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Drodzy czytelnicy.
Wielu z nas słowo wakacje przywołuje uśmiech na twarzy. Wracają wspomnienia z ubiegłych lat lub oczami wyobraźni widzimy te, które już mamy zaplanowane.
Wakacje

to

świetny

czas,

który

możemy

spędzić

na

leniwo

albo

wykorzystać

bardzo kreatywnie. Postarajmy się, aby tegoroczne były wykorzystane co do każdej
minuty. Może pokuśmy się o aktywności, jakich nigdy nie robiliśmy, a bardzo byśmy
chcieli. Może to być nowy sport, np. lot paralotnią, lot balonem, jazda konna zy też
gra w golfa. Wybierz się w miejsca, w których dawno nie byłeś, albo których nigdy nie
widziałeś, a bardzo chciałeś je zobaczyć - np. piękny wodospad czy też wysoka góra.
Poczuj, że każdy dzień jest warty Twojej uwagi i żyj nim teraz, bo jutro już go nie będzie.
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Moim kolejnym marzeniem jest

zostać mistrzem świata…
Złoty medal w konkurencji klasyczna fryzura męska ze strzyżeniem i brązowy medal w kategorii kreatywna fryzura męska.
O swojej ciężkiej walce i długiej drodze do sukcesu oraz kolejnych planowanych zmaganiach, opowiada mistrzyni Europy
w strzyżeniu męskim – Katarzyna Jarzębska.
Kiedy zaczęła Pani swoją przygodę z fryzjerstwem?
W zawodzie pracuję od 20 lat, jednak moja przygoda z fryzjerstwem zaczęła się dużo wcześniej,
gdy byłam jeszcze nastolatką, a to za sprawą mojej starszej siostry, która jako pierwsza rozpoczęła
naukę i pracę w tym zawodzie. Podpatrywałam ją,
nierzadko pomagałam. Wówczas odkryłam w sobie pasję do fryzjerstwa, która towarzyszy mi do
dziś. Czasem również byłam jej modelką, na której
sprawdzała swoje umiejętności, wykonując różne
zabiegi na moich włosach, co – nie ukrywam –
przynosiło czasem zabawne rezultaty i nawet
teraz, gdy to wspominamy, uśmiech pojawia się
na naszych twarzach.
Czy ten zawód od początku dawał Pani satysfakcję?
Od samego początku ta praca dawała mi wielką
satysfakcję i do chwili obecnej tak jest, a to
głównie za sprawą moich wspaniałych klientek
i klientów, którzy wielokrotnie w różny sposób okazują zadowolenie ze świadczonych przeze mnie
usług. To dzięki nim i ich wspaniałym gestom
utwierdzam się w tym, że to, co robię, ma sens.
Czy ta branża jest trudna i co trzeba robić, żeby
wyróżniać się na tle konkurencji?
Nie od dziś wszystkim wiadomo, że branża,
w której funkcjonuję, jest bardzo ciężka nie tylko
za sprawą dużej konkurencji, ale wciąż zmienia-

jących się trendów i mody, za którą wciąż trzeba
nadążać, aby nie zostać w tyle. Ponadto od
fryzjera klienci wymagają też kreatywności oraz
wysokiego poziomu świadczonych usług. Dlatego
ja od samego początku swojej pracy zawodowej
postawiłam na rozwój i pracę z najlepszymi,
uczestnicząc w ciągłych szkoleniach i podnosząc
swojej umiejętności, między innymi kończąc
najlepsze akademie światowe takie jak Vidal
Sasson czy Toni&Guy. Szkoliłam się również w akademiach krajowych i mimo swoich osiągnięć nie
spoczęłam na laurach, ponieważ przez cały czas
regularnie uczestniczę w różnych szkoleniach, pokazach, podążając za modą i szukając inspiracji.
Co skłoniło panią do podjęcia wyzwania, jakim
jest udział w mistrzostwach?
Od samego początku mojej drogi zawodowej
marzyłam o tym, aby móc kiedyś startować
w konkursach i mistrzostwach fryzjerskich. Zawsze wyjeżdżając na branżowe targi, obserwowałam innych fryzjerów, którzy rywalizowali między
sobą i zazdrościłam im poziomu, jaki prezentowali.
Z uwagi na fakt, że jako nastolatka byłam aktywna sportowo i brałam udział w różnych zawodach,
pozostała u mnie jakaś żyłka do rywalizacji i stąd
moja chęć do startów. Ponadto jestem osobą,
która zawsze stawia sobie jakieś cele i staram się
do nich dążyć, i tak w końcu dojrzałam do tego,
aby spróbować swoich sił, konkurując z innymi
fryzjerami. Początkowo była to rywalizacja na

rynku lokalnym, gdzie kilka lat temu w plebiscycie
„Złote Nożyce” organizowanym przez miejscową
gazetę, jako salon zajęliśmy pierwsze miejsce.
Kolejne już poważniejsze imprezy to rok 2019, gdy
w Plebiscycie „Mistrzowie Urody” obejmującym
całe województwo mazowieckie i Warszawę zwyciężyłam w kategorii Fryzjer Roku, a w kategorii
Salon Fryzjerski Roku uplasowałam się na drugim
miejscu. Dopiero po tym moja droga konkursowa nabrała już znacznego rozpędu, ponieważ
niedługo po tym, na jednym ze szkoleń zostałam
zauważona przez czterokrotnego Mistrza Świata
we Fryzjerstwie Andrzeja Matrackiego, który był
jednocześnie trenerem Fryzjerskiej Kadry Polski.
Wówczas obserwując moje umiejętności, zaproponował mi współpracę, która trwa do dziś. Rozpoczęłam po tym już swoje treningi w Olsztynie,
które odbywały się praktycznie w każdy weekend,
a dodatkowo w tygodniu po pracy ćwiczyłam
w salonie do późnych godzin nocnych. Efekty tej
ciężkiej pracy widoczne były już po kilku miesiącach, gdyż w lutym 2020 roku otrzymałam nominację do Fryzjerskiej Kadry Polski, co jednocześnie
oznaczało start na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego w Paryżu. Wówczas było to
dla mnie niesamowite osiągnięcie. Już w trakcie
przygotowań do mistrzostw w międzyczasie
zajęłam pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie, zdobywając Złoty Puchar Ogólnopolskiej
Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej. Kolejny etap to
już sam start w Mistrzostwach Świata, w których
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startowało ponad dwa tysiące fryzjerów z całego
świata. Na tej imprezie w swoich kategoriach
zajęłam kolejno dziewiąte i dziesiąte miejsce,
gdzie w każdej z tych kategorii startowało około
100 osób. Jak na pierwszy start na imprezie takiej
rangi byłam bardzo zadowolona ze swojego występu i mobilizowało mnie to do dalszych jeszcze
intensywniejszych treningów, co zaowocowało
tym ostatnim i jednocześnie największym w mojej
karierze zawodowej sukcesem.
Co udało się na nich osiągnąć i ile czasu trzeba
pracować, aby zdobyć takie tytuły?
Organizatorem Otwartych Mistrzostw Europy,
w których brałam udział, jest największa organizacja fryzjerska na świecie OMC Hairworld, która
skupia fryzjerów z ponad pięćdziesięciu krajów.
Z uwagi na otwartą formułę w mistrzostwach
brali udział nie tylko fryzjerzy z Europy, ale też
z państw innych kontynentów, takich jak Japonia,
Chiny, Kanada czy Stany Zjednoczone. W sumie
zarejestrowanych było około 1000 zawodników,
a w moich konkurencjach rywalizowało po czterdziestu fryzjerów.
Złoty medal w konkurencji klasyczna fryzura męska ze strzyżeniem i brązowy medal w kategorii
kreatywna fryzura męska poprzedziły dwa lata
ciężkiej pracy ukierunkowanej na moje kategorie.
To nie tylko dwa ostatnie lata treningów, ale tak
naprawę całe dwadzieścia lat mojego zawodowego doświadczenia okazało się być niezbędne
w tych przygotowaniach, gdyż na treningach od
samego początku korzystałam ze zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności.
Od samego początku, gdy podjęłam współpracę
z Mistrzem Andrzejem Matrackim, mam duże
wsparcie ze strony męża, który dopinguje mnie
w tym co robię, a nawet czasem mnie mobilizuje. Poprzez moje przygotowania do konkursów
spadło na niego dużo więcej obowiązków niż miał
dotychczas, jednak jakoś sobie z tym radzi, dzięki
czemu mogę spełniać swoje marzenia.
Co było najtrudniejsze w podjętym wyzwaniu?
Najtrudniejsze w tych przygotowaniach było
pogodzenie ze sobą pracy w salonie z klientami,
treningów oraz życia rodzinnego, ale udało się.
Wyglądało to w ten sposób, że w tygodniu po
pracy na dwie lub trzy godziny wracałam do
domu, aby zająć się synkiem i pobyć z rodziną,
a wieczorem, gdy wszyscy szli spać, ja schodziłam

Fot. Rafał Zdziebłowski

do salonu, który na szczęście znajduje się w tym
samym budynku i ćwiczyłam do późnych godzin
nocnych. Efekty prac w postaci zdjęć na bieżąco
przesyłałam do trenera. Następnie były przez niego omawiane i ukierunkowywał mnie, przekazując
wskazówki na dalsze treningi. Oprócz tego weekendy spędzałam w Olsztynie, gdzie odbywały się
treningi, które trwały nawet po dziesięć godzin,
ale jak widać, było warto.
Czym dla Pani jest ten tytuł?
Tytuł Mistrzyni Europy jest wielkim osiągnięciem
i na pewno wiele dla mnie znaczy. Gdy rozpoczynałam swoje treningi przygotowujące do
mistrzostw, nawet nie przyszłoby mi do głowy,
że mogę osiągnąć tak wielki sukces, o którym
marzy chyba każdy fryzjer. Dlatego w tym miejscu
jeszcze raz chcę podziękować trenerowi za
cierpliwość, przekazaną wiedzę i przygotowanie.
Podziękowania należą się też juniorom i seniorom
z Fryzjerskiej Kadry Polski za wspaniałą atmosferę,
jaką tworzyli na treningach.
Cele, jakie wyznaczyłam sobie jeszcze na ten rok,
to start w Mistrzostwach Polski oraz w Mistrzostwach Świata, a życzyłabym sobie, aby wszyscy
trzymali za mnie kciuki i wspierali mnie w realizacji tych planów.
Rozmawiała Marta Pietrzak
Fot. Rafał Zdziebłowski
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O Mazowszu wie wszystko
Z Adamem Krzysztofem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, politykiem samorządowcem i lekarzem rozmawia Wanda Cymerman.
W latach 1991–2001 był senatorem II, III i IV kadencji, w latach 1993–1997
marszałkiem Senatu III kadencji, od 2001 Marszałek Województwa
Mazowieckiego, od 2015 wiceprezes PSL...

fot. archiwum UMWM w Warszawie
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Od ponad roku przeżywamy trudny okres
związany z pandemią i obostrzeniami, dodatkowo rolnicy północnego Mazowsza od dawna
borykają się z problemami związanymi z występowaniem choroby świń ASF, a ostatnio doszło
do rozwoju zjadliwej grypy ptaków. W tej trudnej
sytuacji kompetencje Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego krzyżują się, jak choćby
w szpitalach zarządzanych przez powiaty, które
w drodze rozporządzenia wojewody zostały
przekształcone w szpitale dla osób chorych na
Covid-19. Jak w tak trudnej sytuacji wygląda ta
współpraca między obu strukturami?
Jeśli chodzi o kwestię epidemii choroby ptactwa,
ptasiej grypy, samorząd województwa nie ma
w tej sprawie żadnych kompetencji. Wszystko odbywa się na poziomie służb weterynaryjnych, czyli służb państwowych, poprzez urząd wojewódzki,
a także wojewódzkiego i powiatowych inspektorów sanitarnych. Natomiast w zakresie zdrowia
inne są kompetencje administracji rządowej, inne
samorządowej. Spośród ponad 100 szpitali na
Mazowszu samorząd województwa mazowieckiego prowadzi 26 szpitali i placówek medycznych.
W momencie wybuchu pandemii uruchomiliśmy
projekt unijny, w ramach którego dofinansowaliśmy zakup sprzętu i środków ochrony osobistej
dla 70 szpitali – nie tylko tych wojewódzkich,
ale pomogliśmy też placówkom miejskim,
powiatowym czy resortowym jak MSWiA. Dzięki
temu projektowi wsparcie otrzymało również
pięć stacji pogotowia ratunkowego. W ramach
naszego regionalnego programu operacyjnego
wygenerowaliśmy do tej pory 360 mln zł na to,
co niezbędne w walce z COVID-19. Doposażyliśmy
placówki m.in. w sprzęt ratujący życie – respiratory, defibrylatory, wyposażenie ośrodków
intensywnej terapii, ale też środki ochrony
osobistej – maseczki, rękawiczki, fartuchy czy
kombinezony. Zakupiliśmy także ambulanse
dla stacji pogotowia ratunkowego w Siedlcach,
Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Warszawie, a także
dostarczyliśmy sprzęt diagnostyczny, jak mobilne
rentgeny czy aparaty do tomografii komputerowej. Te zakupy realizujemy nadal. Projekt przeprowadzamy w dialogu ze strukturami urzędu
wojewódzkiego. Został do tego powołany specjalny zespół, rodzaj komitetu, w którym znaleźli się
przedstawiciele wojewody i naszego urzędu. Ta
współpraca układa się dobrze, prawidłowo, także
jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówek, dla
których organem prowadzącym jest samorząd
województwa. Oczywiście napotykaliśmy także na
sytuacje, w których nie do końca się zgadzaliśmy.
Newralgicznymi momentami były zwłaszcza kwestie zwiększania liczby łóżek covidowych. Często
szpitale decyzją administracyjną były zobowiązywane do tego, żeby kolejne oddziały przemieniać
w oddziały covidowe, a nie było to możliwe tak
szybko, jak oczekiwałby wojewoda. Braliśmy też

udział wspólnie ze strukturami państwowymi w tworzeniu szpitali tymczasowych
finansowanych z budżetu Urzędu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Część
tych placówek była powoływana wspólnie
z naszymi ośrodkami. Tak było w Płocku, Ostrołęce i Siedlcach,. Podsumowując, w epidemii
ta współpraca była racjonalna, rzeczowa, oparta
na merytorycznej dyskusji.
Są inne obszary, w których zazębiają się interesy
dwóch stron, państwowej i samorządowej. Mam
na myśli na przykład inwestycje drogowe… Część
dróg jest krajowa, cześć samorządowa. Samorządy powiatowe i gminne zgłaszają się do służb
urzędu marszałkowskiego z prośbą o środki,
jak na tym polu układa się współpraca? Czy są
planowane jakieś wspólne inwestycje?
To dość skomplikowany system. Są drogi gminne,
powiatowe, wojewódzkie. Są oczywiście drogi
krajowe, szybkiego ruchu i autostrady. Te ostatnie
są w gestii rządowej. Pamiętajmy jednak, że na
Mazowszu mamy ok. 50 tysięcy kilometrów dróg.
Przez niektóre gminy przechodzi zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, ale są i takie, w których tych
kilometrów jest i 200. Podobnie jest z powiatami.
Jeśli zaś chodzi o drogi wojewódzkie, za których
utrzymanie odpowiada właśnie samorząd Mazowsza, mamy ich w naszym regionie około 3 tys. km.
Co roku remonty i rozbudowy dróg wojewódzkich
stanowią jedną z największych pozycji w naszym
budżecie. Tylko w tym roku przeznaczymy na ten
cel ponad 400 mln zł. W naszej pracy kierujemy
się zasadą solidarności, pomocniczości. Jeśli
któryś z samorządów nie może sobie poradzić,
staramy się pomoc mu finansowo w realizacji tej
inwestycji. Robimy to poprzez różnego rodzaju
programy, jak np. program wsparcia dróg lokalnych ważnych dla produkcji rolniczej, do którego
dokładamy środki z własnego budżetu. Realizujemy także nasz autorski instrument wsparcia
zrównoważonego rozwoju, w ramach którego dofinansowujemy inwestycje na drogach gminnych
i powiatowych. Ostatnio na przykład w powiecie
mławskim, w gminie Stupsk, modernizację drogi
dofinansowaliśmy kwotą 4 mln zł. Tu zadziałała
zasada pomocniczości. Pomoc jednego samorządu dla drugiego. Będziemy także wspierać
budowę obwodnicy Mławy. To inwestycja na
styku dróg krajowych i autostrad, gdzie musimy
tak zsynchronizować wszystko, by przy okazji
olbrzymiej przebudowy drogi szybkiego ruchu
nr 7, zbudować w tym samym czasie obwodnicę
miasta. Poza środkami własnymi mamy również
do dyspozycji pieniądze unijne. Ostatnio podpisaliśmy z władzami Przasnysza umowę na wsparcie
unijne budowy dróg dojazdowych do strefy
aktywności gospodarczej w Przasnyszu. Dwa duże
projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad
130 mln zł. Również i w tym aspekcie sprawdza
się współpraca z lokalnymi samorządami.
Wspomniał pan kilkakrotnie o środkach unijnych.
Obecnie głośnym tematem są pieniądze
z Unii na odbudowę, na Nowy Plan. Jak w tym zakresie będzie wyglądała współpraca? Czy Urząd
Marszałkowski jest w ogóle brany pod uwagę,
jest zaproszony do współpracy przy pozyskiwaniu
tych środków, ich podziale?
Mazowsze rozwija się bardzo dynamicznie. Dawno
temu przewidzieliśmy, że przyjdzie taki moment,
w którym Mazowsze będzie miało na tyle wysokie

