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Koncerty, licytacje, pokazy i… morsowanie!
W niedzielę 30 stycznia 2022 r. – o ile sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje planów – Mława
zagra z całą Polską (i nie tylko) podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ta edycja będzie poświęcona okulistyce dziecięcej – zebrane pieniądze posłużą zapewnieniu
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. O działaniach mławskiego
sztabu rozmawiamy z jego szefem – Zastępcą Burmistrza Miasta Mława Szymonem Zejerem.
wszystkich, którzy morpoprzednich
sują, którzy uprawiają
będą marceten ekstremalny sport,
panowe serca,
do tego, aby przyjść na
różnego rodzaju usługi,
Krajewo. „Bilet wstępu”
na przykład kosmetyczne
to datek do puszki, nie
lub fryzjerskie. Wszystko
mniej niż 10 zł, a po
będzie wymienione na stronie
morsowaniu jest przefacebookowej Sztab 30 Finału
widziany poczęstunek
WOŚP w Mławie, zachęcam więc wszystkich, którzy są
w postaci gorącej kiełzainteresowani naszym finałem i licytacjami, do tego,
baski i ciepłej herbaty.
aby śledzić ten profil.
Od 12:00 planujemy
główne wydarzenie
Jak w tej edycji będzie wyglądało światełko do nieba?
30. finału na Mławskiej
Ostatnio zrezygnowano z hucznych fajerwerków na
Hali Sportowej – nie
rzecz również efektownych lightsticków. Czy tym
jak dotychczas w hali
razem także sztab zadba o to, aby było pięknie, ale bez
widowiskowo-sportowej
zbędnego hałasu?
I LO. Zaczniemy od inW trakcie 25. finału, którego byłem organizatorem
scenizacji wypadku sai szefem sztabu, jeszcze mieliśmy fajerwerki, w kolejmochodowego i pokazu
nych finałach już od tego pomysłu odeszliśmy i były
ratownictwa medycznelightsticki, czyli patyczki, które po złamaniu dawały
Koszulkę Przemysława Płachety przekazała narzeczona piłkarza Aleksandra Łoboda
go w wykonaniu druhów
światło. Od tego jednak też planujemy odejść ze wzglęOchotniczej Straży
du na ekologię, bo po tych lightstickach zostawały
KRZYSZTOF NAPIERSKI: Skąd pomysł, żeby sztab 30.
Pożarnej przy ul. Padlewskiego w Mławie, a następnie
odpady. Myślimy o różnych alternatywnych rozwiązaFinału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utworzyć
zapraszamy na koncerty i licytacje w samej hali. Będą
niach. W tym momencie nie chcę zdradzać, nad czym
przy Urzędzie Miasta Mława, a nie – tak jak podczas
też dmuchańce dla dzieci, malowanie twarzy, sklepiki,
pracujemy, ale na pewno nie będzie to ani głośne, ani
poprzednich edycji – przy I Liceum Ogólnokształcąfotolustro i wiele innych ciekawych stoisk. Cały sztab
nieekologiczne, lecz bardzo efektowne. Mamy jeszcze
cym?
pracuje nad tym, żeby tych atrakcji było jak najwięcej
trochę czasu, podczas którego konsultujemy i testujeSZYMON ZEJER: W styczniu 2021 roku orkiestra w Młai aby zachęcić mieszkańców do przyjścia na Mławską
my te nasze pomysły i analizujemy, czy one się przyjmą
wie nie zagrała i sztab w ogóle nie został zawiązany.
Halę Sportową. Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszedł
i czy właśnie tak to zorganizujemy. Na pewno nie będą
W ostatnich miesiącach tego roku śledziliśmy sytuację
Klub Pływacki Płetwal Mława, który o godzinie 14:00
to wcześniejsze rozwiązania, o których mówiłem, bo
i obserwowaliśmy, czy sztab przyszłorocznego finału
planuje zorganizować na pływalni miejskiej zawody
i zwierzęta, i ekologia leżą nam na sercu i chcemy od
zostanie zawiązany przy I Liceum Ogólnokształcącym.
sztafetowe. Podobne wydarzenie klub przygotował pod
tego odejść.
Dostaliśmy informację, że tak się nie stanie, w związku
egidą innego niż mławski sztabu
z czym pan burmistrz Sławomir Kowalewski podjął
podczas poprzedniej edycji
decyzję, że zawiążemy sztab przy Urzędzie Miasta
WOŚP i było to bardzo ciekawe,
Szefem sztabu WOŚP w Mławie jest Szymon Zejer
Mława. Na pewno decyzję ułatwiło mu to, że w latach
w tym roku chcemy więc to
wcześniejszych ja byłem członkiem sztabu – a przy 25.
powtórzyć. Cały czas zbierafinale, jeszcze jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształmy też gadżety na licytacje
cącym, jego szefem – i zdecydowaliśmy, że ten sztab
i w związku z tym zachęcam
zawiążemy. Dopełniliśmy wszystkich formalności i sztab
mieszkańców, aby przynosili do
już funkcjonuje.
Miejskiego Domu Kultury wszystkie rzeczy, które chcą przekazać
Jak Pańskie wcześniejsze doświadczenia z koordynowana licytacje – mam jednak
niem działań sztabu orkiestry w Mławie przekładają się
ogromną prośbę, aby przynosić
na pracę w tym roku? Jest dużo łatwiej, sprawniej?
rzeczy czyste i w dobrym stanie
Dużo łatwiej. Znam już całą tę metodologię zgłoszeniotechnicznym pozwalającym na
wą i wiem, co krok po kroku trzeba zrobić – nie muszę
dalsze użytkowanie.
się tego wszystkiego od nowa uczyć. To doświadczenie
bardzo mi pomaga. Jest też duży odzew społeczny –
A co udało Wam się do tej pory
mamy wiele osób, które chcą pomóc. Pomagają m.in.
pozyskać na ten cel? Są jakieś
pani radna Zofia Kazimierska, która jest opiekunką
perełki?
Młodzieżowej Rady Miasta Mława i pani Agnieszka
Taką perełką jest koszulka
Danilewicz – opiekunka samorządu uczniowskiego
reprezentanta Polski w piłce
w Zespole Szkół nr 3, osoba bardzo ciepła i otwarta,
nożnej Przemysława Płachektóra bardzo mi pomaga jeśli chodzi o organizację wety z autografem. Był to tak
wnętrzną sztabu; także dyrektorzy naszych jednostek:
naprawdę pierwszy gadżet,
pani Edyta Suszek z Miejskiego Domu Kultury i Krzysztof
jaki udało nam się pozyskać.
Butryn z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To osoby
Narzeczona Przemka – Aleksannajbardziej zaangażowane. No i oczywiście sztabowcy,
dra Łoboda – jest mieszkanką
którzy tworzą tę społeczność – tych osób jest najwięMławy. Nawiązałem z nią kontakt
cej, bo już na ten moment [rozmawiamy 29 listopada
jako szef sztabu i w ten sposób
2021 r. – przyp. KN] mamy ponad 190 wolontariuszy.
udało się tę koszulkę zdobyć.
Trzydzieścioro z nich wraz z osobami towarzyszącymi
Pracujemy nad pozyskaniem
będzie kwestowało z puszkami fundacji, pozostali będą
kolejnych gadżetów. Patronem
współpracowali przy organizacji wydarzenia, które
medialnym naszego wydarzenia
planujemy na 30 stycznia 2022 r.
jest Radio 7 – największa rozgłośnia na północnym Mazowszu
No właśnie – à propos wydarzenia 30 stycznia: czego
– które obiecało nam przekazać
możemy się spodziewać w Mławie tym razem?
ciekawą rzecz. Nie chcę teraz
Jak zawsze mnóstwa atrakcji. Od godziny 6:00 nasi
zdradzać, co to będzie – to na
wolontariusze z osobami towarzyszącymi będą
razie tajemnica – powiem tylko,
wychodzić w miasto – już dziś wiadomo, że będzie to
że w przyszłym roku Radio 7
ponad sto osób, które będą kwestowały z puszkami. Na
będzie obchodziło dziesięciolegodzinę 11:00 planujemy morsowanie w zbiorniku przy
cie swojego istnienia, w związku
ul. Krajewo. Nasz współorganizator, jakim jest Miejski
z czym jest przewidziany dość
Ośrodek Sportu i Rekreacji z dyrektorem Krzysztofem
wartościowy gadżet na licytację.
Butrynem, zabezpieczy nam tę imprezę. Zapraszamy
Myślę też, że tak jak w latach
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Mikołaj nie do wszystkich zawita
w wigilijną noc

U
nas w Polsce św.
Mikołaj do najmłodszych
przychodzi zazwyczaj dwa razy
w roku. Pierwszy raz 6 grudnia, kiedy
to obchodi swoje imieniny, oraz w nocy
z 24 na 25 grudnia. Ale nie wszędzie jest
tak samo. Na przykład na Śląsku podczas wigilijnego wieczoru prezenty
zostawia Dzieciątko
Jezus.

A jak wygląda to w innych krajach?
W innych krajach Święty Mikołaj w ogóle nie zagląda
w Boże Narodzenie z prezentami lub przychodzi pod
inna postacią innego dnia.
Na przykład we Włoszech prezenty przynosi złośliwa
czarownica, która nazywana jest La Befana. Ma ona
odrażający wygląd i lata na miotle. Prezenty dzieci
dostają w nocy z 5 na 6 stycznia, gdzie u nas w tym
czasie obchodzi się święto Trzech Króli. Włoskie dzieci
boją się czarownicy, bo zamiast prezentów s skarpecie
może zostawić im cebulę, czosnek albo popiół. Aby
przypodobać się czarownicy dzieci przed snem kładą
na stole owoce cytrusowe. Legenda głosi, że czarownica na miotle chciała powitać dzieciątko Jezus, ale
zbłądziła po drodze i od tamtego czasu wrzuca do
komina prezenty.
Hiszpańskie dzieci również prezenty otrzymują 6
stycznia. Przynoszą je im Trzej Królowie: Kacper,
Melchior i Baltazar. Żeby przypodobać się królom,
każde dziecko przed snem kładzie na parapecie dla
wielbłądów, którymi podróżują królowiemarchewkę.
W Holandii jest Sinterklaas – tak nazywa się odpowiednik naszego Świętego Mikołaja. W ostatnią sobotę
listopada przybywa on do kraju statkiem i następnie
na białym koniu przemierza ulice, nie zapominając
odwiedzić nawet parę książęcą. Wszyscy domownicy
muszą odpowiedzieć na pytanie: czy byli grzeczni
przez ostatni rok? Jeśli tak, w kilka dni później czyli
5 grudnia mogą szukać prezentów, które zostaną
schowane w najdziwniejszych miejscach.
W Rosji dzieci odwiedza Dziadek Mróz. Dziadek Mróz
ma swoją pomocnicę Śnieżynkę, która jest jego
wnuczką. Przychodzi w dzień Nowego Roku. Czym
różni się rosyjski Dziadek Mróz od naszego Mikołaja?
Rosyjski Dziadek Mróz różni się od naszego Mikołaja
tym, że np. nie porusza się po niebie, ale po ziemi.
Jego szata może mieć kolor czerwony, niebieski lub
srebrny, jest przepasany sznurem, a nie pasem, ma
bardzo długą brodę – nierzadko aż do kolan, a do
domu wchodzi zawsze przez drzwi, a nie przez komin.
Duńskie dzieci podobnie jak nasze prezenty znajdują

pod choinką w dzień Wigilii. Nie przynosi im ich Mikołaj
ale Julemand, który jest odpowiednikiem naszego
Mikołaja. Ciekawy jest jednak zwyczaj nocy przed
wigilijnej gdy wręcza się znajomym drobne upominki,
a dzieci częstuje małymi pączkami wypiekanymi
w specjalnych brytfankach, z cukrem pudrem lub
konfiturami, podaje się im również ryż gotowany na
mleku z cukrem, cynamonem i odrobiną masła oraz
rodzaj świątecznego wina wzmocnionego migdałami,
rodzynkami i wanilią.
W Islandii prezenty otrzymuje się już 13 dni przed
Bozym Narodzeniem.
W tym dniu do domów, gdzie mieszkają dzieci, przychodzą bożonarodzeniowi chłopcy zwani Jólasveinar,
którzy wcielają się w postacie sympatycznych trolli
i psotników w ludzkiej postaci.
Całe szczęście, że obecnie są oni dużo łagodniejsi
niż kiedyś, są bowiem dziećmi Grýla i Leppalúði czyli
strasznych trolli, łapiących i zjadających niegrzeczne
dzieci. Bożonarodzeniowe trolle płatają różne figle
i zabierają ludziom potrzebne rzeczy, np. świece czy
jedzenie – co zostało odzwierciedlone w ich imionach
np. Złodziej Kiełbasek i Świeczkowy Facet. Żeby
przypodobać się psotnym trollom, dzieci
zostawiają w butach potrzebne im
przedmioty. Kto był niegrzeczny, nie
dostanie nic lub znajdzie surowego
ziemniaka w specjalnym
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bucie przygotowanym na prezenty. I tak przez 13 dni
do Bożego Narodzenia islandzkie dzieci codziennie
rano znajdują w butach drobne upominki.
Do niemieckich dzieci w wigilijny wieczór przychodzi
Frau Berta. To niemiecki odpowiednik świętego Mikołaja. Przypomina wyglądem włoską Befanę, ma długi
nos i odstrasza brzydotą. Zakrada się do dziecinnych
pokoi przez domowy komin i pozwala dzieciom zasnąć.
Następnie zostawia prezenty albo w kolorowych skarpetach, albo na parapetach i schodach.
Nigdzie nie widział tylu rozpromienionych twarzy,
szczerych uśmiechów i serdeczności, i właśnie dlatego
powróci do nas za rok.
Opracowała Marta Pietrzak,
źródło Internet
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Pasja po pięćdziesiątce

