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Wielu z mieszkaoców Gminy Wiązowna narzeka na nieporządek w naszym otoczeniu. Liczne, 
rosnące w zastraszającym tempie dzikie wysypiska w lasach, pędzone wiatrem śmieci, brudne 
ulice i chodniki stały się obrazem naszej codzienności. Chod przyzwyczailiśmy się do tego stanu 
to nie powinien on byd naszą wizytówką.  

Czy można to zmienid? Zapewne tak, bo innym się udaje. Podczas wakacyjnych podróży po-
dziwiamy często zadbane wsie i osady, pełne kwiatów i zieleni, zamiecione ulice...  

Po wielu dyskusjach doszliśmy do wniosku, że i u nas jest to możliwe, że możemy zacząd zmie-
niad wizerunek naszego otoczenia. Oczywiście nie od razu, stopniowo, bo bałagan i niszczenie 
środowiska ma wiele przyczyn. Ale skoro marzy się nam estetyczne, ekologiczne otoczenie, to 
kiedyś trzeba zacząd o nie systematycznie dbad. A jak coś robid, to najlepiej wspó lnymi siłami  
i kompleksowo.  

Mamy pomysł i determinację, aby rozpocząd wspólną społeczną, ogólnogminną akcję z po-
mocą samorządu. Jej wymierne i stałe efekty przyjdą zapewne po kilku latach, ale będą. Nie 
zakładamy wielkich, trudnych prac - raczej rodzaj sąsiedzkich spotkao z miotłą i grabiami, 
kilka razy do roku, zakooczone ogniskiem integracyjnym. Oczywiście to nie wszystko, więc 
chcemy też aktywizowad szereg działao wspomagających. Nikt za nas nie zadba o nasze oto-
czenie, bo jest to niemożliwe. Pozostaje więc nam wybór: czy akceptujemy aktualny stan, czy 
też pragniemy go zmieniad na lepsze? Wierzymy, że jako mieszkaocy tej uroczej Gminy potra-
fimy zadbad o jej estetykę i ochronę przyrody – zachowując je nas i dla następnych pokoleo. 
Zapraszamy do włączenia się do koalicji społecznej – wystarczy chcied. 

 
 
 

ZAŁOŻENIA   WSTĘPNE  
pakietu projektów pro-ekologicznych  

w ramach partnerstwa publiczno-społecznego 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka (SPR) oraz Grupa Aktywności Społecznej Gminy 

Wiązowna (GAS) budując szeroką koalicję społeczną wyrażają intencję realizacji pakietu pro-

jektów pro-ekologicznych: 

 „Zadbajmy o nasze otoczenie” – promocja obywatelskich działao w zakresie utrzymania 
ładu i porządku: 

 Budowanie świadomości społecznej, debaty, spotkania-prelekcje, konkursy, publikacje 
prasowe, plakaty, ulotki. 

 Organizowanie szkoleo. 

 Promocja postaw obywatelskich w zakresie utrzymania porządku, organizowanie  
i wspieranie inicjatyw obywatelskich. 

 

GRUPA  AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ 
 

Radiówek 26/2, 05-462 WIĄZOWNA;   

tel. 0 608 621 786;  gas.wiazowna@wp.pl 
 

STOWARZYSZENIE   
PRZYJACIÓŁ  RADIÓWKA 

 

Radiówek 13/2, 05-462 WIĄZOWNA;   

r.kulminski@gmail.com 
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 Przygotowanie i dostarczenie do każdej rodziny wyciągu z Ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach i ustaw powiązanych tematycznie oraz dokumentów 
powiązanych. 

 Programy edukacyjne w szkołach i przedszkolach (wkomponowany w zajęcia oraz za-
jęcia dodatkowe – finalizowany konkursami, piknikiem ekologicznym). 

 Przygotowanie społecznej strategii poprawy stanu porządku w Gminie. 

 Pilotażowe programy wystawienia zbiorczych pojemników oraz koszy na śmieci w wy-
branych miejscach. 

 Uruchomienie telefonu społecznego zaufania i wsparcia w sprawach ekologii oraz 
obywatelskich patroli ekologicznych. 

 

 „Posprzątajmy naszą Gminę” – dotyczący dwukrotnego (w ciągu roku) kompleksowego 
sprzątania terenu Gminy, połączonego z imprezami kulturalno-rekreacyjnymi: 

 Budowanie świadomości, debata, spotkanie, ulotki. 

