci w Gminie Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Korzystający z instalacji w liczbie ogółu ludności (%)

sieć wodociągowa (w %) 75,9 76,5 77,1 77,6 78,4 79,0 bd

sieć kanalizacyjna (w %) 9,6 9,7 9,8 10,0 11,5 17,0 bd

Sieć rozdzielcza na 100 km2

sieć wodociągowa (w km) 144,9 153,0 155,1 161,4 164,8 168,7 169,5

sieć kanalizacyjna (w km) 15,1 15,1 15,2 15,2 16,8 27,4 27,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres  nr  17.  Długość  czynnej  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w  Gminie 
Wiązowna w latach 2006 - 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Analizując sytuację w zakresie infrastruktury wodociągowej,  można stwierdzić że Gmina 
Wiązowna wypada bardzo korzystnie na tle podregionu i województwa, natomiast nieco 
gorzej w porównaniu do powiatu. O ile osoby korzystające z instalacji  wodociągowej w 
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stosunku  do ogółu  mieszkańców stanowią  w Gminie  Wiązowna  79%,  wskaźnik  ten  w 
Powiecie  Otwockim  ukształtował  się  na  poziomie  83,7%,  Podregionie  Warszawskim 
Wschodnim  -  62,1%  a  Województwie  Mazowieckim  70,5%.  Pokrycie  Gminy  siecią 
wodociągową  jest  największe  w analizowanym obszarze  i  wynosi  168,7  km na  100km2 

Gminy. 

Niestety w przypadku sieci kanalizacyjnej wskaźniki dla Gminy w porównaniu do powiatu, 
podregionu  i  województwa  są  niezadawalające  -  zarówno  w  przypadku  wskaźnika 
korzystających  z  kanalizacji  jak  i  pokrycia  siecią  kanalizacyjną  Gminy.  Szczegółowe 
informacje w tym zakresie prezentuje tabela nr 25 oraz wykres nr 18.

Tabela  nr  25.  Wskaźniki  wykorzystania  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w 
Gminie  Wiązowna  na  tle  Powiatu  Otwockiego,  Podregionu  Warszawskiego 
Wschodniego i Województwa Mazowieckiego wg stanu na 31.12.2011 rok

Wyszczególnienie

Wskaźniki wykorzystania sieci w 2011 roku 

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

Korzystający z instalacji w liczbie ogółu ludności (%)

sieć wodociągowa (w %) 79,0 83,7 62,1 70,5

sieć kanalizacyjna (w %) 17,0 22,1 20,5 20,5

Sieć rozdzielcza na 100 km2

sieć wodociągowa (w km) 168,7 124,5 99,2 99,9

sieć kanalizacyjna (w km) 27,4 20,4 16,0 15,0

Zużycie na 1 mieszkańca

zużycie wody (w m3) 24,3 28,6 22,6 28,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Wykres nr 18. Sieć rozdzielcza na 100 km2 w 2011 roku w Gminie Wiązowna na tle 
Powiatu  Otwockiego,  Podregionu  Warszawskiego  Wschodniego  i  Województwa 
Mazowieckiego.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Oczyszczalnie ścieków

Na terenie Gminy Wiązowna znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
Gminna Oczyszczalnia ścieków w Emowie przy ul. Wiązowskiej 2A, która została oddana 
do użytkowania w 2005 roku, według założeń projektowych o przepustowości: Q śr d = 
1600 m3/d, RLM 11680. Ze względu na rzeczywistą ilość ścieków wielokrotnie mniejszą od 
projektowanej zastosowano technologię SBR. 

W decyzjach: Nr 466/2012 z dnia 29.08.2012 roku, Nr 484/2012 z dnia 6.09.2012 roku, Nr 
567/2012 z dnia 18.10.2012 roku, Nr 43/2013 z dnia 1.02.2013 roku Starosta Otwocki 
udzielił  ZWiK  w  Wiązownie  -  samorządowemu  zakładowi  budżetowemu  Gminy 
Wiązowna  pozwolenia  wodnoprawnego  na  odprowadzanie  oczyszczonych  ścieków 
komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Emowie do rzeki Mieni w ilości:

 Q h max = 50 m3/h,  

 Q d śr  = 450 m3/d,

Przed odprowadzeniem do rzeki Mieni ścieki zostaną oczyszczone na instalacji składającej 
się z następujących elementów:

 oczyszczanie ścieków z części stałych na kracie gęstej mechanicznej z 
odwadnianiem skratek w ślimakowej prasie do skratek

 oczyszczanie  ścieków  z  piasku  w  piaskowniku  wirowym, 
napowietrzanym, z płukaniem i odwadnianiem piasku w separatorze piasku

 przetłaczanie ścieków do reaktora biologicznego
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 biologiczne  oczyszczanie  ścieków  w  wydzielonej  komorze  bloku 
biologicznego oczyszczania, pracującej w technologii SBR 

 magazynowanie  i  zagęszczanie  grawitacyjne  osadu  nadmiernego  w 
wydzielonej komorze bloku biologicznego oczyszczania

 dawkowanie (w razie potrzeby) koagulanta PIX, w celu ewentualnego 
usunięcia nadmiaru fosforu ze ścieków

 retencjonowanie  i  uśrednianie  ścieków  oczyszczonych  w  trzech 
hydraulicznie połączonych stawach, zwanych pierwotnie zbiornikiem wody do celów 
ppoż.

 pomiar ścieków na kanale ścieków oczyszczonych

 dezynfekcja ścieków promieniami UV

 odpływ ścieków do odbiornika (rzeki Mieni)

 mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego na prasie,  w budynku 
wielofunkcyjnym,  z  dezynfekcją  i  stabilizacją  osadu  wapnem  palonym  (w  razie 
potrzeby)

 magazynowanie osadu odwodnionego pod wiatą.

Ścieki doprowadzane są siecią kanalizacyjną w Wiązownie, oraz częściowo ze Stefanówki. 
Sieć  jest  mieszaniną  układów  grawitacyjnych  oraz  ciśnieniowych  z  przydomowymi 
przepompowniami. Ilość ścieków oczyszczonych w 2012 roku wyniosła109.016 m3.

Planowana jest  modernizacja  oczyszczalni  ścieków w Emowie  poprzez  budowę punktu 
przyjęcia  ścieków  dowożonych.  Oprócz  oczyszczalni  w  Emowie  zakład  posiada  
w eksploatacji  sieć  kanalizacyjną  w miejscowości  Radiówek.  Jest  to system zamknięty  a 
ścieki wywożone są własnym taborem asenizacyjnym. 

Gospodarka odpadami

W  Gminie  Wiązowna  nie  ma  składowiska  odpadów.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje 
bezpłatna  selektywna  zbiórka  odpadów  „u  źródła”.   Każde  gospodarstwo  domowe 
otrzymuje nieodpłatnie zestaw kolorowych worków (z nadrukiem): 

 Szkło - kolor zielony, 

 Papier i makulatura – kolor niebieski ,

 Odpady z tworzyw sztucznych (typu PET) i metale – kolor żółty,

 Odpady biodegradowalne - kolor brązowy.

Od lipca 2013 roku, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie gospodarki 
odpadami  przez  gminy,  zbierane  selektywnie  przez  mieszkańców  odpady  odbierane  są 
przez  firmę wywozową  bezpośrednio  sprzed  posesji.  W fazie  przygotowawczej  została 
przeprowadzona  kampania  informacyjno  -  edukacyjna  związana  z  wdrożeniem nowego 
systemu  gospodarowania  odpadami  od  dnia  1  lipca  2013  roku.  Celem  kampanii  było 
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poinformowanie mieszkańców o nowych regulacjach prawnych związanych z wdrożeniem 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz propagowanie właściwych 
nawyków  w  gospodarowaniu  odpadami  komunalnymi  oraz  upowszechnianie  segregacji 
odpadów. 

Działania Gminy związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi polegały na:

 zamieszczeniu  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  www.wiazowna.pl 
obszernych  i  wyczerpujących  informacji  o  nowym  systemie,  zasadach  jego 
funkcjonowania, poradach dotyczących deklaracji oraz segregacji odpadów,

 opracowaniu  i  kolportażu  ulotek  informacyjnych  dotyczących  prawidłowego 
segregowania odpadów,

 zawieszeniu banerów informacyjnych,

 zainicjowaniu  i  przeprowadzeniu  zebrania  informacyjnego  przedstawicieli  UG  z 
mieszkańcami,  dotyczącego  nowego  systemu  gospodarowania  odpadami  w  zakresie 
praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w dobie nowego systemu. Zebranie miało 
również na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców a w konsekwencji 
zwiększenie efektywności zbiórki selektywnej.

 organizacji  w  dniu 14  czerwca  br.  na  terenie  Urzędu  Gminy  Dnia  Edukacji 
Ekologicznej, w trakcie którego przeprowadzono wiele gier i konkursów związanych z 
gospodarką odpadami.

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz w celu usprawnienia przeprowadzania 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy zakupiono 
program informatyczny DOC.PL.

W Gminie  Wiązowna  wykonywany  jest  coroczny  monitoring  w fazie  poeksploatacyjnej 
zamkniętego składowiska  odpadów we wsi  Kąck.  Ponadto od kilku  lat  prowadzone są 
działania związane z likwidacją „dzikich” wysypisk śmieci. W ramach akcji „oczyszczania” 
lasów zlikwidowano 16 wysypisk, usuwając łącznie 65 ton odpadów.  

5.3. Energetyka

Gazyfikacja

Przez  teren  Gminy  Wiązowna  przebiega  gazociąg  wysokiego  ciśnienia  dn  500  o  max. 
ciśnieniu  roboczym (MOP) 6,3  MPa,  relacji  Rembelszczyzna  -  Wronów.  W Wiązownie 
zlokalizowana jest stacja redukcyjna gazu z gazociągiem zasilającym.

Na terenie Gminy wybudowano 3 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia zasilania, które 
znajdują  się  w: Wiązownie,  Zakręcie i  Woli  Karczewskiej.  Zaopatrzenie  ludności  w gaz 
ziemny  odbywa  się  według  wykonanego  „Programu  rozbudowy  gazyfikacji  gminy 
Wiązowna”. 
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Długość czynnej sieci rozdzielczej gazowej w Gminie Wiązowna wg stanu na 31.12.2011 
roku wynosiła  81.816  m i  korzystała  z niej  3.368 mieszkańców Gminy (1503 połączeń 
prowadzących do budynków mieszkalnych  i  zbiorowego zamieszkania).  Roczne zużycie 
gazu dla potrzeb gospodarstw domowych wyniosło 2.515 m3. 

Z gazu sieciowego korzysta 22,5% mieszkańców Gminy a zużycie gazu na osobę wynosi 
226  m3.  Analizując  sytuację  Gminy  w  tym  zakresie  na  tle  powiatu,  podregionu  i 
województwa  można  zaobserwować,  że  Gmina  ma  wskaźniki  powyżej  średnich. 
Szczegółowe dane dotyczące gazyfikacji Gminy Wiązowna prezentuje tabela nr 26  oraz  nr 
27.

Tabela 26.  Sieć gazowa w Gminie Wiązowna w latach 2006-2012

.Wyszczególnienie

Sieć gazowa w Gminie Wiązowna

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

długość czynnej sieci 
rozdzielczej w m

 67 595,0  70 552,0  72 136,0  75 807,0 78 242,0 81 816,0  bd 

połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania

 1 110,0  1 188,0  1 252,0  1 346,0 1 435,0 1 503,0  bd 

zużycie gazu w tys.m3  1 769,5  1 593,6  1 731,2  2 041,7  2 328,6 2 515,2  bd 

ludność korzystająca z 
sieci gazowej

 2 244,0  2 303,0  2 603,0  3 121,0 3 264,0  3 368,0  bd 

Korzystający z instalacji w liczbie ogółu ludności (%)

sieć gazowa (w %) 22,5 22,6 24,9 29 29,9 29,9 bd

Sieć rozdzielcza na 100 km2

sieć gazowa (w km) 66,2 69,1 70,6 74,2 76,6 80,1 bd

Zużycie na 1 mieszkańca

zużycie gazu (w m3) 178,9 158,2 168,0 192,3 217,1 226,0 bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Tabela 27. Wskaźniki wykorzystania sieci gazowej w Gminie Wiązowna, Powiecie 
Otwockim, Podregionie Warszawskim Wschodnim w roku 2011
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Wyszczególnienie

Wskaźniki wykorzystania sieci gazowej w 2011 roku 

Gmina 
Wiązowna

Powiat 
Otwocki

Podregion 
Warszawski 
Wschodni

Województwo 
Mazowieckie

korzystający z sieci gazowej w 
liczbie ludności ogółem (w %)

29,9 25,1 24,3 18

sieć rozdzielcza gazowa na 100 
km2 (w km)

80,1 47,7 33,6 18,0

zużycie gazu na 1 mieszkańca (w 
m3)

226,0 113,4 120,0 101,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl/bdl; 08.2013

Energia elektryczna

Energia elektryczna stanowi podstawowe źródło energetyczne. Teren Gminy pokryty jest 
siecią linii energetycznych. Obszar Gminy Wiązowna jest w całości zelektryfikowany. Przez 
teren  gminy  Wiązowna  przebiega  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  400kV  relacji 
Miłosna – Kozienice wraz z pasem technologicznym o szerokości 80,0 m (po 40,0 m w 
obie strony od osi linii).

Projektuje się przebieg linii elektroenergetyczna 220 kV. Relacji SE Miłosna-EC Siekierki, 
wraz z pasem technologicznym o szerokości 10,0 m (po 5,0 m w obie strony od osi linii 
kablowej).

Problemem są pojawiające się kilka  razy w roku awarie,  remonty lub konserwacje sieci, 
szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych .
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5.4 Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.  Zły  stan  techniczny  dróg,  brak  wydzielonych  pasów  ruchu  na  jezdniach  dla  pieszych  i 
rowerzystów, brak chodników i dostatecznego oświetlenia dróg w niektórych miejscowościach.

2.  Brak wystarczającej  liczby parkingów,  szczególnie  przy obiektach użyteczności  publicznej  i 
miejsc na parkingach

3. Brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej

4. Występowanie dzikich wysypisk śmieci.

5. Przestarzałe, awaryjne linie energetyczne

6. Brak szerokopasmowego Internetu (problem zgłoszony na warsztatach)

7. Brak infrastruktury drogowej dla północno-wschodniego obszaru Gminy (w większości polne 
drogi powiatowe)

8. Brak spójności komunikacyjnej obszaru Gminy (brak dróg łączących poszczególne obszary i 
instytucje gminne oraz brak komunikacji publicznej dla wielu miejscowości - głównie z powodu 
braku dróg utwardzonych
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6. ZARZĄDZANIE

6.1. Finanse gminy

Dochody Gminy Wiązowna  w latach 2007 – 2012 ulegały systematycznemu wzrostowi. 
Na  koniec  2012  roku  dochody  ogółem  wyniosły  39.971,68  tys.  zł.  i  były  wyższe  w 
porównaniu do roku 2007 o 17.930,38 tys. zł, tj. o 81%. 

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wzrosły w analizowanym okresie o 
89% i wg stanu na koniec 2012 roku wyniosły 12.155,08 tys. zł. Równie wysoką dynamikę 
wzrostu można zaobserwować w przypadku podatku od nieruchomości  - o 82%, tj.  do 
poziomu  8.554,19  tys.  zł.  Natomiast  dochody  z  tytułu  podatku  od  czynności 
cywilnoprawnych systematycznie spadały i wg stanu na 31.12.2012 rok wyniosły 1.005, 56 
tys. zł (spadek o -72%).

Dochody  z  tytułu  subwencji  oświatowych   uległy  wzrostowi  o 52%  w analizowanym 
okresie - z 5.943,53 tys. zł w 2007 roku do 9.011,28 tys. zł w roku 2012.

Wydatki Gminy ogółem wzrosły w omawianym okresie o 91% i wyniosły w 2012 roku 
39.184,81  tys.  zł.  W  2012  roku  wydatki  budżetu  Gminy  były  niższe  w  stosunku  do 
dochodów tego roku o 786,84 tys. zł. 

W latach 2007-2012 zarówno wartości w poszczególnych kategoriach jak i sama struktura 
wykazywały dużą zmienność.

Największa zmiana dotyczy wydatków na rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo, gdzie w roku 
2012 wydatki  te  stanowiły  jedynie  4,5% wartości  wydatków w 200y roku.  Znaczącemu 
obniżeniu  uległy również  wydatki  na gospodarkę komunalną  i  ochronę środowiska.  Na 
koniec 2012 roku wyniosły one 873,53 tys. zł i były niższe o 2.398,13 tys. zł., tj, o  - 73%. 

Najwyższe  wzrosty  wydatków  odnotowano  w  pozycji  „kultura  i  ochrona  dziedzictwa 
narodowego. Wg stanu na 2007 rok wydatki te wyniosły 543,58 tys. zł, zaś w 2012 roku 
były o 303% wyższe i kształtowały się na poziomie 2.192,62 tys. zł.  Wysoka dynamikę 
wzrostu zaobserwować można w przypadku wydatków na kulturę fizyczną i sport - wzrost 
o  222%,  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochronę  przeciwpożarową  -  wzrost  o  117% i  na 
administracje publiczną - wzrost o 114%. 

W  roku  2007  budżet  Gminy  Wiązowna  charakteryzowały  nadwyżki  dochodów  nad 
wydatkami. W latach 2008-2011 zaobserwować można brak pokrycia wydatków dochodami 
z budżetu. Sytuacja uległa poprawie na koniec 2012 roku, gdzie zaznaczyła się niewielka 
nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetowymi Gminy. 

W 2012 roku największy  udział  w strukturze wydatków budżetowych miały wydatki  na 
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oświatę  i  wychowanie  (45%  ogólnej  kwoty  wydatków).  Wydatki  na  pomoc  społeczną 
stanowiły  10,7% zaś  na  ochronę  zdrowia  jedynie  0,5% wydatków ogółem.  Wydatki  na 
administrację  publiczną  stanowiły  15,8%  ogólnej  kwoty  wydatków  budżetowych. 
Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Gminy Wiązowna zawarte są w 
tabeli nr 27 oraz wykres nr 20. 

Tabela nr 27. Wybrane dochody budżetowe i wydatki Gminy Wiązowna w latach 
2007-2012

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012

     

wybrane dochody budżetowe (w zł)

udziały w podatku 
dochodowym od osób 

prawnych i  osób 
fizycznych 

6 446 079 7 648 224 7 766 896 8 945 093 10 055 910 12 155 079

podatek od 
nieruchomości

4 689 576 4 203 725 5 706 721 6 259 390 7 423 494 8 554 188

podatek od czynności 
cywilno-prawnych

3 546 472 2 654 965 1 309 408 1 313 618 1 344 949 1 005 564

subwencja oświatowa 5 943 533 6 610 728 7 131 761 7 407 952 8 122 328 9 011 279

OGÓŁEM 
DOCHODY 27 038 576 28 469 059 29 230 156 38 794 880 40 237 926 39 971 648 

wydatki budżetowe (w zł)

rolnictwo, leśnictwo  i 
łowiectwo

681 045    2 908 505 322 977    172 907    102 651  38 319   

wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną , gaz i wodę

 172 459    0 0 0 0 0

turystyka 29 359    0 0 0 0 0

transport i łączność 1 621 283 4 863 364   3 402 877 8 314 336  8 738 329  4 082 403 

gospodarka 
mieszkaniowa

108 995    592 127     478 588    871 634    1193135  911 284   

administracja publiczna 4 261 803 5 317 274   5 993 652   6 853 179    6 635 480  6 198 749   
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Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012

     

bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
131 645   203 581    191 423    2 886 358 446 588    251 866   

oświata i wychowanie  10 075 357 11 732 206 13 653 788 11 909 842 13 982 061 17 694 007 

ochrona zdrowia 160 696    160 997   190 513     252 110   213 769 184 489    

pomoc społeczna i 
pozostałe zadania w 

zakresie polityki 
społecznej

2 796 629 2993742  3 037 522 3 303 869   3 999 959 4 342 965 

edukacyjna opieka 
wychowawcza

205 694   317 963   223 143    309 160    437 345  575 740    

gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

 2 339 120 3 467 923    4 951 917 5 047 829   2 320 855  873 528   

kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego
795 495    1 149 705   1 176 635   1 302 035   1 111 611 2 192 617   

kultura fizyczna i sport 92 533   391 020    600 266   442 004   1 737 193  394 220   

pozostałe obejmujące 
obsługę długu

'538 922 719 956    '971 652 1 302 218 '1 555 130 '1 444 621

RAZEM '24 011 033 34 818 363 '35 194 952 42 967 481 '42 474 107 39 184 808 

Źródło: dane Urzędu Gminy Wiązowna; opracowanie własne
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Wykres nr 20. Dochody ogółem i wydatki ogółem Gminy Wiązowna w latach 2006-
2012

Źródło: opracowanie własne

Wykresy  nr  21  oraz  nr  22  prezentują  dochody  wykonane  na  tle  planu  oraz  wydatki 
wykonane na tle planu w analizowanym okresie.