wskaźniki wzrostu gospodarczego i produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, że jako całość będzie mogło liczyć na bardzo małą pomoc
unijną, z polityki spójności. Na czym to polega?
Całe Mazowsze jest regionem, który wytwarza
blisko 24 proc. polskiego produktu krajowego
brutto. W przeliczeniu na złotówki, to jest ok. 110
mld euro. Na skutek koncentracji przedsiębiorstw
w obrębie Warszawy i w jej obszarze metropolitalnym, czyli w 9 otaczających powiatach, z tych 110
mld euro, ponad 80 proc. wytwarzane jest w obszarze metropolitalnym. Powoduje to, że dzisiaj te
wskaźniki mamy takie, że produkt brutto obszaru
metropolitalnego na głowę mieszkańca znacznie
przekracza średnią unijną. Jest na poziomie 160
proc. średniej unijnej. Pozostałe 32 powiaty i 244
gminy, w tym powiaty mławski, żuromiński i całe
północne Mazowsze mają produkt krajowy brutto
na głowę mieszkańca na poziomie 60 proc.
średniej unijnej. Czyli mamy w jednym obszarze
administracyjnym – lepiej rozwinięte centrum
i słabiej rozwinięty obszar poza metropolią. My
to przewidzieliśmy. I podjęliśmy odpowiednie
kroki. Gdybyśmy nie przekonali polskiego rządu
i struktur europejskich i nie podzielili województwa statystycznie, to dzisiaj dostalibyśmy
naprawdę śladowe wsparcie unijne w ramach
polityki spójności. Już w 2016 r. złożyliśmy wnioski
do polskiego rządu, i polski rząd złożył je do
struktur europejskich. A od 1 stycznia 2018 roku
mamy już w obrębie jednego administracyjnie
województwa mazowieckiego dwa regiony statystyczne. Lepiej rozwinięty metropolitalny i słabiej
rozwiniętą pozostałą część. Dzięki temu dla Polski
naliczono pieniądze w ramach polityki spójności
nie na szesnaście województw, jak do tej pory,
tylko na 17 regionów. W ten sposób uratowaliśmy
dla Polski i dla Mazowsza, moim zdaniem, ponad
1,5 miliarda euro.
Te środki są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego czy Urzędu Wojewódzkiego?
Na całą politykę spójności zostało przeznaczonych blisko 69 mld euro. Propozycja jest taka,
żeby 40 proc. tych środków było do podziału
na poziomie regionalnym, żeby zarządzały nimi
samorządy województw. To jest dokładnie 29
mld euro. A pozostałymi 40 mld euro miałaby
zarządzać strona rządowa poprzez tzw. programy operacyjne krajowe. Niestety, tu są duże
problemy w porozumieniu się. Zasady umowy
partnerstwa wymuszają dialog między strukturami samorządowymi i rządowymi. Niestety, nas
nie zapytano, kiedy dzielono te 29 mld euro. Trzy
czwarte tych środków zostało już podzielonych.
22 mld euro zostały przeznaczone dla regionów,
a ponad 7 mld euro rząd zostawił sobie jako rezerwę i tak naprawdę nie wiadomo na co zostaną
one przeznaczone. W przypadku Mazowsza rząd
zaproponował na część słabiej rozwiniętą 1 mld
555 mln euro, a na lepiej rozwiniętą tylko 111
mln euro. Niestety, zabrakło tutaj dialogu, tego
wstępnego porozumienia. W zeszłym tygodniu
Mazowsze jako ostatnie województwo odbyło
konsultacje z rządem. Zwracaliśmy uwagę, że są
nieprawidłowości i że te propozycje podziału pieniędzy powinny być konsultowane. Określiliśmy
także, że oczekujemy co najmniej miliarda euro
z rezerwy, dla części centralnej. Takie przesunięcia są możliwe i potrzebne, ponieważ za te 111
mln euro nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Region
stołeczny obejmuje 3 mln ludzi, 10 powiatów
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z Warszawą i 70 gmin, dodatkowo jest
tu największa koncentracja przedsiębiorstw.
Ale będą też inne pieniądze unijne…
Program odbudowy kraju, a dokładnie program odbudowy Europy został
zbudowany na skutek pandemii
Covid-19. W całej Europie wynosi 750
mld euro. W tym dla naszego kraju
jest przewidziane ok. 23 mld euro
w formie dotacji, czyli bezzwrotnych
pieniędzy i ok. 33 mld euro w postaci
pożyczek i kredytów. Po ratyfikacji
w Sejmie, toczy się dyskusja w Senacie, jak zabezpieczyć te pieniądze,
żeby te 55 mld euro dodatkowych
dla Polski było wydawanych według
standardów europejskich, pod
nadzorem społecznym. Aby rząd nie
potraktował ich jak fundusz wyborczy
Prawa i Sprawiedliwości. Stąd jest
cała emocjonująca dyskusja.
- Ile trafi na Mazowsze?
- Ile z tych pieniędzy trafi do województwa mazowieckiego, nie wiemy.
Dodatkowa informacja, dobra dla Mazowsza, jest taka, że po wieloletnich
zabiegach udało się doprowadzić do
sytuacji, w której ta poza metropolitalna część, czyli 32 powiaty i 244
fot.archiwum UMWM w Warszawie, Marszałek z przedstawicielami powiatu mławskiego podpisuje umowę na 4 mln zł dofinansowania
gminy będą objęte programem
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2326W
operacyjnym Polska Wschodnia. Do
Wiśniewo-Wola Szydłowska
tej pory obejmował on tylko pięć
województw, czyli warmińsko-mawieckie, bez centrum, bez serca. Wszystkie drogi
środowiska, turystyki. Jest jeszcze bardzo duży
zurskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie
prowadzą u nas do Warszawy. Stolica w Radomiu? cel – cyfryzacja. Jesteśmy w trakcie bardzo
i lubelskie. A teraz, na skutek naszych starań,
Mieszkańcy Mławy, Ostrołęki, chcąc pojechać
dynamicznego rozwoju, wręcz rewolucji cyfrowej.
udało się dopisać region mazowiecki pozamedo stolicy województwa i tak jechaliby przez
Znaczące środki zostaną więc przeznaczone na
tropolitalny. Dla tych 6 regionów jest dodatkowa
Warszawę… Absurd. Politycy rządzącej partii się
ucyfrowienie gospodarcze. Piątym celem jest
kwota w ramach polityki spójności 2,5 mld euro.
uparli, bo widzą w takim rozwiązaniu możliwość
polityka społeczna, polegająca m.in. na tworzeniu
Będą również programy i konkursy krajowe, do
objęcia stanowisk. I to jest prawdziwy powód
miejsc pracy, pomocy osobom niepełnosprawktórych będziemy mogli zgłaszać całe północne
chęci podziału naszego województwa.
nym, seniorom. Tu będzie realizowany Europejski
Mazowsze. Gdyby udało się te środki sprawiedliFundusz Społeczny. Rolnictwo jest finansowane
wie podzielić, to dodatkowo byłoby jeszcze ok.
Mówiliśmy o finansach unijnych… Weszliśmy
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Tu będzie uru400 mln euro dla Polski wschodniej. Reasumując,
w nowy okres rozliczeniowy.
chomiony tzw. drugi filar, czyli program rozwoju
dzisiaj na stole jest propozycja ok. 2 mld euro dla
Budżety Unii Europejskiej są siedmioletnie.
obszarów wiejskich. To nie będą rzeczy supernoMazowsza, ale my uważamy, że to jest absolutW ramach tych budżetów realizowane są wszystwe, będziemy kontynuowali cele, które rozpoczęnie niewystarczające ze względu na śladowe
kie polityki UE jak polityka spójności, wspólna
liśmy we właśnie kończącym się okresie.
wsparcie dla obszaru metropolitalnego Warszawy, polityka rolna i inne. Ten budżet, który właśnie
gdzie mieszkają 3 mln ludzi, a na pozostałej częrealizujemy, pochodzi z lat 2014-2020. Natomiast
Co szczególnie leży panu na sercu, żeby się
ści 2,4 mln. Po drugie - to w stolicy jest najwiękbudżet na następne lata 2021-2027 jeszcze nie
udało?
sza koncentracja uczelni wyższych i instytutów
jest uruchomiony, trwa proces negocjacyjny.
Wszystko. Zależy mi, żeby Mazowsze wciąż było
naukowo-badawczych, a także firm. Z 870 tysięcy Program odbudowy ma krótszą perspektywę, nie
liderem rozwoju nie tylko w Polsce, ale w całej
firm zarejestrowanych na Mazowszu, 650 tysięcy
jest związany bezpośrednio z budżetem, który
Europie. Chciałbym, żebyśmy byli regionem z jedulokowanych jest w obszarze metropolitalnym.
wynosi ok. 1 bilion 100 miliardów euro. Natomiast
nej strony konkurencyjnym, dobrze rozwiniętym
Tam jest też najwięcej organizacji pozarządoprogram odbudowy Europy to 750 mld euro
gospodarczo, ale też takim, w którym bardzo
wych – kilkanaście tysięcy. Teraz musimy bardzo
dodatkowych środków.
dobrze się ludziom żyje – bezpiecznie, z dobrą
zabiegać o to, żeby uzupełnić te środki unijne,
ochroną zdrowia, przyjazną edukacją. To są
żeby sytuacja się nie odwróciła. Tym bardziej, że
Dysponentem bardzo wielu środków z unijnego
normalne cele rozwojowe, które powinny nam
obszar warszawski też nie jest jednorodny. Powia- budżetu jest Urząd Marszałkowski, zwłaszcza
towarzyszyć.
ty wschodnie, jak miński, otwocki czy wołomiński
przeznaczonych na ochronę środowiska, na
Chciałbym uratować i rozwinąć port lotniczy
mają wskaźniki podobne do powiatów siedleckie- drogi. W nowym budżecie będzie miał również
w Modlinie, który jest skutecznie od lat blokogo czy ostrołęckiego. Musimy zadbać o to, żeby
swój udział. Czy w dalszym ciągu główny nacisk
wany przez administrację rządową. Chciałbym
w dalszym ciągu można było wspierać i samorząbędzie położony na ochronę środowiska?
przywrócić transport publiczny, są całe obszary
dy, i przedsiębiorców oraz organizacje pozarządo- Na dziś to jest ok. 1 mld 666 mln euro dla Mazowwykluczenia transportowego. Z wielu gmin
we, a także nadal prowadzić politykę spójności.
sza. Ale walczymy o dodatkowe środki. Uważam,
i mniejszych miejscowości nie można dojechać
że co najmniej na poziomie regionalnym powinno do większych ośrodków. Gdyby udało się przy
- Jak widać, teraz nie ma żadnego sensu, by
być to jeszcze 500 mln euro. Byłby to budżet
tym powiązać transport niskoemisyjny autobuadministracyjnie dzielić Mazowsze. Bo pieniądze
porównywalny z obecnym. Teraz mamy – 2 mld
sowy z kolejowym tam, gdzie jest to możliwe.
dla całego Mazowsza i tych dwóch przestrzeni są 100 mln. Unia określiła pięć głównych celów
Kolejnym priorytetem jest oczywiście gospodarka
już przyznane na poziomie UE. Gdybyśmy teraz
politycznych. Pierwszy, to oczywiście podniewodno-ściekowa. Na wsi jest pod tym względem
administracyjnie zaczęli dzielić nasz region, to
sienie konkurencyjności – cała sfera transferu
dramatycznie. Tylko ok. 40 proc. mieszkańców
nic byśmy nie zyskali, nawet pół euro więcej. Natechnologii do świata nauki, produkcji, wsparcie
ma dostęp do kanalizacji. Oczywistym celem jest
tomiast mielibyśmy podwójne koszty, dwa urzędy małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystko to,
czyste powietrze, w tym temacie potrzebujemy
wojewódzkie, dwa zarządy, dwie siedziby…
co jest związane z gospodarką i podnoszeniem
miliardów złotych. Niestety, całe województwo
- To byłby taki twór z dziurą w środku, jakby kokonkurencyjności, innowacyjności gospodarki.
jest zaliczane do stref, gdzie są przekroczenia
muś wyrwać serce. Warszawa to silnik napędowy,
Drugi – środowiskowy, w którym najważniejsze
zapylenia i gazów cieplarnianych. Jak widać tych
który wytwarza 80 proc. naszego PKB. Podzielić
jest ograniczenie zużycia energii, podniesienie
celów jest dużo.
to znaczy zrobić superbogate województwo
efektywności energetycznej, odnawialne źródła
oraz takiego przeciętniaka, który musiałby żyć
energii, ograniczenie zapylenia, emisji gazów
Dziękuję za rozmowę.
z jakiejś subwencji wyrównawczej, kierowanej
cieplarnianych, czyli to z czym wszyscy się zmaz tego bardzo bogatego centrum. Nie ma tu więc
gamy. Na pierwszy i drugi cel w sumie ma być
żadnej logiki. Trudno wyobrazić sobie rozwój
wydane 45 proc. wszystkich środków. Pozostałe
takiej przestrzeni, jaką jest województwo mazocele dotyczą obszarów kultury, różnorodności
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Na ratunek podrażnionej skóry

Każdy z nas chce mieć zdrową i piękną skórę. Jednak wymaga to od nas odpowiedniej pielęgnacji. Żeby pielęgnacja była właściwa, należy używać odpowiednich kosmetyków przeznaczonych do danego rodzaju skóry. Skóra zapewne odwdzięczy nam
się, gdy do jej pielęgnacji będziemy używali kosmetyków o neutralnym pH (około 4,7), bez parabenów. Inne mogą ją podrażniać i nadmiernie wysuszać. Jak chronić skórę twarzy i dłoni przed podrażnieniami? O tym opowiada dr Mariusz Borkowski.
Dr Mariusz Borkowski: Czasy, które mamy, pandemiczne czy można powiedzieć już postpandemiczne, spowodowały, że nasza skóra szczególnie
na twarzy i dłoniach została narażona na czynniki
powodujące wysuszenie skóry a tym samym
podrażnienia dające uczucie świądu. Wynika
to z faktu noszenia maseczek oraz stosowania
środków ochrony osobistej do dezynfekcji rąk czy
innych powierzchni i częstsze przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach z powodu izolacji
w skutek nałożonej kwarantanny. Efektem tego
jest konieczność stosowania bardzo dobrych
emolientów. Coraz częściej słyszymy: „moje
dziecko ma atopową skórę” lub „moja skóra jest
bardzo wrażliwa i sucha”. Można by rzec, że AZS
(atopowe zapalenie skóry) to jedna z towarzyszących nam chorób cywilizacyjnych.
Jest to po części odpowiedź na zanieczyszczone
środowisko, chemikalia, które są zawarte zarówno
w środkach myjących jak i piorących, tkaninach
jakie nosimy oraz kosmetykach, których używamy
na co dzień. Nasza skóra się buntuje i odpowiada
reakcją obronną w postaci wysuszenia, swędzenia
i innych przykrych dolegliwości. Szukamy pomocy
u dermatologa, przeszukujemy półki w aptekach
w celu znalezienia odpowiedniego kremu, który
ulży nam w naszych dolegliwościach.
Marta Pietrzak: Rynek przepełniony jest różnymi
dermokosmetykami do pielęgnacji wymagającej
skóry. Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego produktu?
Dr Mariusz Borkowski: Najważniejszy jest skład
produktu. Jednym z bardzo ważnych składników
który powinien znaleźć się w takim kremie to
ksylitol, który hamuje rozwój flory bakteryjnej
oraz działa przeciwgrzybiczo. W związku z tym
zmniejsza podrażnienia skóry. Następnie beta-

