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100 lat na Zło te Gody!

i Stanisław Adamczyk, Maria i Marian Gołąb, Halina i Franciszek 
Izdebscy, Lucyna i Stanisław Jarzębscy, Zuzanna i Antoni Książek, 
Anna i Jerzy Kusek, Leokadia i Teofil Łokietek, Helena i Euge-
niusz Michalscy, Zenona i Tadeusz Milewscy, Stanisława i Alek-
sander Poszytek, Bogumiła i Józef Przyżyccy, Antonina i Henryk 
Rafał, Stanisława i Marian Rafał, Barbara i Wojciech Ruta, Maria 
i Henryk Skup, Janina i Ryszard Szczepańscy, Jadwiga i Marina 
Szczęśni, Ewa i Jerzy Szmeja, Kazimiera i Marian Zając.

Na pamiątkę każda para pozowała do małżeńskiej fotografii pod 
okolicznościowym banerem z sercem i najlepszymi życzeniami.

Stronę artystyczną spotkania zapewnił chór złożony z uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wiązownie oraz Publicznego Gimnazjum 
w Gliniance pod kierunkiem Grażyny Kilbach, nauczyciela mu-
zyki z  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie i Gimna-

Było radośnie, momentami wzruszająco, a przede 
wszystkim nostalgicznie. Parom pozostającym w związku 
małżeńskim od co najmniej 50 lat „Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie” wręczyła w imieniu Prezydenta RP 
Wójt Gminy Anna Bętkowska na uroczystości w restauracji 
Mela Verde w Zakręcie.

Przybyli przedstawiciele władz Gminy oraz lokalnego sa-
morządu, proboszczowie parafii w Wiązownie i Zakręcie, 
nauczyciele oraz młodzież z gminnych szkół. Gości powi-
tała zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy 

Wiązowna Alina Dębska, która w swoim wystąpieniu przytoczyła 
fragment Hymnu o miłości Świętego Pawła. Życzenia dostojnym 
Jubilatom złożył wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Łapiński

Również o miłości, tym razem w odniesieniu świeckim, mó-
wiła pani wójt.

– Czuję wzruszenie i radość, kiedy patrzę na Państwa tutaj 
zgromadzonych, po wspólnie przeżytych 50 latach. Domyślam 
się, że było różnie, zdarzały się zapewne  i niełatwe chwile, ale 
pokonaliście razem wszelkie przeszkody, wspólnie szliście za swo-
ją miłością, swoim małżeńskim powołaniem, dochodząc do tego 
dnia, dnia naszego dzisiejszego spotkania, w którym możemy zło-
żyć Wam nasze uszanowanie, a Wy możecie podzielić się z nami 
swoją mądrością i doświadczeniem – powiedziała Bętkowska.

Po krótkich wystąpieniach obu księży proboszczów, Tadeusza 
Łakomca z parafii św. Wojciecha w Wiązownie oraz Tadeusza Firy-
siuka z parafii Św. Pawła Apostoła w Zakręcie, Pani wójt rozpoczę-
ła ceremonię wręczania medali Prezydenta RP oraz okolicznościo-
wych dyplomów i kwiatów parom małżeńskim. Byli nimi: Janina 
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Dialog pomaga
Złote Gody czyli 50-lecie 

wspólnego związku 
małżeńskiego to uroczystość 
wyciskająca łzy z oczu.  
Być ze sobą przez pół wieku, 
razem, na dobre i na złe,  
w trudnych i radosnych 
chwilach, to jedno  
z najwspanialszych osiągnięć 
do jakich człowiek jest zdolny. 

Zwłaszcza w naszych czasach, kiedy sformalizowane 
związki są coraz bardziej – mówiąc eufemistycznie  
– „niemodne”. Wiele par w naszej Gminie dostąpiło  
już zaszczytu „złota”. Podejmowały je nasze wiązowskie 
władze wraz z przedstawicielami samorządu pod koniec 
września w Zakręcie, we wspaniałej artystycznej otoczce  
za sprawą młodzieży szkolnej, a także urzędowej 
(mogliśmy posłuchać śpiewu trzech pań z UG).  
Było wzruszająco i radośnie.

A jak miewa się młodzież w wieku szkolnym?  
O jej kondycji psychologicznej, zwłaszcza nastolatków  
w trudnym okresie dojrzewania, porozmawiałem  
z wiązowską psychoterapeutką, która odsłania rozmaite 
wyzwania i zagrożenia czyhające na młodych ludzi  
w okresie gimnazjalno–licealnym, będące wyzwaniem 
nie tylko dla nich samych, ale również ich rodziców. 
Warto przeczytać, przyjrzeć się bliżej swoim dzieciom, 
a na pewno spędzać z nimi więcej czasu i rozmawiać, 
rozmawiać – jeszcze raz rozmawiać. Bo dialog pomaga  
– nie tylko w relacji dorosłego z dzieckiem.

A ponieważ jesienny klimat i aura sprzyjają jesiennej 
zadumie oraz refleksji, proponujemy szczyptę poezji.  
Są to niepublikowane dotąd wiersze pióra prof. Kazimierza 
Sokołowskiego, zmarłego w 1988 roku wybitnego 
ekonomisty, ale tak naprawdę człowieka renesansu, 
żołnierza-ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej, 
autora m.in. „Dziennika z 1920 roku”, o czym piszę 
w reportażu opartym na rozmowie z córką i zięciem 
profesora, mieszkańcami Wiązowny, również osobami 
nietuzinkowymi. On sam spędzał na wiązowskiej ziemi 
wakacje w latach 70. i 80., spacerując po lasach i słuchając 
śpiewu słowików (wtedy jeszcze tutaj były), a jeden  
z wierszy poświęcił właśnie Wiązownie i jej urokom,  
przy czym o tych ostatnich pisał z ciepłym zrozumieniem 
dla ich niedoskonałości.

Jest reportaż z pierwszego pikniku aktywizacyjno- 
-integracyjnego w Wiązownie Gminnej, który mocnym 
krokiem wszedł w tradycję rodzinnych pikników 
organizowanych na terenie Gminy, między innymi  
ze względu na bogatą ofertę zabaw i konkursów oraz 
świetne prowadzenie. Cieszą kolejne sukcesy sportowe 
Advitu i GKTS-u, jak również rozpoczęcie prac pod skate 
park i plac zabaw przy ul. Lubelskiej. Martwi natomiast 
wyjątkowo oporny na rozwiązanie problem nagminnego 
śmiecenia, zwłaszcza w lasach, ale nie tylko. Podejrzewam, 
że sporo wody upłynie jeszcze w Mieni i w Świdrze zanim 
Ustawa „śmieciowa” przyniesie odczuwalne owoce.

                Wasz redaktor naczelny
  Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

zjum w Gliniance, we współpracy z nauczycielkami Bogumiłą 
Majewską i Marią Kobierecką. Były wiersze (m.in. „Niepewność” 
Adama Mickiewicza) oraz liczne piosenki, a także prawykonanie 
„Hymnu Gminy Wiązowna”, którego tekst – autorstwa poetki  
z Kopek, Ireny Sarneckiej-Derkacz – chór zaśpiewał do zna-
nej melodii „Gdzie strumyk płynie z wolna”. Poetka, obecna  
na uroczystości, recytowała swoje wiersze o przemijaniu i miłości. 
Niektóre z jej utworów w pełen humoru sposób odmalowywały 
poszczególne wsie i sołectwa Gminy.

Wielką niespodzianką był występ wokalny urzędniczek Gmi-
ny Wiązowna – Urszuli Skolasińskiej, Joanny Iwańskiej i Anny 
Sawińskiej – które  zaśpiewały kilka piosenek utrzymanych w kli-
macie lat 70. ubiegłego wieku, a tło muzyczne do ich występów 
zapewnił zespół „Metrum”.

Wielkie brawa zebrały solistki chóru szkolnego, wyróżniające 
się barwą głosu i dobrym przygotowaniem techniki wokalnej, 
znane w Gminie uczestniczki festiwali i przeglądów piosenko-
wych: Alicja Ciecierska i Wiktoria Lech. Ta ostatnia piosenkę  
„To co mam” zadedykowała swoim dziadkom, Antoninie i Hen-
rykowi Rafałom, jednym z Jubilatów.

Po wspólnym spożyciu uroczystego pysznego obiadu, przyszła 
kolej na deser, którym był duży tort. Jego wniesieniu towarzyszy-
ło zbiorowe odśpiewanie tradycyjnego „100 lat!”