 Prowadzenie monitoringu środowiska Gminy, opracowanie mapy nielegalnych wysy-
pisk śmieci. 

 Opracowanie kompleksowego planu sprzątania Gminy. 

 Przygotowanie programu opracowania planów sprzątania miejscowości celem aktywi-
zacji mieszkaoców na rzecz przywracania porządku w miejscowościach. 

 Dwie duże akcje sprzątania Gminy – w okresie wiosennym (kwiecieo) i jesiennym 
(październik) – wpisane w akcje ogólnopolskie. 

o Możliwa integracja akcji z elementami dwiczeo OC. 

o Sprzątanie połączone z promocją wiedzy i konkursami wiedzy oraz aktyw-
ności ekologicznej. 

o Możliwe włączenie akcji sadzenia drzew i krzewów („Aleja wiązów”). 

o Na zakooczenie akcji sprzątania założono realizację spotkao integracyjnych, 
ognisk itp. 

 

 „STOP śmieciom i pojazdom spalinowym w lesie” – obejmujący promocję świadomości 
ekologicznej, działania profilaktyczne oraz monitoring obszarów leśnych: 

 Budowanie świadomości społecznej, debaty, spotkania-prelekcje, konkursy, publikacje 
prasowe, plakaty, ulotki. 

 Programy edukacyjne w szkołach i przedszkolach. 

 Działania profilaktyczne – objęcie specjalnym programem (z udziałem policji) zidenty-
fikowane środowiska sprawców dewastacji i generowania zagrożeo w lasach. 

 Monitoring dzikich wysypisk na terenach leśnych oraz tras przejazdu pojazdów zagra-
żających bezpieczeostwu. 

 Wykonanie i rozwieszenie tablic informacyjno-ostrzegawczych przy każdym wjeździe 
do lasu i na trasach leśnych. 

 Podjęcie działao na rzecz instalacji szlabanów na drogach wjazdowych do lasów. 
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 Włączenie sprzątania terenów leśnych w projekt „Posprzątajmy naszą Gminę”. 

 Podjęcie działao celem wyznaczenia miejsc do sportów samochodowo-crosowych 
oraz ścieżek rowerowych. 

 

    Szeroka społeczna KOALICJA (przedstawiciele): 
 

 Rady Gminy 
 Urzędu Gminy (Wydział Spraw Przestrzennych i Ochrony Środowiska – Referat Nierucho-

mości i Ochrony Środowiska) 
 policji 
 straży pożarnej 
 leśników 
 szkół i przedszkoli 
 struktur i organizacji ochrony środowiska 
 myśliwych 
 organizacji społecznych 
 aktywnych mieszkaoców 
 sołtysi, przew. zarz. osiedli, rady sołeckie, zarządy osiedli 
 prywatni właściciele lasu 
 (Gminny Ośrodek Kultury/szkoła – miejsce spotkao) 

 

Koalicja powinna integrowad wszystkie zainteresowane środowiska na zasadach partnerskich. 
Podejmowanie decyzji na zasadach konsensu. 
 
  Patronat: 
 

 medialny – Linia Otwocka, Powiązania (stała rubryka) 
 Rada i Wójt Gminy Wiązowna 
 znacząca instytucja/organizacja ekologiczna 
 
  DZIAŁANIA  WSTĘPNE 
 

 Rozmowy z partnerami koalicyjnymi 
 Spotkanie organizacyjne – powołanie Społecznej Koalicji Ekologicznej Gm. Wiązowna 
 Określenie zasad pracy, planu działania, harmonogramu spotkao 
 Debata społeczna poświęcona problematyce porządku i ekologii 

 

  Oczekiwania od reprezentacji Samorządu 
 

 Wsparcia działao (wsparcie w relacjach do Samorządu oraz instytucji powiązanych,  w tym 
ochrony środowiska, włączenie w programy edukacyjne, zagwarantowanie stałego miej-
sca w Powiązaniach, zakup map i użyczenie oprogramowania kartograficznego itp.). 

 Wsparcia finansowo-organizacyjnego (miejsce spotkao i jego wyposażenie, zakup tablic 
informacyjnych, szlabanów). 

 Uruchamianie i rozliczanie programów pilotażowych. 

 
 
 
 
Opracował: A.Ł. 