Wykres  nr  21.  Dochody  wykonane  na  tle  planowanych  na  dany  rok  w  Gminie 
Wiązowna
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Źródło: opracowanie własne

Wykres  nr  22.  Wydatki  wykonane  na  tle  planowanych  na  dany  rok  w  Gminie 
Wiązowna

Źródło: opracowanie własne

6.2. Planowanie strategiczne
Planowanie  strategiczne  rozwoju  Gminy  Wiązowna  prowadzone  jest  systematycznie  od 
wielu lat. Wyrazem tego rodzaju polityki podjętej przez Gminę są wypracowane i wdrożone 
niżej wymienione dokumenty strategiczne:

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2007-2013

• Program Ochrony Środowiska Gminy Wiązowna

• Program  usuwania  azbestu  oraz  wyrobów  zawierających  azbest  na 
terenie Gminy Wiązowna na lata 2008-2032

• Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 
Wiązowna na lata 2009-2015

• Program Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011-2013

• Gminny  System  Profilaktyki  i  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną  w 
Gminie Wiązowna na lata 2009-2015 
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• Program  Reingerencji  Społecznej  i  Zawodowej  Osób  Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym  dla Gminy Wiązowna

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wiązowna, zmienione w 2011 r.

6.3. Promocja gminy
Gmina Wiązowna nie  posiada opracowanej  strategii  promocyjnej.  Promocja odbywa się 
poprzez wydawane publikacje o Gminie i jej historii. Są to:

 Wspomnienia o Wiązownie:

 - Wł. Anders "Wspomnienia z lat 1939-1946", Lublin 1992

 - H. Kuksz "Jędusiowa dola", Warszawa 1992

 - H. Napieralski "Polska w Gliniance (1939-1944)", Wiązowna 1996

 - I. Rowecka-Mielczarska "W życiu i legendzie", Warszawa 1998

 - J. Radzymińska "Podróż do początku", Warszawa 1998

 Opracowania:

 - H. Matoga "W kręgu opiekuńczego czepka", Kraków 1999

 Monografie:

 - M. Drozd-Piasecka "Ziemia w społeczności wiejskiej. Studium wsi południowo-
wschodniego Mazowsza. (koniec XIX i XX wieku)", Warszawa 1991

 - "Wiązowna" praca zbior. pod red. K. Oktabińskiego

 - K. Oktabiński "Wiązowna 1597-1997. Kartki z dziejów parafii i gminy", Bydgoszcz 
1997

  - K. Oktabiński "Parafianie od św. Wojciecha w Wiązownie", Wiązowna 1997

 - Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego "Mazowiecki Park 
Krajobrazowy", Otwock 1998

 - K. Oktabiński "Wojaże po Sarmacji", Wiązowna 2000

 - M. Kołodziej-Sobocińska, W. Sobociński "Szlakami dawnej Puszczy Osieckiej", 
Otwock 2001

 - K. Oktabiński "Nad Mienią i Świdrem" cz.I - Od pradziejów do powstania 
listopadowego, Warszawa 2002

 - K. Oktabiński "Nad Mienią i Świdrem" cz.III - Historia kościoła i parafii św. 
Wojciecha (XVI-XXw.), Otwock 2004
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 - K. Oktabiński "Nad Mienią i Świdrem" cz.II – Letniska XIX i XX w., Otwock-
Wiązowna 2005

 - praca zbior. M. Kalinowskiego "Wpisani w historię miast i wsi ziemi otwockiej", 
Otwock 2005 

 - K. i S. Oktabińscy "Czyn zbrojny nad Mienią i Świdrem" , Otwock-Wiązowna 2006 

 - K. Oktabiński "Śladami Filantropów", Warszawa 2008 

 - K. Oktabiński  "Zapomniane miasto i gmina Glinianka" - Przewodnik historyczno-
krajoznawczy, Otwock-Wiązowna 2007

 - K. Oktabiński  "Tradycja Mazowsza powiat otwocki - przewodnik subiektywny", 
Warszawa 2009

 Albumy:

 - R. Szczęsny "Gmina Wiązowna przeszłość i teraźniejszość" - album, Wiązowna 
2009

6.4. Kapitał społeczny

Organizacje pozarządowe

Pod pojęciem organizacji  pozarządowych rozumie się  podmioty utworzone do realizacji 
powszechnie  użytecznych  celów,  przy  czym  forma  tych  podmiotów,  zasady  ich 
powstawania  i  funkcjonowania  ujęte  są  w  ramach  obowiązującego  prawa.  Obecnie 
obowiązujące przepisy dopuszczają dwie formy organizacyjne: stowarzyszenia i fundacje. Są 
to  instytucje  realizujące  przyjęte  społecznie  lub  gospodarczo  użyteczne  cele  w  takich 
dziedzinach jak: ochrona zdrowia, oświata, kultura, pomoc społeczna i inne.

Obecnie  w Gminie  Wiązowna funkcjonuje  ponad 30 organizacji  pozarządowych.  Są  to 
m.in.:

 Gminna Akademia Piłkarska Wiązowna   

 Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna   

 Klub Sportowy ADVIT Wiązowna   

 Klub Sportowy Glinianka   

 Klub Sportowy „Grom” Lipowo   

 Ludowo-Integracyjny Klub Sportowy „Przelew” Glinianka   

 Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Rzakta   

 Stowarzyszenie „Eszach.pl”   
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 Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”   

 Uczniowski Klub Sportowy „SMOKI”   

 Uczniowski Klub Sportowy „WIĄZ”   

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„JESTEŚMY” 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Uzależnionych „KROKUS”   

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Otwock    

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance   

 Ochotnicza Straż Pożarna w Malcanowie   

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownie   

 Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna   

 Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej "Wawrzynioki"  

Gmina  Wiązowna,  prowadząc  działalność  w  sferze  zadań  publicznych,  podejmuje 
współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego w zakresie i na zasadach określonych corocznie przez Radę Gminy Wiązowna 
w programach współpracy.

W uchwalonym na rok 2013 „Programie Współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego, 
o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie” Rada Gminy uznała za priorytetowe następujące zadania w 
zakresie:

1. upowszechniania idei i działania wolontariatu

2.  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  rekreacji  -  powszechne  zajęcia  sportowe  i 
rekreacyjne dla mieszkańców Gminy, dzieci i młodzieży szkolnej, 

3. rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą (zajęcia świetlicowe, koła zainteresowań),

4. krzewienie tradycji narodowej i regionalnej, podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz 
propagowanie kultury ludowej,

5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób indywidualnych i rodzin,

7.  dożywianie  dzieci,  osób  w podeszłym wieku  i  innych,  znajdujących  się  w trudnych 
warunkach społeczno-bytowych,

8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,  

9. kultura i sztuka.

Aktywność wyborcza
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Najbardziej  widocznym  przejawem  aktywności  społecznej  jest  udział  w  wyborach 
samorządowych,  parlamentarnych  i  prezydenckich.  Społeczeństwo  Gminy  Wiązowna 
cechuje zbliżona do średniej krajowej frekwencja wyborcza. 

Poniżej  zaprezentowane są dane liczbowe dotyczące frekwencji  wyborczej  mieszkańców 
Wiązowny w poszczególnych wyborach:

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 lipca 2010 r. – frekwencja - 65,40

9 października 2005 r. -  frekwencja- 59,47

8 października 2000 r.  – frekwencja -  b.d.

WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9 października 2011 r. – frekwencja - 59,70

21 października 2007 r. – frekwencja - 60,21

25 września 2005 r. – frekwencja – 43,74

23 września 2001 r. – frekwencja – 45,12

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

7 czerwca 2009 r -– frekwencja -27,88

13 czerwca 2004 r – frekwencja - 18,5

WYBORY SAMORZĄDOWE

21 listopada 2010 r. 

 Rada Gminy – frekwencja – 56,70, Wójt – frekwencja – I tura - 56,70, II tura -42,84
12 listopada 2006 r.

Rada Gminy – frekwencja – 53,47, Wójt – frekwencja – I tura – 53,47, II tura -49,47
27 października 2002 r.

Rada Gminy – frekwencja – 54,98, Wójt (wybrany w I turze) – frekwencja – I tura – 55,03

11 października 1998 r. – frekwencja – b.d.

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

8 czerwca 2003 r. – ws. wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dot. przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – frekwencja -58,02%.
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6.5. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze

ZARZĄDZANIE

1. Niewystarczające środki finansowe na realizację niezbędnych zadań, np. na ochronę 
zdrowia.

2. Wysokie wydatki na administrację publiczną.

3.  Niedostateczna  promocja  Gminy,  niewykorzystanie  atutów  środowiskowych  do 
promocji turystycznej Gminy.

4. Zanik zarządzania partycypacyjnego (problem zgłoszony w trakcie warsztatów).

5.  Niska  skuteczność  polityki  informacyjnej  Gminy  (problem  zgłoszony  w  trakcie 
warsztatów).

6. Niska aktywność społeczna (problem zgłoszony w trakcie warsztatów).
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III. ANALIZA SWOT
Zasadniczym  celem  strategicznym  każdego  regionu  jest  zapewnienie  jak  najlepszego 
poziomu życia swoim mieszkańcom, dzięki wykorzystaniu zasobów regionu w którym żyją. 
Efektywność realizacji  tego celu wymaga dokonania właściwej oceny potencjału regionu, 
wybrania kierunków rozwoju oraz spełnienia przez ten region określonej misji.

Istota analizy SWOT, której nazwa pochodzi od pierwszych liter wyrazów, tj.:

 Strengths - silne strony,

 Weaknesses – słabe strony,

 Opportunities – szanse,

 Threats – zagrożenia, 

sprowadza się  do oceny zasobów społeczno-ekonomicznych  danej  jednostki  w świetle 
pojawiających się w jej otoczeniu szans i zagrożeń.

Nazwa „SWOT” wskazuje jednocześnie na kolejność analizowania określonych czynników, 
a więc w pierwszym rzędzie na przedstawieniu atutów i słabości samorządu terytorialnego, 
odnosząc je następnie do okazji i zagrożeń występujących w jego środowisku zewnętrznym. 
Kolejność ta może być jednak odwrócona, przez co bada się zagrożenia oraz szanse jakie 
stwarza otoczenie na tle silnych i słabych stron jednostki samorządu terytorialnego (analiza 
TOWS).  W  związku  z  dużą  ilością  uwzględnianych  czynników,  w  celu  zwiększenia 
przejrzystości  badania,  można  je  odpowiednio  pogrupować.  Stąd  przykładowo  można 
wyróżnić  takie  dziedziny  jak:  finanse  (np.  struktura  dochodów,  stan  zadłużenia), 
organizacja (np. struktura organizacyjna urzędu, zasoby kadrowe, działania marketingowe), 
gospodarka  (np.  liczba  i  struktura  przedsiębiorstw,  poziom  zatrudnienia  i  bezrobocia), 
infrastruktura (np. stan dróg, sieci kanalizacyjnych, posiadany zasób mieszkaniowy, liczba 
szkół i  przedszkoli),  zagospodarowanie przestrzenne i  środowisko (np.  stan urbanizacji, 
emitowane zanieczyszczenia).

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego analizowane grupy czynników rozumiane 
są następująco: 

 silne strony jednostki, czyli wewnętrzne czynniki pozytywne, to głównie unikalne 
zasoby,  wartości,  umiejętności  oraz  inne  aspekty  odróżniające  dany  samorząd 
terytorialny od pozostałych jednostek, szczególnie tych sąsiadujących. Zaliczyć do 
nich  można  przykładowo:  niski  poziom  zadłużenia,  wysoka  jakość  obsługi 
interesantów, liczne boiska i parki zieleni itp.; 

 słabe strony, rozumiane jako wewnętrzne czynniki negatywne, do których należą 
atrybuty  funkcjonowania  jednostki  zmniejszające  jej  sprawność,  skuteczność  czy 
dynamikę  rozwoju,  np.  niski  poziom  dochodów  własnych,  słabe  wykształcenie 
pracowników urzędu, przestarzała infrastruktura wodno-ściekowa, itp.; 

 szanse (zewnętrzne  czynniki  pozytywne),  czyli  wszystkie  procesy  zachodzące  
w bliższym lub dalszym otoczeniu jednostki,  które mogą w przyszłości wpłynąć 
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pozytywnie  na  jej  rozwój,  np.  możliwości  wykorzystania  środków  unijnych, 
planowane zmiany ustawowe; 

 zagrożenia, czyli zewnętrzne czynniki negatywne, pod pojęciem których rozumie 
się  wydarzenia  i  procesy  zachodzące  w  otoczeniu  jednostki,  mające  negatywny 
wpływ na jej działalność. Stąd zagrożenia utrudniają możliwości rozwojowe danego 
samorządu, np. kryzys w sektorze finansów publicznych.

Wykonana  w  ten  sposób  analiza  SWOT  może  mieć  zastosowanie  między  innymi  w 
konstruowaniu strategii  działalności  jednostki  samorządu terytorialnego.  Można bowiem 
wyróżnić cztery podstawowe warianty strategiczne, tj.: 

1. Strategia  SO (agresywna),  której 
celem jest wykorzystanie szans będących w otoczeniu jednostki, bazując na jej 
mocnych  stronach.  Jest  to  więc  strategia  dynamicznego,  często  skokowego 
rozwoju,  przejawiająca  się  między  innymi  w  wysokim  wzroście  inwestycji, 
wysokiej  absorpcji  środków  unijnych  dzięki  pracy  i  zaangażowaniu 
pracowników urzędu; 

2. Strategia  WO  (konkurencyjna), 
której  celem  jest  przezwyciężenie  słabości  bądź  ich  uniknięcie  poprzez 
wykorzystanie  możliwości  pojawiających  się  w  otoczeniu,  np.  zmniejszenie 
poziomu  zadłużenia,  współpraca  z  innymi  samorządami,  wykorzystanie 
środków unijnych;

3. Strategia  ST  (konserwatywna), 
rozumiana  jako  wykorzystywanie  mocnych  stron  danego  samorządu 
terytorialnego  w  celu  zminimalizowania  bądź  uniknięcia  zagrożeń,  np. 
wykorzystanie  partnerstwa  publiczno-prywatnego,  opracowanie  właściwego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

4. Strategia WT (defensywna), która 
polega  na  ograniczaniu  wewnętrznych  słabości  oraz  unikaniu  potencjalnych 
zagrożeń ze strony otoczenia, np. reorganizacja struktur samorządowych w celu 
redukcji kosztów, ograniczenie wydatków inwestycyjnych i dalszego zadłużania 
się. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz strategicznych, w tym analizy  
SWOT oraz w oparciu o wyniki warsztatów z udziałem przedstawicieli  
lokalnej społeczności wynika, iż Gmina w przyszłym okresie powinna  
przyjąć strategię konkurencyjną.

Analiza SWOT stanowi też często pierwszy krok w kierunku absorpcji środków unijnych. 
Jest  ona  podstawą  studium  wykonalności  projektu.  Umożliwia  ona  zdefiniowanie 
rzeczywistych potrzeb jednostki, przez co pozyskiwane środki będą przyczyniały się do jej 
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faktycznego  rozwoju  i  wkomponowywały  się  w  całościową  strategię  działalności  JST. 
Analiza  SWOT  może  być  również  wielce  przydatna  w  przeprowadzaniu  programów 
restrukturyzacyjnych,  które  mogą  dotyczyć  zmiany  formy  prawnej  czy  organizacyjnej 
funkcjonujących w samorządzie jednostek publicznych.

Analiza  SWOT  dla  Gminy  Wiązowna  została  opracowana  w  trakcie  konsultacji 
społecznych  z  udziałem  przedstawicieli  lokalnej  społeczności  oraz  pod  kierunkiem 
eksperta zewnętrznego. Jest wynikiem spostrzeżeń pracowników Urzędu Gminy, lokalnych 
liderów i mieszkańców oraz podsumowaniem części diagnostycznej opracowania.

Analiza została przeprowadzona w następujących obszarach strategicznych:

 przestrzeń i środowisko,

 sfera społeczna,

 infrastruktura społeczna,

 sfera gospodarcza,

 infrastruktura techniczna,

 zarządzanie.

W  dalszej  części  opracowania  -  tabelaryczna  prezentacja  wyników  przeprowadzonych 
warsztatów strategicznych, dotyczących części diagnostycznej strategii.
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PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Położenie względem Warszawy

 Zasoby przyrodnicze (w tym prawnie 
chronione np. MPK, Natura 2000, 
rezerwat „Świder”)

 Walory przyrodnicze, szlaki 
turystyczne, rezerwaty, dwie rzeki

 Usytuowanie względem dróg krajowych 
DK17, DK2

 Duży potencjał terenów inwestycyjnych 
w tym mieszkalnych

 Istniejący układ osadniczy sprzyjający 
budownictwu podmiejskiemu – brak 
zabudowy wielorodzinnej

 Brak uciążliwego przemysłu

 Rozwinięta komunikacja z Warszawą

 Nieadekwatne do potrzeb pokrycie 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego; chaos urbanistyczny 

 Zaśmiecone lasy

 Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna – 
zanieczyszczenie wód

 Niszczenie i zaniedbanie systemu melioracji 
i odwodnienia

 Niekorzystna struktura geologiczna, brak 
małej retencji

 Brak zasobu gruntów gminnych

 Niewystarczające połączenie z koleją i 
miejscowościami tzw. linii otwockiej

 Nieuregulowane stany prawne dróg

 Ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów w związku z ochroną przyrody

 Nieład architektoniczny centrum 
Wiązowny

SZANSE ZAGROŻENIA

 Rozbudowa dróg krajowych i autostrady

 Zainteresowanie inwestorów (centra 
handlowe, budownictwo mieszkaniowe)

 Możliwość rozwoju turystyki –
„weekendowej”

 Rozwinięcie komunikacji – dostęp do 
kolei

 Systematyczne tworzenie MPZP – 
ułatwienia dla inwestorów

 Skrócenie procesu inwestycyjnego i 
wzrost dochodów Gminy

 Edukacja ekologiczna mieszkańców

 Plazmowa utylizacja odpadów 

 Katastrofy drogowe – skażenie środowiska

 Ograniczenie finansowania zewnętrznego 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

 Potencjalne zagrożenie awarii Instytutu 
Energii Atomowej „Świerk”

 Intensywna zabudowa na terenach cennych 
przyrodniczo i obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi

 Zanieczyszczenie wód gruntowych - 
składowisko Sater, ogrzewanie węglem, 
spalanie śmieci

 Autostrada – negatywny wpływ na 
strukturę przestrzenną Gminy

 droga S17, hałas, korki, zanieczyszczenia

 Powodzie i podtopienia (podnoszenie 
gruntów i zasypywanie rowów)

 Rozproszone przepisy z zakresu ochrony 
środowiska – brak możliwości kontroli

 Zagrożenie pożarami
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SFERA SPOŁECZNA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Imprezy lokalne (półmaraton, dożynki, dni 
gminy, itp.)