– Uroczystość odbyła się dzięki sponsorom: Agnieszce Siwiec 
i Massimiliano Boscaro – właścicielom restauracji Mela Verde, 
którzy nieodpłatnie udostępnili obiekt na uroczystość, byli funda-
torami pysznego obiadu oraz szampana, którym wzniesiono toast 
za Jubilatów. Podziękowania należą się również Agacie Chlebo-
wicz, córce jednej z par Jubilatów, która przygotowała przepysz-
ny tort.  Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się  
do uświetnienia tak pięknego jubileuszu – powiedziała wójt  
Bętkowska. PK
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Kwiaty dla oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to tradycyjne święto nauczycieli  
oraz pracowników oświaty i wychowania. Jest okazją  
do podsumowań, podziękowań i ustalenia priorytetów.  
W tym roku spotkaliśmy się w Zakręcie w lokalu Mela Verde  
na okolicznościowym lunchu. Stylowe wnętrze i wspaniała 
obsługa pomogły stworzyć właściwy klimat. Byli obecni 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy 
obsługi szkół i oświaty gminnej. Podziękowania, wyróżnienia, 
symboliczne róże to tylko drobny ukłon dla tej szczególnie ważnej 
społecznie grupy zawodowej. Nagrody Wójta Gminy Wiązowna 
przyznałam nauczycielom szczególnie wyróżniającym się  
w pracy zawodowej. Serdecznie dziękuję za państwa pracę, 
rzetelność, kreatywność, nowoczesne metody nauczania, pracę  
z uczniami i współpracę z rodzicami. 
Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymały:
Justyna Michalik (SP w Gliniance), Mariola Łysik (Przedszkole  
w Wiązownie) i Danuta Idzikowska (Gimnazjum w Gliniance).
Laureaci Nagrody Wójta:
Z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie:
Małgorzata Kobus-Krzysiek, Anna Kubicka, Joanna 
Abramowska, Jolanta Smolak, Bogumiła Majewska,  
Renata Koziarska, Małgorzata Budzińska, Grażyna Kilbach, 
Agnieszka Rak, Urszula Kropiewnicka; 
Z Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jana Pawła II w Gliniance:  
Marzena Wróbel, Danuta Idzikowska;
Ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance: 
Maria Wójtowicz;
Z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie:
Krystyna Wroniewicz; 
Z Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie:
Agnieszka Kraśniewska; 
Z Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie:
Ewa Jaworska;  
Z Przedszkola w Zakręcie:
Elżbieta Zakrzewska.

Kontakty z rodzicami są bardzo istotne w procesie wychowawczym 
i dydaktycznym.  Zapracowani rodzice nie uczestniczą  
w wystarczającym stopniu w życiu społeczności szkolnej. Aspekt 
ten poruszają psychologowie szkolni, pedagodzy i nauczyciele.  
Jak zachęcić rodziców do wywiadówek, do wspólnej rozmowy  
o uczniu i relacjach uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, jak rozbudzać 
relacje społeczne? Pytanie ciągle otwarte. Szkoła nowoczesna  
i nowocześni nauczyciele tkwią „w cyfryzacji”, tego już nie da się 
uniknąć. Jak korzystamy z technik multimedialnych, czy w pełni 
wykorzystywane są możliwości sprzętu np. tablic multimedialnych 
w szkołach i przedszkolach? Wspólnie z rodzicami i radami 
pedagogicznymi zapraszam do dyskusji w każdej formie, aby 
za rok podsumować i nagrodzić najlepsze działania na terenie 
naszych placówek. Wprowadzony musi być w szkołach dziennik 
elektroniczny i jak najciekawsze formy współpracy z rodzicami, 
aby mogli być obecni, dyskutować, modelować i współtworzyć 
środowisko szkolne. Nasze lokalne potrzeby to wysoki poziom 
oświaty, sukcesy uczniów zapewniające im start w dalszą edukację 
i dające szansę na przyszłość zawodową i życiową. Niech nasze 
„skarby” będą otoczone jak najwyższej jakości edukacją oraz 
rodzicami w pełni uczestniczącymi w procesie kształtowania 
umysłu młodego człowieka. 
Z szacunkiem dla Nauczycieli i jak najlepszymi życzeniami  
– sukcesów zawodowych, uczniów witających Państwa serdecznie  
i cieszących się nauką, pomyślności w życiu osobistym i dużo 
radości. ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta

Dyrekcja, wychowawcy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance 
składają serdeczne podziękowania: 

PANU MIROSŁAWOWI KOBZA WŁAŚCICIELOWI FIRMY STOLMAR W WOLI KARCZEWSKIEJ 
za nieodpłatne przekazanie desek do zabezpieczenia placu zabaw i naprawy ławek przy szkolnym Mini Stadionie

oraz

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLINIANCE 
za bezinteresowną życzliwość oraz niesienie efektywnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Nauczyciele mianowani.

Laureaci Nagrody Wójta.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni.
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Kto kocha dzieci – ten nie śmieci

Nowy system gospodarki od-
padami komunalnymi nie za- 
działa, jeśli jego uczestnicy 
czyli my wszyscy, nie będzie-

my wiedzieli dlaczego ważne jest, aby pra-
widłowo postępować z odpadami i – co  
jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich 
jak najmniej. Sprzątanie terenu gminy  
to akcja, która służy promocji poszano-
wania środowiska, edukacji ekologicz-
nej, uczy dbałości o najbliższe otoczenie,  
a także kładzie nacisk na uporządkowanie 
zaśmieconych i zanieczyszczonych okolic 
i terenów gminy Wiązowna. Tradycyjnie 
nie brakowało rąk chętnych do pracy. 
Chęć udziału w akcji wyraziły sołectwa 
Góraszka, Kąck, Lipowo, Malcanów, 
Zakręt, osiedle Emów, a także porząd-
kowano tereny w Wiązownie. Zapał był 
tak duży, ze w większości sołectw, które 
wyraziły chęć udziału w akcji zabrakło 
worków. Posprzątano tereny wzdłuż ulic 
i dróg oraz lasy. Uprzątnięto dwa dzikie 
wysypiska śmieci w Lipowie i Zakręcie. 
Do akcji włączyły się także wszystkie 
szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz 
przedszkola z terenu gminy, które już  
w piątek rozpoczęły porządkowanie te-
renów przyszkolnych. Uczestnicy akcji 
wyposażeni w worki, rękawice rozpoczęli 
wielkie sprzątanie. Efektem pracy dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszańców gmi-

Finał tegorocznej edycji „Sprzątanie 
Świata 2013 – Polska” jak zwykle 
przypadł na 3. dekadę września,  
czyli dni 20, 21, 22 tego miesiąca.  
W ramach programu zachęcano  
do zorganizowania lokalnych działań 
z zakresu edukacji odpadowej, bo to 
ona właśnie jest w Polsce w tej chwili 
najbardziej potrzebna. 

ny było zebranie ponad 22 m3 odpadów 
zlokalizowanych z kilkunastu punktów 
w gminie. Łączna masa odebranych od-
padów wyniosła ponad 7 Mg, które 
sprawnie zebrała z wyznaczonych miejsc 
firma Lekaro. Udział dzieci, młodzie-
ży i dorosłych w akcji Sprzątania Świata  
z pewnością przyczyni się do ukształtowa-
nia wrażliwości na potrzeby środowiska 
naturalnego oraz nawyku dbałości o oto-
czenie, estetykę i piękno. 

Wszyscy uczestnicy tej akcji wiedzą, 
że polega ona na zbiorowym sprząta-
niu śmieci zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania. 
Jej celem jest budowanie świadomości 
ekologicznej oraz inicjowanie działań na 
rzecz ochrony środowiska. Jednak ak-
cja ta prowadzona jest jeden raz w roku 
przez co nasze lasy będą wolne od śmieci  
jak się okazuje przez bardzo krótki czas. 
Od momentu zorganizowania akcji 
minął zaledwie miesiąc, a pracownicy 
urzędu odnotowali już na terenie gminy 
nowe dzikie wysypiska śmieci. Dzikie 

wysypiska to nie tylko brzydki obrazek. 
To przede wszystkim olbrzymie niebez-
pieczeństwo dla środowiska, dla gleby, 
dla dziko żyjących zwierząt. Porzucone 
w lasach odpady często stają się miej-
scem poszukiwania przez zwierzęta leśne 
pożywienia, zjadane przez nie mogą pro-
wadzić do ich śmierci. Z kolei odłamki 
szkła, metali mogą kaleczyć zwierzęta 
a sznurki prowadzą do splątania nóg, 
zwłaszcza ptaków. Dzikie wysypiska 
mogą powodować zagrożenia epidemio-
logiczne, ze względu na możliwość wy-
stępowania i rozwoju w odpadach wielu 
chorobotwórczych bakterii, grzybów  
i innych patogenów. Gnijące substancje 
organiczne są źródłem nieprzyjemnych 
zapachów i powodują zanieczyszczenia 
powietrza (m.in. siarkowodór i metan). 
Wraz z wodami opadowymi do gleby 
przedostają się różnego rodzaju substan-
cje toksyczne obecne w odpadach. Może 
ta krótka informacja zniechęci mieszkań-
ców gminy Wiązowna do wyrzucania 
śmieci do lasu, który stanowi największy 
walor turystyczny gminy. Mimo że jed-
norazowa akcja nie zlikwiduje plagi dzi-
kich wysypisk to może jednak uzmysłowi 
skalę tego zjawiska.