Fot. Zatoka piękna

glukan, który odpowiada za to, żeby zmniejszać
podrażnienia, ale zwiększa nawilżenie skóry.
W wyniku tego skóra jest mniej zaczerwieniona.
Ma to ogromne znaczenie również w pielęgnacji
skóry po zabiegach medycyny estetycznej. Ekstrakt z nasion lnu. Doskonale znamy nasiona
lnu - wykorzystywane są
w medycynie naturalnej,
dają naturalną powłokę
ochronną, która dodatkowo nawilża, a tym
samym działa przeciwświądowo. Jednym z takich kremów, który mogę
polecić to krem Poldremin Hydro, który w 100%
jest polskim produktem.
Jego dodatkowym walo-

rem prócz bardzo dobrego składu jest cena, która
jest stosunkowo do jakości jest niska. Klient, który
kupi dany produkt będzie podwójnie zadowolony;
po pierwsze otrzyma świetny krem, który już po
pierwszym zastosowani przyniesie ulgę, a po
drugie jego portfel uszczupli się nieznacznie.
Marta Pietrzak : Gdzie możemy dostać krem
Poldermin Hydro?
Dr Mariusz Borkowski: Poldremin Hydro dostępny
jest tylko w dobrze zaopatrzonych aptekach,
a także jest do kupienia na stronie sklepu
www.shop.tzf.pl
Dziękuję za rozmowę
Źródło: zatokapiekna.pl

J.A. Medycyna i Kosmetologia Estetyczna

Dr Mariusz Borkowski Fot. archiwum prywatne

ul. Armii Krajowej 26/28, 09-300 Żuromin
tel. 578 651 111
www.jakosmetologia.pl
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I to się opłaca
Ogrzewanie mieszkań lub domów gazem płynnym propan-butan z roku na rok staje
się coraz popularniejsze. Być może dlatego że ta metoda grzewcza jest wygodniejsza
dla użytkownika, a przede wszystkim zmniejsza emisję dwutlenku węgla, co wpływa na
jakość naszego powietrza. Głównym wyzwaniem naszych czasów jest dbałość o środowisko i w tym kierunku zmierzamy. Również dużym atutem dla większości będzie cena,
która jest niższa, niż ogrzewania gazem ziemnym (z sieci) lub prądem. O walorach tego
rodzaju ogrzewania opowiada Dariusz Zmudczyński, przedsiębiorca branży paliwowej.
Coraz więcej gospodarstw domowych rezygnuje z opalania węglem
kamiennym, decyduje się wówczas na przyłączenie do sieci gazowej.
Sieć rurociągów, przez które płynie błękitne paliwo, jest rozbudowana. Oznacza to, że w wielu regionach zrobienie przyłącza gazowego
nie stanowi problemu. Kiedy warto zdecydować się na ten zamiennik? Gdy koszt podłączenia domu jednorodzinnego do gazociągu
przewyższa koszty montażu zbiornika. W dużym uproszczeniu, im
dalej od gazociągu, tym droższe będzie przyłącze gazowe. Wtedy
najlepszą alternatywą jest gaz skroplony ze zbiornika.
Istnieje możliwość zastosowania ogrzewania z zastosowaniem gazu
płynnego propan lub propan-butan magazynowanego w wolno stojącym zbiorniku o pojemności 2700 l, 4800 l oraz 6700 l. Zbiornik taki
może być zarówno zainstalowany na gruncie, jak również zakopany –
zależy to głównie od wielkości działki budowlanej i rodzaju zbiornika.
Instalacja, która jest wykorzystywana do spalania tego rodzaju paliwa, jest identyczna jak w przypadku spalania gazu z sieci. Różnica
polega jedynie na rodzaju dysz zainstalowanych w kotle gazowym.
Każdy producent kotła ma w swojej ofercie możliwość montażu dysz
przystosowanych do spalania tego paliwa. Warto nadmienić, że kotły
i piece gazowe to urządzenia grzewcze, które są bardziej ekologiczne i wygodniejsze w użytkowaniu niż piece węglowe. Co więcej, gaz
spala się całkowicie, nie zostawia sadzy ani popiołów.
Kiedy już podejmiemy decyzję o montażu zbiornika do magazynowania własnego paliwa, mamy kolejną zagadkę: Kupować własny czy
może wydzierżawić od dostawcy gazu?
Kupno wiąże się z wydatkiem jednorazowym w wysokości około
8000 zł, cena zależy od wielkości zbiornika, ponadto jako właściciele
jesteśmy zobligowani do przeprowadzania regularnych przeglądów
oraz konserwacji urządzenia. W zamian mamy możliwość zakupu
paliwa na wolnym rynku od dostawcy, który zaproponuje standardy,
które będą nas jako klienta satysfakcjonowały. Wybierając drugą
możliwość, oszczędzamy na zakupie zbiornika, jednak jesteśmy
zobligowani kupować paliwo od właściciela zbiornika, który
koszty amortyzacji inwestycji przerzuci na cenę gazu, który
nam dostarcza. Patrząc z perspektywy lat, uważam że bardziej opłacalne jest posiadanie własnego magazynu, bycie
niezależnym. Podpisując umowę na dostawę gazu ziemnego,
odbiorca nie ma żadnego wpływu na jego cenę. Musi opłacać
rachunki za gaz, który z roku na rok drożeje, nie tanieje.
Z kolei gaz płynny można zamówić u wybranego dostawcy,
jednego z wielu oferujących swoje usługi w zależności od
tego, jaką proponuje cenę za litr. Na cenę ma wpływ to, czy
zbiornik jest dzierżawiony lub jest własnością zamawiającego paliwo, na ile lat przewidywana jest jego dostawa, czy
instalacja przewiduje możliwość zużycia gazu propan bądź
propan-butan.
Warto również porównać ogrzewanie budynku gazem płyn-

nym z ogrzewaniem
za pomocą energii
elektrycznej.
Tańsza od grzewczej instalacji gazowej jest instalacja elektryczna.
Koszt montażu pieca zasilanego energią elektryczną to około 5 tys.
złotych. Komfort obsługi takiego pieca jest porównywalny z piecem
gazowym. Gdzie jest haczyk? Ogrzewanie domu prądem jest droższe
niż gazem. W ciągu roku ogrzewamy domy przez około 8 miesięcy
(od października do maja). Według szacunkowych danych, ogrzewając dom o powierzchni około 150 m2 gazem, zapłacimy około 5 tys.
zł rocznie – pod warunkiem że zainwestujemy w energooszczędny
kocioł. Jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie domu prądem, to nasz
roczny koszt będzie mniej więcej o 3 tys. zł wyższy, niż gdybyśmy
ogrzewali dom gazem.
Zaletą ogrzewania elektrycznego jest to, że mogą z niego korzystać
mieszkańcy bloków, którzy nie mają przyłącza gazowego.
Gaz propan ma bardzo szerokie zastosowanie w suszarniach, kurnikach oraz halach o dużej powierzchni, jest paliwem stabilnym, jego
proces spalania umożliwia wyjątkowo łatwo regulację temperatury,
co jest niezbędne podczas suszenia różnego rodzaju zbóż oraz
przy hodowli zwierząt. Trzeba jeszcze wyraźnie podkreślić, że gaz
płynny LPG jest paliwem proekologicznym, co w obecnych czasach
ma ogromne znaczenie dla naszego środowiska. Czyste powietrze
w naszych czasach jest priorytetem dla zdrowia naszego i naszych
rodzin. Dlatego uważam, że idziemy w dobrym kierunku.
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Myślę, że Powiat Mławski wypada bardzo
dobrze na tle sąsiednich powiatów…
Funkcję starosty pełni od końca 2018 roku. Przez większość życia związany
był z lokalnym samorządem. Trzy kadencje był radnym miejskim, dwukrotnie był też zastępcą burmistrza (w latach 1990-1994 i 1998-2002).
Z woli wyborców przez cztery lata był Burmistrzem Miasta Mława.
Obecnie jeste starostą i radnym powiatowym. Z Jerzym Rakowskim
rozmawia Marta Pietrzak.

Jak ocenia Pan ogólnie kondycję całego powiatu mławskiego i współpracę z wójtami?
Myślę, że Powiat Mławski wypada bardzo
dobrze na tle sąsiednich powiatów. Stopniowo modernizujemy infrastrukturę drogową,
pozyskujemy środki zewnętrzne, dalej rozwijają
się te duże, ale też rodzinne zakłady pracy. Staramy się wspierać infrastrukturę szpitala oraz
szkół. Robimy wszystko, aby wspomóc tych,
którzy potrzebują pomocy. Współpraca z gminami układa się pomyślnie. Obecnie opracowywanych jest kilka dokumentacji technicznych
na przebudowy dróg. Wszystko odbywa się
przy współudziale finansowym miasta i prawie
wszystkich gmin. Dzięki temu udaje nam się
realizować inwestycje, które służą wszystkim
mieszkańcom powiatu mławskiego. Przy tej
okazji serdecznie dziękuję za tę współpracę.
Jak układa się współpraca z Posłanką Anną Cicholską i Marszałkiem Adamem Struzikiem?
Pani Poseł jest dobrym duchem naszego powiatu. Swoją obecnością uświetnia większość
uroczystości. Troszczy się o sprawy mieszkańców. Wielokrotnie przyjeżdżała do Starostwa
z przedstawicielami rządu, którzy przywozili
symboliczne czeki, za którymi szły konkretne
środki finansowe na inwestycje. Szczególnie
związana jest z kołami gospodyń wiejskich,
które działają na terenie powiatu.
Współpraca z Marszałkiem Struzikiem również
układa się pomyślnie. Ostatnio Pan Marszałek był u nas z wizytą. Podpisaliśmy wówczas
umowę o dofinansowanie w wysokości 4
mln złotych na rozbudowę drogi powiatowej
w Wyszynach Kościelnych. Chcę zaznaczyć, że
jeszcze mamy wielu przyjaciół, którzy wspierają
nasze działania.
O jakich środkach pozyskanych z programów
rządowych przy wsparciu Pani Poseł możemy

mówić?
Staramy się korzystać
z każdego instrumentu wsparcia. Najwięcej
pozyskaliśmy z Funduszu
Dróg Samorządowych,
następnie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu
Solidarnościowego, z rezerw
budżetu państwa i jeszcze z wielu
innych źródeł. Jak to podsumujemy to
jest grubo powyżej 50 mln. zł. Środki te
poszły głównie na modernizację i budowę dróg.
Należy tu wymienić takie inwestycje jak rondo
wraz z przebudową ul. Lelewela, rozbudowa
drogi Bogurzynek- Mdzewo, remont drogi
Podkrajewo-Wiśniewo, rozbudowa mostu na
rzece Tamka w m. Dzierzgowo z drogą dojazdową, ul. Mickiewicza w Strzegowie, rozbudowa
drogi Głużek–Rumoka, rozbiórka i budowa od
podstaw mostu na Mławce w Bielawach wraz
z drogą Bielawy-Pączkowo. Niebawem rozpoczniemy rozbudowę drogi Radzanów–Drzazga. Budujemy z tych pieniędzy także Powiatowe Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne, na
dziewięciu obiektach zastosujemy instalacje
fotowoltaiczne, dofinansowaliśmy szpital,
wykonaliśmy znaczne remonty i wyposażenie
szkół.
Jakie środki trafiają od Marszałka i na co?
Wspomniałem o rozbudowie drogi w Wyszynach Kościelnych. Przy dofinansowaniu ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przebudowano skrzyżowanie ulic Sienkiewicza, Lelewela i Kościuszki, drogę powiatową
Dębsk-Kitki-Szumsk. Na drogę Dębsk-KitkiSzumsk udało się pozyskać dodatkowe 100 tys.
zł dofinansowania również w tym roku. Ponadto
wyremontowano północną stronę dachu Mławskiej Hali Sportowej. Ze środków województwa
mazowieckiego zakupiliśmy i zamontowaliśmy
automatyczną stację meteorologiczną w Bońkowie Kościelnym. W sumie na powyższe cele
otrzymaliśmy z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 6,5 mln zł. W ubiegłym
roku w ramach „Mazowieckiego programu
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego” II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 otrzymało pakiet
sprzętu i oprogramowania do zdalnej nauki za
blisko 130 tys. zł.
Jakie największe środki z funduszy unijnych

trafiły do starostwa i na co zostały zrealizowane?
Kiedy zostałem starostą, środki na inwestycje
ze środków unijnych zostały już wykorzystane,
bądź były już rozstrzygnięte konkursy na te
zadania.
Obecnie staramy się korzystać z tzw. projektów
miękkich. Szkoły prowadzone przez powiat
mławski pozyskały wiele środków z programu
Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na zagraniczne staże dla
młodzieży. W sumie od 2019 roku pozyskano
na ten cel 1,8 mln. zł. W każdym naborze szkoły
składają wnioski, a dzięki uzyskanej akredytacji
proces ten jest ułatwiony. W ubiegłym roku ze
środków unijnych w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, zakupiliśmy laptopy i tablety dla
uczniów i nauczycieli do nauczania zdalnego.
Projekt współfinansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w latach
2019-2021 pozyskał 12 mln zł z Europejskiego
Funduszu Społecznego na aktywizację osób
bezrobotnych
Jaką największą inwestycję macie na swoim
koncie i czy jest ukończona, czy może
w trakcie?
Jeśli wziąć pod uwagę obydwa etapy rozbudowy drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo,
śmiało mogę powiedzieć, że jest to największa
inwestycja. Jej całkowita wartość to 27,5 mln zł.
Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 21 mln zł. oraz pomocy finansowej
gmin. Połowę środków na tzw. wkład własny
przeznaczył powiat, resztę gmina Strzegowo
i Wiśniewo. Rozbudowa dotyczy ponad 10 kilometrowego odcinka drogi. Planowany termin
zakończenia realizacji to 31.10.2021 roku.
Jakie plany na przyszłość?
Intensywna kontynuacja tego co do tej robimy.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym,
którzy wspierają powiat mławski widząc potrzeby mieszkańców miasta i wszystkich gmin.
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Nam po prostu się chciało…
Opozycja ma służyć Polkom i Polakom, a nie za wszelką cenę sprzeciwiać się wszystkim działaniom rządzących – mówi Arkadiusz Iwaniak, poseł na Sejm RP, samorządowiec, przedsiębiorca, były radny miasta Płock. Z posłem rozmawia Wanda Cymerman.
Często jest zadawane pytanie: dlaczego usiedliście do stołu z PiS-em?
Odpowiedź jest bardzo prosta. 250 miliardów
złotych z Funduszu Odbudowy na wyjście z pandemii to po prostu polska racja stanu. Jako Lewica, jako opozycja, jako polscy parlamentarzyści
wreszcie, nie mieliśmy prawa głosować przeciw.
Mieliśmy za to obowiązek zrobić wszystko, żeby
te pieniądze były wydawane zgodnie z prawem,
w sposób sprawiedliwy i przejrzysty.
I właśnie to zrobiliście?
Jako Klub, jako Lewica właśnie to zrobiliśmy.
Po pierwsze przeprowadziliśmy konsultacje
z samorządowcami i stroną społeczną. Po drugie
nasze wspólne spostrzeżenia, uwagi czy sugestie
zebraliśmy w jeden dokument i przesłaliśmy pod
rozwagę stronie rządowej. Następnie, po trzecie,
postawiliśmy sześć warunków i rozpoczęliśmy
negocjacje. Zamiast się obrażać i nie zajmować
żadnego stanowiska jak Platforma Obywatelska
czy bezwarunkowo popierać propozycje rządu
jak PSL czy Polska 2030 Szymona Hołowni. Jako
Lewica postawiliśmy twarde, ale jasne i konkretne warunki dotyczące Funduszu Odbudowy.
Dotyczyły one zarówno przeznaczenia tych
ogromnych środków, jak i szerokiej kontroli nad
ich wydatkowaniem.
Można prosić o konkrety…
To dzięki Lewicy w dokumencie przesłanym do
Komisji Europejskiej został wpisany Komitet Monitorujący. W skład komitetu będą wchodzili:
przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wskazani przez
stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, wskazani przez
stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego,
oraz organizacji społecznych, wskazani przez
pozarządową Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Dodam, iż w pierwotnej wersji Krajowego Programu Odbudowy nie było nawet słowa o systemie
monitoringu i kontroli wydatkowania tych
środków.
Na jakie cele powinny zostać przeznaczone