Ozdoby choinkowe

Ozdoby bożonarodzeniowe

Małgorzata Zakrzewska jest florystyką z zamiłowania. Urodziła się i wychowywała w Mławie, w której mieszka na stałe. Swoją pasję zaczęła rozwijać po pięćdziesiątce. Zdobyła tytuł mistrza florystyki i nie zamierza spocząć na laurach. Uwielbia podróże i kontakt
z ludźmi. Warsztaty z seniorkami uważa za jedne z najbardziej satysfakcjonujących zajęć.
Podobno florystyka wykiełkowała Ci w głowie na dobre
po pięćdziesiątym roku życia? Czy wiek może być
przeszkodą?
- Może dla wielu wydawać się to dziwne, ale florystyka
to moja pasja, która na dobre rozbudziła się we mnie
właśnie w wieku 50 lat. Jak dziś patrzę z perspektywy
czasu, to wiem, że „to coś” miałam już od dziecka.
Nie było w Mławie szkoły plastycznej, żebym mogła
rozwijać od małego swoje umiejętności, więc sama
rozwijałam się w tym kierunku. Gdy skończyłam 50 lat,
poczułam w swoim życiu pustkę. Czułam się na tyle
młoda, że wiedziałam, że jeszcze wiele przede mną.
Zawód florysty od zawsze mi się podobał, bo mieści
się w nim szereg innych zawodów, jak np. stolarz czy
też malarz, rękodzielnik itd. Zapisałam się do Akademii
Florystycznej w Warszawie, która jeszcze bardziej
utwierdziła mnie w swoim działaniu. Gdy silnie stanęłam na nogi, otworzyłam kwiaciarnię, przekształcając ją
później w pracownię. Dlaczego tak? Otóż w kwiaciarnia
była miejscem, w którym fizycznie musiałam być, a ja
lubię podróżować, poznawać nowych ludzi, jeździć
na warsztaty, pokazy, by pogłębiać swoją wiedzę.

Florystyka to tak jak moda, ciągle są nowe trendy, nowe
informacje, więc jeżdżę po kraju, by ich doświadczać.
Po przejściu na emeryturę zminimalizowałam swoją
pracę zawodową (zarobkową), postanowiłam działać
i poświęcić się swojej pasji.
Czy daje Ci to stuprocentową satysfakcję?
Pracując w tej branży, ma się duży kontakt z ludźmi
z całego świata, poznaje się ich, nawiązuje kontakty…
Ten zawód nauczył mnie systematyczności, spokoju
wewnętrznego, a przede wszystkim nauczył mnie
cierpliwości. Największym osiągnięciem i marzeniem
było zdobycie tytułu Mistrza florystyki. Pracowałam na
to wiele lat. Cel się ziścił! Od paru lat posiadam dyplom
mistrzowski. Tej satysfakcji z pracy swojej mam wiele,
ale ważniejsze są moje seniorki i pójdę w tym kierunku.
Największa satysfakcja spotkała mnie, gdy z Seniorkami
z sekcji florystycznej przy MDK Mława stworzyłyśmy
wieńce na krypty Czartoryskich. Wiszą one obecnie w Muzeum Czartoryskich w Puławach do końca
tego roku. Następnie będą złożone na kryptach rodu
w Sieniawie i Warszawie. Posiadają numery katalogowe

Małgorzata Zakrzewska z seniorkami podczas wigilijnego spotkania

jako eksponaty muzealne. W tym przedsięwzięciu brało
udział 20 florystów z całej Polski. Głównym prowadzącym całe to działanie był Mistrz Rzemiosł Artystycznych
Piotr Marzec z Zamościa.
Z seniorkami również robiłyśmy ozdoby bożonarodzeniowe na Jarmark, który odbywał się w Niemczech.
Robimy ozdoby dla MDK. Wysyłałyśmy prace do kilku
muzeów w Polsce.

Ozdoby bożonarodzeniowe: choinka

Gdzie można Cię spotkać?
- Prowadzę zajęcia z Seniorami w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sekcja florystyczna). Zajęcia odbywają się
w każdy czwartek i piątek od godz. 16.00 do 20.00. Serdecznie na nie zapraszam tych, którzy chcą z nami mile
spędzić czas. Informacje o warsztatach można uzyskać
w MDK Mława. Jestem również wykładowcą w szkole Żak
w Mławie – kierunek florystyka, są to roczne zajęcia dla
młodzieży i dorosłych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Marta Pietrzak

Ozdoby bożonarodzeniowe: Święty Mikołaj

Wianki na krypty Czartoryskich (Puławy)
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Plastusiowy jubileusz

Mały ludzik z plasteliny
Kto nie zna Plastusia? Małego, czerwonego ludzika w plasteliny z dużymi uszami? Nosi
zielone spodenki i mieszka w piórniku, razem z Ołówkiem, Gumką Myszką, Linijką,
Kredkami... We wrześniu minęło 90 lat, odkąd Plastuś pojawił się na łamach czasopisma „Płomyczek”, a później w wersji książkowej. Przez wiele lat jego przygody były
obowiązkową lekturą szkolną. Jego autorką jest Maria Kownacka, znana między innymi
z wielu opowiadań i książek dla dzieci.
Maria Kownacka urodziła się nie tak daleko, we wsi
Słup położonej k. Działdowa, w 1894 r. Osierocona we
wczesnym dzieciństwie, całe swoje życie poświęciła
dzieciom. Cudzym, bo swoich, jak na ironię, nie miała.
Po I wojnie na wsi sama założyła szkolę, którą samodzielnie prowadziła. Nie mając środków na zakup książek, wymyślała różne opowiadania, które następnie spisywała. Po przeprowadzce do Warszawy, jej twórczość
była publikowana najpierw na łamach dziecięcych
czasopism „Promyk” i „Promyczek”, a następnie ukazała
się w formie książkowej. Bardzo była też zaangażowana
w organizację teatru kukiełkowego dla dzieci „Baj”.
Także w czasie II wojny poświęcała swój czas dla dzieci.
Redagowała „Dziennik Dziecięcy”, nauczała na tajnych
kompletach. Do końca życia wszystko poświęciła dzieciom. W 1972 roku czytelnicy „Płomyka” przyznali jej odznaczenie „Order Uśmiechu”. Na warszawskim Żoliborzu,
na V kolonii WSM, gdzie mieszkała przez kilkadziesiąt
lat, jest obecnie Izba Pamięci Marii Kownackiej.
Świat Marii Kownackiej, który stworzyła dla dzieci to
przede wszystkim Plastuś i jego przygody. Maleńkiego
ludzika z plasteliny stworzyła Tosia. Miał domek w piórniku. Szybko pokochały go wszystkie dzieci. Autorka
napisała też wiele innych książek dla dzieci, jak np.
o jelonku Rogasiu z doliny Roztoki. Ale to Plastuś zdobył
największą popularność. Dziś wiele szkół i przedszkoli
nosi jego imię.
Wanda Cymerman
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Ziółkowski przerywa milczenie

Jestem niewinny
Przypomnijmy: 9 marca br. rano funkcjonariusze CBA zatrzymali na kilkanaście godzin burmistrza Lubowidza, Krzysztofa Ziółkowskiego w celu
przesłuchania, jednocześnie zabezpieczono szereg urzędowych dokumentów. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu przedstawiła K. Ziółkowskiemu
zarzuty, zawieszając go w pełnieniu funkcji burmistrza. Zarzuty obejmują
m.in. fakt podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu majątkowym
i poświadczenie nieprawdy w dokumentacji. W odpowiedzi w liście do
prokuratury, większość pracowników urzędu i radnych wyraziła swoje
wsparcie dla burmistrza. Kilkadziesiąt osób podpisało się również pod
drugą, utrzymaną w podobnym tonie petycją. Krzysztofowi Ziółkowskiemu do dziś, mimo upływu wielu miesięcy, nie przedstawiono aktu oskarżenia. Prokuratura nie wyraziła również zgody na jego powrót do pracy.
Równolegle w Internecie do niedawna sekretarz miasta i gminy Lubowidz,
od jakiegoś czasu, umieszcza kopie dokumentów urzędowych, wywołując
tym spore zamieszanie i zniesmaczenie wśród mieszkańców. Z burmistrzem Krzysztofem Ziółkowskim rozmawia Wanda Cymerman.
– W mediach padło sformułowanie, że ma pan
„postawione zarzuty”. Ale „zarzuty” każdemu można
przedstawić. To nie jest akt oskarżenia, przygotowany
przez prokuratora, który następnie jest oceniany przez
sąd. Jest pan również cały czas burmistrzem, wyłonionym w wyniku demokratycznie przeprowadzonych
wyborów. Nikt pana nie odwołał z tej funkcji, został pan
tylko zawieszony w pełnieniu obowiązków. Pani Ewa
Szczepańska jest zastępcą burmistrza, a na czas zawieszenia przejęła pana obowiązki. Nie ma jednak takich
kompetencji jak burmistrz.
– Nie jestem o nic oskarżony. Jestem tylko podejrzany.
Nie wszyscy mają wykształcenie prawnicze, nie wszyscy
rozumieją, co to znaczy „zarzuty”, a co „akt oskarżenia”.
Jaka jest różnica? Prokurator może zawsze zwykłemu
panu Kowalskiemu postawić zarzut, że ten sąsiadowi
ukradł na przykład kurę. Ale na oskarżenie o kradzież tej
kury musi mieć już twarde dowody.
– W związku z tą sytuacją nasuwa się wiele pytań. Na
przykład, czy dostaje pan przez cały okres zawieszenia
wynagrodzenie? W jakiej wysokości? Czy stawia się pan
do pracy, przychodzi codziennie do urzędu? Czy nie
pracuje? Kontaktuje się pan z urzędnikami? Wielu z nich
to przecież sąsiedzi z ulicy. Spotyka ich pan w sklepie,
kościele, na ulicy. Nikt nie może zabronić panu rozmawiać z nimi. I dalsze kwestie: co pańskie zawieszenie
w pełnieniu obowiązków oznacza dla gminy Lubowidz?
Czy miasto na tym traci? To są ważne pytania, gdyż
parę dni temu lokalne media poinformowały, iż sąd nie
zgodził się na odwieszenie zakazu pracy na stanowisku
burmistrza.
– Oczywiście, że skutki dla Lubowidza są negatywne. Pani
Ewa Szczepańska stara się jak może i robi wszystko co
w jej mocy żeby zadowolić mieszkańców i kontynuować
zadania. Jest to oczywiste, że ma bardzo trudno, ponieważ została postawiona z dnia na dzień do realizacji
zadań i kontynuacji inwestycji, w które wcześniej nie
była wdrożona. Do prowadzenia spraw w pełnym biegu
potrzeba czasu na wdrożenie, zdobycie wiedzy i informacji o stopniu zaawansowania danej inwestycji. Chodzi
o sprawy już przeze mnie rozpoczęte, których teraz nikt
nie kontynuuje, bo nie wie jak, bo się boi, bo nie zna tematu... Sprawa zalewu stoi w miejscu. Innych strategicznych inwestycji, związanych z energią odnawialną także.
W ramach „Polskiego Ładu” wszystkie gminy dostały po
8 mln, my dostaliśmy tylko 3,5 mln zł. Po prostu, nie ma
dzisiaj komu przypilnować wielu spraw i w odpowiednim
czasie reagować na ruchy różnych instytucji. Na przykład
sprawa gospodarki odpadami, czyli śmieci. Gdybyśmy
wywozili sami, gdybyśmy dokończyli nasze zamierzenia,
zaoszczędzilibyśmy prawie milion złotych... Ale musiał
odbyć się przetarg, śmieci wywozi firma zewnętrzna,
a my płacimy jak za zboże. Co oznacza, że mieszkańcy za
chwilę będą płacić nie 21 zł, a np. 33 zł.
– W Internecie ktoś opublikował informację o nieprawidłowościach wokół PSZOK, wysypiska...
– My żadnego wysypiska nie mieliśmy. Mamy prawo
wywozić śmieci, nie możemy ich składować. Może coś
zostało zrobione źle, ale na pewno nie było to systemowe
działanie, ani za wiedzą i świadomością moją i innych
decyzyjnych osób. Zdaję sobie sprawę, że przez osiem
miesięcy narosło już dużo legend i mitów na temat rze-