Wszystkim, którzy odpowiedzieli  
na nasze zaproszenie o przyłączeniu się 
do akcji, bardzo serdecznie dziękujemy  
i zachęcamy wszystkich o dbanie o śro- 
dowisko każdego dnia, abyśmy jak naj-
mniej mieli do sprzątania w ogólnoświa-
towych akcjach. A w przypadku zlo-
kalizowania dzikiego wysypiska śmieci  
na terenie gminy prosimy o przekazanie 
informacji do urzędu.

JOANNA IWAŃSKA
REFERAT NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA  

I OCHRONY ŚRODOWISKA 
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Dwie sesje

Wrześniowa sesja odbywała 
się w obecności 13 rad-
nych (bez Piotra Izdeb-
skiego i Jana Markow-

skiego). Barbara Bratko złożyła wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad punktu  
o nadaniu nazwy ulicy w Zakręcie. Ulica 
ta miałaby nosić imię Jana Pawła II, a zda-
niem radnej jest za mała jak na patrona  
o tak wielkim wymiarze. Życzeniu jej sta-
ło się zadość. Z kolei Dorota Pliszczyńska 
zaproponowała zdjęcie projektu uchwały 
dotyczącego przyjęcia Gminnej Ewiden-
cji Zabytków dla Gminy Wiązowna. Rad-
na doszukała się w projekcie, a zwłaszcza 
w jego załącznikach, błędów w numeracji 
działek i tym umotywowała swój wnio-
sek. Przychylono się do jej zdania.

Po przyjęciu bez uwag protokołu  
z obrad poprzedniej sesji przystąpiono  
do omawiania uchwał. Dwie pierwsze 
standardowo dotyczyły spraw finanso-
wych. Chodziło w nich o wprowadzenie 
zmian do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 
oraz do budżetu na rok obecny. Obie 
uchwały zostały zaakceptowane jednogło-
śnie. W pełnej zgodzie przyjęto również 
zmiany do uchwały z 27 kwietnia 2011  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłaty należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym Gmi-
ny Wiązowna i jej jednostek podległych 
oraz wskazania organów do tego upraw-
nionych. W nowej wersji uchwała ta jest 
bardziej liberalna dla dłużników, bo umoż-
liwia organowi uprawnionemu przez 
Gminę „uwzględnienie wyjątkowych oko-

– W związku z zamiarem budowy  
na terenie naszej gminy Centrum Han-
dlowego w obrębach Góraszka i Wią-
zowna przez General Aviation niezbędne 
jest rozbudowanie sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ście-
ków i stacji uzdatniania wody w Lipowie. 
Gmina akceptuje powyższe przedsięwzię-
cie pod warunkiem rozbudowy istnie-
jącego systemu wodno-kanalizacyjnego 
przez inwestora, którego zakres rzeczowy 
określa przedmiotowa umowa, przy za-
łożeniu, że Gmina Wiązowna nie będzie 
partycypować w kosztach tego przedsię-
wzięcia z wyjątkiem zobowiązań Gminy 
– powiedziała wójt Anna Bętkowska.

Zobowiązania te obejmują budowę 
sieci wodociągowej, tzw. spinki „Kąc-
ka-Kąck”, którą – w celu umożliwienia 
awaryjnej dostawy wody do Centrum 
Handlowego – General Aviation dofi-
nansuje w kwocie do 120 tys. zł. Podob-
ne wsparcie finansowe gmina otrzyma 
na budowę zbiornika uzdatnianej wody  
o pojemności 300 m3. 

Dorota Pliszczyńska zgłosiła wątpli-
wości wynikające z faktu, że radni mieli 
dostać drogą mailową treść aktu notarial-
nego, a nie otrzymali go. Padło pytanie, 
czy umowa tego rodzaju może być tajna? 
Obsługujący sesję mecenas odpowiedział, 
że jest ona jak najbardziej jawna, aczkol-
wiek mogą występować w niej elementy 
wchodzące w zakres tajemnicy handlo-
wej. Zrobiono przerwę w obradach, 
podczas której radni zapoznawali się  
z wymienionym aktem prawnym. Po po-
wrocie na salę obrad stwierdzili, że chcie-
liby jednak otrzymać maila z tym doku-
mentem i dopiero wtedy rozważyć jego 
treść, a teraz wnioskują o zdjęcie punktu 
z porządku obrad. I tak się stało.

Jednogłośnie przyjęto cztery uchwały 
dodatkowe. Każda z nich dotyczyła prze-
dłużenia najmu lokalu na okres 3 lat dla 
usługodawcy w zakresie opieki zdrowot-
nej: przychodni w Wiązownie, przychod-
ni w Gliniance, gabinetu stomatologicz-
nego w Gliniance, apteki w Wiązownie.

W sprawach różnych mówiono m.in. 
o późnym powiadomieniu Gminy przez 
Zarząd Dróg Powiatowych o robotach 
drogowych w Lipowym i zamknięciu  
na okres 8 dni odcinka Dziechciniec-Gli-
nianka dla kursów autobusu 720. W ten 
sposób komunikat w tej sprawie mógł 
ukazać się na stronie Internetowej Urzę-
du Gminy dopiero w przeddzień zmia-
ny kursu autobusu. ZTM zorganizował 
wprawdzie zastępczą linię autobusową, 
ale kursującą z Wiązowny do Glinianki  
i Rzakty przez Radiówek i Wolę Kar-

W ostatnim dniu września odbyła się 45. sesja Rady Gminy, a w tydzień później, 
7 października, sesja nadzwyczajna.

liczności, które spowodowały trudności 
w dotrzymaniu przez dłużnika należno-
ści warunków rozłożenia lub odroczenia 
i umożliwi mu dalszą spłatę długu, bez 
konieczności wszczynania postępowa-
nia egzekucyjnego”. Również 13 głosa-
mi oddanymi na „tak” zaakceptowano: 
uchylenie uchwały z 27 maja br. w spra-
wie przekazania dotacji celowej dla Woje-
wództwa Mazowieckiego na wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych pomnikowych 
drzew położonych na terenie Gminy Wią-
zowna; ustanowienie służebności przesyłu  
na gminnej działce w Woli Karczewskiej 
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.; określenie 
przystanków komunikacyjnych, których 
zarządzającym jest Gmina Wiązowna,  
a także warunków i zasad korzystania oraz 
opłat za korzystanie z nich. Wszyscy byli 
zgodni, że należy nadać nazwę „Bociania” 
ulicy w Stefanówce oraz nazwę „Przyle-
śna” ulicy w Majdanie.

Dziewięcioro radnych poparło, a czwo- 
ro wstrzymało się od głosu, projekt zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego przez 
Gminę w roku bieżącym. Kredyt w kwo-
cie 2 mln 520 tys. 100 zł zostanie przezna-
czony na „spłatę rat kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych w kwocie 2 519 054,00 zł  
oraz na sfinansowanie planowanego  
na 2013 rok deficytu budżetowego  
w wydatkach inwestycyjnych w kwocie  
1 046,00 zł.” 

Zdjęto z porządku obrad punkt o za-
twierdzeniu przez Radę umowy sporzą-
dzonej w formie aktu notarialnego po-
między Gminą a spółką z o.o. General 
Aviation, a także pomiędzy Auchan Pol-
ska sp. z o.o.

Wieści z sesji
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Wieści z sesji

czewską, przez co mieszkańcy np. Mal-
canowa nie mieli możliwości korzystania  
z komunikacji zastępczej. 

Miłym akcentem sesji były podzię-
kowania. Radny powiatowy z terenu 
Wiązowny i członek zarządu Powiatu 
Otwockiego Janusz Budny wręczył wójt 
Bętkowskiej oraz jej zastępcy Tomaszo-
wi Kostyrze dyplomy z podziękowaniem  
z udział w I Forum Gospodarczym Po-
wiatu Otwockiego. Radny z Wiązowny 
Kościelnej Waldemar Suchecki dziękował 
szefowej gminy za wybudowanie placu 
zabaw przy ul. Słonecznej, a przewod-
niczący zarządu osiedla Parkowego Sła-
womir Bogusz za remont i modernizację  
ul. Parkowej. Ta ostatnia inwestycja, 
szczególnie ważna, bo dziurawą niczym 
ser szwajcarski drogą odbywała się co-
dzienna komunikacja samochodowa, 
obejmująca – obok ruchu mieszkańców 
– także dowóz dzieci do i z przedszkola 
na osiedlu Parkowym. W inwestycji, któ-
rej koszt wyniósł ponad 200 tys. zł, wła-
sny udział finansowy, obejmujący 26,4% 
kosztów całości, wzięli mieszkańcy osie-
dla Parkowego.

– Dzięki państwu radnym inwestycja 
ta znalazła się w tegorocznym budżecie, 
a dzięki determinacji pani wójt, pana 
skarbnika oraz naczelników wydziałów, 
inwestycji i technicznego, została zre-
alizowana. Bardzo dziękuję w imieniu 
mieszkańców – powiedział Bogusz.