 Wzrost liczby mieszkańców

 Wykształcenie (wyższe u osób w wieku 
produkcyjnym)

 Aktywność organizacji pozarządowych w 
różnych sferach (sport, kultura, pomoc 
społeczna)

 Duża pomoc dla osób niepełnosprawnych

 Bogaty księgozbiór biblioteki

 Aktywność sołtysów

 Wydawanie gazety lokalnej

 Pozaedukacyjna działalność placówek 
oświatowych (niektórych)

 Dodatni przyrost naturalny

 Brak ofert pracy na lokalnym rynku

 Emigracja zarobkowa

 Słaba współpraca – brak oferty 
pomocowej ze strony powiatu

 Brak ciekawych ofert programowych w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej

 Brak oferty spędzania czasu wolnego dla 
różnych grup społecznych np. dla osób 
starszych czy młodzieży

 Brak dostępu do lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek środowiskowych

 Niskie zainteresowanie ofertą kulturalną 
gminy

SZANSE ZAGROŻENIA

 Fundusze unijne

 Fundusze z samorządu województwa

 Wykorzystanie potencjału społeczności 
lokalnych

 Rozwój wolontariatu

 Pomoc sąsiedzka i rozwój więzi społecznych

 Budowa komisariatu Policji

 Wzrost bezrobocia

 Emigracja zarobkowa

 Zagrożenie używkami wśród młodzieży, 
uzależnienia, zagrożenie przestępczością

 Wzrost kosztów życia, ubożenie 
społeczeństwa

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Dom Społeczny – miejsce działań z zakresu 
pomocy społecznej

 Szkoły podstawowe i gimnazja – wyposażone 
w nowoczesne środki dydaktyczne

 Przedszkola –  wysoko wykwalifikowana kadra

 Świetlice wiejskie, place zabaw

 Sieć bibliotek

 Rozwinięta sieć OSP

 Niedostateczne warunki lokalowe 
placówek kulturalnych (GOK, Biblioteka)

 Niedostateczna infrastruktura placówek 
oświatowych (konieczność budowy 
budynku szkoły podstawowej w 
Malcanowie

 Mała liczba ośrodków zdrowia, brak 
gabinetów specjalistycznych

 Przepełnione szkoły, mała liczba sal 
gimnastycznych, brak boiska przy 
gimnazjum w Gliniance

 Brak małej infrastruktury sportowej 
(siłownie, skateparki itp.) oraz basenu

 Brak ścieżek rowerowych, mało szlaków 
oznaczonych, słabo wykorzystane walory 
przyrodnicze

 Brak ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej (np. parku)

 Brak aktywności społecznej

SZANSE ZAGROŻENIA

 Budowa centrów handlowych  w Duchnowie i 
Góraszce

 Fundusze unijne

 Potencjał terenów inwestycyjnych

 Wykorzystanie potencjału istniejącej 
infrastruktury społecznej (budynki szkół, 
przedszkoli, boisk, placów zabaw)

 Budowa i zagospodarowanie terenów 
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej

 Działania prozdrowotne – budowa siłowni na 
świeżym powietrzu

 Wzrost liczby mieszkańców

 Trudności w realizacji działań 
perspektywicznych samorządu 

SFERA GOSPODARCZA
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Aktywność gospodarcza – usługi, handel

 Instytucje otoczenia biznesu (Warszawa, 
Otwock)

 Tereny pod inwestycje (głównie prywatne)

 Ilość i różnorodność podmiotów 
gospodarczych (ok. 1000)

 Dogodna lokalizacja dla nowych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza wzdłuż krajowych 
szlaków komunikacyjnych (m.in. wpływy 
metropolitarne  Warszawy, bliskość rynku 
zbytu, dostępność komunikacyjna)

 Siła robocza, różnorodne kwalifikacje

 Dobry „klimat” dla biznesu

 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w 
związku z dodatnią migracją

 Infrastruktura dla działalności 
gospodarczej

 Zatrudnienie, mało miejsc pracy

 Organizacje dla biznesu i ich aktywność

 Słaba promocja gospodarcza i 
inwestycyjna

 Słaba infrastruktura turystyczna

 Brak preferencji podatkowych dla 
inwestorów 

 Skomplikowane przepisy i procedury 
dotyczące tworzenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej

 Brak dostępności komunikacyjnej (polne 
drogi) północno-wschodniego obszaru 
Gminy - wyłączenie z możliwości 
lokalizacji przedsiębiorstw dla bardzo 
dużego obszaru Gminy

 Brak wydzielonych zarezerwowanych 
terenów inwestycyjnych wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych (dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej oraz 
rozproszenie własności nieruchomości) 
(problem zgłoszony w trakcie warsztatów)

SZANSE ZAGROŻENIA

 Wzrost inicjatyw lokalnych

 Wzrost wpływów do budżetu

 Partnerstwo publiczno-prywatne

 Nowe miejsca pracy

 Atrakcyjne tereny turystyczne

 Zawodowe kształcenie młodzieży

 Wzrost liczby mieszkańców 

 Wysokie daniny publiczne od 
prowadzonej działalności i wysokie koszty 
zatrudnienia pracowników

 Odpływ wykwalifikowanej kadry poza 
teren gminy

 Groźba pogłębienia kryzysu 
gospodarczego

 Likwidacja zakładów pracy i ich 
przenoszenie ze względu na słabe 
elementy infrastruktury technicznej

 Rozwój branż szkodliwych dla przyrody i 
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mieszkańców

 Klęski żywiołowe

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Rozwinięta sieć dróg gminnych

 Rozwinięta sieć dróg powiatowych

 Sieć wodociągowa

 Posiadanie własnej oczyszczalni ścieków z 
możliwością rozbudowy

 Infrastruktura energetyczna

 Bezpośrednie połączenie ze stolicą poprzez 
komunikację miejską (ZTM)

 Bliskie sąsiedztwo z RIPOK

 Zachowane tereny zalewowe - 
niezurbanizowane

 Słaba jakość nawierzchni dróg gminnych, 
brak chodników, brak odwodnienia, brak 
ciągów pieszych

 Niewystarczające oświetlenie obszarów 
zamieszkiwanych

 Niewystarczająca podaż wody i brak 
zbiornika wody uzdatnionej

 Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna – brak 
środków finansowych

 W większości elektroenergetyczna sieć 
napowietrzna - wyższa awaryjność

 Brak Internetu szerokopasmowego

 Zbyt mała częstotliwość połączeń z 
pobliskimi ośrodkami miejskimi (Józefów, 
Otwock)

 Wysokie koszty komunikacji publicznej i 
niska jakość komunikacji prywatnej 

 Niewystarczające oznakowanie miejscowości, 
nazw ulic i terenów zabudowanych

 Zniszczone i niewystarczające sieci 
melioracyjne i odwodnienia
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 Utrudniony dostęp do istniejącej linii 
kolejowej

SZANSE ZAGROŻENIA

 Rozbudowa drogi krajowej nr 17

 Możliwość korzystania z nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych i usług 
telekomunikacyjnych, dostęp do 
szerokopasmowego Internetu

 Powołanie Gminnej Spółki Wodnej

 Rozwój komunikacji szynowej i organizacja 
sprawnych połączeń komunikacją publiczną 
z Gminy do najbliższych stacji SKM (Wola 
Grzybowska, Józefów) oraz PKP (Halinów)

 Most na rzece Wiśle w Józefowie lub 
Karczewie

 Autostrada A2 i most w Miedeszynie

 Możliwość rozwoju energetyki bazującej na 
odnawialnych źródłach energii

 Objęcie komunikacją publiczną terenów 
dotychczas wykluczonych z powodu braku 
infrastruktury drogowej

 Budowa drogi wojewódzkiej (nowy 
przebieg), brak skomunikowania terenów 
rozdzielonych drogą

 Możliwość niewystarczającej podaży wody w 
przypadku znacznego zwiększenia poboru 
spowodowanego znaczącym wzrostem liczby 
mieszkańców 

 Zagrożenie ekologiczne i zdrowotne dotyczy 
również kanalizacji

 Narażenie na długotrwałe uszkodzenia i 
wyłączenia prądu

 Rosnące i wysokie koszty komunikacji 
publicznej narzucane przez przewoźnika 
(ZTM)

 Uciążliwość sąsiedztwa z RIPOK

 Powodzie i podtopienia

 Samowolne naruszanie stosunków wodnych 
poprzez podnoszenie terenów

 Brak środków finansowych w budżecie 
powiatu oraz brak inicjatywy w ich 
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pozyskiwaniu na budowę dróg powiatowych
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ZARZĄDZANIE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Stosunkowo wysoki poziom wykształcenia 
mieszkańców

 Aktywne organizacje społeczne

 Stosunek gminy do OSP i innych 
organizacji pozarządowych

 Realizacja inwestycji w ramach inicjatyw 
lokalnych

 Prezentacja gminy w Internecie

 Współpraca z innymi gminami i 
organizacjami w kraju i zagranicą

 Niewystarczająca komunikacja z 
mieszkańcami

 Obiektywne trudności w realizacji 
dokumentów strategicznych

 Brak aktywności w tworzeniu grup 
partnerskich

 Brak działań promocyjnych Gminy 
adekwatnych do posiadanych zasobów

 Brak Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
ustalonych priorytetów inwestycyjnych oraz 
niepewność kontynuacji podjętych zadań 
inwestycyjnych

 Rozproszenie kompetencji pomiędzy 
szczeblami administracji samorządowej 
(gmina, powiat, województwo) i trudności w 
realizacji wspólnych przedsięwzięć

SZANSE ZAGROŻENIA

 Zarządzanie partycypacyjne

 Skuteczne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych

 Ciągłość realizacji planów strategicznych

 Powołanie doradczych ciał społecznych

 Spadek aktywności społecznej – szczególnie 
nowych mieszkańców

 Potrzeby inwestycyjne przekraczające 
możliwości finansowe gminy

 Zmiana strategii w związku ze zmianą władz 
gminy
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Rozwój  gospodarczy  gminy  zależy  od  działań  i  stanowiska  władz  lokalnych  oraz 
zaangażowania,  aktywności  i  współpracy partnerów społecznych.  Powinny one spełniać 
następujące cele:

 wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

 zachęcanie  nowych  inwestorów  do  inwestowania  na  terenie  gminy  poprzez 
stwarzanie udogodnień;

 poprawa infrastruktury technicznej;

 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców;

 aktywizacja społeczności lokalnej.

Najważniejszymi czynnikami w rozwoju lokalnym są:

 zatrudnienie – ważne jest powstawanie nowych firm i rozwój istniejących, co 
prowadzi  do  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  oraz  wprowadzanie  nowych 
technologii;

 baza  dla  rozwoju  –  np.  zasoby  środowiska  naturalnego,  rozwinięta 
infrastruktura, dogodne tereny pod inwestycje, przedsiębiorczość, jakość kadr;

 zalety lokalizacji – położenie geograficzne gminy oraz dogodna komunikacja – 
jeżeli  gmina  jest  miejscem  do  którego  łatwo  dojechać  oraz  będzie  dobrze 
rozwinięta  łączność  komunikacyjna,  zwiększa  się  atrakcyjność  gminy  pod 
względem inwestycyjnym i turystycznym; 

 zasoby wiedzy – ważne są kwalifikacje i umiejętności mieszkańców. 

Wymienione wyżej czynniki są uniwersalne z punktu widzenia każdej gminy, w przypadku 
Gminy Wiązowna należałoby je uszczegółowić do następującego brzmienia:

  wpływy  metropolitarne  Warszawy,  m.in.  lokalizacja  dużych  przedsiębiorstw 
produkcyjnych, handlowych, bliskość rynków zbytu i zaopatrzenia, dostępność 
usług specjalistycznych, urzędów, itp.;

 dostępność  komunikacyjna  jako  podstawowy  warunek  lokalizacji 
przedsiębiorstw  produkcyjnych,  usługowych  i  handlowych  oraz  zabudowy 
mieszkaniowej - przyrostu liczby stałych mieszkańców;

 zewnętrzna  i  wewnętrzna  spójność  komunikacyjna  obszaru  Gminy -  sprzyja 
sprawnie  funkcjonującemu  transportowi  publicznemu  (dogodny  dojazd  do 
pracy,  szkół  i  uczelni),  optymalnemu wykorzystaniu  zasobów  Gminy  (m.in. 
elastyczne  wykorzystanie  budynków  oświatowych,  infrastruktury  społecznej), 
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poprawie  warunków życia  mieszkańców,  rozwojowi  lokalnego rynku zbytu i 
pracy, integracji mieszkańców, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej Gminy i 
ochronie środowiska naturalnego.

Podsumowaniem diagnozy strategicznej są wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych 
kierunków  rozwoju.  Projekcja  przyszłości  jest  obrazowym przedstawieniem możliwości 
rozwojowych,  jakie  stwarzają  uwarunkowania  zewnętrzne  i  szanse  tkwiące  
w uwarunkowaniach  wewnętrznych,  z  uwzględnieniem ograniczeń  tkwiących  w sferach 
społeczno–gospodarczej i przyrodniczej. 

Analiza potencjału Gminy wskazuje na możliwość rozwoju kilku funkcji Gminy Wiązowna, 
które powinny stać się dla niej głównymi wytycznymi rozwoju i doprowadzić do pożądanych 
przeobrażeń społeczno–gospodarczych: 

 funkcja turystyczna

 funkcja społeczna

 funkcja mieszkaniowo-rekreacyjna

 funkcja gospodarcza;

 funkcja ochrony środowiska.

Diagnoza sytuacji Gminy Wiązowna oraz przeprowadzona analiza SWOT wskazuje na to, że 
obecnie  główny nacisk należy  położyć na gospodarkę,  w tym turystykę i  społeczeństwo, 
ponieważ stan środowiska naturalnego nie stanowi zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 
Gminy.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  środowisko naturalne  może  pozostawać poza  uwagą 
społeczną.  Obecny,  dobry  stan  środowiska  naturalnego  nie  zwalnia  władz  Gminy  oraz 
mieszkańców  z  podejmowania  przedsięwzięć  inwestycyjnych  służących  dalszej  jego 
ochronie.  Wyrównanie  szans  rozwojowych  wszystkich  dziedzin  jest  warunkiem postępu, 
przez który należy rozumieć poprawę ogólnej zamożności i warunków życia człowieka. 

Szansą rozwojową dla Gminy Wiązowna jest rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w 
kierunku  turystyki  i  rekreacji,  co  jest  jednym  z  najważniejszych  niewykorzystanych 
dotychczas  przez  Gminę  szans  rozwoju.  Gmina,  poprzez  bliskość  Warszawy,  czyste 
środowisko  naturalne  i  piękno  krajobrazu  stanowi  bardzo  atrakcyjne  miejsce  do 
zamieszkania. Jednocześnie należy zadbać o społeczną sferę życia człowieka. Analiza SWOT 
wskazuje na duże zaniedbania m.in. w sferze ochrony zdrowia mieszkańców (w tym zakresie 
wynikające  z  braku  środków  finansowych  na  te  cele).  Na  uwagę  zasługuje  również 
niewystarczająca (niedopasowana do potrzeb) oferta spędzania wolnego czasu skierowana 
do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z punktu widzenia ochrony środowiska niezbędne 
jest  zadbanie  o  rozwój  infrastruktury  kanalizacyjnej  oraz  dalsza  walka  z  nielegalnymi 
śmietniskami,  nieszczelnymi  przydomowymi  szambami,  kontrola  funkcjonujących  firm w 
zakresie  przestrzegania  zasad  ochrony  środowiska.  Innymi  słowy  działania  dotyczące 
rozwoju Gminy powinny iść w kierunku poprawy poziomu i warunków życia mieszkańców 
poprzez  stworzenie  sprawnego  systemu  opieki  zdrowotnej,  warunków  do  rozwoju 
przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zachowania walorów krajobrazu i 
środowiska.
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Należy więc: 

 wspierać  lokalne  inicjatywy  podejmowania  działalności 
gospodarczej,  w  tym  związanej  z  usługami  turystycznymi  i 
tworzyć  warunki  zachęcające  do  lokalizowania  na  terenie 
gminy przedsiębiorstw,

 wspierać  mieszkańców  w  procesie  podnoszenia  wiedzy  i 
kwalifikacji, oraz inicjatywach społecznych i gospodarczych,

 stworzyć małą infrastrukturę rekreacyjną np.  place zabaw 
dla dzieci, 

 zadbać o bezpieczeństwo ruchu pieszych poprzez budowę 
chodników oraz oświetlenia ulicznego i parkingów, 

 rozwinąć  infrastrukturę  drogową,  zwłaszcza  drogi 
powiatowe  oraz  doprowadzić  do  zewnętrznej  i  wewnętrznej 
spójności komunikacyjnej Gminy,

 umacniać  pozycję  miejscowości  Wiązowna,  jako  silnego 
ośrodka kultury, i przedsiębiorczości,

 wykorzystać walory środowiskowe i kulturowe do rozwoju 
turystyki, w tym agroturystyki i turystyki weekendowej a także 
rekreacji, co stanowić może podstawowe lub dodatkowe źródło 
dochodów mieszkańców.
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V. ANALIZA PROBLEMÓW GMIMY WIĄZOWNA

Zasadniczym  punktem  wyjścia  w  procesie  opracowania  Strategii  Rozwoju  jest 
przeprowadzenie  analizy  problemów. Pozwala  to na dokonanie  bardziej  szczegółowego 
opisu rzeczywistości, uwzględniającego wszystkie dziedziny działalności, które ze względu 
na pewne niedociągnięcia wymagają działań naprawczych. 

Analizę problemów Gminy przeprowadzono podczas warsztatów strategicznych, w 
których wzięli udział przedstawiciele społeczności lokalnej Gminy Wiązowna. 

Zidentyfikowane problemy zostały odniesione do elementów diagnozy Gminy i 
zostały podzielone na sześć zasadniczych kategorii związanych z:

1. Infrastrukturą techniczną

2. Sferą gospodarczą

3. Sferą społeczną

4. Infrastrukturą społeczną

5. Przestrzenią i środowiskiem

6. Zarządzaniem

Zestawienie problemów Gminy Wiązowna

1. Infrastruktura techniczna

• zła komunikacja
• zły stan dróg gminnych i bardzo zły stan dróg powiatowych (częściowo 

nieprzejezdne)
• brak spójności komunikacyjnej Gminy
• brak możliwości transportu zbiorowego dla północno-wschodniego obszaru 

Gminy
• niedostatecznie rozwinięta komunikacja z uwagi na brak przejezdnych dróg oraz 

połączeń z SKM (Wola Grzybowska, Józefów) oraz liniami kolejowymi (Halinów
• niedostatecznie rozwinięta sieć oświetlenia ulicznego
• brak ciągów pieszych i rowerowych
• zwiększenie podaży wody 
• budowa mostu przez Wisłę w okolicach Józefowa
• niedostatecznie rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz brak punktu 

zlewnego 
• wysoki koszt budowy sieci kanalizacyjnej
• wysoki koszt podłączenia do linii energetycznej
• brak szerokopasmowego Internetu
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• technologia oczyszczania wody, okresowa niewydolność sieci (lato, susza, 
podlewanie)

• przestarzałe linie energetyczne (awaryjność, zwłaszcza przy złej pogodzie)
• niedostatecznie rozbudowana sieć gazowa
• przestarzałe maszyny i urządzenia do budowy i naprawy dróg
2. Sfera gospodarcza

• słaby rozwój turystyki
• brak wzrostu zatrudnienia
• utrzymanie miejsc pracy
• tworzenie miejsc pracy – mała aktywność
• emigracja w poszukiwaniu pracy
• słaba infrastruktura drogowa
• bliskość Warszawy jako źródło zatrudnienia
• Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej – daniny publiczne
• Wysokie koszty pracy
• bardzo długie procedury przy decyzjach lokalizacyjnych
• brak szerokopasmowego dostępu do Internetu
• niewystarczające szkolenia kadry biznesowej
• budowa infrastruktury dla biznesu – niewielka
• brak realizacji zadań PPP
• bezrobocie
• trudności w rozpoczynaniu prywatnego biznesu
• zasypane odpływy, nieudrożnione rowy melioracyjne
• zła nawierzchnia na drogach gminnych i powiatowych
• brak komendy policji
• brak chodników i ciągów rowerowych
• niestabilne, skomplikowane, czasem sprzeczne prawo
• emigracja wykształconych mieszkańców do większych miast
• brak infrastruktury technicznej (drogi, media)
• słaba promocja i komunikacja gospodarcza i inwestycyjna
• pozyskiwanie środków unijnych dla rozwoju gospodarczego – mała aktywność
• utrudnienia podatkowe dla przedsiębiorców
• słaba współpraca powiatu, zaniedbana infrastruktura dróg powiatowych i brak 

aktywności powiatu dla realizacji obligatoryjnych zadań

3. Sfera społeczna

• bezrobocie
• zła komunikacja społeczna
• mała absorpcja funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną
• brak oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży i seniorów (dostosowanej do 

potrzeb)
• brak ciekawych ofert programowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i 

przeciwdziałania uzależnieniom
• zagrożenie przestępczością, alkoholizmem i narkomanią
• brak organizacji zajęć w istniejących budynkach oświatowych
• przedkładanie własnych ambicji nad interes społeczny
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• słabo rozwinięta opieka zdrowotna 
• słaba informatyzacja Gminy
• ubożenie społeczeństwa
• brak więzi społecznych 
• zagrożenie przestępczością
• brak funduszy
• słabe zaangażowanie w działania społeczne
• brak poczucia przynależności do grupy
• marazm
• agresja wśród młodych mieszkańców Gminy
• Brak ofert pracy na lokalnym rynku
• Emigracja zarobkowa
• Słaba współpraca – brak oferty pomocowej ze strony powiatu