unijne pieniądze?
Z tych 250 miliardów złotych dzięki zabiegom Lewicy 850 milionów euro trafi do szpitali
powiatowych. Na redukcję zadłużenia, zakup
sprzętu na odbudowę po pandemii. W pierwotnej
wersji KPO nie było żadnej wzmianki o mieszkaniach. Wynegocjowaliśmy, że w ramach funduszu
odbudowy powstanie 70 tysięcy tanich mieszkań
na wynajem, ale również zostanie uruchomiony
program rewitalizacji pustostanów na potrzeby
mieszkaniowe. 300 milionów euro trafi do firm
i pracowników z branż najbardziej dotkniętych
pandemią. Minimum 30% środków z Funduszu
Odbudowy trafi do samorządów.
Rozumiem, że jest to odpowiedź na pytanie
postawione na wstępie.
Tak, to jedyna właściwa odpowiedź na pytanie
dlaczego usiedliśmy do stołu negocjacyjnego. Bo
nam jako Lewicy się chciało i mieliśmy konkrety o których chcieliśmy rozmawiać. Platforma
Obywatelska natomiast żywiła się mrzonkami
o obaleniu rządu PiS-u i przejęciu władzy. Chęć
powrotu do rządzenia zaślepia PO i powoduje, że
nie dostrzega potrzeb i szansy jaką dają te środki.
A co by się stało, gdyby jednak Lewica nie porozumiała się z partią rządzącą?
Należy podkreślić, iż nieratyfikowanie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE przez
Polskę miałoby skutek dla pozostałych naszych
partnerów w unii. Brak zgody jednego z państw
członkowskich blokuje dostęp do środków na
odbudowę po pandemii pozostałym państwom
członkowskim. Czy mogliśmy sobie jako Lewica,
która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej,
pozwolić na takie działanie? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Nie, nie mogliśmy sobie na to
pozwolić.
Mimo to nadal żywe są niepokoje dotyczące
prawidłowości wydawania tych środków…
Warto więc nie zapominać, rozwiewając te wątpliwości, czy stawiane nam zarzuty, iż PiS rozda te
pieniądze swoim, że środki z Funduszu Odbudowy
będą podzielone i przesyłane do krajów członkowskich w transzach. Jeśli któryś z krajów nie
będzie realizował zapisów z KPO to kolejne środki
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zostaną zablokowane. Dodatkowo w Polsce, dzięki
naszym zabiegom, Komitet Monitorujący właśnie
w tej sprawie będzie ściśle współpracował z Komisją Europejską. Nawet najmniejsze uchybienie
w wydatkowaniu środków spowoduje zablokowanie kolejnej transzy pieniędzy. Zatem nie ma
obaw, że te środki będą rozdysponowane jak
środki na inwestycje lokalne. I o tym nie pomyślała Platforma Obywatelska, a właśnie Lewica.
Mówi się także, że to początek współpracy Lewicy z prawicą…
Usiedliśmy do stołu i siądziemy kolejny raz, jeśli
w ten sposób uda się wymóc na tym rządzie
cokolwiek korzystnego dla Polek i Polaków. Krytykujemy i skrytykujemy po raz kolejny ten rząd,
jeśli będzie robił rzeczy, które szkodzą Polsce.
Tak właśnie widzimy swoją rolę jako opozycji,
ale opozycji konstruktywnej. Ale nie zmieniliśmy naszego zdania w sprawie praworządności,
praw mniejszości, aborcji czy praw nabytych,
praw emerytalnych służb mundurowych. W tych
sprawach nie przesuniemy się nawet na krok. Nie
można było jednak w trakcie rozmów, negocjacji
Funduszu Odbudowy wpisać do KPO tych spraw.
Kłamstwem jest mówienie, że można było rząd
zmusić do wpisania tych spraw do KPO. Nie
zgodziłaby się na to Komisja Europejska. Zapewniam Państwa, że o te sprawy nie przestaniemy
walczyć i mówić również na forum europejskim.
Jak poważnie podchodzimy do sprawy transparentnego podziału środków z Funduszu Odbudowy, niech świadczy fakt, iż nasza delegacja
specjalnie pojechała do Brukseli. Spotkaliśmy
się z przedstawicielami Komisji Europejskiej,
żeby właśnie zwrócić uwagę na kwestię kontroli
wydatkowania środków przez polski rząd.
Najważniejsze w tej sprawie jest…
Chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Odbudowy, chcemy kontrolować wydatkowanie tych
środków oraz chcemy żeby ten podział był jasny,
transparentny i sprawiedliwy. Tacy jesteśmy. Taka
jest Lewica.
Dziękuję za rozmowę.

fot. FB A. Iwaniak
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Żuromiński Orlik – miejsce dla każdego
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Turnieje piłkarskie, zawody sportowe, dzieci, młodzież i dorośli. Żuromiński Orlik w sezonie tętni życiem.
Każdy znajdzie coś dla siebie.

Kompleks Boisk Orlik w Żurominie to miejsc,e
Letni wypoczynek dzieci i młodzież też mogą
gdzie mogą wszyscy aktywnie spędzić czas. Dziespędzić z Orlikiem. Corocznie w wakacje organici mają do dyspozycji duży plac zabaw. Miejsce
zowane są wyjątkowe atrakcje dla dzieci. W tym
to jest bardzo popularne wśród najmniejszych
roku planowany jest spływ kajakowy Wkrą, wyjazd
mieszkańców miasta. W słoneczne, ciepłe dni
do parku wodnego i do Stadionu Narodowego,
są tam zazwyczaj prawdziwe tłumy. Młodzież
wyjazdy na kąpieliska, Ranczo w Boguszewcu,
natomiast czas spędza na skateparku. Tam na
park trampolin, rajd rowerowy oraz wiele innych.
łyżworolkach, hulajnogach, deskorolkach czy
na rowerze można robić różne triki, czy po
prostu spotkać się ze znajomymi. Natomiast
niezależnie od wieku, wszyscy mogą korzystać
z boisk do gry w piłkę nożną i w piłkę siatkową
plażową oraz w tenisa ziemnego. W sezonie
wiosenno-letnim do godziny 21:00 mieszkańcy gminy i Żuromina, chętnie korzystają z tej
możliwości. Mniejsze lub bardziej liczne grupy
zorganizowane, często pod okiem instruktora,
ćwiczą swoje umiejętności piłkarskie.
Na żuromińskim Orliku odbywają się liczne
turnieje. W najbliższym czasie odbędą się
Z kompleksu korzystać można do wieczora
Nocny Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin”, turniej
piłki ręcznej dla szkół podstawowych , „Żuromin Open” – turniej tenisa ziemnego dla szkół
podstawowych, turniej piłki nożnej plażowej.
Na rozpoczęcie wakacji zaplanowano turniej
siatkówki plażowej na kąpielisku w Brudnicach.
Cykliczną imprezą jest także „Bieg Szlakiem
Wiatraków Ziemi Żuromińskiej”
Tradycyjnie w ferie zimowe, Orlik zapewnia
uczniom rozrywkę. W czasie dwutygodniowej
zimowej przerwy od nauki, organizowane są
wyjazdy na Zimowy Stadion Narodowy, ogniska,
basen i kulig.
Z boisk korzystają młodzi piłkarze

U seniorów nie ma nudy

Zajęcia odbywają się w ramach realizacji MiejskoGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Żuromiński kompleks boisk Orlik to idealne miejsce na aktywne spędzanie czasu.
Ewa Jabłońska

Bieg Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy

Klub Seniora Senior+ w Żurominie funkcjonuje od lipca 2018
roku. Został założony dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I „Utworzenie
i wyposażenie placówki „Senior+”. W ramach programu Gmina
i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie na utworzenie
i wyposażenie Klubu.

Rękodzieła seniorów można było podziwiać
m.in. na Jarmarku Wielkanocnym w Żurominie

Klub cieszy się niezmiennie sporym zainteresowaniem. Podczas codziennych spotkań odbywają
się zajęcia kulinarne (seniorzy przygotowują
różne potrawy: gofry, naleśniki, placki ziemniaczane, swojski smalec itp), odbywają się zajęcia
ruchowe, klubowicze grają w gry planszowe,
rozwiązują krzyżówki. W Klubie zostało zorganizowanych wiele spotkań integracyjnych np. spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet a także ognisko
integracyjne. Seniorzy biorą udział w imprezach.
W ubiegłym roku zaprezentowali swoje rękodzieło
podczas Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku
Bożonarodzeniowego. Wzięli również udział
w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Klubów
Seniora Północnego Mazowsza „Być i czuć się
potrzebnym”. Seniorzy zaśpiewali na bieżuńskiej
scenie oraz przygotowali na konkurs, rękodzieło
i wyroby kulinarne. Za co otrzymali nagrody
i wyróżnienia. Wzięli również udział w wycieczce
do olsztyńskiego planetarium i skansenu.
Obecnie w Klubie „Senior+” realizowany jest
projekt „Wiosna Seniora”. Projekt złożony został
w III edycji konkursu grantowego Generacja
“

6.0”, zorganizowanego
przez Fundację Banku
Gospodarstwa Krajowego
im. J. K. Steczkowskiego
z siedzibą w Warszawie.
Klub Senior + brał udział w przeglądzie twórczości klubów seniora
Uczestnikami projektu
są 23 osoby, które biorą
udział w różnego rodzaju
Projekt umożliwi poszerzenie zakresu funkcjoinicjatywach. Odbywają się spotkania. Seniorzy
nowania Seniorów w sferze społeczno-kultupod okiem rehabilitanta wykonują ćwiczenia
ralnej oraz edukcyjno-zdrowotnej oraz będzie
ogólnousprawniające, poprawiające ich sprawogromnym wkładem w rozwój osobisty i edukację
ność psychofizyczną i poprawiające ich stan
starszej części naszej lokalnej społeczności.
zdrowia. Zajęcia przyczynią się do wzmocnienia
Dzięki działaniom projektowym członkowie
kondycji psychofizycznej i poprawy wydolności
Klubu Senior +” zdobędą nowe umiejętności,
“poszerzą swoją wiedzę, rozwiną własne pasje oraz
organizmu oraz zapewnią im poczucie zrelaksowania i odprężenia.
wzmocnią swoje zdrowie.
Ponadto odbywają się warsztaty wikliniarskie
obejmujące naukę wyplatania koszyków i plecioEwa Jabłońska
nek.
Projekt obejmuje również wyjazdy. m.in. do teatru
i do muzeum. Zaplanowano również cykl zajęć
z obsługi komputera i Internetu oraz zajęcia
z dietetykiem.
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Działania profilaktyczne w Gminie
Wieczfnia Kościelna podjęte w latach
2019-2020
Wiosna! Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych promieni słońca i wyższej temperatury. Przyroda powoli budzi się
do życia i mamy więcej energii. Czas na zrobienie porządków po zimie. Żegnamy czapki, szaliki, ciepłe płaszcze i kurtki. Za sprawą
tej pory roku każdy bardziej lub mniej świadomie chce wyglądać pięknie i świeżo. Szczególnie w tym roku zimowe choroby dały
się we znaki wielu osobom, spustoszenie i ślady, jakie zostawiły w naszym organizmie, są ogromne.

W zakresie prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zrealizowano
następujące zadania:
1. Program zajęć sportowo-ruchowych – promujących zdrowy styl życia i abstynencję pod
hasłem „Wybieram zdrowie” dla mieszkańców
Gminy Wieczfnia Kościelna
2. W okresie ferii zimowych realizowane

były programy profilaktyczne skierowane do
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieczfnia
Kościelna pt.:
- „Zero nudy w ferie”;
- „W ferie zimowe zdrowo, bezpiecznie i sportowo”;
3. W okresie letnim szkoły realizowały programy
profilaktyczne pt.:

- „Warto być aktywnym – czas wolny bez używek
II”;
- „Szanuj życie należycie! Na nałogi wystaw
rogi!”;
W kampanię profilaktyczną wpisane są również
festyny rodzinne – to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny,
przyjaciół, znajomych w sposób aktywny, m.in.
włączając się w działania profilaktyczne, prozdrowotne. Zdrowe, radosne, bezpieczne życie bez
uzależnień jest tym, czego najbardziej pragniemy dla naszych dzieci. Przekazywane informacje,
wręczane ulotki i broszury z pewnością sprzyjają
propagowaniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad zdrowego stylu życia bez uzależnień.
Podczas festynów były realizowane programy pt.:
1. „Profilaktyka przez sport i zabawę”;
2. „Majówka – aktywnie, zdrowo, na sportowo”;
3. „Postaw na rodzinę”;
4. „Rodzina to my”;
5. „Trzeźwo, zdrowo i rodzinnie”;
Działaniami wpisującymi się w profilaktykę była
również organizacja imprez środowiskowych,
między innymi:
1. Rajd rowerowy Miejscami Pamięci w Gminie
Wieczfnia Kościelna dla mieszkańców Gminy
Wieczfnia Kościelna – głównym celem organizacji rajdu rowerowego było popularyzowanie zdrowego, aktywnego spędzania czasu wolnego jako
czynnika zapobiegającego uzależnieniom wśród
mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna.
2. Rodzinny spływ kajakowy rzeką Wkrą – program profilaktyczny skierowany do rodzin z Gminy Wieczfnia Kościelna, celem programu było
spędzanie aktywnie wolnego czasu z rodziną.
3. Cykliczne imprezy mikołajkowe, których głównym celem jest organizacja imprezy edukacyjnorozrywkowej oraz realizacja działań wczesnej
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profilaktyki uzależnień połączona z zabawą,
konkursami i zagospodarowaniem czasu wolnego
dzieci.
4. Wyjazd integracyjny pod nazwą „W wolnym
czasie stawiam na sport” dla dzieci i młodzieży
należącej do Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna.
W ramach profilaktyki uczniowie szkół z terenu
gminy brali udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” – gdzie uczestniczyli w konkursach, jak
również otrzymali ulotki informacyjne na temat
nowych zagrożeń.
Uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych
mieli możliwość udziału w profilaktycznych
spektaklach teatralnych, które były realizowane
w szkołach podstawowych na terenie gminy, jak
również dzieci były dowożone do Mławy.
W ramach działań z zakresu realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gmina
Wieczfnia Kościelna włącza się w działania Kampanii „Białych Serc” jako europejski solidarny
protest przeciwko narkotykom i przemocy.
Kampania miała na celu propagowanie życia bez
narkotyków i przemocy, a jej głównym przesłaniem było zwrócenie uwagi na zagrożenie
jakie niesie ze sobą palenie tzw. e-papierosów.
W ramach kampanii w szkołach na terenie Gminy
Wieczfnia Kościelna odbył się konkurs plastyczny
o tematyce antynarkotykowej. Program skierowany był do społeczeństwa gminy, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej. Poza tym
odbyły się marsze z białymi balonami z udziałem

dzieci i młodzieży
szkolnej, a na boiskach zapalono znicze
w kształcie białego
płonącego serca.
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Dla zdrowego kręgosłupa
Nic tak nie poprawia humoru i kondycji organizmu jak codzienna dawka ruchu. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu profilaktycznego fizykoterapeuta Mariusz Krzemiński proponuje kilka prostych ćwiczeń dla zdrowego kręgosłupa.
– Nawet najmniejsza forma wysiłku fizycznego, jak spacer, może wywierać
pozytywny efekt na naszą psychikę. Aktywność fizyczna poprawia nastrój
przez zwiększenie wydzielania tzw. hormonu szczęścia – endorfin – oraz
rozładowanie napięcia związanego ze stresem, relaksując mięśnie i dotleniając nasze ciało – mówi Agnieszka Sobutka, psycholog Zespołu Ośrodków
Wsparcia w Mławie. Zachęcamy więc do zdrowej aktywności. Miasto Mława
we współpracy z magazynem „Pory Roku” i Telewizją Mazury organizuje
w tym roku cykl zajęć profilaktycznych online prowadzonych przez fizykoterapeutę Mariusza Krzemińskiego oraz burmistrza Sławomira Kowalewskiego.

Filmy będzie można obejrzeć na stronach internetowych www.mttv.pl i www.
mlawa.pl oraz w mediach społecznościowych. Na naszych łamach natomiast
będą się ukazywały artykuły z opisami ćwiczeń.
Dziś proponujemy zestaw ćwiczeń dla zdrowego kręgosłupa, które każdy
może wykonać we własnym domu, bez specjalistycznego sprzętu. Są to
ćwiczenia profilaktyczne, a więc przeznaczone dla osób, które zarówno przed
ich wykonywaniem jak i w ich trakcie nie będą odczuwały bólu kręgosłupa.
Do dzieła!

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Pozycja wyjściowa, leżymy na plecach, nogi zgięte, ręce wzdłuż tułowia.
Przesuwamy kolana w lewą stronę, i w prawo. W lewa, i w prawo. Jeszcze raz. Ok.

Leżymy płasko. Przesuwamy lewą nogę na prawą stronę, do końcowego zakresu
ruchu i unosimy lewą rękę. I powtarzamy ruch. To samo w drugą stronę. Prawa
noga, prawa ręka.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Pozycja wyjściowa jak przy ćwiczeniu numer jeden. Unosimy biodra do góry.
Wspieramy się na rękach. Maksymalnie wysoko.

Pozycja wyjściowa, tak jak przy ćwiczeniu pierwszym i trzecim. Prostujemy prawą
nogę lekko do góry i unosimy biodra do góry. Ruch ma wyjść z biodra i lewej nogi,
na której się podpieramy. I też maksymalnie do góry. Dobrze. Teraz druga strona,
maksymalnie wyprostowana lewa noga, unosimy do góry.
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Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Ważne jest, aby pracując w tym zakresie
ruchu, dopuścić powietrze, czyli wydech, i wdech. Wydech. I wdech.
Wkładamy lewą rękę pod brodę. Prostujemy, i po przekątnej, unosimy lewą nogę
i prawą rękę w górę, jeszcze raz, to samo druga strona.
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Unosimy nogi i ręce jednocześnie w górę. Głowa opuszczona. Ćwiczymy.
W klęku otwartym unosimy rękę i nogę po przekątnej, czyli lewa ręka i prawa
noga. Druga strona to samo.
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Leżymy płasko, ręce na wysokości barku, plecy rozluźnione, pośladki i nogi też.
I unosimy tułów w górę. Ważne, żeby w tym ćwiczeniu, wypuścić powietrze, czyli
wdech, i wydech. Wdech, i wydech.