* * *
Sesję nadzwyczajną w dniu 7 paździer-

nika zwołano w celu wprowadzenia zmian 
do WPF 2013-2029 oraz do tegorocznego 
budżetu, a także wynajęcia lokalu użytko-
wego w Woli Duckiej, będącego własno-
ścią Gminy, na działalność Klubu Sporto-
wego Grupa Turystyczno-Motocyklowa, 
ale też na użytek mieszkańców.

– Firmę realizującą projekt moderni-
zacji i rozbudowy szkoły podstawowej  

w Gliniance spotkała bardzo przykra 
rzecz. Wirus komputerowy zniszczył im 
dokumenty. Tak więc z przyczyn loso-
wych nie są w stanie dotrzymać terminu 
złożenia dokumentacji do starostwa ce-
lem uzyskania pozwolenia na budowę. 
W tej sytuacji pozwolenie zostanie wyda-
ne w styczniu 2014 roku, a tym samym 
trzecia część wynagrodzenia umownego 
w kwocie 27.300 zł powinna zostać za-
bezpieczona w roku 2014 i o taką kwo-
tę należy zmniejszyć wydatek w 2013 r. 
Umożliwi to podpisanie z wykonawcą 
aneksu do umowy – wyjaśnił Miłkowski.

Zmniejszeniu uległy kwoty zaplano-
wane na budowę oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Wiązowna: w Lipo-
wym, Emowie, Czarnówce, Dziechcińcu/
Malcanowie, Kącku, Wiązownie, Pęcli-
nie, Woli Duckiej.

Radni jednogłośnie zaaprobowali 
wprowadzenie zmian do obu uchwał  
finansowych. 

Na drugiej z sesji wrześniowych rada dokonała tzw. „czyszczących” korekt budżetu, jednak już kilka dni później wyniknęła 
konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 7 października, w związku z wymogiem dokonania wpisu  
do wieloletniej prognozy finansowej jednej z bieżących inwestycji. Ponadto wydano zgodę na wynajem budynku po zlewni mleka 
w Woli Duckiej na rzecz klubu motocyklowego.

Do 10 października komisje rady typowały i składały swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu, przygotowanie projektu 
którego należy do kompetencji wójta. Wnioski budżetowe składali też poszczególni radni. Kolejna planowa sesja odbędzie się  
30 października.

Wiceprzewodniczący reprezentował radę na uroczystości nadania medali z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego mieszkańców 
Gminy Wiązowna, które odbyło się 26 września w Zakręcie.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Przystąpiono do omawiania punk-
tu dotyczącego wynajmu lokalu w Woli 
Duckiej.

– Gmina prowadziła negocjacje z Klu-
bem Sportowym ustalając zakres remon-
tu oraz koszty jakie będzie musiał ponieść 
najemca. Po przeprowadzonych negocja-
cjach stwierdzono, że okres najmu 9 lat  
i 11 miesięcy jest najbardziej optymalny  
z względu na spełnienie oczekiwań miesz-
kańców, jak też przyszłego najemcy – po-
wiedział skarbnik. 

Za przyjęciem uchwały glosowali pra-
wie wszyscy radni (wstrzymała się prze-
wodnicząca Sokołowska).

Podczas wolnych wniosków  zabrał 
głos Krzysztof Oktabiński, historyk re-
gionu otwockiego, autor książek doty-
czących m.in. Wiązowny, który popro-
sił o wsparcie finansowe mające na celu 
umieszczenie przy kapliczce w Porębach 
tablicy upamiętniającej potyczkę zbrojną 
jaką stoczył z Rosjanami w 1863 roku  
na terenie między Porębami a Glinianką 
oddział płk. Siemiomysława Kuczyka, 
składający się z 50 jeźdźców i 200 żołnie-
rzy piechoty. Wsparcie finansowe miało-
by dotyczyć również trzech przyszłorocz-
nych rocznic. Będą to: 600 lat istnienia 
Wiązowny licząc od pierwszej pisanej 
wzmianki o tej miejscowości, 70-lecie 
Powstania Warszawskiego oraz 70-lecie 
zrzutu „Pierzyna” w Malcanowie. 

– Jestem w trakcie opracowywania 
książki o losach Malcanowa i okolic  
w czasie II wojny światowej. Książka  
powinna ukazać się w nakładzie około 
500 egzemplarzy, co nie jest dużą ilością 
jak na taką gminę. Chciałbym również, 
żeby ukazał się w kwietniu 2014 roku 
specjalny, historyczny numer „Powiązań” 
– powiedział Oktabiński.

Przewodnicząca rady obiecała,  
że propozycje te zostaną omówione  
podczas jednego z posiedzeń komisji  
budżetowej. PIOTR KITRASIEWICZ 
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O polityce, marzeniach i... nie tylko 

– Do czego potrzebne są nam ma-
rzenia? Do tego aby zmierzać do celu,  
w kierunku sukcesu – powiedział w dniu 
15 października br. na spotkaniu z mło-
dzieżą gimnazjalną starszych klas Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązow-
nie, Tomasz Jędrzejczak, Sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W Kancelarii zajmuje się on zadaniami 
współpracy ze środowiskami społeczny-
mi, dialogiem społecznym oraz obsługą 
Rady do Spraw Uchodźców.

Zainicjowane przez Annę Bętkowską, 
Wójt Gminy Wiązowna, trwające po- 
nad półtorej godziny spotkanie młodzie-
ży z politykiem, przebiegało w partner-
skiej i bardzo żywiołowej atmosferze. 
Okazało się, że sprawy polityki nie są 
obce młodemu pokoleniu. Młodzi słu-
chacze zadawali mu pytania, np. kto jest 
premierem, jak nazywają się wicepre-
mierzy, ile zna języków obcych.

– Każdy z was chce być w życiu do-
rosłym kimś dobrym, w tym co robi. 

Paulo Coelho, brazylijski pisarz i poeta, autor „Alchemika” powiedział, że świat 
należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje 
marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.

Widzę na tej sali tych, którzy w przy-
szłości będą fizykami, politykami, ak-
torami, lekarzami, ludźmi sukcesu. 
Pomyślcie o tym kim chcecie być w swo-
ich marzeniach. Znajdźcie w sobie to,  
w czym jesteście najlepsi i rozwijajcie to. 
Nie musicie mieć super ocen ze wszyst-
kich przedmiotów – bądźcie dobrzy  
w dwóch, trzech przedmiotach, w tych  
z którymi wiążecie swoją przyszłość. Je-
śli nawet niektórzy z was nie lubią się 
uczyć, to może mają pasjonujące hob-
by, z którym mogą związać swoją przy-
szłość – pielęgnujcie je. Bo w życiu do-
rosłym trzeba mieć satysfakcję z tego,  
co się robi w życiu. I nie bójcie się marzyć,  

Program współpracy na 2014 rok

Prowadząca spotkanie Urszula Skola-
sinska, naczelnik WAiSO, w pierw-
szej jego części  odniosła się do 

dotychczasowych doświadczeń we współ-
pracy z NGO oraz ich roli w konsultacjach 
przy tworzeniu tak ważnego dokumentu 
jakim jest roczny program współpracy.  
Zebranym przedstawiono projekt Pro-
gramu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi na rok 2014. Dokument 
ten jest ważny dla wzajemnej współpracy 
– wyznacza on kierunki, cele i priorytety 
współpracy z III sektorem. Określa rów-
nież wysokość środków planowanych  
na zlecanie zadań publicznych organiza-
cjom pozarządowym.

Projekt Programu na rok 2014, w po-
równaniu do obecnie obowiązującego 
jest nieznacznie zmodyfikowany: Przy-

W dniu 7 października br. w siedzibie 
Urzędu Gminy Wiązowna odbyło 
się spotkanie w sprawie konsultacji 
przyszłorocznego programu współpracy 
samorządu Gminy Wiązowna  
z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność na terenie 
gminy Wiązowna.

jęto w nim większą liczbę zadań prio-
rytetowych do realizacji, proponuje się  
w nim większą kwotę dla realizacji za-
dań publicznych, wprowadza się w nim 
ponadto do składu komisji oceniających 
oferty na realizację zadań przedstawicie-
la Rady Gminy.  Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele organizacji nie wnieśli 
uwag  do projektu dokumentu.

Podczas zebrania mówiono o współ-
pracy zarówno finansowej jak i po-
zafinansowej gminy z organizacjami, 
poruszono ważne, z punktu widze-

nia organizacji aspekty współpracy  
z Gminą.