komych moich przewinień. Niewiele prawdy jest w nich
zawartych, same plotki.
– Plotkuje się wręcz o rychłym zarządzie komisarycznym
i nowych wyborach. I że będzie pan w nich kandydował
i zamierza wygrać w konkurencji do piastowania funkcji
burmistrza miasta. Plotki biorą się z braku rzetelnej
informacji...
– ... i kreciej roboty szajki, której nie udało się zniszczyć
mnie dwa lata temu w wyborach... Niszczą mnie donosami, takimi obrzydliwymi. Spotkałem się z jątrzeniem,
próbami demontowania pracy urzędu, prowadzenia
swojej prywatnej polityki, w celu pokazania mojej osoby,
zastępcy, urzędu i urzędników w jak najgorszym świetle.
Nie wykonywano swoich obowiązków, tylko bawiono się
w swoją partykularną politykę.
– Mieliśmy mówić o zarzutach...
– Większość stawianych mi zarzutów nie ma związku z pełnioną przeze mnie funkcją, nie ma przy tym
dowodów, że przekroczyłem swoje uprawnienia lub nie
dopełniłem obowiązków. Stawiane tezy są naciągane,
nie wytrzymują konfrontacji nie tylko z faktami, ale
i z obowiązującym prawem. Nie rozumiem, dlaczego
prokuratura przedłuża postępowanie i trwa ono w nieskończoność. Mam wręcz wrażenie, że nie chodzi o to, by
przedstawić mi akt oskarżenia, a jak najdłużej odsuwać
mnie od powrotu do pracy w lubowidzkim urzędzie. I pozbawić mandatu. Że nie chodzi o to, by „złapać króliczka,
ale gonić go”. Według mnie, cała ta sprawa ma charakter
polityczny, a ja jestem jej ofiarą.
– Postawione zarzuty są sprawami pana prywatnymi, nie
związanymi z wykonywaną funkcją... Ale niektóre mówią
o wykorzystywaniu stanowiska służbowego... Wypływa
też sprawa szkoły w Sinogórze...
– Sinogóra nie jest przyczynkiem, dla którego jestem
zawieszony. I za takie przewinienia nie zawiesza się
w czynnościach służbowych... Dlatego uważam, że
jest to nagonka, same kłamstwa. Ktoś, kto ma interes
i przełożenie polityczne, a może także układy rodzinne,
złożył zamówienie i służby posłusznie je realizują. Proszę
pomyśleć, jak grubymi nićmi jest ta sprawa szyta. Perfidne, parszywe i obrzydliwe, co ze mną zrobiono.
– Czy pan teraz pracuje? Przychodzi do urzędu?
– Jestem zawieszony w obowiązkach, więc nie mogę
chodzić do pracy... Przez ponad 10 lat oddałem tej
gminie całe swoje życie. Poświęciłem swój czas i swoje
zdrowie. Siedem dni w tygodniu byłem do dyspozycji. Mój
dom też stał otworem dla mieszkańców, którzy przychodzili, nie patrząc, czy jest niedziela czy święto. Nikogo nie
odesłałem z kwitkiem, nikogo w potrzebie nie opuściłem.
– Jak teraz wyglądają pana kontakty z mieszkańcami?
– Spotykam wiele wyrazów uznania, ciepła i współczucia.
Wiele osób mówi mi, że podziwia Lubowidz, jak bardzo
miasto i gmina zmieniły się na korzyść. Nie było boisk,
placów zabaw. Inwestowałem w infrastrukturę. 9 mln
zł pozyskaliśmy jako lider w partnerskim projekcie na
informatyzację, komputery, Internet by był za darmo
dla mieszkańców, dofinansowanie do fotowoltaiki,
na odnawialne źródła energii... Przejąłem wodociągi,
budowałem kanalizację, od nowa tworzyłem zakład

gospodarki komunalnej... Sami remontujemy drogi, sami
odśnieżamy. Prawie w każdej wsi są wyremontowane
świetlice i remizy OSP.
– Zaangażowanie pana w sprawy gminy i mieszkańców
jest niezaprzeczalne. Powinien być pan zadowolony...
– Uważam, że to normalne, że gmina i miasto zmienia
się na korzyść. Ale psychicznie... Żyć mi się nie chce.
Nie chce mi się wstać z łóżka, nie chce mi się z domu
wychodzić. Ale wierzę, że gdyby wybory odbyły się w tym
miesiącu, to bym je wygrał. Na pewno są osoby mi niechętne, które mają swój interes, żeby na mnie pluć. Mają
teraz swoje pięć minut i korzystają z okazji, którą sami
stworzyli. Ale ci, którzy byli za mną, są nadal, a nawet
jeszcze bardziej. Wręcz czym więcej upływa czasu, jest
ich coraz więcej.
– Już ponad 9 miesięcy tkwi pan w zawieszeniu... Odbiór
społeczny tej decyzji jest właściwie jednoznaczny.
W pierwszych tygodniach mieszkańcy nie wiedzieli, co
się dzieje, dziś dużo osób jest zaskoczonych, że ten stan
nadal trwa bez zmian...
– Wiele osób mnie pyta i dziwi się, co to jest za prawo,
które pozwala na zrujnowanie komuś całego życia bez
aktu oskarżenia. Tymczasem zdaniem prokuratora
jestem człowiekiem majętnym i mam za co żyć. A jaki
ja z posiadam majątek? Wystarczy sprawdzić coroczne
oświadczenia majątkowe, żeby zorientować się, ile mam
długów w bankach. Ja co miesiąc płacę prawie 6 tysięcy
zł różnych rat. Tak naprawdę, to, co posiadam, nie jest
moje, tylko jest własnością banków. Jeżeli sprzedam
cały swój majątek, to ledwie wystarczy mi na pokrycie
długów. Tak naprawdę niewiele posiadam.
– Wróćmy do podwyżki wynagrodzenia... Szum medialny
zrobił się, że pan nie pracuje, a pensja rośnie...
– Pensje podnosi się głównie za efektywną pracę, za
osiągnięcia i zaangażowanie w sprawy gminy i mieszkańców, oraz za dotychczasowe zasługi, a tych w mojej
nieskromnej ocenie nie brakuje. Wzrost wynagrodzenia
został wymuszony ustawą, i to radni podjęli uchwałę
w tej sprawie, to raz. Dwa, jestem niewinny, mam status
niewinnego. Nikt mnie o nic nie oskarża. Nie jestem
przestępcą. A nie pracuję nie dlatego, że nie chcę
chodzić do pracy, tylko dlatego, że mi się tego zabrania,
choć trwa stosunek pracy. Dwa razy składałem wnioski
o przywrócenie mnie do pracy, i dwa razy zostały one odrzucone, choć nie istnieją już przesłanki za utrzymaniem
zawieszenia. Sztucznie jestem przetrzymywany w domu.
Tak jakby na zamówienie. Dla mnie to jest ważne, nie
podwyżka. Odarto mnie z godności. Chcę odzyskać twarz
i chodzić normalnie do pracy. Jak Bóg przykazał. Nic
więcej nie chcę.
– Pozostaje mi życzyć panu, by najbliższe święta przebiegały w już spokojniejszej atmosferze.
– Pomimo bardzo trudnego dla mnie czasu, ja też
chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom pogodnych
i wesołych świąt.
– Dziękuję za rozmowę.
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Mądrość zbiorowa jest wartością
Burmistrz Sławomir Kowalewski podsumowuje mijający rok, mówi o planach miasta
i uzasadnia podejmowane działania.

Od kilku lat Mława przyłącza nowe budynki do kanalizacji sanitarnej. Szacuje się, że na koniec 2022 roku
do sieci podłączonych będzie 98 procent budynków na
terenie Aglomeracji Mława. Dlaczego to takie ważne?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda gmina
musi dążyć do tego, aby skanalizować jak najwięcej
budynków na swoim terenie, minimum 98 procent
nieruchomości. To warunek konieczny – jeśli byśmy
tego nie zrobili, w niedalekiej przyszłości płacilibyśmy
kary. Mając świadomość, że jest taki wymóg, od 2014
roku bardzo intensywnie przekonuję radnych do tego,
żeby budować kolektory sanitarne w naszym mieście.
Od 2014 roku do końca tej kadencji, czyli 2023 roku,
zostanie wybudowanych aż około 75 kilometrów sieci
kanalizacji sanitarnej. Niesamowita długość i ogromna
liczba mieszkańców Mławy, którzy zostaną podłączeni
do sieci. (…) Podnosimy poziom życia, mieszkańcy nie
muszą już korzystać z szamb, dzięki czemu dużo mniej
płacą za odprowadzenie ścieków. Korzystanie z kolektorów sanitarnych, za pomocą których ścieki płyną do
oczyszczalni, to oszczędność minimum 15 zł za metr
sześcienny. Szacujemy, że średnia, 4-osobowa rodzina,
na podłączeniu domu do sieci kanalizacji sanitarnej
może oszczędzić do 2 500 zł rocznie.

Sławomir Kowalewski, fot. Magdalena Grzywacz
Kończy się rok 2021. Jaki to jest rok?
Dotychczas byłem przekonany, że wcześniejsze lata
były szybkie, intensywne, a okazuje się, że ten mijający
był wyjątkowym rokiem pod względem tempa pracy,
wielu wyzwań i problemów. To był męczący, ale jednocześnie efektywny rok, który pozwolił stwierdzić, że
jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy. Nie tylko ja, ale
cały zespół, którym kieruję, czyli pracownicy urzędu,
dyrektorzy jednostek, prezesi spółek – ale także ci, których na co dzień być może nie wymieniamy z imienia
i nazwiska, ale każdy z nich ma swój udział w tym, co się
w naszym mieście wydarzyło i co wspólnie planujemy
do realizacji. Oczywiście trzeba wymienić z satysfakcją
i wdzięcznością przewodniczącego i radnych naszego
miasta oraz przewodniczących zarządów osiedli. Ta pokaźna grupa ludzi sprawiła, że w mieście dokonaliśmy
w tym roku wiele różnych zmian w postaci remontów, inwestycji, ale również reorganizacji jednostek.
Wszystko ma na celu poprawę komfortu życia, ale także
sprawniejszą pracę na rzecz mieszkańców.
Z czego jest pan najbardziej zadowolony?
Z ludzi. Najbardziej jestem zadowolony z ludzi, ponieważ
w mojej, w naszych głowach powstają różne pomysły.
Oczywiście inspiracją są głównie mieszkańcy Mławy,
ale też ambicja, żeby zmieniać nasze miasto. Chcemy
mieć wpływ na to, co będzie się działo – usprawniamy,
polepszamy Mławę. Bardzo ważne jest – i z tego jestem
najbardziej zadowolony – że mam wokół siebie ludzi,
którzy są mądrymi doradcami. Są wśród nich ludzie,
których spotykam w różnych sytuacjach, i którzy pod-

sportowej na rożnym poziomie. Mam wrażenie, że kultura to oferta nie dla wszystkich, przede wszystkim dla
osób, które już korzystają z jednostek kultury. Chcemy
ten zasięg poszerzyć. Pozyskaliśmy pieniądze w ramach
rządowego programu Polski Ład na modernizację
miejskich jednostek kultury. W przypadku Miejskiego
Domu Kultury w grę wchodzi modernizacja sali kina –
całego wnętrza: nowy wystrój, nowe sprzęty, oczywiście
nowe fotele. Projekt przewiduje także nadbudowę tej
sali, po to aby powstały nowe pomieszczenia, abyśmy
mogli ćwiczyć tam różne aktywności. Oferta Miejskiego Domu Kultury jest na tyle atrakcyjna, że mamy za
mało pomieszczeń. Jest bardzo dużo osób chętnych do
tego, aby spędzać czas w MDK-u na zajęciach z tańca,
muzycznych, plastycznych, w pracowni ceramiki. Słowa
uznania dla pani dyrektor Edyty Suszek oraz pracowników Miejskiego Domu Kultury, bo to oni sprawili, że jest
tam duch, niesamowita atmosfera i w związku z tym
ludzie chcą tam przebywać. Modernizacji wymagają
również Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Chcemy w ramach jednego projektu,
na który otrzymaliśmy dofinansowanie, wyremontować
właśnie te obiekty.

powiadają mi, co jeszcze można zmienić. Do nich należy
jeden z seniorów, który ma 92 lata. Jeździ na rowerze
i czasami wpada do mnie, aby powiedzieć kilka cennych
słów ku pokrzepieniu, ale też kilka uwag, na przykład, że
jest fajnie, ale byłoby jeszcze fajniej, gdybyśmy zrobili
coś takiego. Mądrość zbiorowa jest największą wartością dla mnie i nią się kieruję od lat.
Gdybyśmy co roku robili zdjęcia Mławy z lotu ptaka, to
dostrzeglibyśmy ciągłe zmiany. Zmienia się układ komunikacyjny miasta, zmianie ulegają także jego kolory.
W tym roku przybyła nam niebieska bieżnia na stadionie. Proszę powiedzieć, co już udało się panu zrobić na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a jakie
realizacje jeszcze przed panem.
W latach 2007-2008 wiele czasu poświęciliśmy na opracowanie koncepcji modernizacji obiektów sportowych
i zagospodarowania terenu MOSiR-u. Od tego czasu
stopniowo – w miarę możliwości – wprowadzamy zmiany. Mamy już cztery nowoczesne boiska, dwie siłownie
i oczywiście bazę dla lekkoatletów. Niektórzy żartują,
że niebieska bieżnia jest widziana z kosmosu (śmiech).
Budujemy obiekty nowoczesne, w najwyższym standardzie. Stadiony olimpijskie w Japonii, w Tokio, mają taką
samą nawierzchnię bieżni jak ta w Mławie. Prosiliśmy
Irenę Szewińską, wspaniałą polską lekkoatletkę, złotą
olimpijkę z Tokio z 1964 roku, niestety nieżyjącą już,
która pomagała nam uzyskać rekomendacje od
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Chcieliśmy, aby nasz
mławski stadion był obiektem strategicznym dla sportu
polskiego. I to się powiodło. Ze względu na fakt, iż pani