Klęk podparty, dłonie nieco dalej, na wysokość czoła, i przesuwamy biodra
do tyłu.
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„Lepiej zapobiegać, niż leczyć”
Te mądre słowa to fragment przysięgi Hipokratesa, który był prekursorem profilaktyki
zdrowotnej przeszło 2 400 lat temu.

w szczególności dla dzieci
i młodzieży (uczniowie
szkół podstawowych
z terenu gminy Wiśniewo –
300 osób)
Zadania realizowane były
w 2020 r. przy współpracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkół
z terenu gminy Wiśniewo.
W listopadzie 2020 r.
wszystkie szkoły brały
Alkoholizm i narkomania to jedne z przyczyn
bezdomności, osamotnienia, odrzucenia przez
rodzinę, braku stałych środków utrzymania, złego
stanu zdrowia.
Terminem narkomania określa się stan uzależnienia od środków odurzających. Pojęcie to ma
szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale także stosowanie
wszelkich środków wywołujących euforię odurzającą. Nawykowe odurzanie się narkotykami staje
się zjawiskiem masowym i groźnym dla zdrowia
i życia.
Alkoholizm to główne źródło niedostatku. Występuje najczęściej w rodzinach ubogich, dotkniętych niepowodzeniami życiowymi i bezrobociem.
Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi
dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych
problemów.
Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą liczne, daleko idące skutki społeczne jak dezorganizacja rodziny, destrukcyjny wpływ na środowisko
wychowawcze dzieci, zaniedbywanie pracy
prowadzące do bezrobocia, zaburzenia stosunków międzyludzkich i przestępczość.
Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych
napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu
pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania
następstw nadużywania alkoholu.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wiśniewo prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii

udział w Kampanii Białych Serc poświęconej
osobom, które przegrały walkę z narkotykami.
Odbyły się również warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w trybie online dotyczące profilaktyki
antynarkotykowej .
W klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjum prowadzony był program profilaktyczny
„Debata” dotyczący problematyki dopalaczy.
W ramach społecznej Kampanii Profilaktycznej
pt. „Dopalacze – powiedz -stop”, wydawano
pakiety dydaktyczne z ulotkami, które zostały
przekazane do różnych instytucji na terenie gminy i rozdane w poszczególnych sołectwach.
Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prozdrowotnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, odbywa się poprzez:
1/ uwzględnienie w programach nauczania

wiedzy o szkodliwości picia alkoholu, palenia
papierosów, czy używania innych środków
uzależniających – w ramach działań odbywały
się pogadanki prowadzone przez nauczycieli,
konkursy plastyczne na ww. temat – prowadzone
były programy profilaktyczne :” zespół „FAS”
w klasach 8 szkoły podstawowej ;
2/ propagowanie pozytywnych wzorów zachowania poprzez wspieranie i dofinansowywanie
imprez i akcji bezalkoholowych oraz organizacja
i finansowanie gminnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców gminy z wyżywieniem.
W ramach społecznych Kampanii Profilaktycznych pt. „Dopalacze – powiedz stop”, „Reaguj
na przemoc”, „Przeciw pijanym Kierowcom”,
„Postaw na rodzinę” rozdysponowano pakiety
dydaktyczne z ulotkami. Zostały one przekazane
do różnych instytucji na terenie gminy i rozdane
w 16 sołectwach;
3/ wspieranie szkolnych programów wychowawczych poprzez organizacje koncertów i imprez
profilaktycznych – we wszystkich szkołach
wystawione były spektakle dotyczące profilaktyki
uzależnień;
4/ podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których
celem jest wspieranie abstynencji dziecka,
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez pokazywanie alternatywnych form
spędzania czasu z rodziną.
Uzyskane efekty:
- zwiększono świadomości mieszkańców gminy
a w szczególności dzieci i młodzieży na temat
negatywnych skutków spożywania napojów
alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz
rozbudzono zainteresowania młodych ludzi oraz

poprawiono ich ogólny stan zdrowia.

URZĄD GMINY W WIŚNIEWIE
Godziny pracy Urzędu od poniedziałku
do piątku: 7.00-15.00
KONTAKT
tel.: 23 655 7024
tel.: 23 655 7025
tel.: 23 655 7054
faks: 23 655 7227
e-mail: ugwisniewo@ugwisniewo.pl
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Najważniejsze jest zdrowie
Jednym z zadań Powiatu Mławskiego
wynikających z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym jest podejmowanie
działań w zakresie promocji, ochrony
zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.
Promocja zdrowia obejmuje działania, które
umożliwiają zwiększenie kontroli poszczególnym
osobom jak i społecznościom nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia, które mają znaczący
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
W roku 2020 ze względu na sytuację pandemiczną w zakresie COVID–19 realizacja powyższych
zadań była znacznie ograniczona.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano 1 zadanie polegające na
zorganizowaniu warsztatów zdrowego odżywiania, którego realizatorem było Koło Gospodyń
Wiejskich „ Wesołe Babki” z Kuklina. Na realizację powyższego zadania Powiat udzielił dotacji
w kwocie 1 000 zł.
Większość realizowanych zadań profilaktycznych skoncentrowana była na przeciwdziałaniu
epidemii COVID – 19. Powiat Mławski przystąpił
do projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID
– 19”. Środki na realizację programu przekazał
Wojewoda (pochodziły one zarówno z funduszy
krajowych jak i europejskich). W ramach projektu zakupiono i przekazano dla 61 rodzin:
- 61 laptopów, 4 komputery, 44 drukarki oraz
1 telewizor, celem zapewnienia uczestnictwa
w nauce zdalnej.
Przekazano również środki ochrony osobistej
w postaci:
- 1 625 maseczek jednorazowych, 8 000 par rękawiczek jednorazowego użytku oraz 300 litrów
płynu do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
W ramach powyższego programu dla dzieci
przebywających w Domach Dziecka przekazano:
- 39 laptopów, 5 komputerów, 8 drukarek oraz
1 telewizor celem umożliwienia nauki zdalnej
Środki ochrony osobistej w postaci:
- 250 maseczek ochronnych, 2 600 par rękawiczek jednorazowego użytku oraz 180 litrów płynu do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
Ponadto w Domu Dziecka w Kowalewie utworzony został pokój izolacji wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Całkowita kwota wydatkowana na realizację
projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID19 wyniosła 357 989,40zł.

Przekazanie sprzętu komputerowego dla Domu Dziecka w Kowalewie

W 2020 roku 3 szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Mławski
przystąpiły do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Realizacja programu polega
na przeprowadzeniu z uczniami zajęć dotyczących profilaktyki czerniaka w liczbie jednej jednostki lekcyjnej na oddział.
W ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie realizuje zadania wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Profilaktyka ta wpisana
jest w zadania rodzin
zastępczych i obejmuje
działania mające na celu
wspomaganie
rozwoju
dziecka pozbawionego
właściwych
warunków
do prawidłowego kształtowania jego rozwoju
zarówno fizycznego jak
i psychicznego. Profilaktyka ta zapobiega ponadto patologii i wykluczeniu społecznemu, uczy

dbałości i odpowiedzialności o swoje zdrowie,
zapewnia właściwe relacje międzyludzkie, przekazuje obraz właściwie funkcjonującej rodziny.
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka
stwarzają poczucie bezpieczeństwa, kształtują
osobowość, pozwalają na indywidualny rozwój,
a co najważniejsze chronią przed umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

KGW Wesołe Babki na I Spartakiadzie Kół Wiejskich Powiatu

Warsztaty zdrowego odżywiania

KGW „Wesołe Babki” z Kuklina
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Działania Profilaktyczne w Gminie Dzierzgowo
Działania Profilaktyczne w Gminie Dzierzgowo
prowadzone są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgowie, która działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.).
W skład komisji wchodzą osoby powołane
przez Wójta Gminy Dzierzgowo, posiadające
przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych, natomiast
zasadniczym celem działań profilaktycznych
Komisji jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności
do radzenia sobie z istniejącymi problemami
alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
W ramach działań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- przyjmuje zgłoszenia o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład
życia rodzinnego, demoralizację nieletnich
i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju
i porządku publicznego, a także przemoc w rodzinie,
- wzywa na rozmowę osoby, co do których
wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu
swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu,
- w przypadku, gdy osoba wezwana nie godzi
się na dobrowolne leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają
kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowuje dokumentację związaną
z postępowaniem sądowym mającym na celu
poddanie się przymusowemu leczeniu,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania
do Sądu Rejonowego w Mławie
- prowadzi profilaktyczną działalność
informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla
dzieci i młodzieży:
- dokonuje zaopatrzenia w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki
uzależnień.
Najczęściej problemy spowodowane alkoholem

zgłaszane są do komisji przez lokalne instytucje, czyli Policję, wskazywane są także przez
GOPS i Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Przy
współpracy z tymi instytucjami możemy służyć
pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom
– za co dziękujemy.
Wskutek poczynań komisji i jej działań najbardziej efektywne osiągnięcia to podjęte przez
uzależnionych samodzielne terapie odwykowe
owocujące zaprzestaniem spożywania alkoholu
przez osoby posiadające „nałóg picia”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych współpracuje i finansuje również Ośrodki Terapii Uzależnień w Przasnyszu
i Mławie z których pomocy korzystają osoby
z Gminy Dzierzgowo. Środki te są przeznaczone
na zakup sprzętu i pomocy technicznej do
pracy terapeutycznej z uzależnionymi.
Działalność profilaktyczną prowadzimy poprzez
współpracę ze szkołami z terenu gminy. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS CoV-2 działalność
komisji w 2020 roku była bardzo ograniczona.
W poprzednich latach w ramach działań
profilaktycznych realizowane były warsztaty
profilaktyczne związane z uzależnieniami oraz
substancjami psychoaktywnymi były również
finansowane nagrody w realizowanych przez
szkoły przedsięwzięciach profilaktycznych.
Warsztaty swym zakresem dostosowane były
do różnych grup wiekowych.
Przeprowadzano także rozszerzone szkolenie
dla Rady Pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dzierzgowie.
Szkolenia adresowane były także do osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą. Szkolenia
dotyczyły wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, NSP
oraz interwencji profilaktycznej.
Celem warsztatów w głównej mierze jest edukacja młodzieży w zakresie konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych
z podejmowaniem ryzykownych zachowań
związanych z zażywaniem środków uzależniających oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzial-
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ności za własne zdrowie. Na
zajęciach przedstawiane jest
oddziaływanie narkotyków na
organizm młodego człowieka.
Podczas warsztatów uczniowie
ćwiczą swoją asertywność,
techniki, które wypracują
pomogą im w zmaganiu się
z codziennymi trudnościami.
W poprzednich latach odbywało się również podsumowanie
działań prowadzonych przez
podległe szkoły mające na
celu realizację profilaktyki
uzależnień oraz krzewienie idei
zdrowego stylu życia. Placówki
oświatowe w ramach kampanii
organizowały liczne formy
propagowania prowadzenia
zdrowego stylu życia. Przeprowadzony był szereg zajęć
w tym zakresie.
We wszystkich placówkach
szkolnych prezentowano
spektakle teatralne z prelekcją i konspektami aktywnych
lekcji wychowawczych.
Problematyka, jaka poruszana
była w programach to przede
wszystkim uzależnienia i przemoc (w tym cyberprzemoc),
a dla najmłodszych zasady
funkcjonowania w grupie,
formy grzecznościowe, higiena
i profilaktyka zdrowia, ekologia
oraz bezpieczeństwo (na drodze, na placu zabaw, w domu,
w kontakcie z nieznajomą
osobą).
Powyższe działania miejscowych placówek
oświatowych przyczyniają się do kształtowania
właściwych postaw młodzieży szkolnej w otaczającej ją przestrzeni.
Podejmowane przez miejscowe szkoły
inicjatywy są jednym z ważniejszych etapów
w określeniu wartości osobowości uczestników
realizowanych projektów, które służą przeciwdziałaniu uzależnieniom.
W celu wsparcia dydaktycznego prowadzonych
zajęć zakupione zostały materiały informacyjno-edukacyjne w postaci publikacji, ulotek
i broszur, których celem jest podniesienie świadomości potencjalnych sprawców, na temat
wielowymiarowych konsekwencji stosowania
przemocy wobec osób najbliższych, świadomości społecznej na temat problemu przemocy
w rodzinie czy wśród rówieśników, także dla
osób doświadczających przemocy w zakresie
wykorzystania narzędzi prawnych i procedur
zmierzających do skuteczniejszej ochrony osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, podwyższenia świadomości społecznej w walce z tym zjawiskiem a także skutków nadużywania alkoholu
i środków psychoaktywnych.
Dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
w poprzednich latach zostały zorganizowane
wyjazdy na kolonie wraz z programem socjoterapeutycznym.
Komisja ponadto co roku z uwagi na święta
Bożego Narodzenia przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych pomocą.
Podstawę finansową działalności Komisji
stanowią dochody z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(tzw. „korkowe”).
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Bardzo dużo rolników
korzysta z naszej pomocy
Doradztwo rolnicze na wsi północnego Mazowsza ma długą, bo prawie stuletnią historię. Działalność Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego przez te wszystkie lata w zakresie kultury rolnej pozostała jednak niezmienna. Chodzi o szerokie upowszechnianie kultury rolnej na wsi. W poprzednich latach główny kierunek doradztwa to doradztwo technologiczne, w obecnych latach
większy nacisk położony jest na doradztwo ekonomiczne. Nie inaczej podchodzi do tego tematu Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Żurominie, w którym od 45 lat pracuje Adam Witkowski, od wielu lat także kierownik placówki.
Naszej działalności przyświecają konkretne cele.
Chcemy poprawy poziomu dochodów rolniczych,
wspieramy zrównoważony rozwój i podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych. Zadania
te realizujemy poprzez doradztwo i edukację,
uwzględniając przy tym charakterystykę naszego
regionu. Naszym dobrem wspólnym jest działalność na rzecz rolnictwa, i my jako ośrodek doradztwa, państwowa instytucja, dbamy o wszelki
rozwój rolnictwa, kreujemy politykę rolną rządu,
ministerstwa rolnictwa. Czyli szkolimy rolników,
wozimy za granicę i po Polsce, żeby się rozwijali
– mówi Adam Witkowski.
Współczesny rolnik często ukończył studia rolnicze, jest specjalistą na wysokim poziomie…
Dzisiaj doradca także nie jest omnibusem, lecz
fachowcem, który musi spełnić coraz większe
wymagania rolnika. A nowoczesne technologie,
nowe metody i sposoby uprawy powodują, że
potrzebne jest nieustanne dokształcanie się
zarówno doradców, jak i rolników. Regularnie więc
organizowane są szkolenia dla naszej kadry, która
później przekazuje zdobytą na nich wiedzę dalej,
w świat…
Myślałam, że rolnicy przychodzą do ODR głównie
po to, by dowiedzieć się, jak napisać wniosek
o unijne dotacje i fundusze.
Oczywiście. Przychodzą po poradę, jak aplikować
do unijnych programów, zwłaszcza że wymagania stawiane rolnikom przy różnego rodzaju
dopłatach są coraz wyższe. Chodzi jednak o to,
aby zwiększyć rentowność gospodarstwa tak,
by było ono konkurencyjne. Nasi doradcy mogą
pomóc w prawidłowym wypełnieniu dokumentacji, a także we właściwym ustawieniu produkcji
czy poznaniu najnowocześniejszych technologii.
Osobiście uważam, że doradcy rolniczy powinni
jak najbliżej pracować z rolnikiem. Często być

w terenie, na jego gospodarstwie, bo właśnie tam
powstają problemy i jest najbardziej potrzebne
fachowe doradztwo. Szkolenia dla rolników powinny być prowadzone na wysokim poziomie, ale
też winny być skierowane do konkretnej grupy.