4. Infrastruktura społeczna

• Brak szkoły i sali sportowej w Malcanowie
• Placówki kulturalne (GOK, Biblioteka, brak własnego lokalu, słabe warunki 

lokalowe)
• Mała liczba ośrodków zdrowia, brak gabinetów specjalistycznych
• Przepełnione szkoły, mała liczba sal gimnastycznych, brak boiska przy 

gimnazjum w Gliniance
• uboga oferta kulturalna w ośrodkach
• brak ofert wspierających inicjatywy społeczne i gospodarcze – jedynie 

pojedyncze przypadki
• brak zagospodarowanych miejsc publicznych typu skate park
• niewystarczająca liczba szkół podstawowych
• mała różnorodność placówek kulturalnych
• Brak małej infrastruktury sportowej (baseny, siłownie, skateparki itp.)
• Brak ścieżek rowerowych, mało szlaków oznaczonych, słabo wykorzystane 

walory przyrodnicze
5. Przestrzeń i środowisko

• Niedostateczne pokrycie planami miejscowymi
• zaniedbania w sferze stosunków wodnych
• chaos urbanistyczny
• niska świadomość ekologiczna mieszkańców
• niskie zasoby wody
• rozproszona zabudowa
• brak zarezerwowanych stref inwestycyjnych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych
• problemy komunikacyjne z Otwockiem i wewnątrz Gminy
• niewykorzystanie potencjału przyrodniczego – turystyka
• problemy melioracyjne (podtopienia, powodzie), zaniedbania w sferze 

stosunków wodnych, zły stan urządzeń melioracyjnych, brak infrastruktury 
przeciwpowodziowej (zbiorniki retencyjne, zapory, wały)

• podnoszenie terenów
• brak lokalnych oczyszczalni ścieków
• zagrożenia pożarowe
• zagrożenia katastrofami na głównych drogach nr 2 i 17
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• opóźnienia w realizacji A2
• planowana sieć dróg krajowych dezintegrujących teren
• odpady w lasach
• zabudowa na terenach zalewanych
• nielegalne wysypiska śmieci
• zbyt duża ochrona gruntów cennych przyrodniczo
• negatywny wpływ na strukturę przestrzenną Gminy planowanych dróg 

ponadlokalnych
• Brak spójności komunikacyjnej z istniejącą siecią dróg ponadlokalnych i 

problemy po przebudowie drogi krajowej nr 2 (ograniczenie jej przepustowości, 
korki, podtopienia miejscowości Zakręt wodami opadowymi odprowadzonymi z 
drogi)” 

6. Zarządzanie

• Niski poziom partycypacji społecznej
• niedostateczna współpraca między organami Gminy
• słaba komunikacja Urząd - nowi mieszkańcy
• słaba współpraca między jednostkami organizacyjnymi Gminy
• niska jakość oświaty
• brak ciągłości dokumentów strategicznych
• słabe zaangażowanie sołtysów w życie społeczne
• słaba współpraca z NGO
• za mała aktywność społeczna
• trudne procedury związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych
• brak wizji rozwoju i planowania strategicznego długoterminowego
• brak aktywizacji społecznej (informowanie, alokowanie, dobre przykłady, 

zachęcanie do wspólnych dzieł)
• niewystarczająca współpraca z podmiotami gospodarczymi
• niewykorzystywanie firm zewnętrznych do pomocy doradczej i szkoleniowej
• Brak aktywności w tworzeniu grup partnerskich
• Słabo rozwinięty marketing terytorialny
• mała aktywność radnych
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VI. MISJA,  WIZJA  -  CEL  GENERALNY  STRATEGII 

Ogólną misję strategii można wysnuć z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. 
Artykuł  7  ustawy  (Ustawa  z  dnia  8  marca  1990  r,  O  samorządzie  gminnym,  Dz.U. 
01.142.1591) określa zakres działania i zadania Gminy. 

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
Gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,

2)gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)wodociągów i  zaopatrzenia  w wodę,  kanalizacji,  usuwania  i  oczyszczania  ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz,

4)lokalnego transportu zbiorowego,

5)ochrony zdrowia,

6)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)edukacji publicznej,

9)kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami,

10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)targowisk i hal targowych,

12)zieleni gminnej i zadrzewień,

13)cmentarzy gminnych,

14)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej,  w  tym  wyposażenia  i  utrzymania  gminnego  magazynu 
przeciwpowodziowego,

15)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych,

16)polityki  prorodzinnej,  w  tym  zapewnienia  kobietom  w  ciąży  opieki  socjalnej, 
medycznej i prawnej,

17)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18)promocji Gminy,
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19)współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zatem celem działania Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, co 
można  rozumieć  jako  misję  zapewnienia  jak  najlepszych  warunków  świadczenia  usług 
społecznych, a co za tym idzie dążenie Gminy Wiązowna do wyrównywania dysproporcji 
pomiędzy  Gminą  a  innymi  rejonami  województwa  o  wysokim  poziomie  rozwoju,  co 
pozwoliłoby  na  stworzenie  mieszkańcom  optymalnych  warunków  do  życia  i  rozwoju 
działalności. 

Istota i cel działania samorządu gminnego oraz wypracowane podczas  
warsztatów  strategicznych  kierunki  rozwoju  Gminy  pozwoliły  na  
sformułowanie misji strategicznej Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna.

Misją Gminy Wiązowna do 2021 roku jest

zapewnienie  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju  społeczno-
gospodarczego  gwarantującego  poprawę  warunków  i  jakości  życia 
lokalnej wspólnoty poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie biznesu i  
inwestorów,  w  oparciu  o  potencjał,  zasoby,  talenty,  wiedzę  oraz  
aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców.

Osiągnięcie  zakładanego  celu  generalnego  strategii  rozwoju  jest  nierozerwalnie 
związane  z  prowadzoną  polityką  rozwoju  lokalnego.  Polityka  rozwoju  lokalnego 
rozumiana jest jako świadoma i celowa działalność organów samorządu, zmierzająca do 
systematycznej  poprawy  konkurencyjności  podmiotów  gospodarczych  i  poziomu  życia 
mieszkańców  oraz  wzrostu  potencjału  gospodarczego  regionów,  przyczyniającego  się 
ostatecznie do rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. 

Wizja to stan docelowy, jaki uda się osiągać poprzez realizację misji – jest to więc 
perspektywa przyszłości.

Wizja Gminy Wiązowna

Gmina Wiązowna w roku 2021 to rozwinięty społecznie i gospodarczo 
obszar, przyjazny dla mieszkańców i inwestorów z rozwiniętą  
infrastrukturą, pielęgnujący środowisko naturalne, przyrodę oraz 
dziedzictwo kulturowe i historię.
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VII.  CELE  STRATEGICZNE  -  OBSZARY 
PRIORYTETOWE  

Cele strategiczne formułuje się w obszarach priorytetowych – to jest tych aspektach 
życia społecznego i gospodarczego, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stanu 
rzeczy określonego w celu generalnym strategii. 

Celem generalnym Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna jest: 

zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
gwarantującego poprawę warunków i jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez 
rozwój infrastruktury, wspieranie biznesu i inwestorów, w oparciu o potencjał,  

zasoby, talenty, wiedzę oraz aktywność społeczną 
i gospodarczą mieszkańców.

Aby ten cel mógł być zrealizowany,  należy podjęć działania w następujących obszarach 
priorytetowych:

Priorytet IZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Priorytet IIROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Priorytet IIISPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych strategii

Priorytet I

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Dużym problemem mieszkańców Gminy Wiązowna jest brak atrakcyjnych miejsc pracy, 
który  jest  podstawową  przyczyną  utrudniającą  poprawę  warunków  życia  lokalnej 
społeczności,  zniechęca  mieszkańców do osiedlania  się  na  terenie  Gminy  oraz stanowi 
barierę w jej rozwoju. Dlatego rozwój gospodarczy Gminy i oraz stworzenie atrakcyjnych 
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miejsc pracy stanowią podstawowe uwarunkowania osiągnięcia celu strategicznego. Ważne 
jest  także  wsparcie  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  działających  na  terenie  Gminy 
Wiązowna  oraz  lokalnej  społeczności  w  zakresie  rozwoju  zawodowego,  podnoszenia 
poziomu wiedzy i kwalifikacji, podejmowania inicjatyw przedsiębiorczości. W celu rozwoju 
gospodarczego  Gminy  należy  wykorzystać  jego  potencjał  turystyczny,  kulturowy, 
historyczny  i  przyrodniczy,  a  także  stworzyć  warunki  dla  rozwoju  i  wzrostu 
konkurencyjności  przedsiębiorstw,  które  mogłyby  zaoferować  mieszkańcom  atrakcyjne 
miejsca pracy. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez promocję Gminy jako 
obszaru gospodarczego, stworzenie ośrodków i instytucji wspierających przedsiębiorczość 
lokalną,  jak  również  dostosowanie  kierunków  kształcenia  do  potrzeb  rynku  pracy. 
Niezbędne w tym zakresie  będzie  tworzenie  centrów i  punktów informacji  turystycznej 
oraz  organizowanie  cyklicznych  imprez  kulturalnych  w  oparciu  i  istniejący  potencjał  i 
dziedzictwo. 

Współcześnie atrakcyjność gospodarcza, inwestycyjna, w tym turystyczna obszaru opiera 
się o zbudowanie i promocję lokalnej marki. Istotne działania i przedsięwzięcia na terenie 
Gminy powinny być spójne, mieć jasno sformułowane cele, i logiczny system wdrażania w 
pod szyldem jednej marki lokalnej. Można do tego doprowadzić m. in. poprzez udział w 
imprezach targowych, misjach itp., stworzenie portalu internetowego promującego lokalne 
atrakcje, jak również stworzenie lokalnych map, przewodników i folderów i wydawnictw 
okolicznościowych.

Priorytet II

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Gmina  Wiązowna  dysponuje  znaczną  ilością  obiektów  w  zakresie  infrastruktury 
technicznej, jednakże ich stan techniczny oraz zasoby i możliwości zaspokojenia potrzeb 
społeczności  Wiązowny  są  na  niskim  poziomie.  Słabo  jest  rozwinięta  infrastruktura 
sportowa,  rekreacyjna  i  turystyczna,  co  wpływa  ujemnie  na  jakość  życia  mieszkańców, 
zniechęca  ludzi  z  zewnątrz  do  osiedlania  się  na  terenie  Gminy,  oraz  potencjalnych 
inwestorów do inwestowania. Słabo rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa wpływa 
negatywnie  na  poziom  rozwoju  psychofizycznego  młodzieży  oraz  przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na stan i 
zasoby  infrastruktury  społecznej,  sportowej  i  rekreacyjno-turystycznej.  Podjąć  próby  jej 
rozwoju,  rozbudowy,  budowy  nowych  placówek  oraz  unowocześniania  istniejących 
obiektów.  Rozwój  infrastruktury  społecznej,  sportowej  oraz  rekreacyjno-turystycznej 
wpłynie z korzyścią nie tylko poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój społeczny, 
ale również na podniesienie atrakcyjności terenu Gminy, poprawę możliwości korzystania z 
wypoczynku i rekreacji przez samych mieszkańców i osób przyjeżdżających z zewnątrz.

Rozwój  infrastruktury  drogowej  na  obszarze  Gminy  warunkuje  poprawę  dostępności 
komunikacyjnej i ma bezpośredni związek z decyzjami inwestycyjnymi, zarówno w zakresie 
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lokalizacji  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  usługowych  i  handlowych  jak  i  zabudowy 
mieszkaniowej.  Nakłady  inwestycyjne  na  budowę  infrastruktury  drogowej  spowodują 
przyrost  wpływów  budżetowych  w  podatku  od  nieruchomości  i  udziałów  w  podatku 
dochodowym, ograniczą wydatki na ich utrzymanie, będą stymulowały rozwój lokalnego 
rynku pracy i przyrost stałych mieszkańców Gminy. Inwestycje w infrastrukturę drogową 
umożliwią zewnętrzną i  wewnętrzną spójność komunikacyjna  obszaru Gminy,  poprawią 
funkcjonalność  transportu  publicznego  (dogodny  dojazd  do  pracy,  szkół  i  uczelni), 
umożliwią  optymalne  wykorzystanie  zasobów  Gminy  (m.in.  elastyczne  wykorzystanie 
budynków  oświatowych,  infrastruktury  społecznej),  poprawią  jakość  warunków  życia 
mieszkańców i  będą  korzystnie  oddziaływać  na  ochronę  środowiska  naturalnego (m.in. 
komunikacja publiczna, ograniczenie emisji pyłów i hałasu).

Istotnym  celem,  który  współcześnie  warunkuje  odpowiednią  jakość  infrastruktury  na 
danym obszarze, jest właściwa dostępność do usług teleinformatycznych. Cel może zostać 
zrealizowany  przede wszystkim poprzez  zbudowanie  sieci  Internetu  szerokopasmowego 
oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które zostaną wykorzystane 
zarówno przez podmioty gospodarcze oraz instytucjonalne, ale także mieszkańców Gminy.

Priorytet III

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Rozwój  kapitału  ludzkiego  i  aktywne społeczeństwo obywatelskie  jest  podstawową siłą 
napędową  w  procesie  kształtowania  rozwoju  lokalnego.  Jednym  z  głównych  celów 
strategicznych powinno być  wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców.  Może 
się  to  stać  poprzez  na  przykład  organizowanie  lokalnych  przedsięwzięć  kulturalnych 
związanych z tradycjami tego obszaru. Powinny się również rozwijać inicjatywy lokalne na 
rzecz  odnowy  miejsc  ważnych  historycznie.  Aktywność  kulturalna  mieszkańców  jest 
możliwa jeśli będą tworzone i będą się rozwijać ośrodki kulturalne i infrastruktura kultury, 
szczególnie na terenach wiejskich.

Dla potrzeb organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poprawy atrakcyjności 
oferty spędzania czasu wolnego należy zwiększyć wykorzystanie istniejącej  infrastruktury 
oświatowej,  dzięki  czemu wzrośnie  dostępność  oferty  dla  mieszkańców,  bez  kreowania 
dodatkowych kosztów. Dostępność budynków oświatowych zwiększy możliwości realizacji 
programów  profilaktyki  zdrowotnej,  rozwoju  sportu,  promocji  zdrowego  stylu  życia  , 
wparcia  funkcjonowania  rodziny  oraz  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom 
społecznym.

Kolejnym z  celów strategicznych  w tym obszarze  jest  poprawa  jakości  nauczania  oraz 
oferty edukacyjnej. Zasadne jest wprowadzenie do programu nauczania wiedzy o lokalnym 
dziedzictwie,  promocji  regionu  i  kultury/historii  lokalnej.  Z  punktu  widzenia  rozwoju 
gospodarczego i  przeciwdziałania  bezrobociu  należy  dostosować kierunki  kształcenia  w 
szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy oraz uatrakcyjnić ofertę edukacyjną 
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poprzez  poprawę  wyposażenia  szkół  i  placówek  przyszkolnych  w  sprzęt  i  pomoce 
naukowe.

W rozwoju społeczności lokalnej aktywną rolę odgrywa lokalna administracja.  Samorząd 
przyjazny  dla  społeczeństwa  jest  podstawą  efektywnego  jego  funkcjonowania.  Należy 
zatem  doprowadzić  do  poprawy  jakości  pracy  jednostek  administracji  i  wzrostu 
świadomości obywatelskiej mieszkańców.  Cel ten może zostać zrealizowany poprzez 
działania na rzecz podniesienia jakości kadr, szczególnie w administracji (szkolenia, usługi 
doradcze  i  wdrożeniowe),  stworzenie  systemów  zarządzania  wiedzą  w  JST,  jak  też 
stworzenie systemu monitoringu usług publicznych w Gminie.

Cel generalny Strategii oraz wynikające z niego priorytety – kierunki rozwoju Gminy, 
osiągnięty zostanie poprzez realizację celów strategicznych.

Dla Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna, w perspektywie lat 2014 – 2021 wyznaczono 
następujące cele strategiczne:

Cel strategiczny I:

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności gospodarczej

Cel strategiczny II: 

Rozwój turystyki i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez wykorzystanie zasobów i 
dziedzictwa kulturowego

Cel strategiczny III: 

Poprawa atrakcyjności społecznej i gospodarczej obszaru Gminy poprzez odpowiednie kształtowanie ładu 
przestrzennego 

Cel strategiczny IV: 

Wzrost kompetencji, wiedzy i kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności

Cel strategiczny V: 

Promocja gospodarcza i inwestycyjna
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Cel strategiczny VI: 

Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii

Cel strategiczny VII: 

Promocja innowacji i nowoczesnych technologii

Cel strategiczny VIII: 

Promocja i wspieranie sektora rolno-spożywczego

Cel strategiczny IX: 

Poprawa jakości i funkcjonalności infrastruktury i układu komunikacyjnego oraz infrastruktury 
towarzyszącej

Cel strategiczny X: 

Poprawa jakości i wydajności infrastruktury energetycznej

Cel strategiczny XI: 

Poprawa stanu oraz funkcjonalności melioracji i urządzeń wodnych

Cel strategiczny XII: 

Poprawa i rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Cel strategiczny XIII: 

Rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawa jakości dziedzictwa kulturowego

Cel strategiczny XIV: 

Rozwój infrastruktury oświatowej i edukacyjnej
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Cel strategiczny XV: 

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Cel strategiczny XVI: 

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Cel strategiczny XVII: 

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej

Cel strategiczny XVIII: 

Zwiększenie aktywności społecznej oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności

Cel strategiczny XIX: 

Rozwój i promocja profilaktyki zdrowotnej

Cel strategiczny XX: 

Zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy zewnętrznych

Cel strategiczny XXI: 

Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Cel strategiczny XXII: 

Rozwój oferty edukacyjnej i poprawa jakości kształcenia

Cel strategiczny XXIII: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu
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VIII.  CELE  OPERACYJNE  -  KIERUNKI  DZIAŁAŃ 

Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celów strategicznych i są podstawą dla 
określenia  kierunków  działań,  co  przekłada  się  w  dalszym  etapie  planowania  na 
wyznaczenia szczegółowych zadań do realizacji. W ten sposób kierunki działań stanowią 
podstawę  i  uzasadnienie  do  umieszczania  konkretnych  zadań  w  Wieloletnim  Planie 
Inwestycyjnym. Niektóre cele operacyjne są równoważne z celami strategicznymi.

W  ramach  trzech  priorytetów  oraz  celów  strategicznych  realizowane  będą 
następujące cele operacyjne:

Cele strategiczne oraz cele operacyjne w ramach priorytetów

Priorytet I: 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Cel strategiczny I.1

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności gospodarczej 

Cel operacyjny I.1.1

Stworzenie systemu doradztwa i informacji dla przedsiębiorstw 

Cel operacyjny I.1.2

Stworzenie systemu zachęt do inwestowania i zakładania działalności gospodarczej 
poprzez opracowanie i wdrożenie polityki ulg i zwolnień podatkowych

Cel operacyjny I.1.3

Pomoc w organizacji seminariów i szkoleń dotyczących zakładania działalności 
gospodarczej oraz pozyskiwania zewnętrznego finansowania

Cel operacyjny I.1.4

Stworzenie systemu współpracy i pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z 
firmami z innych regionów w kraju i za granicą
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Cel strategiczny I.2

Rozwój turystyki i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez wykorzystanie 
zasobów i dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny I.2.1

Stworzenie spójnego systemu promocji gminnych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych

Cel operacyjny I.2.2

Budowa parkingów w miejscach atrakcyjnych turystycznie

Cel operacyjny I.2.3

Wyznaczenie tras turystycznych

Cel operacyjny I.2.4

Stworzenie systemu informacji turystycznej

Cel operacyjny I.2.5

Wsparcie tworzenia infrastruktury turystycznej, w tym miejsc wypoczynku poprzez 
współorganizację szkoleń, udzielanie informacji i doradztwa

Cel operacyjny I.2.6

Wypracowanie zasad stałej współpracy z instytucjami i firmami zajmującymi się 
turystyką i wypoczynkiem w celu promocji oferty turystycznej Gminy

Cel operacyjny I.2.7

Wspieranie mieszkańców wsi w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych poprzez 
promocję, informację oraz doradztwo

Cel strategiczny I.3

Poprawa atrakcyjności społecznej i gospodarczej obszaru Gminy poprzez odpowiednie 
kształtowanie ładu przestrzennego

Cel operacyjny I.3.1

Kompleksowe i spójne zagospodarowanie przestrzenne Gminy we współpracy i w 
oparciu o szerokie konsultacje ze społecznością lokalną

Cel operacyjny I.3.2

Organizacja konkursów i innych przedsięwzięć dla mieszkańców i przedsiębiorców 
mających na celu poprawę ładu przestrzennego i wizerunku użytkowanych terenów

Cel operacyjny I.3.3

Uporządkowanie stanu własności nieruchomości 
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Cel operacyjny I.3.4

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym centrum Wiązowny

Cel strategiczny I.4

Wzrost kompetencji, wiedzy i kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności

Cel operacyjny I.4.1

Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez pomoc w organizacji szkoleń i 
doradztwa zawodowego

Cel operacyjny I.4.2

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla społeczności lokalnej

Cel operacyjny I.4.3

Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy i okołobiznesowymi w realizacji 
wspólnych projektów i inicjatyw dla społeczności lokalnej: prace interwencyjne, prace 
społecznie użyteczne, roboty publiczne, staże i przygotowania zawodowe, szkolenia

Cel operacyjny I.4.4

Tworzenie w szkołach profili nauczania adekwatnych do potrzeb rynku pracy

Cel operacyjny I.4.5

Organizacja dodatkowych zajęć i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym oświatowej

Cel strategiczny I.5

Promocja gospodarcza i inwestycyjna

Cel operacyjny I.5.1

Stworzenie profesjonalnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów

Cel operacyjny I.5.2

Zidentyfikowanie i wypromowanie kluczowych produktów lokalnych z terenu Gminy

Cel operacyjny I.5.3

Stworzenie i wdrożenie systemu obsługi inwestora na terenie Gminy (Gminne Centrum 
Obsługi Inwestora)

Cel operacyjny I.5.4

Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej Gminy w tym m. in. opracowanie 
Planu Promocji Gminy
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Cel operacyjny I.5.5

Organizacja inicjatyw mających na celu integrację lokalnych przedsiębiorców oraz 
rozwój partnerskiej współpracy z władzami Gminy (np. coroczny konkurs 
„Przedsiębiorca roku”)

Cel operacyjny I.5.6

Współpraca z biznesem i instytucjami otoczenia biznesu w promocji gospodarczej m. in. 
poprzez udział w targach gospodarczych, wizytach studyjnych i realizację wspólnych 
projektów

Cel strategiczny I.6

Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii

Cel operacyjny I.6.1

Sporządzenie analizy potencjału i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
na terenie Gminy 

Cel operacyjny I.6.2

Pomoc w organizacji systemu szkoleń, doradztwa i informacji dla mieszkańców w 
zakresie możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego i technologii 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Cel operacyjny I.6.3

Nawiązane współpracy ze specjalistycznymi instytucjami i ośrodkami naukowymi w 
zakresie promocji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy

Cel operacyjny I.6.4

Edukacja ekologiczna

Cel strategiczny I.7

Promocja i wspieranie sektora rolno-spożywczego

Cel operacyjny I.7.1

Rozwój stałej współpracy z instytucjami i ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie 
promowania nowoczesnych technologii produkcji rolnej i organizacji fachowego i 
rzetelnego doradztwa rolniczego

Cel operacyjny I.7.2

Promocja i pomoc w tworzeniu grup producentów rolnych

Cel operacyjny I.7.3

Promowanie i pomoc doradcza w zakładaniu gospodarstw ekologicznych
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Cel operacyjny I.7.4

Promocja i pomoc w dystrybucji produktów rolniczych

Cel operacyjny I.7.5

Wspieranie tworzenia lokalnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i 
konfekcjonowania produktów rolnych poprzez doradztwo, informację, promocję i ulgi 
podatkowe

Cel operacyjny I.7.6

Poprawa efektywności gospodarowania na gruntach rolnych poprzez wpieranie 
przekształcania rozdrobnionych gruntów rolnych 

Cel operacyjny I.7.7

Wspieranie podejmowania w gospodarstwach rolnych, lub grupach gospodarstw 
lokalnych form przetwórstwa płodów rolnych, opartych o tradycyjne receptury i 
technologie.