Irena Szewińska była członkiem Komisji Koordynacyjnej
sprawdzającej stan przygotowań do igrzysk olimpijskich
w Atenach, Londynie oraz w Tokio, żartuję czasami,
mówiąc, że właśnie organizatorom w Tokio pani Irena
podpowiedziała – zróbcie bieżnię taką, jak w Mławie.
Dzięki temu na ostatniej olimpiadzie zostało pobitych
kilkadziesiąt rekordów, ku zadowoleniu zawodników
i nas – kibiców.
Jakie plany ma pan jeszcze w stosunku do bazy
MOSiR-u?
Chcemy, i to zostało zapisane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej przyjętej przez radnych, zmodernizować
korty tenisowe, zbudować duży, nowoczesny skatepark oraz pumptrack – to jest taki duży tor rowerowy
dla dzieci, młodzieży, ale również dla dorosłych. Jeśli
chodzi o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, to chcemy,
aby było to centrum, które skupia ludzi pokoleniowo
– dzieci, młodzież i starszych. Chcemy, aby wszystko
tam działo się jeszcze intensywniej niż dotychczas. Do
końca kadencji, czyli do roku 2023, mam jeszcze kilka
niespodzianek, ale o nich nie mogę jeszcze mówić –
doprecyzowujemy pomysły.
Zamierzenia na 2022 rok mogą zadowolić nie tylko
miłośników sportu, ale także tych, którzy cenią kulturę
inną niż fizyczna.
Chcemy, aby w naszym mieście było dla każdego coś
miłego, pożytecznego. Zakładam, że wszyscy lubią
sport. Pełnią role kibiców albo aktywnie uczestniczą
w różnych przedsięwzięciach – oddają się rekreacji

Lubimy oszczędzać, więc to dobra wiadomość. Mija
15 lat, odkąd został pan burmistrzem Mławy. Czy
sprawując ten urząd, udało się panu utrzymać dobre,
sąsiedzkie relacje z mieszkańcami?
Jestem czwartą kadencję burmistrzem Mławy i uważam, że wynik wyborczy i wygrywanie wyborów od 2010
roku w pierwszej turze, to dowód ogromnego zaufania.
A zaufanie mieszkańców wybitnie mnie mobilizuje.
Codziennie chodzę ze świadomością tego, że ludzie
powierzyli mi kierowanie miastem, takiemu człowiekowi
jak ja, który nigdy wcześniej – 15 lat wstecz – nie myślał,
że coś takiego może się zdarzyć. Mam wrażenie, że
oprócz tego, że mija czas, nic się nie zmieniło. Ja jestem
sobą, normalnym człowiekiem, świadomym tego, jakie
są problemy w naszym mieście i mającym pomysł, aby
w dialogu te problemy rozwiązywać. (…) Spotykam się
z wieloma dowodami sympatii ze strony mieszkańców
– to uśmiech, przyjazny gest, ale także spotykam się
z głosami krytycznymi, nawet z hejtem. Wolność słowa
ma dla mnie olbrzymią wartość, niech ludzie korzystają
z możliwości swobodnej wypowiedzi. To domena
demokracji – wypowiadajmy swoje myśli, rozmawiajmy.
Dialog zawsze prowadzi do najlepszych rozwiązań.
Dziękuję za rozmowę.
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Relacja, rozmowa, dialog z mieszkańcami są dla mnie bardzo cenne – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski
Archiwum UMM, fot. archiwum UMM

Każdego roku burmistrz Mławy wielokrotnie spotyka się z dziećmi. Tu w czasie Mikołajek Miejskich, fot. Krzysztof
Napierski

Magdalena Grzywacz

Fragment pełnego wywiadu, opublikowanego
w „Informatorze Miejskim” nr 3/2021
Burmistrz Mławy wielokrotnie spotykał się z Ireną Szewińską. Tu – w czasie Mławskiej Gali Sportu. Po prawej Justyna
Zembrzuska, lekkoatletka, trenerka i nauczycielka, fot. archiwum prywatne
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Mamy podstawy do optymizmu
Choć mijający rok nie należał do najłatwiejszych ze względu na bardzo dotkliwe skutki trzeciej fali pandemii koronawirusa, z którą
zmagaliśmy się wiosną, to można stwierdzić, że w przyszły - 2022 rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
wchodzi z rozsądnym, posiadającym ugruntowane podstawy optymizmem.

Waldemar Rybak, dyrektor SPZOZ w Mławie oraz lek. Beata Sutkowska

Ubiegły rok zakończyliśmy dodatnim
wynikiem finansowym,
obecnie balansujemy na
granicy zrównoważenia
przychodów z kosztami.
Ostateczny wynik zależny będzie od rozwoju
sytuacji epidemicznej,
której eskalacja może
się wiązać ze znacznym
wzrostem kosztów
działalności. Jednakże
w chwili obecnej naszym
bezwzględnym priorytetem jest skupienie się na
zapewnieniu nieprzerwanej pracy szpitala w warunkach rozwijającej się
fali zakażeń, dla dobra
naszych pacjentów.
Bazując na doświadczeniach trzech pierwszych
etapów pandemii, nasz
szpital racjonalnie
wykorzystał okres przygotowań do jesiennej
– czwartej fali zakażeń,
z którą mamy właśnie
do czynienia. W okresie
letnim posadowiliśmy
dodatkowy zbiornik tlenu
oraz zmodernizowaliśmy instalację tlenową
w całym szpitalu, wraz
z zakupem niezbędnych,
dodatkowych urządzeń
do wysokoprzepływowej
terapii tlenowej. Inwestycja ta kosztowała ok. 230
tys. zł i została w całości
sfinansowana z dotacji
pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy
w pełni przygotowani
do leczenia pacjentów
chorych na COVID-19
i chcemy, aby nasi
chorzy pacjenci leczyli
się w swoim szpitalu.

Pomimo tego, że nie posiadamy w swojej
strukturze oddziału zakaźnego, byliśmy
w stanie w ciągu kilku dni tak zreorganizować pracę szpitala, aby przystosować
ok. 40 łóżek dla pacjentów chorych na COVID–19, w tym odpowiednią proporcjonalnie
liczbę łóżek dla pacjentów wymagających
intensywnego nadzoru – z kardiomonitorami oraz respiratorami. Dzięki ciągle
zwiększającemu się poświęceniu naszego
personelu, wynikającemu z misji wykonywanego zawodu, bez większych trudności
udaje się nam zadedykować odpowiednią
kadrę medyczną we wszystkich grupach
zawodowych do leczenia pacjentów zakażonych. Naszym priorytetem jest ciągłe
podnoszenie poziomu jakości leczenia oraz
bezpieczeństwa naszych pacjentów.
Niezależnie od bieżących obowiązków –
wykonywania zadań statutowych w warunkach większej lub mniejszej intensywności
zakażeń, zainicjowaliśmy w mijającym roku
szereg działań inwestycyjnych, zarówno
jednorazowych jak i wieloletnich, które
w nieodległym czasie zdecydowanie poprawią możliwości osiągania naszych celów
priorytetowych. W drugiej połowie listopada przeprowadzone zostały postępowania
o udzielenie zamówień publicznych na
zakup USG, RTG oraz TK finansowanych ze
środków Unii Europejskiej, przekazywanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. W wyniku tych postepowań, 7 grudnia 2021 r. zasoby sprzętowe
naszego szpitala zasilił aparat USG o wartości ponad
250 tys. zł z głowicami wielofunkcyjnymi - w tym umożliwiającymi specjalistyczne badanie klatki piersiowej,
przyspieszające diagnozowanie pacjentów chorych
na COVID-19 (na zdjęciu podczas odbioru nowego
aparatu z dr Beatą Sutkowską – Koordynatorem
Zakładu Diagnostyki Obrazowej); zakończyło się także
postępowanie na zakup nowego stacjonarnego aparatu
RTG o wartości łącznej (wraz z przystosowaniem
pracowni) w wysokości ok. 920 tys zł, którego dostawa
zaplanowana jest na początku roku 2022; w momencie
druku tej wypowiedzi rozstrzygnięte będzie również
postępowanie na zakup nowego 64-rzędowego aparatu
TK wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń byłej pralni na
nową pracownię TK o łącznej wartości ponad 3 mln zł.
Zakończenie prac i dostawa aparatu przewidziane są do
końca pierwszego kwartału 2022 r.
Z niecierpliwością oczekujemy także na dostawę –
być może jeszcze w roku bieżącym lub na początku
przyszłego – nowego ambulansu sanitarnego, który zostanie zakupiony również ze środków Unii Europejskiej,
a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest przez warszawski Meditrans z upoważnienia Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
Ponadto, w 2021 r. z pomocą środków finansowych
otrzymanych z dotacji Starostwa Powiatowego w Mławie opracowaliśmy kluczowe dokumenty inicjujące wieloletni program inwestycyjny naszego szpitala. Są nimi
Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji budynku
Poradni Specjalistycznych oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy (a w rzeczywistości zbudowania nowego, przystającego do potrzeb pacjentów
oraz odpowiednich przepisów) Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego spełniającego wymagania związane
z leczeniem pacjentów z chorobami zakaźnymi. Do
końca bieżącego roku opracowana będzie również koncepcja rozwoju – rozbudowy/modernizacji wszystkich
obiektów szpitala, łącznie z planowanym utworzeniem
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który jest niezwykle
potrzebny mieszkańcom naszego powiatu. Wszystkie
te działania, które w chwili obejmowania przeze mnie
funkcji dyrektora SPZOZ w Mławie nie istniały nawet
w sferze wyobraźni, czy marzeń, dzisiaj są już w fazie
zaawansowanych projektów, a niektóre z nich w fazie
realizacji bądź zostały już zrealizowane – mówi Waldemar Rybak, dyrektor SPZOZ w Mławie.
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Pies to nie
zabawka!
Nie wyrzucaj
go po świętach!

Kampania społeczna
Burmistrza Miasta Mława
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Jestem czynnym zawodnikiem MTB. Ścigam się na ogólnopolskich imprezach, a przy okazji zarażam innych
miłością do tego pięknego sportu

Rower to najlepsze lekarstwo!
Nazywam się Bartek Grędziński i na zaproszenie Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego przyjechałem tutaj do Was,
aby opowiedzieć Wam o kolarstwie górskim i o mojej pasji do ścigania na rowerze. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z moim
udziałem na stronach www.mlawa.pl i www.mttv.pl. Kilkoma spostrzeżeniami dzielę się z Wami także tutaj, na łamach „Pór Roku”.
Czym dla mnie jest rower? Najlepszym lekarstwem!
Czasem po prostu po ciężkim dniu wsiadam na rower
i oczyszczam głowę. Przejeżdżam kilkaset metrów i nagle moje myśli uciekają w zupełnie inną stronę – mogę
sobie wszystko na spokojnie poukładać, rozwiązać problemy, czy po prostu sam ze sobą pogadać. Rowerem
m.in. dojeżdżam do pracy i wracam do domu. Dzięki
pozytywnej energii, jaką mi daje – endorfinie i innym
hormonom wydzielanym podczas jazdy – do miejsca
pracy wchodzę z podniesioną głową i pełen energii. Rower to także znakomity środek do uprawiania turystyki.
Możemy dojechać w bardzo fajne miejsca, niekoniecznie sami, ale też z przyjaciółmi lub rodziną, i podziwiać
wspaniałe otoczenie. Tam, gdzie za daleko nam jest
pieszo, a samochodem nie warto jechać, można dotrzeć
właśnie rowerem. To świetna sprawa!

Jestem także czynnym zawodnikiem MTB, czyli szeroko
pojętego kolarstwa górskiego. Ścigam się systematycznie na ogólnopolskich imprezach, a przy okazji zarażam
innych miłością do tego pięknego sportu. MTB to nic
innego, jak jazda w trudniejszym terenie niż tradycyjne
drogi asfaltowe lub szutrowe. To piękno lasu, dużo
zakrętów no i troszeczkę adrenaliny – coś, co mnie
naprawdę kręci!
Do jazdy po takim terenie trzeba mieć na pewno odpowiedni sprzęt. Ja jeżdżę na typowym rowerze górskim.
Jest on bardzo wszechstronny – możemy pojechać tam,
gdzie dosłownie mamy ochotę.
Aby dobrać odpowiedni dla siebie rower, powinniśmy
zacząć od decyzji, do jazdy w jakim terenie chcemy go
przede wszystkim używać (np. asfalt czy wertepy), a następnie zmierzyć swój wzrost i dopasować sprzęt na

podstawie tego kryterium – dzięki temu podczas jazdy
będziemy się czuli bezpiecznie i wygodnie. Kolejna
sprawa to kwestia naszego budżetu: im więcej mamy
zasobów, tym bardziej możemy poszaleć, czyli wybrać
sprzęt, który pozwoli nam na przyjemniejszą jazdę i też
troszkę więcej szaleństwa. Lepszy rower będzie lżejszy,
będzie lepiej wchodził w zakręty i łatwiej pokonywał
przeszkody. Będziemy też mieli precyzyjniejszą zmianę
biegów, lepsze hamulce i amortyzację. W każdym
sklepie na pewno są specjaliści, którzy pomogą taki
rower dobrać.
Więcej moich wskazówek znajdziecie w filmie na stronach www.mlawa.pl i www.mttv.pl. Zapraszam!
Bartosz Grędziński

Rower górski jest bardzo wszechstronny – możemy pojechać tam, gdzie
dosłownie mamy ochotę

Powinniśmy zmierzyć swój wzrost i dopasować sprzęt na podstawie tego kryterium – dzięki temu podczas jazdy będziemy się czuli bezpiecznie i wygodnie

TU UZYSKASZ POMOC
Czym dla mnie jest rower? Najlepszym lekarstwem! Czasem po prostu po ciężkim dniu wsiadam na rower i oczyszczam głowę

Urząd Miasta Mława
Wydział Oświaty i Polityki
Społecznej
ul. 18 stycznia 4 lok. 25
tel. 23 654 56 38 wew. 411
(doradztwo prawne,
wsparcie psychologiczne)

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Padlewskiego 13
tel. 23 654 32 53, wew. 411

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga”
ul. Mariacka 20
tel. 511 318 056

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Działdowie
Filia w Mławie
ul. Lelewela 9
tel. 23 655 28 64

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Mławie
ul. Padlewskiego 13
tel. 23 654 36 34
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Gmina Wiśniewo stawia na rozwój!