Uzależnienie od zewnętrznych warunków przyrodniczych, a więc klęski żywiołowe, czy szkody
wyrządzane przez dziką zwierzynę powodują, że
rolnicy muszą rozwiązywać duże problemy.
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Dzisiaj problemem zarówno dla powiatu żuromińskiego, jak i mławskiego jest ASF i ogniska
epidemiczne grypy ptaków.
Tutaj nasz kłopot polega na tym, żeby przeszkolić
jak najwięcej rolników w kierunku bioasekuracji.
To bardzo ważne, priorytet, wynikający z potrzeb
naszego terenu. Koledzy z Ciechanowa czy Radomia mają inne zapotrzebowanie na szkolenia.
W Grójcu na przykład są sady, a u nas trzoda
chlewna i drób, uprawy zbóż. Teraz ważnym tematem dla nas stała się więc bioasekuracja. Ale
mamy też unijne szkolenia, kilku lub całodniowe…
Teraz, z powodu pandemii, szkolenia są trochę
ograniczone, ale za to prowadzimy je online.
Mamy ośmiu pracowników, każdy ma plan szkoleń, obejmujący kilka tematów. Na każdym z tych
szkoleń bywa zarejestrowanych online czasem 50
osób, czasem 60. A w konferencjach uczestniczy
od 100 do nawet 300 osób. Gros, priorytet naszej
pracy to szkolenia dotyczące zabiegów ochrony
roślin, do czego szczególny nacisk przykładają
rząd i Unia Europejska….
W powiecie żuromińskim mamy największe
w województwie stada trzody chlewnej, i największe w Europie skupisko drobiu. Zajmujemy
drugie miejsce w województwie pod względem
hodowli bydła mlecznego.
Jesteśmy regionem produkcyjnym, rolniczym,
a nasi rolnicy są wysoko produkcyjni, tym bardziej
że jednocześnie jesteśmy jednym z najmniejszych powiatów w Polsce. Mamy tylko 6 gmin
i najsłabsze gleby bonitacyjne w Polsce jako
powiat, V i VI klasy. Nasi rolnicy są przedsiębiorczy… Ale żeby nie środki z Unii to byśmy siedzieli
w zaścianku. Dzięki nim nastąpił bardzo duży rozwój, nowe technologie doszły do nas pod każdym
względem, łącznie z wyposażeniem kurników,
chlewni, wyposażeniem w maszyny. To jest coś
pięknego, coś, co ułatwia rolnikom życie.
Czy plan odbudowy, o którym ostatnio tak głośno, będzie miał pozytywne przełożenie na nasze
rolnictwo, żuromińskie?
Na pewno tak. Ale czy podział tych środków
będzie sprawiedliwy – nie wiem. Na razie mogę
powiedzieć, że nasze oczekiwania, środowiska
rolniczego, są duże. I że w tym planie o rolnictwie się nie zapomni. Rolnicy liczą, że może
przed wyborami te plany trochę się otworzą
i na wieś wpłyną znaczące pieniądze. Trzeba
jednak zauważyć, że jak do tej pory, to rolnicy
nie są zapomniani przez państwo, bo jednak jest
otwartych wiele programów unijnych. I nasz ODR
korzysta z tego, pomaga rolnikom. Realizujemy
programy w zakresie modernizacji gospodarstw,
ich rozwoju, dla młodych rolników, czy rolnośro-

dowiskowe. Wielu rolników z nich korzysta. Jak
przejedzie pani przez wieś żuromińską, to widać,
ile jest nowych ciągników, nowych budynków
i nowych, wyremontowanych dróg. To wszystko
pieniądze w większości unijne. Rolnicy z nich
korzystają, dzięki Agencji, przy pomocy ośrodka
doradztwa…
Czy mogliby korzystać więcej, a nie korzystają,
bo na przykład, nie umieją?… nie znają?… nie
wiedzą?… boją się?…
Na terenie powiatu żuromińskiego takiej obawy
nie ma. Rynek jest chłonny, rolnicy są ciekawi,
inwestują, to jest kraina miodem i mlekiem
płynąca…
Inwestują, to prawda. Ale nasze rolnictwo jest
bardzo rozdrobnione.
Ogólnie w Polsce jest rozdrobnione. Najbardziej
wśród wszystkich krajów Europy, może dlatego, że
z bloku wschodniego jesteśmy jedynym krajem,
który nie dał się skomunizować i najwięcej
prywatnych gospodarstw zostało w Polsce. One
nadal są prywatne, ale za to są też mniejsze.
Jednocześnie zauważa się jednak tendencję do
zwiększania areału posiadanej ziemi. Rozwijania
gospodarstw, coraz większych, coraz większych
obszarowo. U nas, w powiecie żuromińskim, jest –
powiedzmy – około 80 tysięcy hektarów, 58 tysięcy jest użytków rolnych, a jest 6 tysięcy rolników,
to znaczy zarejestrowanych w urzędach gminy, że
płacą podatki jako rolnik. Natomiast do Agencji
Restrukturyzacji przeciętnie składają 4100, 4300
rocznie wniosków. Czyli 1700 gdzieś pozornie
ginie. Pozornie, bo składają, ale nie właściciele,
a dzierżawcy, którzy realnie tę ziemię uprawiają.
Czyli de facto te gospodarstwa są większe niż
wynikałoby to z dokumentacji. Z drugiej jednak
strony właściciel dużej, przemysłowej chlewni
lub kurników, który z tego się utrzymuje a nie
z uprawy ziemi, to rolnik?
Na dziś, jest to rolnik. Hodowca drobiu, jak
popularnie mówi się kurnikarz, ma pół hektara
i trzy duże, przemysłowe kurniki, to rolnik, choć
wszyscy wiedzą, że to jest przedsiębiorca.
Szkolenia. Jak docieracie do ludzi? Sami czy
czekacie aż ktoś sam przyjdzie…
Zapraszamy wszystkich poprzez urzędy gmin,
sołtysów. Bardzo dużo rolników korzysta z naszej
pomocy. W powiecie żuromińskim jest 6 gmin,
w każdej z nich nasz pracownik ma dyżury. Do
nich przychodzą rolnicy, czasem znajomi, czasem
nie, mieszkańcy danej gminy. Docieramy do
rolników, ale też sami do nas przychodzą… do
biura, czasem zaczepiają na ulicy… Albo – jestem
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w kościele z żoną, a tu klepie mnie rolnik i szeptem pyta o różne rzeczy. To jest efekt wieloletniej
pracy z rolnikami, czyli pewne zaufanie…
W czerwcu mija panu 45 lat pracy doradczej.
Tak, mam bardzo duże doświadczenie. Tu
chciałbym podziękować pani Anecie Goliat.
Z panią burmistrz mamy bardzo dobre relacje.
Bardzo dobrze się rozumiemy. Dzięki temu mamy
siedzibę w budynku żuromińskiego urzędu gminy.
Korzystamy w nim z pięknej sali wykładowej.
Przyjmujemy tu również rolnicze wycieczki zagraniczne. Bardzo dobrą współpracę mamy także
z panem Osowskim, dyrektorem szkoły w Zielonej,
bardzo otwartą osobą. Jest tam stacja diagnostyczna, bardzo dobrze wyposażona, tam szkolą
się uczniowie, a my uczymy rolników.
W tej chwili pomagacie w wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie… Część rolników ma
z tym duże problemy. Nie radzą sobie. Są w podeszłym wieku, nie wszyscy mają komputer, albo
brak dostępu do Internetu…
W ubiegłych latach rolnik z areałem do 10 ha
gruntów mógł napisać i złożyć tylko oświadczenie. To wystarczyło. W tym roku nastąpiła
zmiana przepisów, nie ma oświadczeń, a wnioski
o dopłaty bezpośrednie przyjmowane są tylko
przez Internet. I zrobił się problem. Rolnicy są
rozżaleni, źli, trzeba im tłumaczyć, że takie rozwiązanie wcale nie jest głupie. Nie jest utrudnieniem, gdyż raz zrobiony wniosek przez Internet,
zostaje w systemie kilka lat, można w nim
nanosić zmiany, co roku aktualizować łatwiej,
szybciej, sprawniej. To jest wygodniej dla rolnika,
i dla Agencji. W efekcie przychodzi do nas w tym
roku dwa razy więcej rolników niż w poprzednich
latach. Na przykład była w ubiegłym roku susza,
potrzebne były wówczas do wniosku o odszkodowanie, dokumenty, ile czego na polu było.
W oświadczeniu było, że to użytek rolny, a teraz
wiadomo, ile kukurydzy, ile zboża, ile ziemniaków,
wszystko jest już w systemie.
Pozostaje mi wiec tylko pogratulować dotychczasowych wyników i życzyć kolejnych lat
owocnej pracy. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Wanda Cymerman
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Przytulisko
Prosimy o udostępnienia!

Szukamy domu…

Stowarzyszenie Cztery Łapy z Żuromina działa od listopada ub. roku jako organizacja nonprofit. W jego gestii jest opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy Żuromin w tymczasowym przytulisku, zorganizowanym niedaleko wysypiska. Z Agnieszką Maliszewską,
prezesującą żuromińskiemu Stowarzyszeniu rozmawia Wanda Cymerman.
Skąd pomysł utworzenia takiego schroniska dla
zwierząt?
Od jakiegoś czasu miałam bliski kontakt z podobnym ośrodkiem w Lidzbarku, który istnieje
tam już 5 lat, prowadzonym przez stowarzyszenie „Psia przystań”. Szybko okazało się, że
przywożonych przeze mnie piesków, błąkających
się na terenie gminy Żuromin, jest tak dużo, że
zaczęło przerastać możliwości niesienia przez
nich pomocy. Przy pomocy kilku zaprzyjaźnionych osób, w tym pani burmistrz Anety Goliat
oraz Adama Ejnika z Radia 7, postanowiliśmy
zająć się prowadzeniem przytuliska i u nas.

Przytulisko… ładna nazwa, ale dlaczego nie
schronisko?
To nie jest schronisko, to tymczasowe miejsce
przetrzymania. Psy powinny być tu chwilę. My
wykonujemy tylko zadanie gminy w opiece
nad bezdomnymi psami. W teorii bezdomne
psy powinny trafić do schroniska albo domu
zastępczego bądź stałego. Żeby otworzyć schronisko trzeba jednak pokonać kupę papierologii.
A my staramy się znaleźć dla nich dom. I trzeba
przyznać, że nasze pieski nie trafiają do domów
w okolicy, tylko do miasta. Często do Warszawy,
do Krakowa, ostatnio po szczeniaczka ludzie
przyjechali aż z Tarnowskich Gór.

Pola, niewielka suczka, trafiła do żuromińskiego przytuliska
z szóstką swoich dzieci, niedługo po ich narodzinach. Jako
mama radzi sobie naprawdę dobrze, jest cierpliwa, troskliwa
i dzielna. To bardzo spokojny piesek.
Sunia jest gotowa na nowy rozdział u boku własnych opiekunów! Poleczka to zaledwie dziesięciokilogramowa nakolankowa sunia. Najprawdziwszy kundelek, który ponad wszystko kocha człowieka! W tym małym ciałku mieści się wielkie
psie serducho, które bardzo tęskniło za uwagą człowieka.
Sunia ostatnie dwa lata swojego życia spędziła w Schronisku
dla bezdomnych psów „Podaj łapę” w Tatarach obok Nidzicy.
Obecnie mieszka w domu tymczasowym w Lidzbarku. Polcia
to radosna sunia, lgnie do człowieka, jest bardzo łagodna. Potrafi chodzić na smyczy, akceptuje inne psy. Zachowuje czystość w domu. To ideał dla osób, które prowadzą spokojny
tryb życia. To typowa nakolankowa kanapiara. Nie wymaga
długich, codziennych wędrówek, choć spacerki bardzo sobie
ceni. Jej wiek został określony na +/- 7 lat. Jest wysterylizowana, zaczipowana, zaszczepiona przeciwko wściekliźnie
i chorobom zakaźnym oraz odrobaczona.

Pracuje pani w organizacji i przytulisku
bezpłatnie...
Wszyscy tutaj pracujemy bez wynagrodzenia, to wolontariat.
Pieniądze potrzebne
są na opiekę nad zwierzętami. Za kastrację,
sterylizację, pierwsze
szczepienia, odrobaczenie psów z gminy
Żuromin płaci gmina,
za kolejne odrobaczenia lub jeżeli potrzebne

jest leczenie psów płacimy my. Za wszystkie
zabiegi psów spoza gminy płacimy my.
Kojce zbudowaliśmy gospodarczym sposobem,
płacąc za materiał pieniędzmi ze zbiórek wśród
mieszkańców. Ludzie są chętni, żeby pomagać,
trzeba tylko się do nich bezpośrednio zwrócić.
Jeden kojec dostaliśmy od firmy, której baner
wisi na naszym ogrodzeniu. Kolejne są wyremontowane ze starych kojców. Gmina organizuje
szczepienia, pomogła wyremontować dwa kojce,
te z tyłu. A ten boks składał mój chłopak. Gmina
zabiera też śmieci. Niedawno kupiliśmy wąż do
wody, z naszych pieniędzy. Za wodę także będzie
płaciła gmina. Kwiatki oraz tuje to ode mnie
z balkonu. W najbliższej przyszłości chcemy
podciągnąć elektryczność. Obiecuje pomoc
firma, która stawia wiatraki. Budy są ocieplone,
na podłodze jest w nich słoma. W zimie były
ocieplone, teraz musi być przewiew. Każdy pies
ma swój kojec, nie trzymamy psów razem. Chyba
że są zżyte ze sobą. Każdego trzeba osobno
wyprowadzić. Jeździmy z nimi nad rzekę. Uczymy
chodzić na smyczy. One nie załatwiają się
w kojcach.
Dużo osób pracuje w przytulisku?
Kilka. To ciężka, ale bardzo wdzięczna praca, wymagająca dużo odpowiedzialności. Mamy dwie
dziewczyny poniżej 18 roku życia, które systematycznie przychodzą. Jednak raczej nie chcemy

Mela to malutka, roczna sunia w typie teriera, waży niespełna
10 kg. Zanim trafiła do nas, błąkała się po jednej z okolicznych
wsi. To piesek, który uwielbia towarzystwo człowieka, chociaż
jeszcze niedawno panicznie się go bała, ale po tamtej Meli nie
ma już śladu. Jest spokojnym i odważnym pieskiem, idealnie
odnajduje się w domu, zachowuje czystość, dobrze dogaduje
się z innymi psami, potrafi chodzić na smyczy. Jest zaszczepiona, zaczipowana i wysterylizowana.
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młodszych, chyba że z rodzicami, bo jak mu się
coś stanie, za 13-latka nie możemy odpowiadać.
Psy, którymi się opiekujecie, zostały znalezione
tylko na terenie żuromińskiej gminy? A inne samorządy nie chciały podpisać z wami umowy?
Nie rozmawialiśmy z innymi gminami, gdyż z założenia miało być tutaj 5 kojców, a jest ich sporo
więcej i wszystkie są zamieszkałe. Do tego jeszcze domy tymczasowe. A jak jest za dużo psów,
trudno jest wszystko prawidłowo ogarnąć…
Trzy razy dziennie tu przychodzimy, karmimy
je, wyprowadzamy… Każdego psa indywidualnie
trzeba przygotować do adopcji, wyprowadzić
na spacer, nauczyć chodzić na smyczy, podać
jedzenie i wodę. Przy 15 psach pojedyncza osoba
nie jest w stanie zrobić tego dobrze. Nie ma co
ukrywać, samemu się tego nie ogarnie. Musi być
kilka osób, żeby było dobrze.

Potrzeby?
Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wszystko się
przyda. Koce, stare kołdry, prześcieradła, zabawki pluszaki, karmy typu Brita, Hosera, Dolina
Noteci. Miski. Potrzebne są szelki duże, nie dla
yorków. Małe psy rzadko się zdarzają. Tylko na
razie nie mamy gdzie trzymać, bo nie mamy
magazynku.