Cel strategiczny I.8

Promocja innowacji i nowoczesnych technologii

Cel operacyjny I.8.1

Promowanie oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy między lokalnym biznesem a 
środowiskami naukowymi z regionu

Cel operacyjny I.8.2

Współpraca z biznesem w zakresie realizacji innowacyjnych projektów 
współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

Cel operacyjny I.8.3

Organizacja konkursów na najbardziej innowacyjnego przedsiębiorcę  Gminy

Cel operacyjny I.8.4

Pomoc w nabywaniu nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji i nowych 
technologii poprzez udział targach, nawiązywanie kontaktów z innowacyjnymi 
przedsiębiorcami oraz udział w programach i projektach realizowanych na szczeblu 
regionalnym, rządowym i międzynarodowym

Cel operacyjny I.8.5

Promocja Gminy jako miejsca innowacji i nowoczesnych technologii

Priorytet II: 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
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Cel strategiczny II.1

Poprawa jakości i funkcjonalności infrastruktury i układu komunikacyjnego oraz 
infrastruktury towarzyszącej 

Cel operacyjny II.1.1

Poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych

Cel operacyjny II.1.2

Poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg powiatowych i wojewódzkich

Cel operacyjny II.1.3

Budowa i rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych

Cel operacyjny II.1.4

Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznych przy centrach miejscowości

Cel operacyjny II.1.5

Budowa i modernizacja mostów 

Cel operacyjny II.1.6

Unowocześnienie taboru maszyn i urządzeń do budowy i naprawy infrastruktury 
drogowej

Cel operacyjny II.1.7

Usprawnienie funkcjonowania komunikacji zbiorowej i indywidualnej z ośrodkami 
powiatowymi i wojewódzkim

Cel operacyjny II.1.8
Budowa spójnego układu komunikacyjnego Gminy oraz połączeń z sąsiednimi 
ośrodkami

Cel operacyjny II.1.9
Organizacja połączeń komunikacji  ZTM z najbliższymi stacjami SKM (Wola 
Grzybowska, Józefów) oraz PKP (Halinów)

Cel operacyjny II.1.10
Organizacja transportu zbiorowego na terenach dotychczas wykluczonych z powodu 
braku infrastruktury zbiorowej

Cel strategiczny II.2

Poprawa jakości i wydajności infrastruktury energetycznej

Cel operacyjny II.2.1

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  153



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

Modernizacja i unowocześnienie linii energetycznych

Cel operacyjny II.2.2

Rozbudowa sieci gazowej

Cel operacyjny II.2.3

Promocja i rozwój energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel strategiczny II.3

Poprawa stanu oraz funkcjonalności melioracji i urządzeń wodnych

Cel operacyjny II.3.1

Opracowanie systemu i koncepcji modernizacji melioracji i urządzeń wodnych na terenie 
Gminy we współpracy z powiatem i innymi zainteresowanymi jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz właścicielami nieruchomości gruntowych

Cel operacyjny II.3.2

Udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych

Cel operacyjny II.3.3

Modernizacja urządzeń wodnych

Cel operacyjny II.3.4

Budowa urządzeń przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych

Cel strategiczny II.4

Poprawa i rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Cel operacyjny II.4.1

Budowa internetowej sieci szerokopasmowej

Cel operacyjny II.4.2

Zwiększenie zasięgu telefonicznej sieci komórkowej

Cel operacyjny II.4.3

Promocja i wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych przez 
instytucje publiczne i przedsiębiorstwa

Cel operacyjny II.4.4

Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu

Cel strategiczny II.5
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Rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawa jakości dziedzictwa kulturowego i 
historycznego

Cel operacyjny II.5.1: 

Budowa, przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów służących działalności 
kulturalnej

Cel operacyjny II.5.2: 

Rewitalizacja i odnowienie lokalnych zabytków i pomników historycznych

Cel operacyjny II.5.3: 

Tworzenie miejsc pamięci historycznej oraz służących kultywowaniu tradycji i 
dziedzictwa kulturowego

Cel operacyjny II.5.4

Budowa obiektów widowiskowych z zapleczem kulturalno-oświatowym

Cel strategiczny II.6

Rozwój infrastruktury oświatowej i edukacyjnej

Cel operacyjny II.6.1

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów służących realizacji zadań 
oświatowych 

Cel operacyjny II.6.2

Budowa i modernizacja obiektów sportowych przy placówkach oświatowych

Cel strategiczny II.7

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Cel operacyjny II.7.1

Budowa i modernizacja boisk i innych obiektów sportowych

Cel operacyjny II.7.2

Wyposażenie w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt obiektów sportowych na terenie 
Gminy

Cel operacyjny II.7.3

Wyznaczenie terenów publicznych i urządzenie ich jako tereny  rekreacyjne  dla 
społeczności lokalnej (m. in. miejsca do grillowania, skate park i inne formy aktywności 
sportowej i rekreacyjnej)

Cel operacyjny II.7.4
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Budowa i wyposażenie placów zabaw

Cel strategiczny II.8

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i pielęgnowanie dziedzictwa przyrodniczego

Cel operacyjny II.8.1

Zagospodarowanie i odnowienie parków i terenów zielonych

Cel operacyjny II.8.2

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy

Cel operacyjny II.8.3 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnych 

Cel operacyjny II.8.4

Modernizacja infrastruktury wodociągowej i zwiększenie efektywności zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę

Cel operacyjny II.8.5

Podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności

Cel operacyjny II.8.6

Przeciwdziałanie nielegalnemu składowaniu odpadów oraz likwidacja „dzikich” 
wysypisk śmieci

Cel operacyjny II.8.7

Promocja wśród właścicieli gospodarstw rolnych ekologicznych rozwiązań w gospodarce 
ściekowej

Priorytet III: 
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Cel strategiczny III.1: 

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej

Cel operacyjny III.1.1

Wzbogacenie oferty kulturalnej placówek kultury działających na terenie Gminy

Cel operacyjny III.1.2

Zwiększenie efektywności wykorzystania przez mieszkańców Gminy istniejących 
obiektów sportowych i rekreacyjnych

Cel operacyjny III.1.3
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Wdrożenie systemu promocji i informacji o możliwościach spędzania wolnego czasu w 
oparciu o istniejącą infrastrukturę sportową, kulturalną i rekreacyjną

Cel operacyjny III.1.4

Włączenie lokalnych liderów społecznych (radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji 
społecznych) w proces organizowania wolnego czasu dla mieszkańców Gminy

Cel strategiczny III.2: 

Zwiększenie aktywności społecznej oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności

Cel operacyjny III.2.1

Inicjowanie tworzenia zespołów sportowych, muzycznych i śpiewaczych

Cel operacyjny III.2.2

Inicjowanie tworzenia lokalnych organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń rozwoju 
oraz organizacji hobbystycznych i samopomocowych

Cel operacyjny III.2.3

Promocja i rozwój działalności kół gospodyń wiejskich

Cel operacyjny III.2.4

Zachowanie i promowanie ginących zawodów (kowalstwo, garncarstwo, itp.)

Cel operacyjny III.2.5

Inicjowanie i organizacja wolontariatu

Cel operacyjny III.2.6

Opracowanie i wdrożenie narzędzi i technik prowadzenia konsultacji społecznych ze 
społecznością lokalną w kluczowych sprawach dla Gminy

Cel operacyjny III.2.7

Włączenie mieszkańców w opracowanie i publikację wydawnictw promujących gminę, 
jej historię i teraźniejszość

Cel operacyjny III.2.8

Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju uzdolnień (artystycznych, sportowych, 
intelektualnych) 

Cel strategiczny III.3: 

Rozwój i promocja profilaktyki zdrowotnej

Cel operacyjny III.3.1
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Promocja zdrowego trybu życia za pośrednictwem mediów, Internetu oraz instytucji 
publicznych i społecznych z terenu Gminy

Cel operacyjny III.3.2

Organizacja imprez i innych projektów służących ochronie zdrowia i profilaktyce 
zdrowotnej

Cel operacyjny III.3.3

Poszerzenie usług specjalistycznych w Gminie oraz zwiększenie dostępu do 
wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

Cel operacyjny III.3.4

Modernizacja, rozbudowa i doposażenie ośrodków zdrowia

Cel operacyjny III.3.5

Wspieranie aktywności i współpraca z organizacjami społecznymi zajmującymi się 
ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną

Cel operacyjny III.3.6

Wdrażanie programów promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałania 
uzależnieniom (nikotynizm, alkoholizm, narkomania)

Cel strategiczny III.4: 

Zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy zewnętrznych

Cel operacyjny III.4.1

Stworzenie systemu informacji o możliwościach finansowania zewnętrznego dla 
instytucji publicznych, prywatnych i społecznych

Cel operacyjny III.4.2

Organizacja szkoleń, projektów i doradztwa w zakresie możliwości wykorzystania 
środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości, modernizację rolnictwa, innowacje 
i nowoczesne technologie

Cel operacyjny III.4.3

Podnoszenie kwalifikacji i wzrost wiedzy osób planujących i realizujących projekty 
poprzez zapewnienie udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych i konferencjach

Cel strategiczny III.5: 

Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Cel operacyjny III.5.1
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Promowanie zachowań prospołecznych wśród młodzieży

Cel operacyjny III.5.2

Wspieranie Policji i innych służb oraz stała współpraca w zapewnieniu bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom

Cel operacyjny III.5.3

Zwiększenie efektywności przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym poprzez 
unowocześnienie wyposażenia jednostek straży pożarnej oraz promocję i informowanie 
lokalnej społeczności o istniejących zagrożeniach

Cel operacyjny III.5.4

Rozwój infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa publicznego 

Cel operacyjny III.5.5

Programy na rzecz wsparcia prawidłowego funkcjonowania rodzin i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach

Cel strategiczny III.6: 

Rozwój oferty edukacyjnej i poprawa jakości kształcenia

Cel operacyjny III.6.1

Stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego dorosłych

Cel operacyjny III.6.2

Edukacja dotycząca dziedzictwa kulturowego i historycznego

Cel operacyjny III.6.3

Zwiększenie  oferty  zajęć  pozalekcyjnych  rozwijających  pozaszkolne  zainteresowania 
dzieci i młodzieży.

Cel operacyjny III.6.4

Wprowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży mniej zdolnej

Cel strategiczny III.7: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Cel operacyjny III.7.1

Uruchomienie punktów doradztwa prawnego, psychologicznego

Cel operacyjny III.7.2

Organizacja poradnictwa kryzysowego (alkoholizm, nikotynizm, długotrwałe 
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bezrobocie)

Cel operacyjny III.7.3

Stworzenie możliwości rozwoju i poprawy jakości życia dla mieszkańców w podeszłym 
wieku (Uniwersytet trzeciego wieku, kluby seniora)

Cel operacyjny III.7.4

Pozyskiwanie funduszy na stworzenie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej

Cel operacyjny III.7.5

Promocja idei ekonomii społecznej i współpraca z instytucjami pozarządowymi w 
zakresie promocji i tworzenia spółdzielni socjalnych

Cel operacyjny III.7.6

Adaptacja istniejących budynków użyteczności publicznej na cele socjalne

Cel operacyjny III.7.7

Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych

Cel operacyjny III.7.8

Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej 

Cel operacyjny III.7.9

Dostosowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych
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IX.  ZGODNOŚĆ  ZE  STRATEGICZNYMI 
DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU

Podstawowe aktualne strategiczne dokumenty planistyczne w Polsce to:

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 r.

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r.

 Krajowa  Strategia  Rozwoju  Regionalnego  2010-2020:  Regiony,  Miasta,  Obszary 
Wiejskie 

Praktycznym rezultatem dyskusji oraz zmianami w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) 
było stworzenie nowego porządku strategicznego. W spójności z oczekiwaniami Unii 
Europejskiej co do zakresu dokumentów o charakterze strategicznym powstał nowy model. 
Ramę stanowią: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (perspektywa 2030 roku2) oraz 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (zawsze w układzie 20 lat do przodu). 
W tak zdefiniowanych granicach mieścić się powinna Średniookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju  2020  (10  letni  horyzont  czasowy)  w  korelacji  z  europejskim  dokumentem 
programowym (Europa 2020 ) oraz 9 zintegrowanymi strategiami dotyczącymi: 

 Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, 
 Rozwoju Transportu, 
 Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska, 
 Rozwoju Regionalnego, 
 Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 
 Rozwoju Kapitału Społecznego, 
 Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, 
 Sprawnego Państwa, 
 Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa RP12. 

Celem  głównym  Długookresowej  Strategii  Rozwoju  Kraju  jest  poprawa  jakości 
życia  Polaków.  Osiągnięcie  tego  celu  powinno  być  mierzone,  z  jednej  strony, 
wzrostem  produktu  krajowego  brutto  (PKB)  na  mieszkańca,  a  z  drugiej 
zwiększeniem  spójności  społecznej  oraz  zmniejszeniem  nierównomierności  o 
charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa 
oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. 

12 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, mac.gov.pl
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Głównym sposobem osiągnięcia tego celu jest stabilny i wysoki wzrost gospodarczy. W 
porównaniu z przeciętnym tempem wzrostu w okresie 20 lat transformacji (4,2% rocznie) 
ambitnym celem byłoby osiągnięcie poziomu średnio ok. 3,5% wzrostu gospodarczego do 
2020 roku, co jest niebywale trudne, nawet przy obecnych, ostrożnych założeniach. Gdyby 
realny okazał się taki scenariusz rozwojowy, w którym średni wzrost wyniesie ok 3,5%, to 
przyspieszenie wzrostu w większej skali potrzebne będzie w następnej dekadzie – 2020 - 
2030. 

W  tym  sensie  „trzecia  fala  nowoczesności”  oznacza  umiejętne  łączenie 
modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą jakości życia, powiązaną ze skokiem 
cywilizacyjnym, jakiego w tej perspektywie czasowej Polska winna dokonać. Realizacji tak 
postawionych  zadań  powinno  towarzyszyć  odpowiednio  wysokie  tempo  wzrostu 
gospodarczego,  które  umożliwiałoby  efektywną  konwergencję  do  wyżej  rozwiniętych 
gospodarek  Unii  Europejskich  pod  względem  dochodu  na  mieszkańca,  w  warunkach 
równowagi finansów publicznych, bez zagrożeń płynących z tytułu nadmiernego wzrostu 
długu publicznego, czy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wyraźnie 
postawionym  zadaniem  powinno  być  przesunięcie  wydatków  publicznych  w 
kierunku  wydatków prorozwojowych.  Wysiłek  na  rzecz  oszczędności  musi  być 
bowiem  połączony  z  odpowiedzialnym  ponoszeniem  nakładów  na  inwestycje 
prorozwojowe o szczególnie priorytetowym charakterze.  Wyznacznikiem takiego 
działania  jest  dostosowanie  i  połączenie  tempa  konwergencji  z  potrzebami 
inwestycyjnymi,  zapobiegającymi  nadmiernemu  spowolnieniu  gospodarczemu, 
czy stagnacji na rynku pracy.

Przez  podniesienie  poziomu  życia rozumiemy  wzrost  dochodów  
w  sektorze  gospodarstw  domowych,  ułatwienie  dostępu  do  edukacji  i  szkolenia,  co 
prowadzi  do  podwyższenia  poziomu  wykształcenia  społeczeństwa  i  podnoszenia 
kwalifikacji  obywateli,  wzrost  zatrudnienia  i  wydajności  pracy,  skutkujące  zarówno 
obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę 
zdrowotności mieszkańców Polski.

Przez  podniesienie  jakości  życia rozumiemy  istotną  poprawę  stanu  i  wzrost 
poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo 
dostępnej  infrastruktury  technicznej  i  społecznej,  życie  w  czystym,  zdrowym  i 
sprzyjającym  środowisku  przyrodniczym,  uczestnictwo  w  życiu  demokratycznym, 
uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty 
lokalnej,  umożliwiającej  lepszą  harmonizację  życia  rodzinnego  i  zawodowego  oraz 
aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca 
na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju 
kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, 
w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków 
ekonomiczno-społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość 
życia obywateli i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej 
bezpieczeństwo  powinno  być  oparte  o  zasadę  subsydiarności.  W sytuacjach  zagrożeń 
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przerastających możliwości reagowania społeczności lokalnej powinna ona mieć wsparcie 
właściwych organów administracji publicznej.

Osiąganie strategicznego celu kluczowego Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 
2030 roku  będzie możliwe dzięki podjęciu działań w trzech obszarach zadaniowych: 

 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), 
 równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 
 efektywności i sprawności państwa.

Realizacja  powyższych  priorytetów  będzie  następować  poprzez  działania 
regulacyjne, decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i 
innych podmiotów życia społeczno – gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji 
działań.

Celem generalnym 
Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna jest: 

zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
gwarantującego poprawę warunków i jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez 
rozwój infrastruktury, wspieranie biznesu i inwestorów, w oparciu o potencjał,  
zasoby, talenty, wiedzę oraz aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców.

Cel generalny Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna jest spójny z celem 
głównym Długookresowej  Strategii  Rozwoju  Kraju,  a  priorytety  Strategii  nawiązują  do 
priorytetów w niej określonych.

Cele,  priorytety  i  kierunki  rozwoju  na  szczeblu  regionalnym  określa  Strategia 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. 