Gmina zajmuje obszar 99 km2, na którym funkcjonuje 16 sołectw. Centrum administracyjne gminy stanowi wieś Wiśniewo.
Władze gminy, w trosce o mieszkańców, wzbogacają infrastrukturę wiejską, tworząc coraz lepsze warunki. W mijającym roku udało
się zrealizować wiele inwestycji.
Łącznie budżet gminy w 2021 roku to 36 483 995,51 PLN.
Zadania inwestycyjne które zostały zrealizowane
w 2021 r. z dofinansowaniem zewnętrznym to:
Przebudowa drogi Kosiny Bartosowe –
•
Kowalewo
Utylizacja azbestu – 82,970 Mg
•
•
Odbiór folii rolniczej – 73,17 Mg
•
Inwentaryzacja źródeł ciepła
•
Remont świetlicy w Starej Otoczni
•
Remont świetlicy w Korbońcu
•
Remont pomieszczeń i doposażenie świetlicy w Modle
Ogrodzenie placu zabaw w Kosinach Barto•
sowych
Budowa altany w Żurominku
•
•
Remont pomieszczeń i doposażenie świetlicy w Głużku
Organizacja festynu gminnego w Wiśniewie
•
•
Budowa pomnika Ks. Kanonika Skierkowskiego w Bogurzynie
Program Aktywna Tablica / szkoły podsta•
wowe
Doposażenie pracowni przyrodniczej w SP
•
Bogurzyn
Doposażenie OSP Kowalewo i Podkrajewo
•
•
Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki
Publicznej
Wspieranie wyjazdów wakacyjnych organi•
zowanych przez sołectwa
Zadania zrealizowane ze środków gminy:
Program wymiany pieców
•
•
Budowa chodnika w miejscowości Kosiny
Bartosowe
Montaż garażu blaszanego w Starych
•
Kosinach
Budowa altanek w Podkrajewie, Kosinach
•
Kapicznych
Budowa ogrodzenia SUW w Wiśniewie
•
•
Bieżące naprawy dróg gminnych
•
Remont drogi gminnej w Kowalewie i Nowej
Otoczni
Budowa chodnika w Kowalewie
•
•
Organizacja obchodów 80-lecia OSP Kowalewo
Dofinansowanie działalności Kół Gospo•
dyń w Starej Otoczni, Bogurzynie i Starych
Kosinach
Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki
•
Publicznej
Wspieranie wyjazdów wakacyjnych organi•
zowanych przez sołectwa
W roku 2022 zostały zaplanowane poniższe
inwestycje:
Wymiana wodociągu azbestowego Wiśnie•
wo i Żurominek: dofinansowanie PROW
Realizacja zadań : budowa boiska w Wiśnie•
wie, montaż 200 lamp solarnych na terenie
gminy, instalacja paneli fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej: Polski
Ład
Budowa wodociągu i przepompowni Stara
•
Otocznia i Żarnówka: PROW
Przebudowa drogi w Wojnówce
•
•
Remont świetlicy w Bogurzynku
•
Budowa chodnika Wiśniewko – Korboniec
•
Budowa chodnika w Bogurzynie
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GMINA DZIERZGOWO
Urząd Gminy w Dzierzgowie
Adres, telefon, mail
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo
tel. 23 653 30 12
mail: gmina@dzierzgowo.pl

Od kilku lat Gmina Dzierzgowo ugruntowuje należną
pozycję w powiecie jak również w regionie. Dzieje się
tak dzięki wytrwałemu urzeczywistnianiu wizji gminy
przyjaznej mieszkańcom. Gminy, gdzie realizowane są
kolejne szeroko pojęte inwestycje infrastrukturalne (tj.
przebudowa dróg gminnych, uzupełnienie oświetlenia
ulicznego, inwestycje oświatowe i inne). W centrum
zainteresowań pozostają mieszkańcy. Zaspokojenie ich
potrzeb jest dla nas priorytetem, dlatego konsekwentnie z wielką determinacją aplikujemy o środki
zewnętrzne, które udaje nam się z dużym skutkiem
pozyskiwać. Pozwalają nam one na realizację inwestycji,
które zmieniają wizerunek naszej gminy. Jednocześnie
podnosimy też standard życia mieszkańców.
W 2021 roku Gmina Dzierzgowo ze środków własnych
oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2021” zrealizowała następujące
zadania:
1. „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Kurki”.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 lampy
solarne.
Całkowita wartość zadania: 19.188,00 zł
Pomoc finansowa z budżetu Województwa 9.594,00 zł
Środki własne Gminy Dzierzgowo: 9.594,00 zł
2. „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Wasiły”.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 lampy
solarne.
Całkowita wartość zadania: 19.188,00 zł
Pomoc finansowa z budżetu Województwa: 9.594,00 zł
Środki własne Gminy Dzierzgowo: 9.594,00 zł
3. „Poprawa wizerunku oraz aktywizacja sołectwa Kitki”.
W zamach zadania zakupiono altanę wraz ze stołami
oraz ławkami. Zakupiono również kostkę brukową,
obrzeża oraz cement pod altanę.
Całkowita wartość zadania: 25.964,19 zł
Pomoc finansowa z budżetu Województwa 10.000,00 zł
Środki własne Gminy Dzierzgowo 15.964,19 zł
4. „Remont świetlicy w miejscowości Zawady” . Zakres
robót obejmował:
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wymianę dwóch okien,
- wymianę dwojga drzwi wewnętrznych
- ułożenie gładzi oraz malowanie ścian
- wykonanie posadzki z płytek glazurowych.
Całkowita wartość zadania: 45.510,00 zł
Pomoc finansowa z budżetu Województwa 10.000,00 zł
Środki własne Gminy Dzierzgowo 35.510,00 zł
5. „Poprawa wizerunku sołectwa Brzozowo-Czary”. W ramach zadania został odmulony staw wraz z uformowaniem skarp oraz uporządkowaniem terenu.
Całkowita wartość zadania: 20.000,00 zł
Pomoc finansowa z budżetu Województwa 10.000,00 zł

Środki własne Gminy
Dzierzgowo: 10.000,00 zł
W 2021 roku korzystano również z dotacji
celowej w ramach
zadania „Mazowieckie
strażnice OSP-2021”.
W ramach dotacji
została wyremontowana strażnica Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dobrogostach. W ramach remontu dokonano wymiany instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej,
ułożono szpachle gipsowe na ścianach wraz z malowaniem oraz wykonano posadzkę z płytek gresowych wraz
z cokołem. Kwota uzyskanej dotacji to 25.000,00 zł.
Doposażono również w ramach zadania „OSP-2021”
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie
oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie. W ramach zadania zakupiono 7 kompletów odzieży
ochronnej strażaka (3 komplety dla OSP Dzierzgowo
oraz 4 komplety dla OSP Rzęgnowo) zakupiono również
prądownicę, narzędzie ratownicze hooligan, potrójny
rozdzielacz kulkowy, 2 szt. mostka przejazdowego oraz
radiotelefon dla OSP Dzierzgowo.
Gmina Dzierzgowo w 2021 r. korzystała również z dofinansowania w ramach zadania pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dzierzgowo w 2021 roku”. W ramach zadania
uzyskano dofinansowanie w wysokości 24.499,48 zł,
w ramach którego zutylizowano z terenu gminy Dzierzgowo 61,31 Mg wyrobów zawierających azbest.
Przeprowadzono także inwestycję pod nazwą „Renowacja stawu gminnego wraz z przebudową rowu w miejscowości Dzierzgowo”. Prace polegały na odmuleniu,
wykonaniu skarp gabionami z kamienia łamanego.
Odmulono rów melioracyjny oraz wyłożono płytami
ażurowymi betonowymi. Teren wokół stawu i rowu
został uporządkowany, dokonano zasiewu trawy.
Łączny koszt zadania: 88.676,85 zł
Kwota dofinansowania:
62.673,79 zł
Środki własne 26.003,06
zł
W roku 2021 zrealizowano również następujące
zadania inwestycje:
1. „Przebudowa drogi
Zawady – Żarnowo”. Wartość inwestycji 217.945,79
zł, w tym 50.000,00
zł w ramach środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych oraz 49.414,27 zł
z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Przebudowa polegała na
uzupełnieniu ubytków
w istniejącej nawierzchni i ułożeniu warstwy
ścieralnej asfaltowej.

Odnowiono rowy przydrożne oraz wykonano pobocza
z kruszywa łamanego.
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Rzęgnowo” – wartość inwestycji – 594.976,18 zł
w tym 324.546,73 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 264.596,03 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Prace polegały na wykonaniu obustronnych chodników
z kostki betonowej oraz ułożono nawierzchnię asfaltową dwuwarstwową szerokości 5,00 m i 4,50 m. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego, a teren przydrożny
został uporządkowany.
3. Podpisano umowę na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej
drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej
dla budynku szkoły”. Wartość inwestycji: 3.195.776,04 zł,
w tym 3.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Termin realizacji zadania 20
miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 21.09.2021
r. Prace zostały rozpoczęte, na chwilę obecną trwa
kontynuacja.
W 2022 r. będą kontynuowane prace na rozpoczętej
rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie.
W zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych planujemy:
- przebudowę drogi gminnej relacji Szumsk-KamieńŻaboklik
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie
przebudowy ciągów drogowych Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-Nowe-Łączyno.
Jak dotychczas planujemy pozyskiwać środki zewnętrzne z budżetu Wojewody, budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz innych źródeł zewnętrznych w celu
realizacji dalszych inwestycji.
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Kulturalnie i aktywnie

„Bulwar nad Wkrą”

w gminie Szreńsk

– możemy się tym chwalić

Instytucją, która od 1987r. kreuje, upowszechnia i tworzy kulturę na terenie gminy Szreńsk jest Gminny Ośrodek Kultury. To właśnie w tym miejscu
prowadzone są liczne przedsięwzięcia kulturalne skierowane do różnych grup
mieszkańców, a wśród nich są: wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe, widowiska, spektakle itp.
cu, spędzały czas nad morzem i w górach.
Działalność Kół rozwija się dzięki zaangażowaniu ich
członków oraz dobrej współpracy z Wójtem Gminy i GOK
w Szreńsku.

Jednym z głównych celów naszej działalności jest rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców lokalnego społeczeństwa. W ostatnich
latach bardzo popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem stały się wyjazdy do teatru. Uczestnicy wyjazdów,
jak sami o sobie mówią, czują potrzebę ukulturalnienia
się. Nie bazują już tylko na propozycjach im narzuconych,
jak było początkowo, a sami mają wpływ na wybór rodzaju
sztuki. Nie są to już gatunki sztuk typowo „lekkich” czy
komediowych, a coraz częściej wybieramy musicale a także zdarzają się dramaty. To świadczy o coraz to wyższym
poziomie odbioru kultury, jak i potrzebie uczestniczenia
w niej przez samych mieszkańców.
Kolejną rzeczą, na której zależy naszej instytucji jest danie
możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Głównie opieramy się tu na odbiorze młodszej
grupy wiekowej, czyli dzieci i młodzieży. Gminny Ośrodek
Kultury umożliwia dzieciom udział w zajęciach płatnych,
ale prowadzimy także zajęcia bezpłatne. Zarówno jedne
jak i drugie cieszą się dużą popularnością. Obecnie są to:
nauka tańca, zajęcia z języka angielskiego, AIKIDO, nauka
gry w szachy, zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Młodzieżowa orkiestra dęta OSP w Szreńsku
Działająca w GOK MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA OSP
w SZREŃSKU powstała w 1989 roku. Założona przez kilku
pasjonatów i instrumentalistów, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności i szerzyć swoje zamiłowanie
wśród młodych ludzi, ale nie tylko. Grupa poszerzała się
i spełniała swoje założenia. Zarówno młodzież jak i dorośli
dołączali i w niej odnajdywali swoje talenty. Orkiestra to
niesamowita grupa działająca w naszej gminie, ponieważ
jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, bez
względu na wiek i umiejętności. Społeczność orkiestry to
często ludzie, którzy w niej dorastali, a obecnie wysyłają
swoje dzieci, aby mogły one doświadczyć tej samej przygody. Orkiestra prezentuje się na konkursach, imprezach
okolicznościowych, patriotycznych i kościelnych.
Warto działać…
W GOK mają swoją siedzibę stowarzyszenia i kluby osób,
które z nim współpracują i działają aktywnie na rzecz
mieszkańców. Są to m.in.: Klub Seniora, Koło Gospodyń
Wiejskich, Klub Motocyklowy,,Motor” Szreńsk.
Najwcześniej swoją działalność rozpoczął Klub Seniora,,
Kwiat Jesieni”. Powstał w lipcu 2010 r. z inicjatywy dyrektora GOK Elżbiety Dejewskiej. Do dziś działa bardzo prężnie.
Każdego roku Klub Seniora organizuje kilkudniowe
wycieczki w różne zakątki naszego kraju. Czas nie tylko
spędzają na przyjemnościach, ale również na pracy dla
lokalnego społeczeństwa. Corocznie w czerwcu organizują imprezę plenerową opartą na pradawnym obrzędzie
słowiańskim,,Noc Kupały”. Podczas niej jest zabawa, konkursy i co najważniejsze integracja młodych ze starszymi.
Do tradycji Klubu weszło również Święto Pieczonego