Jednym z ciekawych elementów spo-
tkania była przedstawienie przez pana 
Janusza Iwaszkiewicza, przedstawiciela 
Klubu ESZACH, zasad i celów działal-
ności paramilitarnego Stowarzyszenia 
FIA. Dewizą stowarzyszenia jest zawo-
łanie „Wierni w gotowości pod bronią”, 
a jego działalność cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród młodzieży i które 
chce w 2014 roku prowadzić działalność  
na terenie Gminy Wiązowna. Oferta 
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Szansa na wyleczenie

Mammografia jest rentgenow-
skim badaniem piersi i obec-
nie najlepszym sposobem 

wykrywania wczesnego raka. Badania 
kliniczne wykazały, że kobiety regular-
nie wykonujące mammografię, w przy-
padku wykrycia raka mają szansę na 
pełne wyleczenie. Z kolei badanie cyto-
logiczne pozwala wykryć stadia przedra-
kowe oraz wczesne postacie raka szyjki 
macicy, kiedy nie dają jeszcze objawów.

Z badań mammograficznych mogły 
skorzystać panie w wieku 50-69 lat, któ-
re w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały 
wykonanej profilaktycznej mammogra-
fii, natomiast z cytologicznych w wieku 
25-59 lat, które w przeciągu ostatnich 
3 lat nie miały wykonanej profilaktycz-
nej cytologii. Badania, które odbywa-
ły się w ramach dwóch Populacyjnych 
Programów finansowanych ze środków 
Województwa Mazowieckiego: Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi  oraz 
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy, przeprowadzały pa-
nie Centrum Onkologii - Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

– Nasz ambulans dysponuje nie tyl-
ko mammografem cyfrowym, ale jest 
jednym z zaledwie dwóch cytomammo-
busów w całej Polsce, które mają dwie 
mobilne pracownie: mammograficzną  

i cytologiczną. Drugi taki ambulans 
posiada Centrum Onkologii w Gliwi-
cach. Wszystkie wykonane u nas zdjęcia 
przewozimy do warszawskiego Cen-
trum Onkologicznego, gdzie w wysokiej 
rozdzielczości zostają poddane ocenie 
dwóch niezależnych lekarzy. Jeśli ich  
diagnoza jest zgodna, wówczas prze-
syłamy wynik pacjentce. Jeżeli zaś oce-
ny różnią się między sobą, wtedy takie 
zdjęcie diagnozuje trzeci lekarz, którego 
ocena jest rozstrzygająca – powiedziała 
Dominika Czubek, elektroradiolog zaj-
mujący się badaniami mammograficzny-
mi. Badania cytologiczne przeprowadza-
ła położna Ilona Maślankowska. 

Pani Dominika dodała, że niektóre 
z pań w wieku powyżej 69 roku życia 
skarżą się na dyskryminację, bo nie są już 
objęte bezpłatnymi badaniami w ramach 
tego programu. 

– Tłumaczę im wtedy, że nie ma 
mowy o dyskryminacji, ale ten przedział 
wiekowy nie wziął się z sufitu, lecz jest 
on wynikiem badań wskazujących na to, 
że właśnie między 50 a 69 rokiem ży-
cia prawdopodobieństwo zachorowania  
na raka piersi jest największe. U osób 
starszych niż 69 lat zagrożenie jest już 
mniejsze – wyjaśnia pani Czubek.

W poniedziałek 14 października do 
godz. 15.00 na mammografię zgłosiło 
się 20 pań, a na cytologię 6. W sumie  
w ciągu dwudniowych badań skorzysta-
ło z nich 59 (mammografia) i 15 (cytolo-
gia) mieszkanek Gminy Wiązowna.

Kolejne badania w dniu 20 listopa- 
da br. w Wiązownie i w Gliniance. PK

W dniach 14-15 października  
w nowoczesnym cytomammobusie 
przy Ośrodku Zdrowia w Wiązownie 
odbyły się bezpłatne badania 
mammograficzne oraz cytologiczne. 

bo to marzenia wyzwolą wasz potencjał  
i wolę ich spełnienia – powiedział minister.

Gość dodał, że to w jakim miejscu jest 
dzisiaj to spełnienie jego marzeń – ma-
rzeń 7 letniego chłopca, który zapytany 
kim chciałby zostać w przyszłości powie-
dział „politykiem”.

Ile pan zarabia? Jak długo pan pra-
cuje dziennie? Jakie jest pana hobby? 
Jaką popełnił pan gafę, pełniąc funkcję 
sekretarza stanu? Ile pan zna języków? 
Co pan konkretnie robi w polityce?  
Na te i wiele innych pytań minister Ję-
drzejczak udzielił szczegółowych i wcale 
nie wymijających odpowiedzi, co bar-
dzo podobało się młodzieży, która coraz 
swobodniej i śmielej zadawała swojemu 
gościowi pytania.

Spotkanie zakończyło się podsumowa-
niem: wszystko, co chcesz w życiu osią-
gnąć, możesz mieć, tylko trzeba wytrwale 
dążyć do celu i uwierzyć w swoje marze-
nia. Na zakończenie wizyty w Gminie 
Wiązowna, minister Jędrzejczak spotkał 
się z Anną Bętkowską, Wójtem Gminy 
Wiązowna, Urszulą Skolasińską, Naczel-
nikiem WAiSO Urzędu i Dorotą Kanabus-
-Prokop, Kierownikiem Oświaty Gminnej 
podsumowując miłe spotkanie z młodzie-
żą. Wyraził również duże zainteresowanie 
bieżącą sytuacją w gminie. 

 URSZULA SKOLASIŃSKA

Stowarzyszenia skierowana jest nie tyl-
ko do młodzieży ale i do osób dorosłych 
zainteresowanych sprawami obronności 
Polski.

– Bezpośredni kontakt z organizacjami 
jest niezwykle cenny, ponieważ daje oka-
zję do bezpośredniej wymiany poglądów 
i uwag. Poznanie zdania oraz różnych po-
glądów na temat problemów daje możli-
wość, że program w ostatecznym kształ-
cie będzie współtworzony przez osoby 
zainteresowane i wskaże sprawy najistot-
niejsze Bo to właśnie organizacje pozarzą-
dowe są najbliżej spraw i ludzi. Działają 
one w swoich środowiskach i mają zdia-
gnozowane potrzeby społeczności lokal-
nych: małych i większych – powiedziała 
Urszula Skolasińska. MICHAŁ BIAŁEK
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Problemy nastolatków

ło, zalew hormonów, konieczność radzenia sobie z silnymi 
impulsami agresywnymi i seksualnymi oraz zmianą myślenia  
na bardziej krytyczne. 

Wymyślone przez kogoś określenie „więzy rodzinne”  
nie jest chyba bezzasadne, bo z więzów trudno się uwolnić, 
zwłaszcza tych toksycznych?  Mam na myśli rodziców i  ich 
nie zawsze pozytywny wpływ na dziecko. 

– Głównym celem psychologicznym w dojrzewaniu jest se-
paracja od rodziców,  a więc uwolnienie się z tych więzów  
lub – używając innej metafory – odcięcie pępowiny.  Mło-
dy człowiek, w toku tych wszystkich burzliwych zmian, ma 
stać się samodzielną, niezależnie myślącą osobą. Proces psy-
chicznego oddzielania się od rodziców budzi wiele lęku, nie- 
pewności oraz sprzeciwu i niepokoju u samych rodziców.  
To co sprawia, że psychoterapia  młodzieży jest szczególnie 
trudna to fakt, że młody człowiek zanurzony jest w kontekście 
rodzinnym. Bywa, że jego zaburzenie jest objawem choroby 
całej rodziny. Najczęstszy przykład to nasilające się u dziecka 
choroby, lęki, depresje, próby samobójcze w sytuacji kryzyso-
wej między rodzicami  typu zdrady małżonków, silne konflik-
ty, awantury, kłótnie, zagrożenie rozwodem. W takich przy-
padkach najczęściej zalecana jest terapia rodzinna, w ramach 
której klientem psychoterapeuty staje się cała rodzina a nie 
tylko „chore” dziecko.   

Zdarza się również, że sporo osób dorosłych, a w każdym 
razie więcej niż pokazują to oficjalne statystyki, cierpi na róż-
nego rodzaju trudności emocjonalne. Jeśli chaos wewnętrzny 
nastolatka napotka na chaos wewnętrzny rodzica to ginie po-
mieszczająca funkcja rodzicielska. 

„Pomieszczająca” funkcja? Co to znaczy? 
– Chodzi o to, że rodzic nie jest w stanie przyjąć, pomieścić, 

przetworzyć i niejako uspokoić silnych uczuć jakich doświad-
cza nastolatek. Jeśli do tego dodamy słabe kontakty rówieśni-
cze to z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, 
że taki nastolatek będzie potrzebował profesjonalnej pomocy.  

Rozmowa z AGNIESZKĄ PIETRUCZYK-NOWOCIEŃ, 
psychologiem i psychoterapeutką z Wiązowny. 

W okresie dojrzewania psychika chłopców i dziewcząt ule-
ga pewnego rodzaju przeobrażeniom, mogącym wzbudzać 
niepokój w rodzicach. Czy wskazane są w tym okresie wizyty 
u psychologa? 