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jest:

Wzrost  zdolności  konkurencyjnej  przemysłu  w  regionie  poprzez  stymulowanie 
zmian  strukturalnych,  pobudzanie  aktywności  innowacyjnej  oraz  efektywne 
wykorzystanie zasobów 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku to:
 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności produkcyjnej 

oraz transfer  i wykorzystanie nowych technologii 
 Trwały  i  zrównoważony  rozwój  regionu  oparty  o  endogeniczne  czynniki 

rozwoju oraz wzrost dostępności  
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 Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego 
do tworzenia nowoczesnej gospodarki  

 Zapewnienie  gospodarce  regionu  zdywersyfikowanego  zaopatrzenia  w 
energię przy  zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska 

 Wykorzystanie kultury i  dziedzictwa kulturowego do rozwoju przemysłów 
kreatywnych 

Do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego przyczynia  
się realizacja celów zapisanych w strategiach jednostek samorządu terytorialnego 
na szczeblu gmin i powiatów. Przyczynia się do tego formuła celów strategicznych 
oraz operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna.
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X.  SYSTEM  WDRAŻANIA  I  MONITOROWANIA 

Najbardziej  znanym  i  powszechnie  stosowanym  przez  samorządy  mechanizmem 
weryfikacji postępów wdrażania planów jest ich monitoring. Istota monitoringu polega na 
prowadzeniu  stałych  obserwacji  i  dokonywaniu  systematycznych  pomiarów  przebiegu 
realizacji celów strategii. Ponieważ Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna 2014 – 2021 jest 
zarówno narzędziem planowania, jak i wspomaganiem rozwoju Gminy, stosownie do tych 
dwóch  funkcji  Strategii,  zasadnym  wydaje  się  wyróżnienie  dwóch  płaszczyzn  jego 
obserwacji i oceny. 

Pierwszą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja  Strategii  jako dokumentu planowania 
działań wspomagających rozwój z całą logiką uzasadnienia tych działań. W płaszczyźnie tej 
obserwacje należy prowadzić w trzech sferach: 

• w sferze zmieniającej się diagnozowanej rzeczywistości; 

• w sferze identyfikacji problemów; 

• w sferze planowania rozwoju lokalnego. 

Wymienione trzy sfery obserwacji dotyczą w istocie stopnia spójności z rzeczywistością i 
stopnia  spójności  z  tymi  uwarunkowaniami  zewnętrznymi,  którymi  są  osiągnięcia 
cywilizacyjne. Przypływ informacji o tych osiągnięciach wywołuje potrzebę ich adaptacji na 
terenie  Gminy.  Obserwacja  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  2014-2021  jako 
dokumentu planowania działań wspomagających rozwój Gminy Wiązowna winna 
być przeprowadzana, co najmniej raz na rok. Zmienność uwarunkowań wpływających 
na potrzeby korygowania Strategii i względy organizacyjne służb planowania strategicznego 
mogą w przyszłości pokazać, jakie cykle czasu należy przyjąć.

Drugą  płaszczyzną  monitoringu jest  obserwacja  i  ocena  wdrażania  zadań  lub 
programów operacyjnych w życie, w tym obserwacja realizacji zadań w sferze materialnej, 
głównie  inwestycyjnej,  jak  i  obserwacja  wdrażania  przedsięwzięć  organizacyjnych. 
Niezwykle  korzystną  sytuacją  dla  monitoringu  jest  sytuacja,  gdy  Strategia  posiada 
zorganizowany podmiot koordynujący prace nad jego wdrażaniem, informujący wszystkich 
partnerów  o  najbliższych  zamierzeniach  rozwojowych  i  przyjmujący  od  nich  wszelkie 
inicjatywy w tym zakresie. 

Z planowaniem strategicznym nierozerwalnie winien być związany system pomiaru efektów 
w  formie  wskaźników obrazujących  miarę  postępu  i  skuteczności  wdrażania  celów 
zawartych w strategii. 

W metodologii planowania strategicznego stosuje się najczęściej wskaźniki na poziomie:

• produktu;
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• rezultatu;

• oddziaływania;  

Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi 
wielkościami. Produkt jest wynikiem interwencji w stan aktualny.

Rezultat  to  bezpośredni  wpływ  zrealizowanego  produktu  na  otoczenie  społeczno  – 
ekonomiczne,  uzyskany  natychmiast  po  zakończeniu  danego  projektu.  Rezultaty  to 
bezpośrednie, natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Dostarczają one informacji 
o  zmianach,  jakie  nastąpiły  w  wyniku  wdrożenia  projektu  u  beneficjentów  pomocy, 
bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

Oddziaływanie  to  długofalowe  konsekwencje  zrealizowanego  produktu,  wykraczające 
poza  natychmiastowe  efekty  dla  bezpośrednich  beneficjentów,  a  także  pośrednie 
konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali w wyniku realizacji projektu. 

Pomiar efektów wdrażania strategii mierzony będzie poprzez zestaw wskaźników 
obrazujących miarę postępu i skuteczności realizacji celów zawartych w strategii. 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych:

Cel strategiczny I.1

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności gospodarczej

Wskaźniki:

• liczba nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw;

• liczba terenów inwestycyjnych dla firm;

• liczba instytucji wsparcia biznesu;

• liczba udzielonych usług informacyjno-doradczych dla firm;

• liczba zrealizowanych inwestycji w przedsiębiorstwach dzięki dotacjom z funduszy zewnętrznych;

• liczba obiektów służących działalności gospodarczej; 

• liczba  zbudowanych  /  rozbudowanych  /  zaadaptowanych  /  zmodernizowanych  obiektów 
gospodarczych;

• liczba podmiotów świadczących usługi dla mieszkańców; 

• liczba opracowań na potrzeby informacji turystycznej; 
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• liczba ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów; 

• liczba kampanii / imprez promocyjnych; 

Cel strategiczny I.2

Rozwój turystyki i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez wykorzystanie zasobów i 
dziedzictwa kulturowego

Wskaźniki:

• liczba stworzony narzędzi promocji atrakcji turystycznych Gminy

• liczba podmiotów świadczących usługi turystyczne; 

• liczba  elementów  systemu  informacji  turystycznej  i  kulturalnej  (w  tym  nowoczesnej  sieci 
internetowej); 

• liczba wybudowanych parkingów i miejsc parkingowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie

• liczba wyznaczonych tras turystycznych

• liczba osób korzystających z sytemu informacji turystycznej

• liczba przeprowadzonych szkoleń  oraz udzielonych informacji i doradztwa w zakresie tworzenia 
infrastruktury turystycznej

• liczba porozumień o współpracy z instytucjami i firmami zajmującymi się turystyką i wypoczynkiem 
w celu promocji oferty turystycznej Gminy

• liczba przeprowadzonych inicjatyw promujących tworzenie gospodarstw agroturystycznych

• liczba udzielonych usług doradczych i informacyjnych dla podmiotów tworzących i rozwijających 
gospodarstwa agroturystyczne

• liczba turystów korzystających z atrakcji turystycznych

Cel strategiczny I.3

Poprawa atrakcyjności społecznej i gospodarczej obszaru Gminy poprzez odpowiednie kształtowanie ładu 
przestrzennego

Wskaźniki:

• procent Gminy objęty planem zagospodarowania przestrzennego

• liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych i 
koncepcji zagospodarowania terenów

• liczba zorganizowanych konkursów i przedsięwzięć dla mieszkańców i przedsiębiorców mających 
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na celu poprawę ładu przestrzennego i wizerunku użytkowanych terenów

• liczba mieszkańców biorących udział w konkursach i przedsięwzięciach

• liczba nieruchomości mających uporządkowany stan własności

Cel strategiczny I.4

Wzrost kompetencji, wiedzy i kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności

Wskaźniki:

• liczba zorganizowanych szkoleń i doradztwa zawodowego 

• liczba osób, które ukończyły szkolenia i skorzystały z doradztwa zawodowego

• liczba osób, które dzięki odbytym szkoleniom i uzyskanemu wsparciu doradczemu nabyła nowe 
kwalifikacje zawodowe

• liczba zrealizowanych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla lokalnej 
społeczności

• ilość pozyskanych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

• liczba porozumień zawartych z instytucjami tynku pracy i okołobiznesowymi w realizacji wspólnych 
projektów i inicjatyw dla społeczności lokalnej

• liczba osób, które wzięły udział w pracach interwencyjnych, pracach społecznie użytecznych, 
robotach publicznych oraz stażach

• liczba nowych, adekwatnych do potrzeb rynku pracy profili nauczania utworzonych w szkołach

• liczba nowoutworzonych miejsc pracy dzięki podniesieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Cel strategiczny I.5

Promocja gospodarcza i inwestycyjna

Wskaźniki:

• liczba przygotowanych terenów oferowanych potencjalnym inwestorom

• liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na terenie  Gminy

• liczba zidentyfikowanych i wypromowanych kluczowych produktów lokalnych z terenu Gminy

• ilość środków finansowych pozyskiwanych z funduszy zewnętrznych na promocję produktów 
lokalnych

• kwota wzrostu dochodów budżetu Gminy i mieszkańców w wyniku pojawienia się nowych 
inwestycji i produktów lokalnych

• stworzony i wdrożony system obsługi inwestora na terenie Gminy

• liczba inwestorów korzystających ze wsparcia Centrum Obsługi Inwestora
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• opracowana i wdrożona strategia marketingowa Gminy, w tym Plan Promocji Gminy

• liczba zaplanowanych narzędzi i technik promujących Gminę

• liczba zorganizowanych przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu integrację lokalnych 
przedsiębiorców 

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć w ramach współpracy lokalnych firm i władz Gminy

• liczba przedsiębiorców biorących udział we wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach 

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć w ramach współpracy instytucjami otoczenia biznesu

• liczba wyjazdów na targi gospodarcze i wizyty studyjne

• liczba przedsiębiorstw biorących udział w targach gospodarczych i wizytach studyjnych

• liczba nowych kontraktów i porozumień gospodarczych 

• liczba zrealizowanych wspólnych projektów gospodarczych 

• liczba podpisanych międzynarodowych porozumień partnerskich;

• liczba inwestycji zrealizowanych przez inwestorów zagranicznych;

• liczba zrealizowanych wspólnych projektów międzynarodowych;

Cel strategiczny I.6

Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii

Wskaźniki:

• sporządzona analiza potencjału i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gminy

• liczba możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii

• liczba nowoutworzonych podmiotów gospodarczych zajmujących się odnawialnymi źródłami 
energii

• liczba zorganizowanych szkoleń, doradztwa i udzielonych informacji dla mieszkańców w zakresie 
możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego i technologii wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii

• liczba uczestników szkoleń oraz odbiorców informacji i doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł 
energii

• liczba zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych na rozwój i promocję odnawialnych 
źródeł energii

• liczba wdrożonych nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii

• liczba nawiązanych kontaktów i porozumień o współpracy ze specjalistycznymi instytucjami i 
ośrodkami naukowymi w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  169



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

• liczba zrealizowanych wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie promocji i rozwoju 
odnawialnych źródeł energii

Cel strategiczny I.7

Promocja i wspieranie sektora rolno-spożywczego

Wskaźniki:

• liczba podjętych inicjatyw we współpracy z z instytucjami i ośrodkami doradztwa rolniczego w 
zakresie promowania nowoczesnej technologii produkcji rolnej i organizacji fachowego i rzetelnego 
doradztwa rolniczego

• liczba podjętych inicjatyw mających na celu promocję i pomoc w tworzeniu grup producentów 
rolnych

• liczba stworzonych grup producentów rolnych

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących zakładanie gospodarstw ekologicznych

• liczba udzielonych usług doradczych w zakresie zakładania gospodarstw ekologicznych

• liczba utworzonych gospodarstw ekologicznych

• liczba przedsięwzięć promujących produkty rolne

• liczba kanałów dystrybucji produktów rolnych

• liczba sprzedanych produktów rolnych

• liczba przedsięwzięć mających na celu wsparcie tworzenia lokalnych zakładów przetwórstwa rolno-
spożywczego i konfekcjonowania produktów rolnych (doradztwo, informację, promocję i ulgi 
podatkowe)

• liczba projektów scalenia gruntów rolniczych

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wspieranie w gospodarstwach rolnych, lub 
grupach gospodarstw lokalnych form przetwórstwa płodów rolnych, opartych o tradycyjne receptury 
i technologie

• liczba wypromowanych produktów rolniczych opartych o tradycyjne receptury i technologie.

Cel strategiczny I.8

Promocja innowacji i nowoczesnych technologii

Wskaźniki:

• liczb inicjatyw promujących i wspierających współpracę między lokalnym biznesem a środowiskami 
naukowymi z regionu

• liczba innowacyjnych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

• kwota pozyskanych środków finansowych z funduszy zewnętrznych na projekty innowacyjne
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• liczba zorganizowanych przedsięwzięć i inicjatyw promujących innowacyjne przedsiębiorstwa z 
terenu Gminy

• liczba przedsiębiorstw biorących udział w przedsięwzięciach i inicjatywach promujących 
innowacyjność

• liczba przedsiębiorstw biorących udział w targach innowacji i nowoczesnych technologii, 

• liczba nawiązanych kontaktów z innowacyjnymi przedsiębiorcami oraz udział w programach i 
projektach realizowanych na szczeblu regionalnym, rządowym i międzynarodowym

• liczba przedsięwzięć i inicjatyw promujących Gminę jako miejsce innowacji i nowoczesnych 
technologii

Cel strategiczny II.1

Poprawa jakości i funkcjonalności infrastruktury i układu komunikacyjnego oraz infrastruktury 
towarzyszącej 

Wskaźniki:

• liczba km ulepszonej jakości dróg gminnych

• liczba km ulepszonej jakości dróg powiatowych i wojewódzkich

• liczba km zbudowanych i rozbudowanych ciągów pieszych i rowerowych

• liczba wybudowanych i zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych przy centrach miejscowości

• liczba wybudowanych i zmodernizowanych mostów

• liczba nowych maszyn i urządzeń do budowy i naprawy infrastruktury drogowej

• liczba nowych połączeń komunikacyjnych z ośrodkami powiatowymi i wojewódzkimi 

Cel strategiczny II.2

Poprawa jakości i wydajności infrastruktury energetycznej

Wskaźniki:

• liczba km zmodernizowanej linii energetycznej

• liczba zmodernizowanych infrastruktury energetycznej

• liczba nowych przyłączy energetycznych

• liczba km zbudowanej sieci gazowej

• liczba nowych przyłączy sieci gazowej

• liczba kWh wyprodukowanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel strategiczny II.3
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Poprawa stanu oraz funkcjonalności melioracji i urządzeń wodnych

Wskaźniki:

• opracowana koncepcja modernizacji melioracji i urządzeń wodnych

• liczba km udrożnionych istniejących urządzeń melioracyjnych

• liczba zmodernizowanych urządzeń wodnych

Cel strategiczny II.4

Poprawa i rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Wskaźniki:

• liczba km zbudowanej internetowej sieci szerokopasmowej

• liczba gospodarstw domowych przyłączonych do internetowej sieci szerokopasmowej

• liczba korzystających z telefonii komórkowej dzięki zwiększeniu zasięgu telefonicznej sieci 
komórkowej

• liczba instytucji publicznych i przedsiębiorstw, które wykorzystują nowoczesne technologie 
informatyczne

• liczba punktów dostępu do internetu

Cel strategiczny II.5

Rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawa jakości dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wskaźniki:

• liczba zbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektów służących działalności 
kulturalnej

• liczba nowych składników wyposażenia w obiektach służących działalności kulturalnej

• liczba zrewitalizowanych i odnowionych lokalnych zabytków i pomników historycznych

• liczba stworzonych miejsc pamięci historycznej oraz służących kultywowaniu tradycji i dziedzictwa 
kulturowego

• liczba wybudowanych obiektów widowiskowych z zapleczem kulturalno-oświatowym

Cel strategiczny II.6

Rozwój infrastruktury oświatowej i edukacyjnej

Wskaźniki:

• liczba rozbudowanych oraz modernizowanych obiektów służących realizacji zadań oświatowych

• liczba nowych składników wyposażenia w obiektach służących realizacji zadań oświatowych
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• liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych przy placówkach oświatowych

Cel strategiczny II.7

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Wskaźniki:

• liczba wybudowanych i zmodernizowanych boisk i innych obiektów sportowych

• liczba składników wyposażenia w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt obiektów sportowych na terenie 
Gminy

• powierzchnia wyznaczonych terenów publicznych i urządzenie ich jako tereny  rekreacyjne  dla 
społeczności lokalnej (m. in. miejsca do grillowania, skate park i inne formy aktywności sportowej i 
rekreacyjnej)

• liczba wybudowanych i wyposażonych placów zabaw

Cel strategiczny II.8

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i pielęgnowanie dziedzictwa przyrodniczego

Wskaźniki:

• liczba zagospodarowanych i odnowionych parków i terenów zielonych

• powierzchnia rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie Gminy

• liczba km rozbudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

• liczba przyłączy kanalizacyjnych

• liczba km zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej

• ilość potencjalnych m3 na dobę wody uzdatnionej dostarczonych do sieci

• liczba mieszkańców o zwiększonej świadomości ekologicznej

• liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk śmieci

• liczba gospodarstw rolnych, w których zastosowano ekologiczne rozwiązania w gospodarce 
ściekowej

Cel strategiczny III.1

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej

Wskaźniki:

• liczba przedsięwzięć i imprez kulturalnych organizowanych przez placówki kultury na terenie 
Gminy

• liczba osób biorących udział w przedsięwzięciach i imprezach kulturalnych

• liczba przedsięwzięć i imprez w istniejących obiektach sportowych i rekreacyjnych
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• liczba osób korzystających  z obiektów sportowych i rekreacyjnych

• wdrożony system promocji i informacji o możliwościach spędzania wolnego czasu w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę sportową, kulturalną i rekreacyjną

• liczba osób pozyskujących informację o możliwościach spędzania wolnego czasu

• liczba inicjatyw, imprez i przedsięwzięć zorganizowanych przez lokalnych liderów społecznych 
(radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych)

• liczba osób korzystających z inicjatyw, imprez i przedsięwzięć zorganizowanych przez lokalnych 
liderów społecznych (radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych)

Cel strategiczny III.2

Zwiększenie aktywności społecznej oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności

Wskaźniki:

• liczba utworzonych zespołów sportowych, muzycznych i śpiewaczych

• liczba mieszkańców należących do zespołów sportowych, muzycznych i śpiewaczych

• liczba przedsięwzięć i innych form aktywności zorganizowanych przez zespoły sportowe, muzyczne 
i śpiewacze

• liczba nowoutworzonych lokalnych organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń rozwoju oraz 
organizacji hobbystycznych i samopomocowych

• liczba członków lokalnej społeczności działających w lokalnych organizacjach społecznych

• liczba przedsięwzięć, inicjatyw i projektów zorganizowanych przez lokalne organizacje społeczne

• liczba przedsięwzięć wspierających działalność i promujących koła gospodyń wiejskich

• liczba kobiet działających w kołach gospodyń wiejskich

• liczba przedsięwzięć mających na celu zachowanie i promowanie ginących zawodów (kowalstwo, 
garncarstwo, itp.)