Ziemniaka, podczas którego serwowane są różne potrawy
z ziemniaków. Zabawy z muzyką trwają do późnych
godzin wieczornych. Ale największą dumą członków Klubu
Seniora jest organizowana corocznie wieczornica z okazji
Święta Niepodległości, na którą przychodzą nie tylko
mieszkańcy Szreńska ale również i okolic. Większość tych
wydarzeń jest możliwa przy wsparciu i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Drugą bardzo aktywną
grupę tworzy Koło Gospodyń Wiejskich w Szreńsku.
Wszystko zaczęło się
jesienią 2019r. od spotkania
osób zainteresowanych
powstaniem Koła Gospodyń
Wiejskich w Szreńsku, które
zorganizowali pracownicy
GOK. I tak pod koniec
października 2019r. rozpoczęła się ich praca. W tak
krótkim czasie swojego istnienia zorganizowały wiele
wydarzeń. Pierwszym było
integracyjne spotkanie dla
mieszkańców w wieczór
andrzejkowy, podczas
którego można było
degustować własnoręcznie
przez nie przygotowane potrawy i nalewki. Potem były
kolejne wydarzenia np. spotkanie opłatkowe i warsztaty kulinarne dla dzieci
podczas ferii zimowych
z GOK. Biorą udział w różnych wystawach, pokazach
i spotkaniach organizowanych dla KGW, np. Wystawa Bożonarodzeniowa
zorganizowana przez LGD
Ciechanów czy Mazowiecki
Kongres Kół Gospodyń
Wiejskich w Żurominie.
Koło współpracuje z GOK
w Szreńsku wystawiając
swoje stoisko podczas
różnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców np.
z okazji Dnia Kobiet czy letnich imprez plenerowych.
Szreńskie kobiety lubią także korzystać z dóbr kultury.
Wielokrotnie wyjeżdżały
do teatrów w Warszawie
i Płocku, zwiedziły Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierp-

Nie samą kulturą żyje kultura…
Aby jak najlepiej i jak najszerzej dotrzeć do naszych
mieszkańców próbujemy wykorzystywać innowacyjne
rozwiązania. Dlatego też pracownicy GOK i GBP systematycznie dokształcają się. Widoczną tego formą jest
prowadzenie szkoleń. W poprzednich latach spora grupa
mieszkańców, skorzystała z programu grantowego „Ja
w Internecie”, który był programem szkoleniowym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Prowadzony był
m.in. przez pracowników GOK.
W ostatnich miesiącach braliśmy udział w Projekcie „Sieć
na kulturę w podregionie ciechanowskim” w ramach Działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Przeprowadzone zostało szkolenie dla dwóch grup dzieci
i młodzieży. Młodzi trenerzy oraz prowadzący odkrywali
uczestnikom tajniki zabawy aplikacjami w telefonach
i komputerach a poprzez zabawę uczyli różnych technik
tworzenia ciekawych, często im nie znanych, projektów
graficznych.
Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku jest nie tylko miejscem spotkań, rekreacji i zajęć kulturalnych, ale także
– w szerszym ujęciu – ważną instytucją życia kulturalnego
mieszkańców.

Rzeka Wkra jest nierozerwalnym elementem krajobrazu
Miasta i Gminy Lubowidz. Jej obszar został zaliczony
do chronionych z racji Natury 2000 dla Doliny Wkry
i Mławki. Jest dziedzictwem nie tylko przyrodniczym, ale
również kulturalnym – z racji odbywających się wokół
niej dawniej obrzędów, choćby z okazji święta św. Jana,
ale również dziedzictwem społecznym – gromadziła
i gromadzi wokół siebie mieszkańców wielu pokoleń
i dat, jest miejscem spotkań, odpoczynku, rekreacji,
łowiskiem wędkarskim. Jednak w wielu aspektach tego
dziedzictwa nie wykorzystujemy. Aby przywrócić świetność naszej rodzimej rzece, a jednocześnie chronić jej
walory zrealizowaliśmy przedsięwzięcie składające się
m.in. z następujących elementów:
Przygotowanie ścieżki nadrzecznej – bulwaru nad Wkrą,
gdzie w otoczeniu przyrody i rzeki mieszkańcy będą
mogli spędzać czas, podejmować aktywności, spotykać
się. Na ścieżce zostały ustawione ławki i kosze na śmieci oraz lampy ekologiczne. Wzdłuż ścieżki przygotowane
zostały również tablice edukacyjne z informacjami
z zakresu: odnawialnych źródeł energii, rzeki Wkry jako
elementu obszaru chronionego Doliny Wkry i Mławki,
o Naturze 2000, o gatunkach ryb występujących we
Wkrze. Jest to forma edukacji mieszkańców, która przyczyni się do zwiększenia się ich wiedzy i świadomości
z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego –
zwłaszcza rzeki Wkry.
Z uwagi na wieloletnią tradycję istnienia Koła Wędkarskiego w Lubowidzu postanowiliśmy zorganizować
zawody wędkarskie, jednak miały one formę zawodów

Celem realizacji projektu pt. „Bulwar nad
Wkrą” jest podniesienie aktywności
mieszkańców, wzrost ich wiedzy i świadomości w zakresie ochrony przyrody, ich
integracja poprzez budowę bulwaru nad
Wkrą, organizację zawodów wędkarskich
i spotkania integracyjnego. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

rodzinnych, w których brały udział grupy dwuosobowe
– przedstawiciele dwóch pokoleń – w celu aktywizacji
osób starszych, pozostających w domu, dla których
oferta rekreacyjna jest uboga, oraz dla najmłodszych,
dla których jest to lekcja przygody podczas obcowania
z nią i wszczepianie właściwych nawyków spędzania czasu, jak również
zaszczepianie tradycji
wędkarskich.
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE CENTRUM
MIEJSCOWOŚCI ZIELUŃ –
RYNEK
Zagospodarowanie terenu
w centrum miejscowości
Zieluń.
Odnowienie zachowanego
bruku rynkowego, budowa
ciągów komunikacyjnych
wokół rynku – drogi, miejsca postojowe, usytuowanie małej architektury:
ławek parkowych, koszy,
fontanny, lamp parkowych
solarnych, donic na
kwiaty, nowe nasadzenia
roślin i drzew. Miejsca
pod wypoczynek będą
dodatkowo wyłożone
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i wyrównane, by ułatwić korzystanie.
Powstało dodatkowe miejsce do spotkań i wypoczynku.
Inwestycja wpisuje się w zagospodarowanie centrum
miejscowości, które stanowi kompleks parków i miejsc
rekreacji. Jest ostatnim elementem tworzącym spójne
zagospodarowanie przestrzeni.
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Nowy rozdział dopiero się pisze
Bogata biedna historia Mławy
Rozwój gospodarczy wielu miast na zachodzie Europy już w XII i XIII wieku spowodował istotne przekształcenia demograficzne,
które z kolei skutkowały zmianami w sposobie prowadzenia handlu, rzemiosła czy organizacji życia skupisk ludzkich. Różne wydarzenia w życiu miast miały niewątpliwy wpływ na zachodzące przemiany, kształtowały bieg historii. Od tego typu zjawisk nie
była i nie jest wolna Mława. Czy i jaki wpływ różne historyczne zwroty wywarły na dzisiejszym obliczu miasta? Na tak postawione
pytanie odpowiada historyk Leszek Arent. Rozmawia Wanda Cymerman.

– Od początku Mława miała duże możliwości rozwojowe
ze względu na nadgraniczne położenie i wymianę
handlową z sąsiadami – mówi Leszek Arent. – Odbywała
się ona zarówno w krzyżackich Prusach, jak i po 1525
roku z Prusami rządzonymi przez świeckiego księcia,
jak również później w XIX wieku. W dawnych czasach,
centralnym punktem miast, pod względem zabudowy
i koncentracji życia był rynek. Był to plac, na którym
odbywały się targi i jarmarki, na którym kwitło miejskie
życie. To był najważniejszy element miasta. Mławski
rynek, jak na miasto liczące 2,5 tysiąca mieszkańców,
był bardzo duży. Każda pierzeja liczyła około 130 m.
Rynek był prawie kwadratowy. Na rynku wybudowany
został kościół, a w 1545 roku także ratusz miejski. Czy
pani widziała gdzieś na Mazowszu, żeby takie duże
obiekty były w centrum rynku? To jest ewenement
na północnym Mazowszu, a może i w całym regionie,
gdzie dwa obiekty, stanowiące sakrum i profanum,
znajdowały się w centrum rynku. Dlaczego? Właśnie
dlatego, że przez rynek, jak to kiedyś w lustracjach XVIwiecznych zanotowano, pędzono dużo bydła, nie tylko
z terenu Mazowsza, ale również z Podola, w kierunku
granicy pruskiej. Mława jako miasto miała charakter typowo nadgraniczny. Przez całe wieki, do 1945
roku, była miastem pogranicza. Najpierw pogranicza

pruskiego, potem krzyżackiego, znów pruskiego ale
jako księstwa i państwa pruskiego. Prusy Wschodnie,
niemieckie. Zawsze było to miasto pogranicza. A przy
tym Mława słynęła niekoniecznie tylko z handlu, ale
przede wszystkim z różnego rodzaju inicjatyw, jakie
może mieć miasto nadgraniczne. Była więc wymiana
handlowa, pędzono bydło, sprzedawano produkty, takie
jak miód, owoce pochodzenia leśnego, ale mławianie
także słynęli z produkcji mławskiego piwa. W XVI wieku
było tutaj ponad 100 piwowarów! A miasto liczyło
w najlepszym swoim okresie 2500 mieszkańców, z tym
że połowa to byli rzemieślnicy oraz ich rodziny. Oczywiście, było to również miasto, które miało swoją jakby
specyfikę. Mianowicie jego mieszkańcy zajmowali się
również rolnictwem. W Mławie istniał cech oracki, czyli
cech zrzeszający miejskich rolników. Dziwne! Przecież
rolnicy nie byli rzemieślnikami! Mówię o XVI, XVII wieku.
Tak że Mława była rzemieślniczo-handlowym miastem.
Z Prus ściągano towary, których tutaj nie było, a do
Prus i potem do Gdańska pędzono bydło, sprowadzano
zaś różne inne produkty. Świadczy właśnie o tym duży
rynek. Już w I połowie XV wieku musiała być tu na tyle
duża osada targowa, że książęta mazowieccy uznali, że
można jej nadać prawa miejskie i że jako miasto będzie
się dynamicznie rozwijać.

– Prawa miejskie, czyli przywilej lokacyjny wzorowany
na prawie niemieckim?
– Tak. Przywilej lokacyjny został Mławie nadany w Płocku 13 lipca 1429 roku przez trzech książąt mazowieckich: Ziemowita, Kazimierza i Władysława. Czytamy
w nim, że dotyczy on „świeżo przez Nas założonego
miasta Mławy w powicie Zawkrzyńskim”. Cel lokowania
miasta na prawie chełmińskim był jasno sprecyzowany:
„Pragnąc aby Księstwa i dominia Nasze większe przyniosły zyski i pomnożyć dochód skarbu Naszego”.
– Tak zorganizowane miasto miało duże możliwości
rozwojowe... Mława leży na skrzyżowaniu drogi na
Gdańsk, z drugiej strony na wschód....
– Zaraz za Mławą leży jeden z najstarszych odcinków
granicy państwa polskiego, niezmienny przez ponad
1000 lat. Od początku państwa polskiego do 1945 roku
granica praktycznie nie ulegała zmianie. To była stała
granica z Prusami, czy były krzyżackie czy pruskie, czy
potem niemieckie, ta granica była stała. Naturalną rzeczą było, że prowadzony był tu handel, który przetrwał
do końca Rzeczypospolitej i później w XIX wieku.
– Czy te wszystkie okresy historyczne, jak krzyżacki,
pruski, były korzystne dla rozwoju Mławy? Jaki okres hi-

storyczny miał największy wpływ na dzisiejsze oblicze
Mławy? Kiedy dla odmiany było najtrudniej?
– Nadgraniczne położenie było dla Mławy bardzo
korzystne. Oczywiście, jeśli odpowiednio z tego
korzystano... W XVI wieku, za panowania Jagiellonów,
miasto przeżywało chyba największy okres rozkwitu
gospodarczego, wykorzystując nadgraniczne położenie.
Tu już od końca XV wieku zlokalizowana została
komora celna, która obsługiwała handel tranzytowy
(do Prus pędzono bydło i konie), jak również lokalny. Po
uzyskaniu potwierdzenia prawnego, jakim był przywilej
na budowę ratusza, prawdopodobnie jeszcze w tym
samym roku przystąpiono do wykonania fundamentów.
W 1877 roku podciągnięto do miasta linię kolejową,
drogę żelazną, nadwiślańską. Tory były rosyjskie, czyli
szersze. Tu była stacja kolejowa, komora celna, tu przeładowywano towary do wagonów na „niemiecką miarę”,
którymi transportowano je już do Gdańska. Oczywiście,
z okolicy też tędy wożono na przykład zboże lub bydło.
Był w mieście spichlerz, jeden z większych... Właściwie
to już w Królestwie Polskim w XIX wieku, w 1860 roku,
oddano do użytku bardzo duży spichlerz. Była komora
celna, która przynosiła zyski. Pobierano cło, przyjeżdżali
kupcy, musieli gdzieś przenocować, gdzieś jeść... Miasto
na tym korzystało.

do lutego raz jest w rękach Rosjan, raz Niemców. Z tej
strefy wojennej uciekła większość mieszkańców. Zniszczeń w sensie materialnym nie było dużo, ale załamał
się rozwój gospodarczy miasta. Ludzie rozproszyli się
po świecie...