– To zależy. Istotnie, w okresie dojrzewania czyli między  
12 a 18 rokiem życia, w młodym człowieku dokonuje się wie-
le zmian. Często w krótkim czasie wesołe, spontaniczne i ufne 
dziecko zmienia się w zamkniętego w sobie, gburowatego  
i opryskliwego nastolatka. Rodzice często nie wiedzą czy  
te zmiany, zwłaszcza te bardziej dramatyczne, wymagają  
profesjonalnej pomocy psychologa czy też tak ma być i należy 
to najzwyczajniej przeczekać. 

Jakie są najczęstsze powody, dla których rodzice zgłasza- 
ją się z dzieckiem po pomoc? 

– Jednym z najczęstszych problemów emocjonalnych,  
z którymi młodzi ludzie trafiają do psychologa są stany de-
presyjne: poczucie pustki, bezsensu, bezwartościowości,  
myśli samobójcze. Towarzyszą temu, lub występują jako osob-
ny zespół, objawy lękowe. Mogą one przybierać różnorod-
ne formy, jak lęk przed kontaktami społecznymi (tzw. fobia  
społeczna), przed szaleństwem (dezintegracją) lub bardziej 
specyficzne, jak na przykład lęk przed szkołą, jazdą komu-
nikacją miejską, zamkniętą lub otwartą przestrzenią, wyso-
kością, pająkami, owadami, etc. Bać się można praktycznie 
wszystkiego chociaż ze względu na różną częstość występo-
wania tego typu zjawisk w populacji są one mniej lub bardziej 
znane psychologii. 

Przypuszczam, że zaburzenia zachowania typu agresyw-
ność i impulsywność wobec rówieśników, rodziców i nauczy-
cieli także mogą być powodem wizyty u psychologa? 

– Jak najbardziej mogą, a nawet powinny. Z drugiej strony 
pomocy należy również szukać w odwrotnych przypadkach 
takich jak skrajne wycofanie, poczucie wyobcowania i niedo-
pasowania do grupy rówieśniczej, dojmująca i bolesna samot-
ność, bycie ofiarą przemocy ze strony rówieśników zarówno 
w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Mam tu na myśli 
umieszczanie na portalach społecznościowych ośmieszających 
wpisów czy kompromitujących filmów nagranych aparatem 
komórkowym. Tego rodzaju problemy mogą doprowadzić  
do braku akceptacji własnego wyglądu, kompleksów, zabu-
rzeń odżywiania, unikania rówieśników, a nawet odmowy 
chodzenia do szkoły.

Kolejną grupą zgłoszeń do psychologa jest nasilenie obja-
wów chorób psychosomatycznych: przedłużające się infekcje, 
napięciowe bóle głowy, wymioty, biegunki, bóle nieokreślo-
nego pochodzenia. 

Problemy te często pojawiają się w wyniku czynników ze-
wnętrznych, takich jak zmiana szkoły, rozwód rodziców, za-
wód miłosny, i wielu innych. Przyczyn należy również upa-
trywać w świecie wewnętrznym. W tym szczególnym okresie 
młody człowiek musi bowiem stawiać czoła określonym 
wyzwaniom psychofizycznym, jak stale zmieniające się cia-
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Czego należy oczekiwać od psychoterapii? Niektórzy 
traktują ja jako czarodziejską pałeczkę, po której ustąpią  
ich emocjonalne i życiowe problemy, czemu zresztą sprzyjają 
niektórzy psychoterapeuci obiecując szybką poprawę, co nie 
znajduje potem potwierdzenia w rzeczywistości. 

– Rzecz jasna psychoterapia to nie posługiwanie się cza-
rodziejską pałeczką, ale często długi i żmudny proces. Jego 
głównym celem jest  ustąpienie lub przynajmniej złagodzenie 
objawów. A jeśli to jest niemożliwe, to przynajmniej zrozu-
mienie funkcji objawu i zmniejszenie lęku. 

Co jest szczególnie istotne w przebiegu psychoterapii? 
– Ważną funkcją jest nazywanie świata emocji, próba zna-

lezienia porządku w wewnętrznym chaosie. Często samo na-
zwanie emocji lub stanów psychicznych i próba ich zrozumie-
nia przynosi ogromną ulgę. Praca z psychologiem powinna 
doprowadzić do większej samoświadomości pacjenta, pozna-
nia przez niego swoich mocnych i słabych stron i zaakcepto-
wania ich. Na przykład, wrażliwy introwertyk nie powinien 
zadręczać się tym, że nie jest zdobywającym uznanie liderem 
w grupie. Cykliczne rozmowy z psychoterapeutą powodują, 
że powstaje tzw. ego obserwujące. Inaczej mówiąc, nasto-
latek doświadczając różnych emocji potrafi niejako z boku 
przyjrzeć się swoim reakcjom. Mając taką zdolność można,  
mimo burzy i naporu wewnątrz psychiki, zobaczyć bardziej 
realnie swoje otoczenie i bardziej adekwatnie reagować.  
Psychoterapia to także instalacja „dobrego obiektu” wewnątrz 
aparatu psychicznego nastoletniego klienta. Chodzi o to,  
że przyjazna, rozumiejąca, łagodna i opiekuńcza postawa  
terapeuty niejako uwewnętrznia się i stanowi przeciwwa-
gę dla często niszczącego i prześladującego wewnętrznego  
krytyka. 

Praca z nastolatkami to chyba duże wyzwanie dla psycho-
terapeuty? 

– Oczywiście, ponieważ zmiany zachodzące ciałach i psy-
chice młodych pacjentów są bardzo dynamiczne. Wyma-
ga również współpracy i zrozumienia ze strony rodziców.  
Jeśli zauważacie Państwo – mówię to do czytelników „Powią-
zań” – że Wasz syn lub córka coraz bardziej zamyka się w so-
bie, izoluje się od kontaktów z rodziną i rówieśnikami w spo-
sób alarmujący, warto umówić się na konsultację, ponieważ 
przewlekłe i nierozwiązane problemy emocjonalne mogą cią-
gnąć się latami i uniemożliwiać czerpanie satysfakcji z życia.

Dziękuję za rozmowę
 
 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Miszczuk J. – „Matki, żony, czarownice”   
– to historia mądrych i zaradnych kobiet,  
które powinny odnosić w życiu same sukcesy,  
a bywały skazane na porażkę jedynie dlatego,  
że kochały. To książka o miłości i zdradzie,  
ale przede wszystkim o wielkiej tajemnicy. 
Kiedy głównej bohaterce, 40-letniej 
szczęśliwej mężatce, wali się na głowę jej 

cały uporządkowany świat, los otwiera przed nią kolejne drzwi. 
Asia buduje życie od nowa, a dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności poznaje przeszłość swojej rodziny i własne 
korzenie. Zwyczajne życie współczesnej kobiety (małżeńska 
zdrada, wychowanie dziecka, utrata pracy, wiązanie końca 
z końcem) zmienia poznanie tajemnicy, która skrywała 
zaskakujące losy wielu pokoleń kobiet z jej rodu. Odnaleziony 
po latach testament Laverny, prababki głównej bohaterki, 
to prawdziwy majątek rodzinny, choć nie pieniądze są jego 
wartością.

Domino Z. – „Syberiada polska” 
– powieść Zbigniewa Domino jest jednym 
z najobszerniejszych i najpoważniejszych 
w piśmiennictwie polskim ujęć „tematyki 
zesłańczej”, to znaczy losów ludzi 
„przesiedlonych” w głąb ówczesnego  
Związku Radzieckiego z zajętych  
przez Armię Czerwoną we wrześniu roku 1939  

– w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow – ziem wschodnich  
II Rzeczypospolitej. „Syberiada...” to utwór ambitny, zrodzony 
z autentycznego trudu pisarskiego i wiernej pamięci własnych 
doświadczeniach życiowych autora. Będzie dla czytelników 
nieocenionym źródłem wiedzy o tym dramatycznym rozdziale 
„polskich losów” i silnym, głęboko wzruszającym przeżyciem. 
Narracja powieściowa w całości jest silna i czysta w wyrazie, 
przykuwa uwagę, zjednuje bohaterom powieści życzliwość 
i współczucie czytelnika. A obraz losów zesłańców, ukazany 
w szerszym kontekście sytuacji w ówczesnym ZSRR, postaw, 
nastrojów i lęków jego mieszkańców, uznać trzeba za 
sprawiedliwy i uczciwy, wolny od wszelkiej demagogii, urazów 
i uprzedzeń.

Włodarczyk B. „Nie ma jednej Rosji”   
– Rosja z książki Włodarczyk to nie tylko 
Moskwa i stołeczny glamour. Dziennikarka 
podpatruje nastolatki w czasie szkoleń  
ze strzelania w moskiewskiej szkole kadetek, 
śledzi historię dziewczyny porwanej  
w Dagestanie, w wiosce Niżniewasiliewka 
spotyka milionera, który przeżył nagłe 

nawrócenie duchowe. Bohaterowie jej opowieści to ludzie 
prości, z pozoru wręcz przeciętni, a jednak zdumiewający, 
podobnie jak czasy, w którym przyszło im żyć. Ich losy 
pozwalają czytelnikowi dojrzeć wszystkie przemiany,  
które zaszły w Rosji w ostatnich dwóch dekadach.  
Książkowy debiut Barbary Włodarczyk to świadectwo 
wieloletniej, rzetelnej pracy dziennikarskiej. Zbiór reportaży, 
napisanych z werwą i prostotą, odsłania cząstkę owej jakoby 
nieuchwytnej „rosyjskiej duszy”.