• liczba mieszkańców kultywujących ginące zawody

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu inicjowanie i organizację wolontariatu

• liczba mieszkańców aktywnie angażujących się w wolontariat

• liczba opracowanych i wdrożonych technik prowadzenia konsultacji społecznych ze społecznością 
lokalną w kluczowych sprawach dla Gminy

• liczba przedsięwzięć i inwestycji zrealizowane w oparciu o konsultacje społeczne

• liczba mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych

• liczba mieszkańców włączonych w opracowanie i publikację wydawnictw promujących gminę, jej 
historię i teraźniejszość
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• liczba wydawnictw promujących gminę, jej historię i teraźniejszość

• liczba przedsięwzięć mających na celu tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju uzdolnień 
(artystycznych, sportowych, intelektualnych)

Cel strategiczny III.3

Rozwój i promocja profilaktyki zdrowotnej

Wskaźniki:

• liczba przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia za pośrednictwem mediów, internetu oraz 
instytucji publicznych i społecznych z terenu Gminy

• liczba imprez i innych projektów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej

• liczba mieszkańców biorących udział w imprezach i innych projektach służących ochronie zdrowia i 
profilaktyce zdrowotnej

• liczba nowych usług specjalistycznej opieki zdrowotnej

• liczba mieszkańców mających większy dostęp do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

• liczba zmodernizowanych i rozbudowanych ośrodków zdrowia

• liczba składników nowoczesnego wyposażenia w ośrodkach zdrowia

• liczba przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu wspieranie aktywności i współpracę z 
organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną

• liczba wdrożonych programów promocji i profilaktyki zdrowotnej

• liczba osób biorących udział w programach promocji i profilaktyki zdrowotnej

Cel strategiczny III.4

Zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy zewnętrznych

Wskaźniki:

• utworzony system informacji o możliwościach finansowania zewnętrznego dla instytucji 
publicznych, prywatnych i społecznych

• liczba podmiotów korzystających z sytemu informacji o możliwościach finansowania zewnętrznego

• liczba zorganizowanych szkoleń i udzielonego doradztwa w zakresie możliwości wykorzystania 
środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości

• liczba przedsiębiorstw, które ukończyły szkolenia oraz skorzystały z usług doradczych w zakresie 
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możliwości wykorzystania środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości

• liczba osób, które podniosły kwalifikacje i zwiększyły wiedzę w zakresie planowania i realizacji 
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

• liczba pozyskanych dotacji i zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych

Cel strategiczny III.5

Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Wskaźniki:

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu promowanie zachowań prospołecznych wśród 
młodzieży

• liczba osób młodych biorących udział w inicjatywach i przedsięwzięciach mających na celu 
promowanie zachowań prospołecznych 

• zmniejszenie ilości zachowań aspołecznych wśród środowiska młodzieży

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wspieranie policji i innych służb oraz stała 
współpraca w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu różnorodnym 
zagrożeniom

• zmniejszenie liczby zagrożeń na terenie Gminy

• spadek ilości przestępstw i wypadków drogowych 

• ilość nowoczesnego sprzętu i wyposażenia jednostek straży pożarnej

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących i informujących lokalną społeczność o zagrożeniach 

• liczba projektów mających na celu rozwój infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa 
publicznego

Cel strategiczny III.6

Rozwój oferty edukacyjnej i poprawa jakości kształcenia

Wskaźniki:

• liczba przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu stworzenie warunków do kształcenia 
ustawicznego dorosłych

• liczba osób podwyższających swoje kwalifikacje w ramach różnych form kształcenia ustawicznego

• liczba przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego

• liczba osób biorących podwyższających swoją wiedzę w zakresie dziedzictwa kulturowego i 
historycznego

• liczba zajęć pozalekcyjnych rozwijających pozaszkolne zainteresowania dzieci i młodzieży
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• liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
pozaszkolne zainteresowania

• liczba zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży mniej zdolnej

• liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach wyrównawczych

Cel strategiczny III.7

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Wskaźniki:

• liczba punktów doradztwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców

• liczba mieszkańców korzystających punktów doradztwa prawnego i psychologicznego

• liczba  inicjatyw  i  przedsięwzięć  w  zakresie  poradnictwa  kryzysowego  (alkoholizm,  nikotynizm, 
długotrwałe bezrobocie)

• liczba osób korzystających z poradnictwa kryzysowego

• liczba przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu stworzenie możliwości rozwoju i poprawy jakości 
życia dla mieszkańców w podeszłym wieku (uniwersytet trzeciego wieku, kluby seniora)

• liczba mieszkańców w podeszłym wieku korzystających z oferty 

• kwota  pozyskanych  funduszy  na  stworzenie  systemu  stypendialnego  dla  dzieci  i  młodzieży 
uzdolnionej

• liczba uzdolnionych dzieci i młodzieży objętych wsparciem systemu stypendialnego

• liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących ideę ekonomii społecznej i współpracę z instytucjami 
pozarządowymi w zakresie promocji i tworzenia spółdzielni socjalnych

• liczba utworzonych spółdzielni socjalnych

• liczba osób tworzących spółdzielnie socjalne i objętych wsparciem tych podmiotów

• liczba obiektów zaadaptowanych na cele socjalne

• liczba rodzin dysfunkcyjnych objętych wsparciem

• liczba zorganizowanych warsztatów terapii zajęciowej

• liczba osób biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej

• liczba  obiektów  użyteczności  publicznej  dostosowanych  architektonicznie  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych

• liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów użyteczności publicznej
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Realizacja  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  uzależniona  jest  od  możliwości 
finansowych Gminy oraz od wysokości uzyskanych środków, zarówno krajowych jak i w 
ramach funduszy Unii Europejskiej. 

W celu efektywnego wdrażania Strategii konieczna będzie koordynacja działań na poziomie 
Gminy. Rolę koordynatora pełnił będzie powołany komitet sterujący – zespół zadaniowy – 
do zadań którego należało będzie: 

• opiniowanie zmian i uzupełnień Strategii;

• zapewnienie  zgodności  realizacji  Strategii  z  obowiązującymi  przepisami  
(w zakresie zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony dóbr dziedzictwa 
kulturowego);

• promocja Strategii;

• sporządzanie materiałów informacyjnych na temat wdrażania Strategii;

• sporządzanie informacji o nieprawidłowościach w realizacji Strategii;

• monitorowanie działań związanych z realizacją Strategii; 

Instytucją  wdrażającą  Strategię  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  jest  Gmina  Wiązowna,  na 
którym spoczywa obowiązek: 

• opracowania i składania wniosków o dotacje;

• kontroli  formalnej  składanych  wniosków  i  ich  zgodności  z  obowiązującymi 
procedurami;

• zapewnienie informacji o finansowaniu projektów.

Ocena Strategii 

Monitoring  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  polegał  będzie  na  kontroli  przebiegu 
realizacji projektów i zadań, prowadzących do osiągnięcia celów operacyjnych oraz celów 
strategicznych.  Ocena  stopnia  realizacji  Strategii  służyła  będzie  przede  wszystkim  do 
oszacowania uzyskanych efektów z realizacji poszczególnych projektów. Oceniając projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przyjmuje się następujące typy ocen:

• ex – ante – przed realizacją projektu;

• mid – term – w połowie realizacji projektu;

• ex – post – na zakończenie projektu;

• on – going – na bieżąco; 
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Inicjowanie  współpracy  pomiędzy  sektorem  publicznym,  prywatnym  oraz 
organizacjami pozarządowymi

Czynnikiem  decydującym  o  realizacji  Strategii  jest  współpraca  pomiędzy  sektorem 
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. Drugim istotnym czynnikiem w 
rozwoju  Gminy  jest  komunikacja  władz  samorządowych  z  mieszkańcami  Gminy. 
Współpraca międzysektorowa miała miejsce na etapie opracowania Strategii, gdzie wszyscy 
wspólnie  wyznaczali  kierunek  działania  Gminy  Wiązowna.  Współpraca  ta  będzie  dalej 
prowadzona  w  odniesieniu  do  podejmowanych  zadań  inwestycyjnych  i  o  charakterze 
nieinwestycyjnym.

Aktualizacja Strategii 

Strategia  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  jest  dokumentem  otwartym  
i podlegała będzie aktualizacji w miarę potrzeb lokalnych. Podstawą do aktualizacji strategii 
będzie:

• analiza postępu w realizacji zadań podjętych w strategii;

• zmiany w lokalnej  sytuacji  społeczno – gospodarczej,  np.  nowe, pojawiające  się 
problemy i uwarunkowania;

• zmiany w otoczeniu zewnętrznym, będące np. źródłem szans rozwojowych; 

Promocja i informowanie o Strategii

Strategia  promocyjna jest jednym z podstawowych elementów zapewniających realizację 
celów w poszczególnych fazach wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna. Jest ona 
ściśle powiązana z  celami strategicznymi oraz zakładanymi rezultatami. 

Celem działań promocyjnych jest rozpowszechnienie założeń Strategii Rozwoju Gminy 
Wiązowna   wśród  mieszkańców  poprzez  zastosowanie  różnorodnych  środków 
komunikacji społecznej.
Realizacja  strategii   zależy od skutecznie  przeprowadzonej  kampanii  promocyjnej,  która 
musi  być  dobrze  zaplanowana  i  profesjonalnie  zrealizowana  z  wykorzystaniem 
odpowiednich metod i instrumentów promocji. 
Strategia realizacji działań promocyjnych wynika z założeń zawartych w Strategii Rozwoju 
Gminy Wiązowna jest ukierunkowana  na realizację następujących celów:
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 Promocja projektu, w ramach którego została opracowana Strategia,
 Promocja założeń strategicznych na poziomie Gminy Wiązowna,
 Pozyskanie  poparcia  społeczności  lokalnych  do  realizacji  poszczególnych 

projektów,
 Rozpowszechnienie efektów Strategii.

Nadrzędnym celem działań promocyjnych jest wykreowanie celów Strategii  na zewnątrz, a 
także zaprezentowanie konkretnych projektów w celu zachęcenia społeczności lokalnych 
do realizacji poszczególnych projektów.

ZAŁOŻENIA STRATEGII PROMOCYJNEJ

Działania  promocyjne  realizowane  w  ramach  Strategii  będą  prowadzone  na  dwóch 
płaszczyznach:
budowanie kanałów komunikacyjnych w celu uzyskania akceptacji społecznej dla działań 
projektowych. 
prowadzenie  akcji  promocyjnych  działań  projektowych  prowadzących  do  efektywnego 
pozyskania  potencjalnych  beneficjentów i  zmotywowania  ich do aktywnego udziału  we 
wdrażaniu strategii.

ODBIORCY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Odbiorcy bezpośredni (beneficjenci ostateczni):
⇒ mieszkańcy Gminy Wiązowna

Odbiorcy pośredni:
⇒ władze lokalne, regionalne
⇒ instytucje współpracujące w ramach realizacji Strategii
⇒ media lokalne i  regionalne.

ZASIĘG PROMOCJI

Promocja  Strategii obejmie  swoim  zasięgiem  Gmina  Wiązowna.  Ponadto  zakłada  się 
rozpowszechnienie  celów i  efektów wdrażania  strategii  na  poziomie  ościennych  gmin  i 
całego Województwa Mazowieckiego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE

W  ramach  realizacji  projektu  zostaną  przeprowadzone  następujące  działania 
promocyjne:

DZAŁANIE 1
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  Nazwa  działania: przygotowanie  i  dystrybucja   materiałów 
promocyjnych Strategii (ulotki promocyjne)

 Cel  działania: rozpowszechnienie  informacji  o  Strategii wśród 
mieszkańców Gminy Wiązowna

 Miejsce realizacji: Gmina Wiązowna

 Zasięg oddziaływania: Województwo Mazowieckie

      
DZIAŁANIE 2

 Nazwa  działania: prowadzenie  akcji  informacyjno-promocyjnej  wśród 
mieszkańców (spotkania, seminaria tematyczne, panele robocze)

 Cel  działania: zaangażowanie  mieszkańców  w  proces  tworzenia 
projektów lokalnych zgodnych z założeniami Strategii

 Miejsce realizacji: Gmina Wiązowna

 Zasięg oddziaływania: Gmina Wiązowna

 DZIAŁANIE 3

 Nazwa  działania: prowadzenie  akcji  rozpowszechniającej  wdrożone 
projekty

 Cel działania: określenie efektów projektów i rozpowszechnienie ich na 
poziomie lokalnym i regionalnym 

  Miejsce realizacji: Gmina Wiązowna

 Zasięg oddziaływania: Województwo Mazowieckie

KAMPANIA PUBLIC RELATIONS

Kampania Public Relations Strategii będzie obejmowała następujące akcje promocyjne:

• Zamieszczenie Strategii na stronie internetowej Gminy Wiązowna;

• Poinformowanie prasy lokalnej o opracowaniu i wdrażaniu Strategii;

• Wywieszenie informacji o przystąpieniu do wdrażania Strategii na tablicy ogłoszeń 
Gminy Wiązowna;

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  181



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

• Informowanie mieszkańców o etapach wdrażania Strategii na posiedzeniach Rady 
Gminy Wiązowna.

SPÓJNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Akcja  informacyjno-promocyjna  będzie  bazowała  na  wykorzystaniu  i  nawiązaniu  do 
symboli, haseł, logo i znaków Gminy Wiązowna. 

NARZĘDZIA STRATEGII PROMOCYJNEJ

Narzędzia służące dotarciu do poszczególnych grup docelowych:

• materiały reklamowe (broszury, plakaty, tabliczki ogłoszeniowe);

• jednolity  system  identyfikacji  wzrokowej  projektu,  tzn.  używanie  odpowiednich 
oznaczeń i symboli projektu;

• informacje  w  mediach  lokalnych  i  regionalnych  (wysyłanie  notatek  prasowych, 
wywiady, nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami współpracującymi);

• Internet (informacja o projekcie na stronie internetowej Gminy, banery na stronach 
instytucji rynku pracy); 

• bezpośrednie spotkania z mieszkańcami;

• prezentacja multimedialna Strategii i poszczególnych projektów.

ZASADY  PROWADZENIA KAMPANII PROMOCYJNEJ

Kampania  promocyjna  będzie  miała  charakter  ciągły  i  jest  ściśle  powiązana  z 
poszczególnymi  fazami  realizacji  Strategii.  Realizacja  poszczególnych  etapów  kampanii 
promocyjnej  będzie  przebiegała  zgodnie  z  jej  założeniami.  Zakłada  się,  że   nasilona 
kampania informacyjno- promocyjna będzie prowadzona w pierwszym etapie  wdrażania 
strategii.   W  kolejnej  fazie  stopniowo  przejdzie  w  etap  promocji  osiągnięć  i  dobrych 
przykładów.

Efektami działań, które zostaną podjęte przez Gmina Wiązowna w zakresie Public 
Relations Strategii będą:

• zapewnienie  mieszkańcom wpływu na poprawę jakości  życia i  kierunek rozwoju 
obszaru objętego strategią;

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  182



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

• budowanie  wzajemnego  zaufania  pomiędzy  władzami  samorządowymi  a 
społeczeństwem;

• uzyskanie poparcia  dla  działań i  inwestycji  władz lokalnych  podejmowanych dla 
dobra wspólnego;

• zwiększenie  zaangażowania  mieszkańców  Gminy  w  realizację  wspólnych 
przedsięwzięć;

• bieżące  informowanie  opinii  publicznej  o  zakresie  i  wymiarze  pomocy 
wspólnotowej  dla  poszczególnych  projektów  i  rezultatach  działań  na  poziomie 
lokalnym;

• zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  informacji  o  możliwościach  uzyskania 
wsparcia  w ramach funduszy  strukturalnych dla  wszystkich grup docelowych na 
terenie wdrażania Strategii.

Wdrażanie strategii na poziomie operacyjnym 

Za wdrażanie strategii na poziomie operacyjnym odpowiedzialny będzie Urząd Gminy w 
Wiązownie,  którego  zadaniem  będzie  organizowanie  i  przeprowadzanie  odpowiednich 
działań.  Wśród  działań  najściślej  związanych  z  realizacją  projektów  wynikających  ze 
Strategii Rozwoju Lokalnego wskazać należy: 

Sprawy techniczno – inwestycyjne, w tym między innymi:

• prowadzenie procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych;

• obsługa procesów inwestycyjnych Gminy;

• utrzymywanie  bądź nadzór  technicznych nad obiektami  użyteczności  publicznej, 
terenami zieleni, drogami publicznymi, itp.;

• zarządzanie  mieniem  komunalnym  oraz  racjonalne  gospodarowanie  zasobem 
nieruchomości gminnych, w tym pozyskiwanie gruntów pod inwestycje;

• zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym;

• zarządzanie ochroną środowiska.

Sprawy finansowo – księgowe, w tym między innymi:

• obsługa finansowa budżetu, w tym prowadzeniem rozliczeń inwestycji gminnych;

• podejmowanie  działań  w  celu  pozyskania  środków  spoza  budżetu  Gminy  na 
realizację zadań własnych;

• współdziałanie w pracach komisji przetargowej.
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Sprawy związane z promocją Gminy, kontaktami z mediami, turystyką, itd., w tym między 
innymi:

• promocja Gminy;

• współpraca zagraniczna;

• nadzorowanie  i  współuczestniczenie  w  działaniach  z  zakresu  turystyki,  kultury, 
rekreacji i kultury.

System wdrażania na poziomie Urzędu Gminy obejmować będzie następujące działania:

• przygotowanie dokumentacji zadań objętych Strategią, występowanie z wnioskami 
o dofinansowanie;

• przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań, kontraktowanie;

• monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów;

• raportowanie kwartalne i roczne;

• przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań;

• prowadzenie rozliczeń finansowych;

• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają osoby – pracownicy Urzędu Gminy, zgodnie 
ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności. Oprócz pracowników Urzędu Gminy 
we wdrażaniu Strategii uczestniczyć będą jednostki organizacyjne Gminy.

Wymienione jednostki,  zgodnie ze swą właściwością współdziałać będą z pracownikami 
Urzędu Gminy na etapie realizacji projektów inwestycyjnych, a następnie odpowiedzialne 
będą  za  ich  późniejsze  funkcjonowanie.  Uczestnictwo  tych  jednostek  we  wdrażaniu 
dotyczy takich dziedzin jak:

• gospodarka wodno – ściekowa;

• ochrona środowiska;

• turystyka i rekreacja;

• oświata i kultura;

• opieka społeczna;

Warunkiem niezbędnym dla wdrożenia Strategii jest również uwzględnianie wydatków z nią 
związanych w kolejnych budżetach na lata 2014 – 2021. Za ten element odpowiada Rada 
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Gminy.  Dlatego  też  Wójt  przedkładając  Radzie  projekty  budżetów  winien 
przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Strategii Rozwoju przewidziane 
w nim na dany rok. 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii Rozwoju będzie pełnił 
Wójt Gminy Wiązowna. Za zakres zadań Instytucji Zarządzającej odpowiedzialne będzie 
stanowisko do spraw funduszy unijnych. Zakres zadań obejmuje między innymi:

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 
przebiegu realizacji projektów w ramach Strategii;

• zapewnienie  zgodności  realizacji  Strategii  z  poszczególnymi  dokumentami 
programowymi wyższego rzędu;

• zapewnienie  przygotowania  i  wdrożenia  planu  działań  w  zakresie  informacji  i 
promocji Strategii;

• dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Strategii.

W celu sprawnego i  efektywnego działania  Strategii  Rozwoju  istnieje  potrzeba ciągłego 
monitorowania rzeczowych projektów wchodzących w zakres Strategii oraz wydatków na 
ich realizację.  Wójt  Gminy odpowiada  za proces monitorowania  i  raportowania wraz z 
podlegającym  mu  aparatem  wykonawczym  w  postaci  Urzędu  Gminy  oraz  jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

Raport monitoringowy przedstawiony winien być Radzie Gminy i powinien zawierać:

• przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów;

• realizację planu finansowego;

• sposoby promocji projektów;

• zidentyfikowane przewidywane zagrożenia realizacji planu;

Strategia  Rozwoju  zostanie  poddana  ocenie  po  zakończeniu  okresu  objętego  procesem 
planowania. Oceny dokonają pracownicy Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne Gminy. 
Raport  z  tej  oceny  zostaje  przedstawiony  Wójtowi,  który  następnie  przedłoży  ją 
Przewodniczącemu Rady Gminy.

Ocena ta powinna zawierać:

• daty rozpoczęcia i zakończenia projektów;

• sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu;

• potwierdzenie kosztów projektów;

• potwierdzenie realizacji założeń społeczno – ekonomicznych; 
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XI.  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  

Realizacja  przewidzianych  w Strategii  Rozwoju  projektów inwestycyjnych  oraz  zadań o 
charakterze  nieinwestycyjnym  wymaga  zazwyczaj  wydatkowania  znacznych  środków 
finansowych.  W obecnej  sytuacji  ekonomiczno  –  prawnej  główne  źródła  finansowania 
rozwoju lokalnego stanowią:

• Budżet jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw;

• Budżet  państwa:  dotacje  celowe,  środki  z  rezerw  celowych  poszczególnych 
ministerstw;

• Środki  funduszy  celowych,  np.  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej;

• Środki  z  Funduszy  Strukturalnych,  Funduszu  Spójności,  oraz  Inicjatyw 
Wspólnotowych Unii Europejskiej;

• Fundusze prywatne oraz fundusze organizacji pozarządowych.

Działania  na rzecz rozwoju  lokalnego i  regionalnego w Polsce uzyskują  już od kilku  lat 
wsparcie  –  początkowo  z  funduszy  przedakcesyjnych:  ISPA,  PHARE,  SAPARD,  a  po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. 

Część środków z funduszy strukturalnych przeznaczona jest na finansowanie tzw. 
Inicjatyw Wspólnoty. Są to:

• INTERREG –  promujący  nadgraniczną,  międzynarodową  i  międzyregionalną 
współpracę,  mającą  na  celu  zrównoważony  i  harmonijny  rozwój  obszarów 
położonych przy granicach państw lub regionów;

• EQUAL  –  mający  na  celu  zwalczanie  wszelkiej  dyskryminacji  i  nierówności  
w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie integracji społecznej i zawodowej; 

• URBAN –  wspierający  nowe  strategie  na  rzecz  ekonomicznej  i  społecznej 
regeneracji miast i terenów do nich przyległych, które są dotknięte lub zagrożone 
zjawiskami bezrobocia strukturalnego i przejawami patologii społecznej;

• LEADER – wspomagający nowoczesne strategie rozwoju terenów wiejskich. 

Środki z Funduszy Strukturalnych dystrybuowane są w Polsce poprzez Programy 
Operacyjne. 
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Podstawowym  źródłem  środków  z  formie  dotacji  dla  Gminy  Wiązowna  będą 
Programy Operacyjne oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.