Jak psy trafiają do waszego schroniska?
Różnymi drogami. Dzwonią mieszkańcy, że wokół
gospodarstw błąkają się psy… Przykład? Takie
„dzikie stado”, które jest u nas od dwóch tygodni
i powolutku się socjalizuje. Przez parę lat zgłaszali mieszkańcy, że biegają bezpańskie, duże
psy w okolicy wysypiska i żwirowni. Polowały na
zwierzynę, szukały jedzenia wśród kurników i na
wysypisku. Podbiegały też do ludzi, więc wszyscy
się ich bali. Człowieka nie atakowały, ale jak ktoś
szedł z psem, ruszały
do ataku. Początkowo
były trudności z ich
złapaniem. To było 7
dużych i dwa małe psy.
Było widać, że to jest
rodzina. To jest wina
człowieka, że są takie
psy, ktoś je musiał
wyrzucić. Albo samą
sukę… Niedawno Adaś
Ejnik znalazł 6 szczeniaków wyrzuconych
do lasu w Gościszce.
Na drugi dzień okazało się, że są jeszcze
trzy,a za parę dni
zadzwoniła pani, że są
kolejne dwa. Wszystkie
są bardzo do siebie
podobne. Jedna sunia.
Jedenaście szczeniaTores od ponad miesiąca czekał na miejsce w przytulisku, nikt ków, zadbanych, odprzez ten czas się po niego nie zgłosił. A więc nie pozostaje karmionych przez sukę.
nam nic innego jak szukać dla niego nowego domu na resztę Na szczęście wszystkie
już znalazły kochające
życia. Pomimo swoich gabarytów Tores jest łagodnym, skrzyw- je domy. Po jednego
dzonym psiakiem, obecnie jest trochę zestresowany nowym przyjechali nawet
miejscem, obcymi psiakami, które na niego szczekają, ale po- z Tarnowskich Gór.
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Dużo psów znalazło już swoich nowych opiekunów?
W sumie, od listopada, z pomocą stowarzyszenia Psia Przystań Lidzbark, to ok. 40 psów
znalazło swój prawdziwy dom. To chyba dużo.
W międzyczasie „trafiły się” szczeniaczki
z Bieżunia, które musieliśmy oddać do fundacji,
bo były dwutygodniowe. Mamy własną stronę
w Internecie, szukamy przez różne grupy, które
nam pomagają na Facebooku – Adoptuję psa,
Adoptuję kota… Jest kilka takich, które publikują
ogłoszenia. Wstawiamy też na Olx. Trzeba jednak
bardzo mocno podkreślić. My nie wydajemy na
podwórka! Mamy określoną procedurę adopcyjną. Najpierw trzeba wypełnić ankietę, potem
zawieramy umowę adopcyjną. Sprawdzamy
warunki, do jakich trafił adoptowany pies. Jak
ktoś się do nas nie odzywa, po prostu jesteśmy
w stanie pojechać i psa zabrać, jak uznamy, że
warunki są nie takie.
Często niestety pies służy jako stróż na łańcuchu.
Ja się pytam, po co im te psy? Niech sobie
alarm założą. Taniej będzie. Pies, który życie
spędza na łańcuchu, i tak cały czas szczeka, bo
mu się nudzi. Albo z rezygnacji w ogóle już nie
szczeka… Idzie lato, ile trzeba się naprosić, żeby
psu miskę wody ludzie przynieśli. Tobie chce się
pić, jemu także. Skąd taki czworonóg ma wziąć
wodę, jak stoi na półmetrowym łańcuchu. I tylko
jęzor mu wisi do pasa. Na pełnym słońcu cały
dzień. Dlatego my nie wydajemy na podwórka
w ogóle. Ale też z założenia nie chcemy dużego
schroniska. W Lidzbarku jest 5 kojców, boksów.
Mają też domy tymczasowe, i my też o takie się
staramy. Szukamy chętnych, którzy czasowo
zaopiekują się bezdomnym psiakiem. Staramy
się… Na razie mamy mało chętnych do prowadzenia domów tymczasowych, przydałoby się
więcej. Wiadomo, psów bezdomnych jest zawsze
dużo, a my nie jesteśmy w stanie utrzymać tyle
kojców.
- Dziękuję za rozmowę.

woli się oswaja. Potrafi chodzić na smyczy, inne psy, póki co,
ignoruje. Jest po szczepieniach, przed nim jeszcze kastracja. To
bardzo mądry, pojętny pies. Może komuś wpadnie w oko ten
cudny psiak. Bardzo prosimy o puszczenie go w świat.

Betty jest tutaj od kilku miesięcy, a niestety, telefony w jej sprawie milczą... To łamie serce, szczególnie, kiedy patrzy się w jej
oczy pełne miłości do człowieka. Czy jest ktoś, w kim będzie
mogła zakochać się z wzajemnością już na zawsze? Nie miała
łatwego życia, rodziła co cieczkę, błąkając się po wsi. Samotna, zdana była tylko na siebie i trochę resztek jedzenia, które
znalazła... Teraz jest bezpieczna, ale z pewnością zasługuje na
lepsze życie niż te w przytuliskowym kojcu…

Luna ma 3 lata i całe życie spędziła zamknięta w kojcu bez
możliwości wychodzenia na zewnątrz Pod naszą opieką zaczęła się otwierać, rozkwitać i bawić! Po raz pierwszy mogliśmy obserwować, jak Luna biega i bawi się piłką. Psica waży
około 30 kilogramów i jest wielkim misiem, uwielbia się wtulać
w człowieka całym ciałem, nie wykazuje agresji, wręcz niektórych osób się boi i potrzebuje więcej czasu, aby się do nich
przekonać. Potrafi chodzić na smyczy i podróżować samochodem, nie ucieka, przychodzi na zawołanie, jest łagodna w stosunku do innych psów. Luna jest zaszczepiona, zaczipowana,
wysterylizowana.
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Czego się nie robi dla urodzaju
Nie chcesz, żeby wróble wyjadły ci zboże? Przed siewem zamocz ręce w święconej wodzie! Nie wpuszczaj też pod żadnym pozorem obcych do obory, bo krowy przestaną dawać mleko. To tylko niektóre z „mądrości”, jakimi kierowali się rolnicy (a zapewne znajdziemy jeszcze takich, którzy wciąż w nie wierzą), aby zapewnić sobie dobrobyt w gospodarstwie. Jak chyba w każdej
grupie zawodowej, również wśród farmerów na przestrzeni wieków zrodziło się wiele przesądów.
W internetowym serwisie YouTube można znaleźć
filmik autorstwa Zbigniewa Mądrego – badającego ginącą kulturę Mazowsza i Podlasia – którego
rozmówca opowiada przed kamerą o sposobach
na zabezpieczenie prosa przed szkodami ze
strony zwierząt. Rolnik ów radzi, aby podczas
siania prosa do nikogo się nie odzywać – nawet,
jeśli ktoś uporczywie by nas zagadywał, powinniśmy milczeć jak grób. Tylko wtedy zapewnimy
sobie ochronę przed wróblami, które mogłyby
nam wydziobać ziarno. Jeśli zaś wdamy się z kimś
w rozmowę, ptaki będą je tak długo dziobać, aż
wszystko zjedzą. Gdy zaś już w okresie żniw zwieziemy do stodoły pierwszą furę prosa, nie wolno
się oglądać za siebie i patrzeć w sąsiek, ile nam
zboża przybyło, lecz trzeba czym prędzej ruszać
w pole po drugą partię. W przeciwnym razie przyjdą „myszy takie, że świat nie słyszał” i wszystko
zjedzą. Zostanie tylko smród.
Ziemię trzeba zapłodnić
Zaprezentowane w materiale filmowym sposoby
na zapewnienie sobie urodzaju nie są oczywiście
jedynymi przesądami, w jakie wierzyli lub wierzą
nadal rolnicy (choć ci, którym się one akurat
sprawdzają – jak np. bohater wspomnianego
nagrania – zapewniają, że wszystko to święta
prawda). Inną metodą, mającą nam zagwarantować, że wróble nie będą wyżerać ziarna z pola,
jest zamoczenie przed siewem rąk w święconej wodzie. Bardzo przyjemnym sposobem na
zapewnienie sobie urodzaju jest z kolei odbycie
stosunku seksualnego na polu, o czym w swej
prozie pisał Zbigniew Nienacki – choć niektórzy
twierdzą, że wystarczyło, aby przed siewem chłop
położył się na roli i tylko stymulował zapłodnienie
ziemi. Nie powinno się natomiast w ogóle siać
zboża w poniedziałki i piątki oraz w momencie,
gdy na niebie są jednocześnie słońce i księżyc.
Rolnikowi nie wolno też sprzedawać ziaren przeznaczonych do siewu, dopóki sam pierwszy nie
posieje ich na własnym polu.
Sposoby na urodzaj mieli również sadownicy.
W drugi dzień Bożego Narodzenia na przykład
przywiązywali do siebie kawałek tkaniny, a następnie przytwierdzali ją do drzewa – dzięki temu
miało ono długo żyć i rodzić wiele owoców. Tych
ostatnich zaś nie wolno było zrywać w święta
maryjne, skutkowało to bowiem zlatywaniem się
robaków na osobę, która tego czynu dokonała.
A jak poznać, czy rok będzie urodzajny? Są i na

Przy przewożeniu pierwszej fury zboża, nie wolno oglądać się za siebie. W przeciwnym razie wszystko zjedzą myszy
fot.: Pixabay

to sposoby. Gdy bocian zrzuci z gniazda jajo
– gospodarz w danym roku będzie się cieszył
urodzajem. Słaby pod tym względem rok będzie
natomiast wówczas, gdy bocian zrzuci pisklę.
Jest też metoda na określenie, w którym okresie
roku można się spodziewać dobrych zbiorów: jeśli
wrzosy rosną w większości do góry, urodzaj będzie
wcześnie; jeśli się przechylają – to nieco później;
gdy zaś rosną ku dołowi, rolnik powinien koniecznie opóźnić siew. Mówiono też, że gdy rok jest
nieurodzajny, to znaczy, że czarownice wysiadują
jaja, by zrobić ludziom na złość.

Obornik wyciąga choroby
Czarownice były też nieraz obwiniane o wyrządzanie szkód bydłu, zwłaszcza cielakom –
miały one bowiem zamieniać mleko ich matek
w wodę lub krew. Wierzono też, że o kontakty
z siłami nieczystymi można podejrzewać ludzi
osiedlających się na skrajach wsi lub wręcz na
pustkowiach – najporządniejsi chłopi mieszkali
zawsze w centrum wsi. Istniały też „podejrzane”
zawody, np. zielarka (teoretycznie to normalne,
że skoro musi zbierać zioła, zamieszkuje na skraju
wsi – ale skoro tak, to już może być osądzana
o kontakty z zaświatami), kowal (nie dość, że nie
pracuje na roli jak porządny
chłop, to jeszcze posługuje
się żelazem – urobiono
nawet porzekadło „diabeł
z żoną mieszka w kuźni”),
a nawet młynarz (mieszka
nad wodą, więc pewnie
zadaje się z topielcami).
Na tym lista zabobonów –
mniej lub bardziej paradoksalnych – jednak się nie
kończy. Niektórzy wierzyli na
przykład, że aby krowa miała
wystarczającą ilość mleka
do wyżywienia cielaka, trzeba było jej dać do zjedzenia
chleb wraz z wnętrznościami
kreta. Dostatek i szczęście
zaś zapewniano sobie, obcinając ubitej maciorze sutki
Gdy bocian zrzuci z gniazda jajo, cały rok będzie dla gospodarza urodzajny
i rzucając je w obornik do
fot.: Pixabay

chlewa. Z naturalnym nawozem są też związane
przesądy, według których nie powinno się rozrzucać go w sobotę (inaczej Pan Bóg pośle nas za to
na księżyc!) bądź należało się na nim położyć na
noc, aby wyciągnąć z organizmu choroby.
Nie wpuszczaj obcych do chlewa!
Bliższy nam powinien być z kolei zwyczaj
niewsiadania do wozu i nieprzechodzenia przez
próg domu lewą nogą – bo inaczej nieszczęście
murowane (z pewnością słyszeliśmy o wstawaniu
lewą nogą, utrwalonym nawet w polskiej frazeologii – o kimś, kto od rana jest w złym humorze,
mówimy, że wstał lewą nogą). Wielkie nieszczęścia – a konkretnie brak mleka u krów i jajek u kur
oraz zdychanie prosiąt – powoduje zaś podobno
wpuszczanie obcych do chlewa. Konsekwencją
chodzenia wokół zamiatającej gospodyni jest
natomiast obmiecenie nas z pieniędzy, a zapalania gromnic podczas burzy – uderzenie pioruna
w chałupę.
Dociekliwi badacze z pewnością będą w stanie
odnaleźć jeszcze więcej przesądów, jakie
towarzyszyły dawnym gospodarzom lub w które
wierzą nawet ci współcześni. Swoją drogą to
zadziwiające, że rozmaite zabobony – utrwalone
nie tylko u rolników, ale też u przedstawicieli
wielu innych grup zawodowych – były przez
wieki kultywowane w narodzie w powalającej
większości katolickim (przypomnijmy: zgodnie z nauką Kościoła wiara w zabobony jest
grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu).
Usprawiedliwiać tę sytuację może jedynie fakt, że
przesądy – zwłaszcza te dotyczące wsi i rolnictwa
– rodziły się głównie wśród ludzi prostych, którzy
nie znając naukowych wykładni wielu zjawisk,
próbowali sobie w ten czy inny sposób wyjaśniać
zmiany zachodzące w otaczającej ich rzeczywistości oraz zachowania okolicznych mieszkańców. A i tradycja chrześcijańska w ciągu całego
millenium od przyjęcia przez Mieszka chrztu nie
zdołała się całkiem oczyścić z pogańskich naleciałości, których głosicielom wiary Chrystusowej
nie udało się do końca wyplewić z serc i umysłów
ewangelizowanego narodu.
Krzysztof Napierski
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Świat poszedł naprzód
Miałem sen. Piękny sen. W tym śnie wszyscy ludzie – bez względu na kolor skóry, płeć,
orientację czy przekonania – byli równi, a prawa dla każdego – jednakie. W społeczeństwie panował ład, a obywatele żyli dostatnio. Nikt już nie śmiał twierdzić, że są równi
i równiejsi, a wolnym czyni człowieka jedynie praca. Świat poszedł naprzód.
Mówili, że socjalizm to zło. Zwalczali go
różnymi metodami – jedni skakali przez płot,
inni wznosili modlitwy do Ducha, jeszcze inni
wspierali nas zza oceanu. Chuchali, dmuchali
– aż w końcu zburzyli domek z kart. Powiał
wiatr zmian, nastały mlekiem i miodem
płynące czasy kapitalizmu. Zapatrzeni
w kuszące oblicze inną już dzikością Dzikiego
Zachodu, dorobiliśmy się status quo ludzi
wolnych. Pochłonięci galopującym konsumpcjonizmem, wyhodowaliśmy sobie przyjemnie
grzejące sadełka i rozpostarliśmy nasze
urocze zasięwzięcia w wygodnych fotelach.
Sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
Niezależni od kaprysów mistrzów marionetek.
Walczyliśmy o to. Zapracowaliśmy. To nasze.
Należy nam się.
Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez
umiłowania prawdy. Tak przynajmniej wołał
ten, którego modlitwom tę wolność zawdzięczamy. Rozmiłowaliśmy się w cytowaniu go
i zachwycaniu się jego cukierniczym menu,
ale do serca bierzemy sobie chyba jednak
nauki innych mędrców. Weźmy takiego
Sokratesa Północy – już on twierdził, że
ludzie nigdy nie używają wolności, którą
mają, lecz żądają takiej, jakiej nie posiadają.
Jakże sprawdziły się jego słowa w naszych,
jak się okazało, nie dość dla wielu dostatnich czasach. I tak, choć czekaliśmy na
drugą Irlandię, wyśniliśmy sobie nowy Dziki
Zachód – nowy, jakże wspaniały świat i nowy
postkapitalistyczny ład.
Nie budźcie mnie, proszę, bo zaprawdę
piękny to sen. Wszystkie wcześniejsze
nierówności społeczne zanikły. Już nikt
nie będzie wypisywał na ścianach stodół
obrazoburczych haseł, głoszących jakoby
wszyscy byli równi, ale niektórzy równiejsi. Wszyscy jesteśmy jednacy – i pod względem godności,
i pod względem stanu posiadania. Oto każdy
z każdym, ramię w ramię i z pieśnią na ustach,
maszeruje ku lepszej przyszłości, budując nowy
porządek: biznesmen w eleganckim garniturze,
urzędnik średniego szczebla, pracownik kopalni
(dzięki naszym ościennym przyjaciołom, gatunek
zapewne na wymarciu), nauczyciel w wiejskiej
szkole, bezrobotny amator napojów chemicznie
nieobojętnych i jedna z ostatnich absolwentek
publicznego gimnazjum – panna z sześciorgiem
dzieci i trzema kaflami lekką ręką przygarnianymi
co miesiąc. Wszyscy walczymy
o nasz wspólny dobrobyt – czy
to urabiając sobie ręce po
łokcie i nie śpiąc po nocach,
czy z opuchniętymi oczyma
i zachrypłym głosem posuwając
się mężnie i wytrwale w kolejce
po kolejny z listy otrzymywanych
zasiłków. Bo każdemu się należy,
i każdemu po równo. Czy się stoi,
czy się leży – jak mawiał klasyk.
Przewracam się na drugi bok i już widzę kolejny
obraz jakże świetlanej słodkiej harmonii. Oto
w odwecie za niedawne eklezjalne palenie anglosaskich bajeczek, grupa postępowców postanawia w ramach happeningu spalić kilka egzemplarzy tej niby to „mądrej księgi”, gdzie w jednym