– Ale zdarzyło się też sporo nieszczęść.
– Rzeczpospolita w XVI wieku była państwem dominującym w tej części Europy, ale jak to czasem bywa,
i najsilniejszym zdarzają się różne nieszczęścia. Takim
nieszczęściem dla Mławy były na pewno epidemie.
W 1572 r., a także rok później, w mieście wybuchła
epidemia dżumy. Rozwijająca się miejscowość doznała
wtedy ogromnej klęski. Proszę sobie wyobrazić, w tym
okresie było 2,5 tysiąca mieszkańców, a w ciągu roku
zmarła połowa z nich. To była olbrzymia katastrofa. To
był jeden z dominujących czynników wpływających
na pogorszenie się sytuacji. Miasto trudno podnosiło
się z tego upadku. Był to stopniowy, jeszcze powolny
upadek miasta. Ciosem, który miasto doszczętnie
zrujnował, był także potop szwedzki. W 1657 r. Szwedzi
spalili miasto, które przecież było drewniane, a tylko
kilka ważniejszych budynków było murowanych, jak
ratusz, kościół. Miasto znalazło się w bardzo niekorzystnym położeniu. Zanim się odbudowało, nastąpiło nowe
tragiczne zdarzenie. W 1692 r., 23 listopada, wybuchł
wielki pożar. Tak wielki, że spłonęły nawet murowany
ratusz i murowany kościół. Miasto dosłownie przestało
funkcjonować jako zbiór, siedlisko ludzkie. Uratowało się
kilka domów, straty były olbrzymie. Jeszcze na początku
XVIII w. kolejny raz dżuma zdziesiątkuje mieszkańców.

– Setki lat, w czasie których Mława była miastem nadgranicznym, nie mogło pozostać bez wpływu na ludzi,
na społeczność, na sposób myślenia, stąd może wzięła
się wielokulturowość...
– Na początku niewiele, ale od XVI wieku coraz więcej
było mieszkańców wyznania mojżeszowego. Zawsze do
Mławy, z racji jej położenia, przenikali kupcy, rzemieślnicy. Docierali Niemcy, ewangelicy. Od 1795 roku do 1807
roku w Mławie jest siedziba landratu, takiego powiatu
pruskiego. Do miasta napływają Niemcy. Pod zaborem
powstaje pierwsza profesjonalna apteka. Prowadzi ją
Niemiec, na mocy przywileju króla pruskiego. Tak więc
mamy tu już Polaków, Żydów, Niemców, przeważnie
ewangelików, a po powstaniu styczniowym napływają
w ramach rusyfikacji również Rosjanie, czyli prawosławni.
Cztery kultury, cztery języki, cztery wyznania. Odbija
się to na wizerunku miasta, jego portrecie. Mianowicie
jest cerkiew, jest zbór, są kościoły, i jest bożnica, czyli
synagoga, która była jednym z większych budynków
w mieście. Ale po pierwszej wojnie Rosjanie, a więc
wszyscy prawie prawosławni, wyjechali do Rosji. A 10
grudnia 1942 r. zostało w Mławie zlikwidowane getto.
Żydzi, jako społeczność, jako kultura, która w Mławie
była przez kilkaset lat, przestała istnieć. Zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych, zginęli w Treblince
i Oświęcimiu. Po zakończeniu wojny coraz mniej jest
również ewangelików. Niemców, którzy w czasie okupacji tu urzędowali, oczywiście nie ma.

– I dopiero w połowie XVIII wieku Mława podniosła się
z tego olbrzymiego upadku?
– Dopiero w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczął się okres podnoszenia się. Odbudowano
ratusz miejski, zbudowano kościół, wybudowano dwie
studnie w celach przeciwpożarowych. Uruchomiono
komorę celną. Głównymi towarami przechodzącymi
przez komorę celną były: zboże, mąka, otręby, kartofle,
drewno, cukier, nafta, drób, masło, jaja i raki. Importowano z Niemiec: maszyny i narzędzia rolnicze, produkty
galanteryjne, stalowe, materiały jedwabne, nasiona,
nawozy sztuczne, wyroby wełniane oraz skóry. W XIX
wieku, po dwudziestu kilku latach funkcjonowania
komory celnej na stacji kolejowej w Mławie roku 1900
przywieziono towary w zagranicy o wartości 2 397 716
rubli. Wyeksportowano do Niemiec na sumę 14 557 530
rubli. Za towary przywiezione uzyskano cło w wysokości
499 771 rubli. Oczywiście, oprócz legalnie przewożonych
towarów uprawiano również kontrabandę. I to wcale
nie małą. Przemycano przeważnie te towary, które
łatwiej ukryć i które przynoszą większe zyski. Tak więc
najważniejszy wpływ na obecny stan miała chyba
sytuacja z drugiej połowy XIX wieku. Wtedy zbudowano
kolej nadwiślańską, rozwinął się regionalny i ogólnopolski handel. Widać to po pozostałościach, budynkach
jakie znajdują się w mieście. Jeśli miasto jest bogate,
ładne są i kamienice. Dziś możemy odnaleźć je na
pocztówkach, ale w Mławie było dużo bardzo ładnych,
okazałych, secesyjnych kamienic. Między innymi jest to
częściowo odbudowany na początku lat dziewięćdziesiątych, dawny spichlerz – budynek zabytkowy, który
miano zabytkowego, niestety, utracił. Na początku
XX w. została zbudowana hala targowa, na wzór Hali
Mirowskiej, tylko znacznie mniejsza.
– Hala stoi do dzisiaj?
– Tak. Tylko teraz spełnia już inną rolę. W mieście powstała także szkoła handlowa, Towarzystwo Śpiewacze
Lutnia... Rozwój Mławy zaczyna przebiegać intensywnie.
To są czasy carskie... Miasto w guberni płockiej jest
najbogatszym po Płocku. W 1914 roku wybucha wojna.
W Mławie jako to w mieście nadgranicznym, Rosjanie
walczą z Niemcami o zyskanie przewagi strategicznej.
Jedni i drudzy zdobywają miasto osiem razy! Od sierpnia

– I znowu Mława stopniowo podnosi się z upadku?
– Jak 1920 r., kiedy to wojska bolszewickie po zdobyciu
miasta 10 sierpnia potrafiły w ciągu ledwie 10 dni
w dużym stopniu je ogołocić z dóbr materialnych...
Miasto stopniowo wzrasta gospodarczo, rozbudowuje
elektrownię miejską, ulice otrzymują nowe nawierzchnie, powstają szkoły... Jest wrzesień 1939 r. Mława jest
nadal miastem nadgranicznym. I wtedy dochodzi do
wielkiej bitwy. Obronę Mławy na dalekich przedpolach
miasta przez trzy dni prowadzi 20 DP. Ulice i domy są
bombardowane, ostrzeliwane przez artylerię, z najgorszym skutkiem. Około 60-65 proc. wszystkich budynków
legło w gruzach. Zostały zrujnowane, spalone. Dopiero
po wyzwoleniu zaczęto je odbudowywać. Tylko że wtedy
Mława nie jest już miastem nadgranicznym, tylko
zwykłym, powiatowym, leżącym w samym środku Polski.
Zmiana ta wytworzyła całkiem nową sytuację. Tak pod
względem demograficznym, jak i możliwości rozwoju.
Mława przestała być miastem wielokulturowym.

– Mimo tej wielokulturowości, mimo położenia przygranicznego, mimo tego, że raz jedni, raz drudzy mieli
swoje wpływy, to mieszkańcy Mławy mocno czuli się
Polakami, byli patriotyczni. Mieli swój udział w powstaniach kościuszkowskim, styczniowym, nie zapominając
przy tym o bitwie na Uniszkach...
– Warto wiedzieć, że w 1917 roku przypadała 100.
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rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Uroczystości z nią
związane były jedną z większych manifestacji, zgromadziły setki mieszkańców z terenu Mławy. Z inicjatywy ks.
Ignacego Krajewskiego, proboszcza parafii wólczańskiej, usypany został kopiec poświęcony bohaterowi
narodowemu. Uroczystość miała podniosły charakter
i zgromadziła setki wiernych z Mławy i powiatu. Równocześnie na frontonie kościoła farnego pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Mławie, w rocznicę śmierci Kościuszki,
wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą przywódcy powstania ufundowaną przez społeczeństwo
Mławy i mieszkańców powiatu. Uroczyście obchodzono
także 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rok
później rocznicę tę obchodzono również wyjątkowo
uroczyście w mławskiej „Lutni”. Trudno jest precyzyjnie
określić, w jakim stopniu uroczystości patriotyczne
wpłynęły na podniesienie uczuć narodowych. Na pewno
wywarły trwałe ślady w świadomości uczestników, związanych z dążeniami niepodległościowymi. W każdym
razie pobudzały wyobraźnię i zrywały z obojętnością
i marazmem znacznych grup społeczeństwa wobec
kwestii niepodległości. W Mławie już w styczniu 1905
roku pojawiły się pierwsze wystąpienia z żądaniem
wprowadzenia urzędowego języka polskiego. Na zebraniu gminy mławskiej w dniu 5 stycznia odmówiono
podpisania uchwały w języku rosyjskim, tłumacząc, że
„nie rozumieją tego języka i słuchać go nie pragną”. Za
takie postepowanie odsunięty został od urzędowania
Józef Wójcicki – wójt gminy Mława.
– Z pana wcześniejszych publikacji dowiedziałam się
o patriotycznej manifestacji, jaka odbyła się w Mławie
w 1905 roku...
– Efektem patriotycznych dążeń była manifestacja
zorganizowana w Mławie 10 grudnia 1905 roku. Po mszy
odprawionej przez ks. Stanisława Ordona w kościele
Świętej Trójcy, uformował się pochód liczący około 6
tysięcy mieszkańców, do którego przyłączyli się również
mławscy Żydzi. Manifestanci z chorągwiami kościelnymi, sztandarami z orłem białym, polskimi herbami
i godłami, udali się na cmentarz choleryczny znajdujący
się w pobliżu ulicy Niborskiej. Pochód poprzedzała
orkiestra. Tam uroczyście postawiono krzyż na grobie
powstańca styczniowego. Było to uczczenie ofiary
walczącej o niepodległość Polski, symboliczne nawiązanie do wydarzeń związanych z powstaniem roku 1863.
W drodze powrotnej do kościoła manifestujący śpiewali
pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”.
– Jak widać, cały czas mławianie czuli się Polakami...
Duch Polski był tu cały czas żywy.
– Tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości. To, że
mieszkały tu cztery różne nacje, nie oznaczało też, że
mieszkańcy czuli się tu obco. Nie ma żadnych informacji, że były tu jakieś wydarzenia mające negatywne
skutki. Rada miasta, opanowana przez narodowych
demokratów, co prawda próbowała zamienić dzień handlowy z piątku na sobotę, ale to się nie udało. Sklepy
żydowskie też nie były niszczone. Nie było scysji, burd,
które powodowałyby większe zamieszki i interwencje.
Różne nacje żyły obok siebie, tolerowali się wzajemnie.
W mławskiej Lutni, wzorowanej na warszawskiej, miejscu, gdzie odbywały się imprezy patriotyczne, ludzie
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się grupowali, wymieniali poglądami, także na tematy
polityczne.
– Jak widać, we wszystkich ważnych wydarzeniach dla
Polski mławianie mieli swój udział.
– Tak. W Powstaniu Kościuszkowskim, w marcu 1794 r.
walczyli u boku gen. Madalińskiego pod Szreńskiem,
zresztą pokonując Prusaków. Wiadomo, na tym terenie
powstanie raczej nie było intensywne, ale warto pamiętać o ich udziale w zrywach niepodległościowych.
Po Powstaniu Styczniowym znaczna część mieszkańców musiała uciekać. Doszło do sytuacji, że zaraz po
powstaniu liczba mieszkańców o wyznaniu katolickim
i niekatolickim była mniej więcej równa. W 1939 r. także
była bardzo piękna postawa, kiedy Armia „Modlin”
broniła pozycji mławskiej przez trzy dni. Miasto straszliwie ucierpiało, ale mieszkańcy wspomagali polskich
żołnierzy. Szczególnie harcerze, lekarze, pielęgniarki,
przechowywano rannych, dowożono posiłki. To też
świadczy o postawie patriotycznej. Potem w Mławie
zrodziła się konspiracja. 17 grudnia 1942 r. powieszono
tu czterech żołnierzy Armii Krajowej.
– Czy wiele jest dziś takich wydarzeń, jakimi kiedyś
żyła Mława, ile przełożyło się na dziś? To nadal jest
poważny ośrodek kolejowy. Nieźle rozwija się handel.
Kwitnie kultura, pewnie dzięki mądrym włodarzom
miasta.
– Mława od 1945 r. musiała odnaleźć się w nowej
rzeczywistości. Jest miastem monokulturowym. Różne
wydarzenia powodowały, że dotychczasowa wielokulturowość stopniowo zanikała. Historia swoje piętno
wywarła w wielu dziedzinach, dlatego między innymi,
że jest związana z historią Polski. Jak potop szwedzki
zniszczył Polskę, zniszczył i Mławę. Były miasta, które
mniej ucierpiały, Mława ucierpiała szczególnie. Później,
w czasie zaborów, Polska ginęła, mławianie także. Jak
rozwijało się Królestwo Polskie, Mława też „stawała na
nogi”. I znów jest wojna światowa, i Mława z dobrze
prosperującego miasta podupada. Po wojnie odbudowa
ciągnęła się latami. Dopiero po 1956 roku zaczyna się
szybciej rozwijać. Powstają pierwsze bloki, fabryka obuwia, potem proszkownia mleka... A teraz jest centrum
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Obecnie mieszka na pograniczu powiatu mławskiego z działdowskim w miejscowości Mławka. Łukasz Jegliński to zapalony triathlonista. Na swoim koncie na wiele zwycięstw, ale najważniejsze
zawody są jeszcze przed nim. W przyszłym roku czekają go mistrzostwach świata na Hawajach. Prywatnie mąż, ojciec i rolnik. I choć
trudno w to uwierzyć, to triathlon dla Łukasza nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest dla niego rodzina.
W którym momencie Twojego życia pojawiła się przygoda ze sportem?
Początkowo jako mały chłopiec z powodów zdrowotnych nie mogłem uprawiać sportu, dopiero w wieku
13 lat zacząłem biegać. Bardzo chciałem być aktywny
fizycznie, więc kiedy już mogłem, zatraciłem się w tym
z największą pasją.
elektroniczne LG, Wipasz.
– Są miejsca pracy dla ludności. Dużo buduje się
mieszkań, powstają całe, duże osiedla. Jest 30 tysięcy
mieszkańców. Ale czy ich nie przybywa?... Część
emigruje do innych ośrodków, na zachód, to jest chyba
normalne... A co pozostało?
– Wiadomo, zaraz na początku, po wyzwoleniu, historię
słychać było w słownictwie... Miasto z pogranicza
w swoim języku przechowało trochę naleciałości
niemieckich, trochę rosyjskich. Starzy ludzie do dziś
mówią: jo zamiast „tak”, albo kursuje powiedzenie:
wyglądać jak bosy Antek. Tradycja kontrabandy upadła,
bo jak granicy nie było, nie było co przemycać. Po
wielokulturowym społeczeństwie pozostały cmentarze,
a właściwie ich resztki. Po cmentarzu żydowskim jest