Książki, które warto przeczytać!!!
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Ekonomista wśród słowików

Państwo Sosnowscy mieszkają nie-
daleko centrum Wiązowny, na 
posesji złożonej z dwóch domów. 
Jeden zajmują właśnie oni, a drugi 

ich syn Jan z żoną i dwójką dzieci. Salon 
córki i zięcia prof. Sokołowskiego zdo-
bią obrazy olejne pędzla Leonarda Win-
terowskiego oraz akwarele Aleksandra 
Augustynowicza. Ten ostatni, pejzażysta 
i portrecista okresu międzywojennego, 
jest autorem portretu 23-letniego Kazi-
mierza Sokołowskiego oraz jego młod-
szej siostry Zofii. Namalowany w 1924 
roku portret Sokołowskiego pokazuje 
młodego, ambitnego człowieka o silnej 
osobowości, który wydaje się wiedzieć 
dokąd podąża. Cztery lata wcześniej 
19-letni Kazimierz, student pierwszego 
roku prawa UW, wstąpił na ochotnika 
do kawalerii Armii Polskiej, żeby wziąć 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Podczas tego szczególnego roku 1920 
prowadził obszerny dziennik, który  
– w opracowaniu jego córki i ze wstę-
pem zięcia – doczekał się pięknej edycji 
książkowej w 2010 roku. W 2012 r. uka-
zał się tom wierszy Sokołowskiego z lat  
1919-1955 noszący tytuł „Bo dla Ojczy-
zny”, w opracowaniu i ze wstępem Mi-
rosława Sosnowskiego.

– Ojciec zapisał w „Dzienniku 1920 
roku”, a i później opowiadał mi, że kil-
ka miesięcy służby wojskowej to był dla 
niego trudny okres, prawdziwa szkoła 

przetrwania, ale miał też dużo szczęścia 
– które zresztą towarzyszyło mu przez 
całe życie. Został po pewnym czasie 
oddelegowany do służby na zapleczu.  
Na własny użytek prowadził wtedy so-
cjologiczne badania składu personalnego 
szwadronu według takich kryteriów jak: 
zawód, miejsce urodzenia, wykształce-
nie, stan cywilny. Z zebranego przez 
niego materiału wynika, że w szwadro-
nie najwięcej było rolników (43%) uro-
dzonych na radomszczyźnie (18%). 46% 
miało ukończoną szkołę na poziomie 
gimnazjum, a tylko 3% wykształcenie 
wyższe. Odsetek analfabetów był duży  
i wynosił 21 %. W szwadronie służyło  
89 kawalerów, 19 żonatych i 1 wdowiec 
– mówi Beata Sosnowska.

– Istotnie, mój teść miał dużo szczęścia 
w życiu – dodaje dr Mirosław Sosnowski. 
– Walczył w powstaniu warszawskim, 
przeżył okres stalinowski, z zapałem 

Z Wiązowną wiąże się nazwisko prof. Kazimierza Sokołowskiego, wybitnego 
ekonomisty, wieloletniego wykładowcy UMK  Toruniu, eksperta ONZ do spraw 
gospodarczych Afryki, poety, autora obszernego „Dziennika roku 1920”,  
człowieka o niezwykle szerokich horyzontach. W Wiązownie mieszka  
jego córka Ewa Beata Sosnowska, wraz z mężem, doktorem literaturoznawstwa, 
Mirosławem Sosnowskim.

uprawiał wspinaczkę wysokogórską, jeź-
dził po całym świecie, a w dawnej Afryce 
francuskiej przebywał przez kilka lat jako 
ekspert ONZ do spraw gospodarczych. 
Był człowiekiem renesansu, zajmował 
się wieloma dziedzinami, ale największe 
sukcesy odnosił jako naukowiec-eko-
nomista, twórca pierwszej monografii  
w polskim piśmiennictwie ekonomicz-
nym poświęconej zjawisku inflacji. Przez 
kilka lat cenzura dekady Gierka nie chcia-
ła dopuścić do jej publikacji, ostatecz-
nie monografia ujrzała światło dzienne  
w 1978 roku w niewielkim nakładzie wy-
dawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. W 2011 roku jedną  
z auli na tej uczelni nazwano właśnie imie- 
niem prof. Kazimierza Sokołowskiego.

Oprócz licznych podróży, prof. Soko-
łowski większość życia spędził w War-
szawie i Toruniu. Do Wiązowny zaczął 
przyjeżdżać w latach 70.

Pani Beata opowiada:
– Moja matka kupiła tę działkę w roku 

1974. Postawiła na niej dom letniskowy 
i zaczęliśmy spędzać tu wakacje. Ojciec 
początkowo był z tego powodu bardzo 
nieszczęśliwy, bo on – obieżyświat – mu-
siał siedzieć na wsi w okresie najlepszej 
pory na podróże po Polsce i świecie. 
Ale z biegiem lat zaakceptował taki stan 
rzeczy. Mówił, że jak czegoś nie można 
zmienić, to trzeba to polubić. Dużo spa-
cerował po wiązowskich lasach, a na-
wet opracował plan okolic, na którym 
zaznaczył miejsca, w których występują 
określone leśne owoce. Później uczył lasu 
swojego wnuka, chodząc z nim na długie 
spacery. A mama zawsze powtarzała to, 
co usłyszała od prof. Mieczysława Kosz-
li, przyjaciela rodziny, wybitnego lekarz 
pediatry, który mówił, że do Wiązowny 
przyjeżdżał jeszcze przed wojną, żeby po-
słuchać… śpiewu słowików. 

Państwo Sosnowscy, którzy mieszkają 
tutaj na stałe od roku 1992, potwierdza-
ją to. Sami wielokrotnie podczas czerw-
cowych nocy słuchali śpiewu słowików, 
których wokalne wyczyny nie pozwa-
lały im zasnąć. Ale po pewnym czasie,  
za sprawą rozwijającej się cywilizacji,  
w tym przypadku coraz bardziej ruchli-
wej szosy lubelskiej, słowiki zmieniły 
miejsca swoich śpiewaczych popisów. Te-
raz nocne hałasy pochodzą tylko od stro-
ny szosy, ale do tych państwo Sosnowscy 
przyzwyczaili się.

Podczas wakacji w Wiązownie profe-
sor słuchał słowiczych treli, dużo czytał 

fo
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Wiersze Kazimierza Sokołowskiego 
(1901-1988)
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i pisał, w tym mnóstwo wierszy. Jeden  
z nich, żartobliwo-ironiczny (zamiesz-
czamy go na sąsiedniej stronie) poświęcił 
właśnie wsi Wiązowna.

Pani Beata, snując opowieść o swym 
ojcu, dodaje jeszcze:

– Ojciec zawsze poświęcał mi dużo 
czasu. Kiedy byłam dzieckiem, każdego 
wieczora czytał mi przed snem jeden roz-
dział z książki będącej klasyką literatury 
młodzieżowej – Juliusza Verne`a, Marka 
Twain`a lub Aleksandra Dumasa. A w se-
zonie wiosenno-letnim w każdą niedzie-
lę zabierał na wycieczkę po okolicach 
Warszawy. Wsiadaliśmy do pociągu pod-
miejskiego i zgodnie z wcześniej opraco- 
wanym planem wysiadaliśmy na jednej 
ze stacyjek, po czym przez lasy i pola szli-
śmy do innej stacji, zwiedzając okolicę. 
Ojciec brał ze sobą przenośną kuchenkę 
spirytusową, na której gotował barszcz 
na wodzie zaczerpniętej z przepływającej 
rzeczki. Posiliwszy się na łonie przyrody, 
szliśmy dalej, i na jednej z kolejnych sta-
cyjek wsiadaliśmy do pociągu, którym 
wracaliśmy do Warszawy.

Państwo Sosnowscy przygotowują 
edycje dwóch następnych książek. Będą 
to kolejne wspomnienia Kazimierza So-
kołowskiego, tym razem od okresu dzie-
cięcego do roku 1956, oraz wspomnienia 
jego dziadka, Andrzeja Świętochowskie-
go, z lat 1844-1871. Świętochowski, ab-
solwent szkoły średniej w Kielcach (tej 
samej, którą ukończył Stefan Żeromski) 
oraz warszawskiej Szkoły Głównej, przy-
jaciel Adolfa Dygasińskiego, był jednym 
z dyrektorów założonego przez Leopol-
da Kronenberga Warszawskiego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń od Ognia. Był tak-
że współautorem opracowanego razem  
z Wacławem Nałkowskim (ojcem Zo-
fii, autorki „Granicy” i „Domu kobiet”) 
Wielkiego Atlasu Geograficznego Świata.