napędzany dodatkowym wspomaganiem
kierowca wyląduje w przydrożnych forsycjach lub na plecach nieświadomego przechodnia, który nie zdąży w porę uskoczyć. Na
podwórkach kochające się rodziny spędzają
niedzielne popołudnie na spotkaniach przy
roztaczających zniewalający aromat konserwantów i wzmacniaczy smaku grillach,
ewentualnie wykonują drobne prace remontowe: żona biegnie z wypełnioną ozdobną
cegłą taczką na plac budowy nowego murowanego ogrodzenia, a mąż czujnie i dzielnie
wszystko nadzoruje z usypanego wcześniej
pagórka (wiadomo – parytet!).
Nawdychawszy się ożywczych pyłów zawieszonych, wracam do mojego domowego
królestwa, gdzie już za moment będę mógł
otworzyć drzwi balkonowe i kontynuować
zdrowotne inhalacje, tym razem dymem
papierosowym troskliwych sąsiadów.
Najlepiej rozłożyć się natenczas na kanapie,
wyciągnąć nogi na stoliku (jutro zaceruję tę
skarpetę) i oddać się pełni relaksu, oglądając
kolejny odcinek Ridża słodzącego herbatę
i dłubiąc namiętnie w nosie (przepraszam –
drapiąc się po oku od spodu). Chwilo, trwaj!
A niebawem upragniony błogi sen, do którego akompaniować mi będą tradycyjną nocną
libacją równie troskliwe sąsiadki, chcące i ze
mną podzielić swoim błogostanem w tym
nowym, wspaniałym świecie.
Ech, gdyby ten sen mógł jeszcze trwać. Ale
niestety – trzeba wstać i do roboty gnać.
Skoczyć do bankomatu po przelaną wczoraj
pensję i kupić świeże pieczywo na kanapki.
Zjeść najważniejszy posiłek dnia, sprawdzić
gaz, ucałować w stópki Pana Jezusa i jechać
zarobić na życie moje i bliźnich na zasiłkach
z listów nawołują: „Kto nie chce pracować, niech
i różnych xxx-plusach (dowolne wstawić). Ciekateż nie je!”. No jakże to tak odwracać naturalny
we, czy dziś też w drodze na przystanek spotkam
porządek rzeczy? Kto je i ma, bo mu dają, ten był- pana Cipka z zarumienionym nosem i pustymi
by głupi, gdyby jeszcze pracował! Każdy rozsądnie kieszeniami, biegnącego (przepraszam – sunąmyślący beneficjent różnych współczesnych
cego) na pocztę po wypłatę kolejnego zasiłku,
plusów z pewnością to przyzna. Zresztą niedługo
dzięki któremu zawalczy o krajowy dobrobyt,
władza burzycieli ładu się skończy – i nie będzie
zasilając rodzimy przemysł spirytusowy… Oto
już kościołów w kościołach, tylko dyskoteki i reprawdziwy patriotyzm! Oj się władza weźmie za
stauracje. Czyż nie wspaniale?
takich brakorobów jak ja, oj się weźmie!
Nie chcąc spłonąć w 451 stopniach Fahrenheita,
Ale może mam jeszcze czas na nawrócenie. Może
mijam stosiki gorejącej bibuły i idę na spacer
wystarczy już tego powtarzania zasłyszanych
ulicami miasta. I tu wdycham ożywczy powiew
niegdyś na wykładzie z etyki słów, że z prądem
zmian. I tu, jak widzę, zapanowała upragniona
płyną tylko zdechłe ryby i ścierwo. Przecież, jak
się okazuje, z prądem to teraz
jedyny słuszny kierunek. Ech,
tak poczuć prawdziwą wolność
– rzucić wszystko, przejść na
zasiłek, naprodukować dzieci
i przytulić parę tysiączków…
Słowem: żyć – i to przez duże
„Ż”! Oto współczesny ideał
Stephen King, Czarnoksiężnik i kryształ Übermenscha. I teraz już nie
będziemy wszyscy Chrystusami,
tylko nadludźmi. I wszystkim
wolność (nie rozumiem, dlaczego niektórzy wolą
będzie wszystko wolno. I wszystkim będzie się
mówić „wolna amerykanka”). Każdy każdemu
żyło dostatnio. I każdemu po równo. Bo każdemu
równy i wszystkim wszystko wolno. Rowerzyści
się należy – czy się stoi, czy się leży.
śmigają po przejściach dla pieszych, a piesi
z różnymi perłami i żubrami w dłoniach okupują
Krzysztof Napierski
grupami ścieżki rowerowe. Od czasu do czasu

„Mówią, że świat poszedł naprzód. No tak! Poszedł naprzód, poszedł naprzód, i to bardzo...
zawędrował po drodze do piekła”.
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Łatwo o błędną ocenę sytuacji
– Pomiędzy działaniem w pełni legalnym, a
przekroczeniem granic obrony koniecznej
leży bardzo cienka granica – mówi Prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński.
Naszego rozmówcę pytamy o to, jak się
bronić przed napastnikiem, aby ocalić
swoje życie i zarazem samemu nie popełnić przestępstwa, oraz kiedy i jak używać
narzędzi samoobrony.
Rozmawiał Krzysztof Napierski

Jedną z kwestii, które od dawna zastanawiają mnie w polskim prawie, są granice obrony
koniecznej. Okazuje się, że gdy broniąc swojego zdrowia lub życia, które chce naruszyć lub
odebrać napastnik, za bardzo go uszkodzę, za
kratki mogę trafić ja. Kto wie – może nawet on,
uznając się wówczas za pokrzywdzonego, będzie
żądał ode mnie zadośćuczynienia. Jak to jest
z tą obroną konieczną? Gdzie leżą jej granice?
W jaki sposób mogę się bronić przed atakiem,
a czego mi nie wolno? Co mi grozi, jeśli posunę
się za daleko?
Obrona konieczna jest tzw. kontratypem, czyli
okolicznością wyłączającą bezprawność czynu
zabronionego, a tym samym – jego przestępność.
Oznacza to, że czyn podjęty w obronie koniecznej, mimo że formalnie wpisuje się w ustawowe
znamiona jakiegoś przestępstwa, przestępstwem
nie jest, a to z uwagi na zaistnienie pewnych
szczególnych przesłanek określonych w Kodeksie
karnym, konkretnie w art. 25. Co więcej, czyn
będący realizacją obrony koniecznej, oprócz tego
że nie jest przestępny, to jest w pełni legalny i nie
może zostać uznany za sprzeczny z jakąkolwiek
normą prawną, czy to z zakresu prawa karnego,
prawa cywilnego czy innej gałęzi prawa. Instytucja ta bywa określana jako prymat prawa nad
bezprawiem.
Obroną konieczną jest odparcie bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro
chronione prawem. W ramach tego kontratypu
mamy więc do czynienia z dwoma elementami,
a mianowicie z zamachem i obroną. Zacząć
wypada od zamachu, bowiem to on będzie
punktem wyjścia do dalszych rozważań. Przez
zamach rozumie się takie zachowanie człowieka, które zmierza do naruszenia jakiegokolwiek
dobra chronionego prawem lub stwarza dla niego
niebezpieczeństwo. Zamach musi być przy tym
rzeczywisty, a więc jego istnienie jest niepodważalnym faktem, a nie tylko pewnym stanem
w wyobraźni odpierającego zamach. Zamach
musi być także bezpośredni, a więc stwarzający
natychmiastowe zagrożenie dla danego dobra,
innymi słowy zaistnienie zamachu w danej chwili
jest niemal pewne. I wreszcie zamach ten musi
być bezprawny, co oznacza, że jest sprzeczny
z normą prawną (niekoniecznie prawa karnego). Z uwagi na postąpienie wbrew tej normie,
zamachu może dopuścić się wyłącznie człowiek,
bowiem to on jest adresatem normy. Obrona
konieczna nie będzie zatem możliwa w razie
ataku zwierzęcia na człowieka – wówczas można
rozpatrywać stan wyższej konieczności, który
tak jak obrona konieczna wyłącza bezprawność
czynu zabronionego.
Drugim elementem jest obrona, która musi
cechować się współmiernością do zamachu
oraz być adekwatna czasowo – nie może być
ani przedwczesna, ani spóźniona. Zamiar osoby

Narzędzi obrony osobistej powinniśmy używać z dostateczną rozwagą
fot.: PxHere

odpierającej musi ograniczać się wyłącznie
do odparcia grożącego jej zamachu. Obrona
konieczna nie może być bowiem podyktowana
wolą odwetu.
Dopiero łączne zaistnienie wszystkich warunków
składających się na obronę konieczną spowoduje,
że osoba odpierająca bezprawny i bezpośredni
zamach, nie popełni przestępstwa, a w konsekwencji nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej i nie zostanie skazana wyrokiem
skazującym.

– gdy do mieszkania włamuje się złodziej, a właściciel mieszkania, czy też inna osoba przebywająca w mieszkaniu, próbując go powstrzymać,
spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu napastnika i zostanie stwierdzone, że spowodowanie
tak rozległych obrażeń nie było konieczne do
powstrzymania przestępcy, wówczas właściciel
ten zostanie skazany za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Niemniej
jednak, z uwagi na nadzwyczajne okoliczności
towarzyszące tego typu zdarzeniom, ustawodawca pozostawił orzekającym sądom pewnego
rodzaju furtkę w postaci możliwości zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet

To teoria. Ale czy w praktyce naprawdę jest
to osiągalne? Przecież w sytuacji, gdy ułamki
sekund i mój refleks będą
decydowały o tym, czy wyjdę
ze starcia z napastnikiem cały
i w ogóle żywy, nie będę się
zastanawiał, czy zadać cios
centymetr w tę czy tamtą
stronę od mostka lub tętnicy
szyjnej bądź odrobinę mniej lub
bardziej wykręcić atakującemu
rękę. Cóż poradzę, jeśli w wyniku moich działań niechcący
dozna zatrzymania akcji serca
lub złamania kończyny czy
wywichnięcia stawu. Jego strata – mógł się nie zamierzać na
moje życie. Ja swoje obroniłem.
W Teksasie mógłbym go nawet
zastrzelić i nikt by się temu nie
dziwił.
W praktyce bardzo rzadko
obrona konieczna występuje
w „czystej postaci”, a więc jako
kontratyp. Zazwyczaj mamy
do czynienia z sytuacjami,
w których odpierający zamach
przekroczy granice obrony
koniecznej, czyli popełni tzw.
eksces. Pomiędzy działaniem
w pełni legalnym, a przekroczeniem granic obrony koniecznej
leży bardzo cienka granica.
Eksces może więc polegać na
zastosowaniu obrony w sposób
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu (mówimy wtedy, że jest to eksces
intensywny) albo na obronie
spóźnionej lub przedwczesnej
(wówczas jest to eksces ekstensywny). W takich sytuacjach
osoba odpierająca zamach
popełnia przestępstwo, a zatem
zostanie skazana za przestępstwo, którego dopuściła się,
przekraczając granice obrony
Prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński
koniecznej. Tytułem przykładu
fot.: Prokuratura Rejonowa w Mławie
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odstąpienia od jej wymierzenia. W przypadku zaś
odparcia wspomnianego zamachu polegającego
na wdarciu się do mieszkaniu, lokalu czy domu
od 2018 roku obowiązuje przepis (art. 25 § 2a
k.k.), gwarantujący osobie odpierającej zamach
niepodleganie karze pomimo popełnionego
przestępstwa, chyba że sąd stwierdzi rażące
przekroczenie granic obrony koniecznej.
Warto także pamiętać, że zdarzeniom związanym z odpieraniem bezprawnych zamachów
na dobra prawnie chronione, zwłaszcza jeżeli
skierowane są na te najcenniejsze, czyli zdrowie
i życie, zawsze towarzyszą bardzo silne emocje,
takie jak strach, pobudzenie; udziela się także
adrenalina. Pod wpływem tych emocji łatwo jest
o błędną ocenę sytuacji i grożącego niebezpieczeństwa, co z kolei potęguje prawdopodobieństwo przekroczenia granic obrony koniecznej.
Również i w takich sytuacjach Kodeks karny
przewiduje klauzulę niekaralności. Niemniej jednak jej zastosowanie powinno być poprzedzone
wnikliwym zbadaniem, czy obiektywnie oceniane
okoliczności zamachu racjonalnie tłumaczą
wywołanie stanu strachu lub wzburzenia, który
to stan przesądził o sposobie odparcia zamachu.
Indywidualne skłonności do ulegania emocjom
nie będą zatem brane pod uwagę.
Czy na obszarze działania Prokuratury Rejonowej
w Mławie często spotyka się Pan z przypadkami
przekroczenia granic obrony koniecznej? Jeśli
tak, to czy może Pan podać kilka przykładów?
Jak zazwyczaj kończą się takie sprawy?
Na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej
w Mławie nie mieliśmy jak dotąd do czynienia
z obroną konieczną. Kilka lat temu rozpatrywaliśmy natomiast działanie w warunkach
stanu wyższej konieczności, który podobnie jak
obrona konieczna wyłącza bezprawność czynu
zabronionego. Inne są jednak przesłanki tego
kontratypu. Tutaj ochrona rozciąga się na osobę,

która poświęca jedno dobro prawnie chronione,
ratując przy tym inne dobro, którego wartość jest
oczywiście wyższa aniżeli wartość dobra poświęcanego. Warunkiem jest jednak działanie w celu
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa
grożącego temu dobru oraz niemożność uniknięcia zagrożenia w inny sposób. W przeciwieństwie
do obrony koniecznej, owo niebezpieczeństwo
nie jest spowodowane bezprawnym zamachem
człowieka, a może wynikać np. ze zdarzenia
spowodowanego siłą wyższą.
Postępowanie, które prowadziła mławska
prokuratura, dotyczyło zabicia agresywnego psa
rasy amstaff, który zaatakował kilkumiesięczne
dziecko. Sprawa zakończyła się postanowieniem
o odmowie wszczęcia dochodzenia, albowiem już
na etapie czynności sprawdzających ustalono
nieodzowność takiego zachowania wobec ratowania życia ludzkiego. Podstawą decyzji o odmowie wszczęcia postępowania było stwierdzenie,
że sprawca nie popełnił przestępstwa.
W jakim zakresie wolno mi używać narzędzi
służących obronie osobistej – takich jak na
przykład powszechnie dostępne paralizatory,
wiatrówki czy gaz pieprzowy?
Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego katalogu zachowań czy sytuacji, które będą usprawiedliwiały użycie przez odpierającego zamach
konkretnych środków obrony. Zbytnia kazuistyka
wbrew pozorom może prowadzić do nadużywania
obrony koniecznej, a wtedy to nie prawo będzie
wiodło prym nad bezprawiem, ale paradoksalnie
bezprawie stanie się legalne. Musimy pamiętać,
że narzędzia typu paralizatory, wiatrówki, gazy
obezwładniające, mimo że są powszechnie
dostępne i w zasadzie nie ma problemu z ich
nabyciem, to jednak są przedmiotami niebezpiecznymi i każde ich użycie winno nastąpić z dostateczną rozwagą. Oceniając zasadność użycia
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takiego środka w ramach obrony koniecznej,
należy więc każdorazowo wnikliwie rozważyć, czy
okoliczności towarzyszące zamachowi, takie jak
np. właściwości napastnika czy rodzaj ataku na
dobro, uzasadniają sięgnięcie po takie, a nie inne
metody. Oczywiście ocena organów ścigania czy
wymiaru sprawiedliwości dokonana post factum
może się różnić od tej dokonanej przez odpierającego atak w czasie istnienia zagrożenia, dlatego
właśnie przekroczenie cienkiej granicy obrony
koniecznej jest traktowane stosunkowo łagodnie.
Tak na marginesie – z tego co pamiętam, w Mławie dochodziło do sytuacji, w których nastolatek
strzelał z wiatrówki do ludzi z okien budynku
przy jednej ze znanych i uczęszczanych ulic lub,
bawiąc się wiatrówką, ranił rówieśników przebywających w miejskim parku. Często dochodzi
do podobnych ekscesów? Jakie działania wobec
sprawców są podejmowane w takich sytuacjach?
Nieletni (do ukończenia 17. roku życia, a w wyjątkowych wypadkach do ukończenia 15. roku życia)
sprawcy czynów karalnych nie ponoszą odpowiedzialności. Z uwagi na ich wiek, a co z tym
związane także i niedostateczny stopień rozeznania w stosunku do przedsiębranych działań, nie
można przypisać im winy w czasie popełnienia
czynu. Z kolei brak winy powoduje, że odpada
jeden z elementów statuujących przestępstwo.
Wobec nieletnich sprawców stosowane są środki
wychowawcze lub środek poprawczy, które
przewiduje ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzenie spraw z udziałem nieletnich sprawców
leży w gestii sądów rodzinnych. Na szczęście tak
ekstremalne sytuacje, o których Pan wspomniał,
należą do rzadkości.
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Kwestionariusz Por Roku
Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Wiśniewo

Pierwsza miłość
Od zawsze szczupła blondynka Agnieszka (żona)
Pierwsza praca
Przed wojskiem Szkoła Podstawowa w Swojęcinie, potem do chwili obecnej Gmina Wiśniewo
Ulubiony film
„Jak rozpętałem II Wojnę Światową”. Przygody Franka Dolasa zawsze mnie śmieszą
Ulubione zajęcie w wolnych chwilach
Praca na przydomowej działce, siatkówka
Ulubiona potrawa
Wszystkie z dużą ilością mięsa, warzywa raczej jako dekoracja
Pierwsza czynność po powrocie z pracy do domu
Przebieram się w strój domowy/sportowy – wyskakuję z garnituru
Ulubiona książka
„Paragraf 22” Hellera, potrafi rozśmieszyć, ale też zmusza do refleksji
Najmilsze wspomnienie
Bieganie boso, po trawie podczas deszczu
Ulubione miejsce na ziemi
Dom i działka – tu najlepiej odpoczywam
Jeśli nie byłby Pan Wójtem, to kim Pan by chciał być?
Nauczycielem wuefu oczywiście
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