XII.  KONSULTACJE  SPOŁECZNE  

Planowanie  strategiczne  rozwoju  Gminy  Wiązowna  prowadzone  jest  systematycznie  od 
kilku lat. Wyrazem tego rodzaju polityki podjętej przez gminę są wypracowane i wdrażane 
dokumenty strategiczne, jak:

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2007-2013

 Program Ochrony Środowiska Gminy Wiązowna

 Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 
Wiązowna na lata 2009-2015

Niniejsza  Strategia  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  na  lata  2014  –  2021  jest  kontynuacją 
wcześniej podjętych działań planistycznych. 

Nieodłącznym elementem zastosowanej metodologii  przy opracowania obecnej  Strategii 
Rozwoju jest partycypacja społeczna na etapie budowania strategii, a następnie na etapie jej 
wdrażania. 

Proces  uspołecznienia  prac  nad  strategią  miał  formę  konsultacji  społecznych, 
polegających  na  przeprowadzeniu  warsztatów  problemowych,  
w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz różnych 
grup społecznych i zawodowych. Załącznik 2 zawiera listę uczestników warsztatów nad 
Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna, które odbyły się w Wiązownie w dniach 6.08 oraz 
14.08.2013 roku. 

W trakcie warsztatów sporządzono analizę SWOT, wynikającą z obecnej sytuacji społeczno 
– ekonomicznej Gminy, analizę problemów oraz weryfikację misji i celów strategicznych, 
określonych we wcześniejszych dokumentach planistycznych Gminy. Przedyskutowano i 
uaktualniono  także  cele  operacyjne  oraz  priorytetowe  zadania  inwestycyjne,  będące 
podstawą skonstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Warsztaty  nad  Strategią  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  są  kolejnym etapem we  wcześniej 
zainicjowanym  procesie  konsultacji  społecznych  –  podjętym  i  realizowanym  przy 
opracowywaniu  i  wdrażaniu  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wiązowna  oraz  Planu  Rozwoju 
Lokalnego Gminy Wiązowna. 

Wersja robocza niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014 – 
2021  została  poddana  konsultacjom  społecznym w formie  panelu  dyskusyjnego,  który 
odbył się we wrześniu 2013 roku w Urzędzie Gminy w Wiązownie. Uczestnikami panelu 
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były  władze  samorządowe  Gminy,  pracownicy  Urzędu  Gminy  oraz  przedstawiciele 
różnych grup społecznych i zawodowych z terenu Gminy. 

Proces  partycypacji  społecznej  w  odniesieniu  do  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Gminy 
Wiązowna na lata 2014 – 2021 dotyczył dwóch etapów:

• opracowania strategii;

• wdrażania strategii. 

Skuteczne wdrażanie strategii zależy nie tylko od aktywnej pracy Urzędu Gminy – i  
przeprowadzania  projektów  infrastrukturalnych,  ale  wymaga  włączenia  się 
szerokich kręgów społecznych do tego procesu. 

W  szczególności  ma  to  odniesienie  do  osiągnięcia  celów  „miękkich”  strategii,  
dotyczących  np.:  rozwoju  kultury,  edukacji,  przedsiębiorczości,  turystyki.  
Modelowym  rozwiązaniem  w  tym  zakresie  jest  podjęcie  współpracy  „Trzech 
Sektorów”,  to  jest  samorządu,  organizacji  społecznych  i  pozarządowych  oraz 
sektora prywatnego (przedsiębiorcy, rolnicy). 
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XIII.  WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY  

Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  stanowi  instrument  wdrażania  strategii  rozwoju.  Wskazuje 
konkretne zadania – projekty, które będą realizowane w założonym horyzoncie czasowym 
wraz z oszacowaniem kosztów ich realizacji. Zadania te wynikają z przyjętych w strategii 
celów  i  kierunków  działań,  a  ich  realizacja  przyczynia  się  do  osiągnięcia  założonych 
wskaźników. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wiązowna na latach 2014 – 2017 sporządzony został 
z  zachowaniem  zasad  wskazanych  ustawie  o  finansach  publicznych  i  zawarty  jest  w 
Załączniku 4. 

Zadania zostały zestawione w kontekście celów strategicznych, do których osiągnięcia dane 
zadanie się przyczynia. 

Obrane kryteria wyboru zadań:

1. Istotność zadania dla osiągnięcia celów strategii;

2. Pilność zadania z uwagi na potrzeby społeczne i gospodarcze; 

3. Stopień przygotowania zadania do wdrożenia, w tym:

• ujęcie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

• uregulowana własność nieruchomości, 

• projekt techniczny, 

• możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji.

Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  musi  być  sporządzonym  w  powiązaniu  z  Wieloletnią 
Prognozą  Finansową,  która  określa  możliwości  finansowe  budżetu  Gminy  w  zakresie 
zapewnienia współfinansowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz ich utrzymania 
w okresie eksploatacji. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa to narzędzie skutecznego 
zarządzania  finansami  Gminy,  umożliwiające  zaplanowanie  zadań  inwestycyjnych  w 
oparciu  o  solidne  dane  finansowe  oraz  z  pełnym przekonaniem,  co  do  ich  faktycznej 
wartości dla Gminy. Pozwala on na realistyczną ocenę możliwości finansowych Gminy i 
pomaga  w  wyborze  priorytetowych  inwestycji.  Prowadzi  do  efektywnej  i  oszczędnej 
realizacji konkretnego pakietu inwestycji. 
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Podjęcie  działań  planistycznych  umożliwia  terminową  realizację  procesu  przygotowania 
inwestycji, rozpoczęcie często długotrwałych działań związanych z uregulowaniem kwestii 
terenowo – prawnych,  uzyskaniem pozwolenia  na budowę,  a  w kolejnym etapie wybór 
wykonawcy  danego  zadania  inwestycyjnego.  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  pozwala  na 
zaplanowanie  scenariusza  struktury  finansowania  inwestycji  i  podjęcie  działań  z 
odpowiednim  wyprzedzeniem  czasowym,  w  tym  także  działań  polegających  na 
pozyskiwaniu  środków  ze  źródeł  pozabudżetowych,  na  przykład  dotacji  z  Funduszy 
Strukturalnych. 

Należy podkreślić, że Gmina Wiązowna posiada duże doświadczenie w realizacji projektów 
współfinansowanych  z  różnych  funduszy  wsparcia.  Załącznik  nr  3  zawiera  zestawienie 
projektów  zrealizowanych  przez  Gminę  z  dofinansowaniem  uzyskanym  w  ramach 
funduszy europejskich oraz z innych źródeł. 
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XIV.  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 – Zestawienie dokumentów i opracowań, które wykorzystano przy 
opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna 

Załącznik 2 – Lista uczestników warsztatów nad Strategią Rozwoju Gminy Wiązowny 

Załącznik 3 – Zestawienie projektów zrealizowanych przez Gmina Wiązowna z 
dofinansowaniem uzyskanym w ramach funduszy europejskich oraz z 
innych źródeł 

Załącznik 4 – Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wiązowna na lata 2014 – 2017 

Załącznik 5 – Wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego wśród społeczności 
lokalnej Gminy Wiązowna
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ZAŁĄCZNIK 1

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2007-2013

 Program Ochrony Środowiska Gminy Wiązowna

 Program  usuwania  azbestu  oraz  wyrobów  zawierających  azbest  na 
terenie Gminy Wiązowna na lata 2008-2032

 Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 
Wiązowna na lata 2009-2015

 Program Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011-2013

 Gminny  System  Profilaktyki  i  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną  w 
Gminie Wiązowna na lata 2009-2015 

 Program  Reingerencji  Społecznej  i  Zawodowej  Osób  Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym  dla Gminy Wiązowna

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wiązowna

 Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego

 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 Dane statystyczne Urzędu Gminy w Wiązownie; 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  193



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

ZAŁĄCZNIK 2
Lista osób biorących udział w warsztatach strategicznych dotyczących opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 w dniu 6 sierpnia 2013 roku w 
Wiązownie
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ZAŁĄCZNIK 3

Zestawienie projektów zrealizowanych przez Gmina Wiązowna z 
dofinansowaniem uzyskanym w ramach funduszy europejskich oraz z 
innych źródeł

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  195



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

Zestawienie projektów realizowanych przez Gmina Wiązowna 
z dofinansowaniem uzyskanym w ramach funduszy europejskich oraz z innych źródeł

 

Nazwa zadania Okres 
realizacji Źródło dofinansowania Kwota 

dofinansowania
Program aktywizacji społeczno zawodowej osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna

1.07.2008 – 
31.12.2008

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej

92 462,00

Program aktywizacji społeczno zawodowej osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna

1.06.2009 – 
31.12.2009

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej

76 047,26

Program aktywizacji społeczno zawodowej osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna

1.06.2010 – 
31.12.2010

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej

93 020,00

Program aktywizacji społeczno zawodowej osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna

1.06.2011 – 
31.12.2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej

98 450,00

Wiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji 
Społecznej w Gminie Wiązowna.

1.08.2011 – 
30.09.2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

1 025,814,00
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Program aktywizacji społeczno zawodowej osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna

1.06.2012 – 
31.12.2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej

123 241,50

Program aktywizacji społeczno zawodowej osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna

1.06.2013 – 
31.12.2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej

126 284,50

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 
Zagrajmy o sukces”

01.09.2010-
30.11.2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 24 483,00 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 
Zagrajmy o sukces”

01.09.2010-
30.11.2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 24 483,00 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 
Zagrajmy o sukces”

01.09.2010-
30.11.2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 24 483,00 

Uczenie się przez całe życie Wizyty przygotowawcze 13.12.2011-
17.12.2011

Comenius 1 180,00 Euro

Uczenie się przez całe życie 01.08.2012-
31.07.2014

Comenius Wszechstronny Partnerski Projekt 
Szkół

20 000,00 Euro

Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania 01.10.2012-
31.10.2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 185 003,69 

Wirtualna Społeczność Szkolna Gimnazjum w 
Gliniance

01.10.2012-
28.02.2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 48 818,00 

Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV 
edycja

02.04.2012-
31.03.2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 188 835,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 
Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w 
Gminie Wiązowna

6.09.2007 do 
15.05.2011

RPO WM 10 191 251,27 
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Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, 
chemicznych i katastrof drogowych w Otulinie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. 
Nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy 
Wiązowna

1.07.2009 do 
30.09.2010

RPO WM 2 207 560,50 

Poprawa infrastruktury technicznej w miejscowości 
Emów poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Mlądzkiej

19.07.2012 do 
20.08.2013

PROW 2007-2013 203 853,00

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez 
budowę placu zabaw w miejscowości Majdan

16.04.2010 do 
31.08.2011

PROW 2007-2013 24 672,13 

Remont świetlicy wiejskiej kluczem do poprawy 
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w 
miejscowości Rzakta

16.04.2011 do 
31.12.2011

PROW 2007-2013 10 263,82

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 
miejscowości Wiązowna poprzez  budowę placu zabaw 
–miejsc integracji społecznej mieszkańców

13.11.2012 do 
…………..

PROW 2007-2013 17 349,50

Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej w Centrum Miejscowości Wiązowna poprzez 
budowę skateparku, placu zabaw i  alejek parkowych z 
ławkami

1.08.2013 do 
……………..

PROW 2007-2013 90 000,00

Język angielski kluczem do integracji społecznej 1.09.2011 do 
30.06.2012

POKL 47 888,20

Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1.09.2011 do 
30.06.2012

POKL 40 035,20

Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania 
Gminą Wiązowna

1.04.2010 
do30.03.2012

POKL 616 683,50
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ZAŁĄCZNIK 4

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wiązowna na lata 2014 – 2017
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ZAŁĄCZNIK 5

Wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego wśród społeczności 
lokalnej Gminy Wiązowna
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Analiza i wnioski z ankiety, która miała na celu odzwierciedlić rzeczywistą sytuację 
w gminie Wiązowna oraz jej najważniejsze problemy.

Ankieta  została  przeprowadzona  na terenie  gminy Wiązowna.  Wzięło w niej  udział  57 
osób,  gdzie  kobiety  stanowiły  58  procent.  Największy  odsetek ankietowanych tworzyły 
osoby w wieku od 35 do 44 lat, 26 procent to osoby w wieku od 25 do 34 lat, 21 procent to 
osoby w wieku od 55 do 64 lat. Ponad połowa ankietowanych (63 procent) to osoby z 
wyższym  wykształceniem,  30  procent  posiada  wykształcenie  średnie  a  4  procent 
wykształcenie zawodowe. Przeważająca część, bo aż 76 procent to osoby zatrudnione u 
pracodawcy.  12  procent  prowadzi  własną  działalność  gospodarczą,  4  procent  znajduje 
zatrudnienie w rolnictwie, 2 procent stanowią uczniowie i studenci, a 4 procent to renciści i 
emeryci.  Dominująca  część  badanych (71  procent)  to  mieszkańcy  gminy,  a  21  procent 
ankietowanych  znajduje  w  tej  gminie  zatrudnienie,  pozostali  prowadzą  tu  działalność 
gospodarczą lub są klientami. 

Wyniki ankiety częściowo posłużyły do sformułowania celów i kierunków rozwoju 
Gminy Wiązowna.
Tabela 1. Dane osób ankietowanych

Płeć
Kobiety Mężczyźni

58% 42%
Źródło: opracowanie własne

W ocenie  warunków życia  w gminie  przeważają  odpowiedzi  „niewystarczające”.  Aż  86 
procent ankietowanych uznało, że stopień skanalizowania gminy i stan nawierzchni dróg 
jest  niewystarczający.  Bardzo  duży  odsetek  mieszkańców,  bo  aż  79  procent  jako 
niewystarczający  określa  dostęp  do  Internetu  szerokopasmowego.  Niezadowolenie 
mieszkańców odnosi się również do lokalnego rynku pracy, 69 procent uważa, że jest on 
niedostateczny. Podobnie jest  ze stopniem zgazyfikowania gminy, ponieważ 69 procent 
wyraża swoje niezadowolenie.  Kolejnymi dziedzinami,  które stanowią problem gminy są 
oferta inwestycyjna gminy, na którą skarży się 65 procent oraz świadomość ekologiczna 
mieszkańców, z czego niezadowolonych jest 68 procent. Nieco mniejszym problemem są 
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Aktywność zawodowa
Własna 

działalność
Zatrudnienie Rolnictwo Szkoła/

Studia
Renta/

Emerytura
Bezrobotny

12% 76% 4% 2% 4% 2%

Wykształcenie
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe

0% 4% 30% 63%
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dostępność opieki zdrowotnej, sieć oświetlenia ulicznego czy oferta sportowo-rekreacyjna, 
którą dostrzega połowa ankietowanych. 

Wykres  1. Niewystarczające warunki życia w gminie Wiązowna według procentu 
mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne
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Zdaniem  większości  problem  przestępczości  oraz  przestępczości  młodocianych  jest 
znikomy.  Według  połowy bieda  i  alkoholizm dotyka  mieszkańców w średnim stopniu. 
Około  45  procent  uznało,  że  bezrobocie  oraz  przemoc  w  rodzinie  utrzymuje  się  na 
średnim  poziomie.  Narkomania  natomiast  jest  niewielkim  problemem,  ponieważ  61 
procent uznało, że jest nisko rozpowszechniona, a 7 procent twierdzi, że dany  problem nie 
występuje na terenie gminy. Niemniej jednak żaden z ankietowanych nie dał odpowiedzi, że 
problem przestępczości, przestępczości młodocianych, bezrobocia, biedy czy alkoholizmu 
nie dotyczy ich gminy. 

Wykres 2. Występowanie problemów społecznych na terenie gminy Wiązowna. 

 Źródło: opracowanie własne

Za  najistotniejsze przedsięwzięcie na terenie gminy mieszkańcy uznali remont i budowę 
dróg,  84  procent  udzieliło  takiej  odpowiedzi,  przy  czym tylko  2  procent  uznało  je  za 
zbędne. Dla 73 procent ankietowanych rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej ma 
duże znaczenie. Ponad to 66 procent stwierdziło, że poprawa stanu melioracji i budowa 
infrastruktury  około  drogowej   jest  bardzo  potrzebna.  Ponad  połowa  ankietowanych, 
uważa  za  niezbędne  tworzenie  sieci  szerokopasmowego  Internetu,  budowę  oświetlenia 
ulicznego oraz aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów 
zewnętrznych.  Istotne  znaczenie  dla  44  procent  ma  rozbudowa  i  modernizacja  sieci 
wodociągowej. Mniej istotne okazuje się budowanie i modernizacja budynków użyteczności 
publicznej  (świetlic,  szkół,  ośrodków  zdrowia)  ,  budowa  sygnalizacji  świetlnej,  w  tych 
przypadkach zdania są podzielone. 33 procent jest zdania, że są to działania istotne, ale nie 
najważniejsze.  Podobne  znaczenie  mają  działania  w  zakresie  zbiórki,  selekcji  i 
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wykorzystania odpadów, budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, poprawienie estetyki 
gminy oraz poprawa bezpieczeństwa  publicznego,  ponieważ  tylko 22 procent  uważa  te 
działania  za  bardzo  ważne,  a  około  34  procent  za  nieistotne.  Natomiast  najmniejsze 
znaczenie ma zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych. W tym przypadku tylko 7 
procent utrzymuje, że jest to bardzo ważny aspekt, a ponad 50 procent jest zdania, że nie 
jest konieczne podejmowanie kroków w kierunku polepszenia sytuacji. 

Wykres  3.  Bardzo  ważne  przedsięwzięcia  na  terenie  gminy  Wiązowna  zdaniem 
mieszkańców.
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Źródło: opracowanie własne
Zdanie:  uważam, że gmina Wiązowna … największy odsetek badanych dokończył:  „ma 
niewykorzystany potencjał”. 16 procent twierdzi, że jest to gmina atrakcyjna pod względem 
położenia  geograficznego,  ze  słabą  infrastrukturą  czy  atrakcyjna  turystycznie   oraz 
inwestycyjnie.  Zdaniem 9  procent  gmina  jest  słabo zarządzana  oraz  brak  jej  koncepcji 
zagospodarowania, natomiast tylko 2 procent uważa, że gmina jest słabo promowana. 

Wykres 4. Dokończenie zdania: Gmina Wiązowna jest/ma…

Źródło: opracowanie własne

Większość mieszkańców, stanowiąca 63 procent,  twierdzi, że jest to gmina atrakcyjna dla 
mieszkańców. Podobny procent jest zdania, że gmina jest źle zarządzana. Zdania ilustrujące 
kolejne  twierdzenia  dotyczące  sytuacji  finansowej,  atrakcji  dla  turystów,  możliwości  dla 
przedsiębiorców są podzielone.
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Wykres 5. Gmina oczami ankietowanych.

 Źródło: opracowanie własne

Mieszkańcy gminy nie spotykają się często z reklamą miejscowości. Zaledwie 28 procent 
ankietowanych  spotkało  się  z  organizowaniem  imprez  takich  jak  dni  gminy,  festyny, 
wydarzenia  sportowe.  26 procent  znajduje  informacje  w Internecie.  Niewiele  ponad 10 
procent  wspomina  o  materiałach  promocyjnych,  ulotkach,  współpracy  z  lokalnymi 
organizacjami. Najmniejszy rozgłos mają: uczestnictwo gminy w konkursach, plebiscytach 
ogólnopolskich i informacje o gminie w mediach regionalnych i krajowych. 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – Urząd Gminy Wiązowna  206



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna na lata 2014-2021

Wykres 6. Formy promocji gminy dostrzegane przez mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne

Z kolejnego punktu poruszonego w ankiecie dotyczącego źródła informacji o działaniach 
podejmowanych  przez  władze  gminy  i  o  działaniach  lokalnych  wynika,  że  mieszkańcy 
rzadko czerpią tego typu informacje. Co czwarty ankietowany korzysta z gminnej strony 
internetowej. 17 procent otrzymuje informacje z gazety gminnej „Powiązania”. Inne formy 
czerpania informacji,  takie jak: prasa lokalna,  znajomi i sąsiedzi,  tablice ogłoszeń debaty 
publiczne  oraz  zebrania  z  Wójtem  są  wykorzystywane  przez  około  5  procent 
ankietowanych. 
Wykres 7. Częstotliwość odwiedzania gminnej strony internetowej.

Źródło: opracowanie własne
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Z  pytania  dotyczącego  potencjału  gminy  wynika,  że  mieszkańcy  za  największy  walor 
uważają potencjał rekreacyjny oraz środowisko naturalne czy położenie geograficzne. 18 
procent ankietowanych zauważa potencjał inwestycyjny/ budownictwo. Niewielki odsetek 
zauważa potencjał kulturalny czy ludzki. 

Wykres 8. Potencjał gminy zdaniem ankietowanych.

Źródło: opracowanie własne
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