  PIOTR KITRASIEWICZ

Wiązowna
To wcale nie są żarty,
lecz kto z was to doceni,
że urlop z rzędu czwarty
spędzam w pobliżu Mieni.

Był ze mnie ptak wędrowny,
Po świecie oblatany.
Dziś jestem do Wiązowny
przykuty jak do ściany.

W Wiązownie nie jest pięknie,
choć mogłoby być brzydziej.
Gdy w duszy coś tam jęknie,
to się do lasu idzie.

Mienia w meandrach płynie,
lecz kudy jej do rzeki!
Jagody i łochynie
masz pośród drzew kalekich.

Piaski i torfowiska,
sosny, brzozy i wrzosy,
ciemnej zieleni miska
i hałas bliskiej szosy.

Tu żadna leśna skarpa
nie zbiega do jeziora.
Lesiste grzbiety Karpat
odnaleźć tu nie pora.

Wsadzono tu jak w matnię
mnie, górskich perci śmiałka.
Na lata me ostatnie 
Została leśna działka.

Dlaczego tak się stało,
mówiłem wiele razy:
lokata kapitału
i dla teściowej azyl.
 1978

Leta
Kiedy opuszczę świat na zawsze,
ostatnią porzuciwszy przystań,
to mi napiszcie w nekrologu:
ekonomista-publicysta.

Wydałem (wpierw je napisawszy)
trzynaście książek (dużych broszur),
nie licząc tych, co z różnych przyczyn
znalazły się, niestety, w koszu.

A oprócz nich są całe setki
Ekonomicznych artykułów,
w których nie głowa byłą mocna,
ale wywodów prostych tułów.

Prócz honorariów cóż mi dały
i książki te, i artykuły?
Czasem mi trochę pomagały,
a czasem mi opinie psuły?

Com czuł i widział, to pisałem,
w swych wypowiedziach jasny, szczery
i powtarzałem do znudzenia,
że dwa i dwa to zawsze cztery.

Artykułami i książkami
niczego nigdzie nie zmieniłem.
Trzeba do tego mieć pomysły,
a w nich przekonującą siłę.

Zanim trumnę opuszczą
w grobu zimną sypialnię,
ktoś z bliskich lub znajomych
mówkę, być może, palnie.

O zasługach? Nic z tego.
O wyczynach? Skąd znowu.
Osąd będzie z dystansem:
sprawiedliwie, rzeczowo.

Ksiądz, być może, kropidłem
Ciemną trumnę pochlapie.
I tak skończy się podróż
na cmentarnym etapie.

Uwolniwszy się wreszcie
z Powązek wąski alej,
ludzie wrócą do życia,
co potoczy się dalej.

I tylko raz do roku  
– pierwszego listopada  
– złożą na grobie wianek
(inaczej nie wypada).

W tym dniu deszcz zwykle siąpi,
wiatr liście z grobów zmiata…
– Sic transit gloria mundi!
Tak mija sława świata…
             1979
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Niesamowite postępy
postępy i liczymy, że dostarczy nam wielu radości na następ-
nych turniejach. Seniorzy pokonali na własnym boisku druży-
nę KS Puznówka, aż 3:0. Wspaniałe spotkanie rozegrał Piotr 
Wójcik, który miał asystę przy wszystkich bramkach. Wielkie 
brawa należą się całej drużynie, zwłaszcza, że nie załamała się 
po nienajlepszym występie w Otwocku. Najbardziej cieszy nas 
zaangażowanie zawodników na treningach oraz przyjacielska 
atmosfera jaka panuje w drużynie.
 PAWEŁ ORLIŃSKI

W sobotę 12 października 2013 r., młodzi piłkarze  
z rocznika 2005/2007 oraz seniorzy ADVIT-u Wiązowna 
odnieśli sukcesy na boiskach w Garwolinie (dzieci)  
oraz w Wiązownie (seniorzy). 

Pewna wygrana 
na Mazurach

Jest to cenne zwycięstwo, gdyż drużyna z Piszu jest jedną 
z tych, która będzie  z nami bezpośrednio rywalizowała o 
utrzymanie się w tych prestiżowych rozgrywkach. Mecz 

od początku układał się po naszej myśli, po 4 singlach było 3:1 
dla Wiązowny, a po kolejnych dwóch deblach było 5:1 i wie-
dzieliśmy już, że tego meczu nie przegramy. Pomimo głośnego 
dopingu Burmistrza Piszu oraz miejscowych kibiców drużyna 

z Mazur przegrała z Wiązowną 3:7. Pierwsze punkty  cieszą,  
ale to dopiero początek rozgrywek. 

Wyjazd do pięknego Piszu był współfinansowany przez 
Gminę Wiązowna za co serdecznie dziękujemy.

 TRENERZY GKTS

Dzieci rozegrały kolejne mecze w ramach Turniejów 
Żaki U9, gdzie na boisku w Garwolinie pokonały 
drużynę OKS Otwock 5:2 oraz nieznacznie przegra-

ły z faworytem z Garwolina 1-3. Drużyna robi niesamowite 

Na wyjazdowym meczu II ligi mężczyzn  drużyna  
z Wiązowny pokonała wysoko drużynę  
z Mazur Pisz Telmex Piłeczki 7:3.  
 

Podziękowanie 
Kończy się bardzo bogaty w imprezy sportowe rok w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. 
Odbyły się dwie duże, masowe imprezy biegowe, Mistrzostwa Szkoły w skoku wzwyż, koszykówce i piłce 
ręcznej. Sztandarową imprezą były „Czwartki Lekkoatletyczne”. Głównym organizatorem był UKS „Smoki”, 
finansowany głównie przez Urząd Gminy Wiązowna. To dzięki wsparciu finansowemu gminy ok. 500 dziewcząt 
i chłopców mogło doskonalić swoją formę sportową oraz zdrowo i bezpiecznie spędzać czas. 
Serdeczne podziękowania dla Pani Wójt Anny Bętkowskiej i Urzędu Gminy składają dyrekcja, nauczyciele  
i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa oraz Zarząd UKS „Smoki”. 

Zenon Kwiatkowski
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66
Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28

Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)
 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Oczyszczalnia ścieków w Emowie 
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin) 
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134 
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck) 
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113 
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736 
(Wiązowna Kościelna, Radiówek) 
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743 
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy   112

Ważne telefony

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Anna Bętkowska
Małgorzata Paduch
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo  
redagowania nadesłanych tekstów  
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.
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Żegnaj lato, witaj jesień!
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Relacja

Aktywność i integracja mają sens

Celem spotkania było wzajem-
ne poznanie się mieszkańców, 
porozmawianie z sąsiadami  
i współmieszkańcami o tym,  

co warto zrobić we własnej miejscowości 
dla samych siebie, aby się tu lepiej żyło. 
Rozegrano także konkurencje sprawno-
ściowe, artystyczne, prozdrowotne, edu-
kacyjne oraz z wiedzy o „małej ojczyź-
nie” czyli Wiązownie, dokonując wyboru 
„Wiązowianki i Wiązowianina Gminnego 
2013”. Inna konkurencja polegała na 
utworzeniu z różnokolorowych chust naj-
dłuższego „łańcucha przyjaźni”.

– W ramach inicjatyw lokalnych,  
pomocy sąsiedzkiej i współpracy dzieje 
się mnóstwo dobrego w lokalnych spo-
łecznościach. To spotkanie miało być 
właśnie szansą na integrację i aktywność 
na rzecz dobra wspólnego. Dziś często nie 
znamy sąsiadów, nie wychodzimy poza 
własne ogrodzenie i mijamy się jak nie-
znajomi, to warto przerwać, razem zro-
bimy więcej. Cieszymy się z tych miesz-
kańców, którzy przyszli i spędzili z nami 
kilka godzin. Wiemy, że takie spotkania 
mają sens i są rzeczywiście potrzebne, 
zachęcamy do współpracy – mówili 
członkowie komitetu organizacyjnego, 
w skład którego weszli: Barbara Hoch-
-Szwedo, Olga Prochorow, Alicja Fecz-
ko, Dorota Pliszczyńska, Agnieszka Rak, 
Danuta Milewska, Marlena Gałkowska, 

DZIKOWSCY, a także wiązowskiej jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej, Po-
licji, Wydziałowi Technicznemu Urzędu 
Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej.  

 PK

Tadeusz Milewski, Jerzy Pokrywczyński, 
Grzegorz Łysik, Anna Bętkowska.

Organizatorzy dziękują sponsorom 
imprezy: firmom KOTWICA Andrzej 
Godlewski, LEKARO, NOVUM Przy-
prawy, Piekarni Paweł i Urszula RA- 

Pod hasłem „Wiązowna Gminna  
– Nasza Wieś” w sobotę  
19 października w Wiązownie  
na gościnnym placu Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego  
odbyło się „I Aktywizująco-
Integracyjne Spotkanie Mieszkańców 
Sołectwa Wiązowna Gminna”. 
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