właściwie tylko miejsce. W czasie okupacji Niemcy
wszystkie macewy zużyli na budowę poligonu w Nosarzewie Borowym. Po prawosławnym cmentarzu też
tylko miejsce zostało. Niestety, w okresie realnego socjalizmu władze nie zadbały o te miejsca. Po cmentarzu
ewangelickim nie ma śladu. Nie mówię już o miejscach
pochówku takich mniejszych, wojennych, na obrzeżach
miasta, zostały zaniedbane. Ani społeczeństwo, ani
władze nie zatroszczyły się, nie dbały o nie. To jest
trochę smutne. Cmentarz żydowski został w latach
90. nie tyle odbudowany, ale został postawiony tam
pomnik w kształcie Menory, jego teren został ogrodzony
staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej oraz
Polaków, którzy wyemigrowali do Izraela. Tam nie ma
żadnych grobów, bo wszystko zostało zniszczone, ale
jest symbolicznym miejscem, które mówi o tym, że
tutaj był duży cmentarz żydowski. Okupacja spowodowała, że pozostałości materialnych, jak na przykład
bożnicy, i innych obiektów żydowskich praktycznie nie
ma wcale. Nie ma nic. Niemcy na początku wojny, pod
koniec września, w święto Jom Kipur, spalili synagogę.
Zwołali Żydów i na ich oczach celowo budynek podpalili,
niszcząc ten ładny obiekt kultu. Cerkiew stała w parku
miejskim, a że nie było Rosjan, została w 1926 r. rozebrana i z cegły cerkiewnej zbudowano Muzeum Miejskie,
które zostało otwarte trzy lata później. Zbór ewangelicki przy skrzyżowaniu Płockiej i Długiej był niewielkim
kościołem, ale miał szczęście i dochował się czasów
wojny. Później władze próbowały z niego zrobić taki kościół narodowy, polski tzw. chodorowski, ale nic z tego
nie wyszło. W połowie lat 70. został rozebrany, chociaż
były projekt, żeby ulokować w nim archiwum miejskie,
ale nic z tego nie wyszło. Tak że po tych różnych
społecznościach, prawosławnych, ewangelickich nic
nie zostało. Zachowała się pamięć, trochę zdjęć... Jest
ładny park, historyczny, który powstał dzięki cerkwi.
Jest to duży kompleks zieleni z Dębem Niepodległości,
posadzonym 3 maja 1919 r. No i trochę kamieniczek
zostało z tego okresu świetności końca XIX i początku
XX w. Te kamieniczki są prywatną własnością.
– A Mława po wojnie zaczęła budować własną, nową
historię. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Wanda Cymerman.

Dr Leszek Arent, po ukończeniu historycznych studiów
wyższych na Uniwersytecie Warszawskim przez ponad
30 lat pracował w mławskim muzeum, a przez ostanie
20 lat był jego dyrektorem. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską w Akademii Humanistycznej w Pułtusku
zatytułowaną „Życie polityczne, kulturalne i społeczne
w Mławie w latach 1945-1957”, za którą otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. Przez całe swoje
dorosłe życie interesował się historią i problemami
Mławy. O naszym mieście napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych
w regionalnych periodykach, m.in. w roczniku „Ziemia
Zawkrzeńska”.

Dlaczego właśnie triathlon?
Szukałem pomysłu na siebie. Ta dyscyplina sportu
daje wiele możliwości. Triathlon, to indywidualny sport
wytrzymałościowy, który obejmuje trzy dyscypliny:
pływanie, kolarstwo i bieg. Wygrywa ten z zawodników,
który pierwszy przekroczy linię mety po pokonaniu
wszystkich trzech odcinków trasy. Spróbowałem i pomyślałem, to jest sport dla mnie.
Kiedy zacząłeś trenować właśnie tę dyscyplinę sportową?
Ten sport nie jest bardzo popularną dyscypliną. Swój
początek miał w latach 80., jednak ludzi zajmujących
się triathlonem nie było dużo. W pewnym momencie
nawet zaginął w Polsce. Zawody nie były organizowane,
ponieważ nie było zawodników. Dopiero później powrócił, jako sport amatorski. Zaczęto wtedy organizować z 5-6 imprez triathlonowych. Obecnie tyle imprez
jest tygodniowo. Później pojawili się na zawodach
pierwszy raz „celebryci” i wszystko się zmieniło. I wtedy
nastąpił rozkwit triathlonu. Zamiast 100 zawodników, na
starcie pojawiały się tysiące.
Ja zacząłem trenować od 2007 roku i ta przygoda trwa
do dziś. Moje życie prywatne i zawodowe na przełomie
tych lat bardzo się zmieniło. Jak zaczynałem, byłem
kawalerem (śmiech), teraz mam żonę i dwójkę dzieci.
Jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
Nie jest to takie proste, jestem mężem, ojcem i pracuję
również zawodowo. Prowadzę rolniczą działalność
gospodarczą. Dobra organizacja to podstawa. Razem
z całą rodziną musimy dostosować grafik dnia, tak żeby

znalazło się tam również miejsce
na moje treningi. Tygodniowo
trenuję 8-15 h, to nie jest dużo.
Jednak wieloletnie trenowaniem
zrobiłem formę, która mi na to
pozwala. Moje treningi są bardzo
intensywne. Nie ukrywam, że
moja żona Anita bardzo mnie
wspiera, a chłopcy dopingują.
Tak naprawdę moja rodzina to
moja siła napędowa. Razem
jeździmy na zawody.
Czy to sport kosztowny?
Tak, zakup sprzętu wymaga
dużego nakładu finansowego.
Zaczynałem na zwykłym rowerze,
takie były początki. Jednak żeby osiągać wyniki, trzeba
zaopatrzyć się w sprzęt i odzież profesjonalną.
Jak przygotowujesz się do zawodów?
Mam trenera, który jest również moim mentorem.

,,Wygrywanie to niekoniecznie
pokonywanie innych. Dla mnie
to jest pokonywanie samego
siebie, swoich słabości
i ograniczeń’’.
Przeprowadzając się w okolice Mławy, zacząłem
współpracować z Wojciechem Łachutem. Zanim stał się
moim trenerem, rywalizowaliśmy razem w zawodach.
Pracowałem z wieloma trenerami, jednak uważam, że
to jeden z najlepszych trenerów w Polsce, a dla mnie,
mogę szczerze powiedzieć, że najlepszy. Dieta i systematyczny trening to
podstawa.
Kiedy były pierwsze sukcesy?
Dla mnie pierwszym znaczącym sukcesem było
zajęcie siódmego miejsca
w Mistrzostwach Polski
w Malborku na dystansie
Ironman, oraz czwarte
miejsce na wymagającej
trasie w Ironman Gdynia.
Dodatkowo była to również
szkoła życia. Ból fizyczny
i psychiczny podczas
wyścigu był ogromny.
Jednak nie zniechęciło mnie to. Ogromne
zmęczenie, adrenalina
i hektolitry wylanego potu
nie są niczym strasznym,
a wręcz przeciwnie. To
cenne doświadczenie,
pozwalające zahartować
nie tylko ducha walki, ale
i sam organizm. Właśnie
wtedy poczułem, że mogę
więcej, lepiej, że dam radę.
Kiedy trenuję czy startuję w zawodach zawsze
myślę, że jest dobrze, ale
może być lepiej. To chyba
moja cecha charakteru,
która mnie napędza i ta
chęć sprawdzenia siebie.
I ciągłe poczucie, że mogę

ten czas poprawić i robię to. Ja na pierwszym miejscu
ścigam się z samym sobą.
A jak twoja kariera sportowa wygląda dziś? W którym
jesteś miejscu?
Mam już na swoim koncie udział w ważnych zawodach.
We Włoszech złamałem 9h, zajmując czwarte miejsce
open i wygraną w kategorii 30-34. Moim wynikiem udało mi się zakwalifikować na mistrzostwa świata Ironman
Kona na Hawajach. Planowo powinny się odbyć w październiku 2021 roku jednak z powodu pandemii i dużej
liczby zakażeń na Hawajach, zawody zostały przeniesione na październik 2022 roku.
Nie masz czasami dosyć już tego triathlonu?
Nie! T o moja pasja i styl życia… Dzięki niemu poznajemy razem z rodziną miejsca i ludzi, których pewnie
nigdy byśmy nie spotkali.
Czyli Mistrzostwo Świata jeszcze przed Tobą. Nie
pozostaje nic innego jak życzyć Ci powodzenia i śledzić
wyniki?
Tak, jednak sam udział w zawodach to dla mnie duży
sukces i ważne wydarzenie w moim życiu, bo to najważniejsze zawody.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Siemianowska
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Koncert „Tyle słońca...” z piosenkami Anny Jantar 22 sierpnia 2021 r.

grudzień 2021

29

Widowisko „Powróćmy jak za dawnych lat” Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej
Mława

Festiwal Mazowsze Północne. Ziemia Nieznana 9 października 2021 r.

KALENDARIUM KULTURALNO-ROZRYWKOWE 2021

Victor Young Jazz Festiwal 24-25 wrzenia 2021 r.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 27 sierpnia 2021

Kino plenerowe na Starym Rynku 21 sierpnia 2021 r.

Bal Seniora 28 października 2021 r.

Koncert zespołu Babsztyl DNI MŁAWY 11 lipca 2021 r.

Jubileusz OSP 15 października 2021 r.
Wręczenie nagród laureatom konkursów - plastycznego i literackiego zorganizowanych z okazji jubileuszu

Występ zespołu TOP ONE. Biesiada Wólczańska 8 sierpnia 2021 r.
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… i jeszcze chińską zupkę!
Smak, cena, szybkość przygotowania… Co tak naprawdę decyduje o tym, że tzw. chińskie zupki od lat
cieszą się niesłabnącą popularnością i wciąż po nie
sięgamy? Tematowi postanowili się przyjrzeć studenci
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poniżej prezentujemy wyniki ich badań przeprowadzonych pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Kowalkowskiego.
Zupki chińskie od lat zyskują ogromną popularność –
nie tylko na polskim, ale również na światowym rynku.
W związku z tym przeprowadzone zostało badanie,
które miało na celu ukazanie czynników decydujących
o spożywaniu zupek chińskich. W ramach ankiety
zbadane zostały również determinanty zakupu zupek
chińskich, miejsca ich zakupu oraz cenowe uznanie
tego produktu przy zakupie. Przedstawione zostaną
opinie dotyczące szkodliwości zupek chińskich na
ludzki organizm. Badania przeprowadzono na 181
ankietowanych.
Produkt
Zupka chińska to zupka błyskawiczna składająca się
z makaronu oraz przypraw zapakowanych w jedną
lub więcej torebeczek dodanych do wysuszonego
makaronu. Produkty uzupełnione są najczęściej we
wzmacniacze smaku oraz duże ilości soli. Występują
one w wielu wariantach smakowych, najczęściej egzotycznych, np. krewetkowym czy też wasabi. Na rynku
występują również tradycyjne smaki jak ogórkowa
czy pomidorowa. Aby sporządzić danie, wystarczą
jedynie wrząca woda oraz naczynie, chociaż niektóre
z produktów wyposażone są w papierowe bądź plastikowe kubeczki, które wymagają jedynie zalania wodą
i wówczas są gotowe do spożycia.
Według danych zawartych w Internecie zupki chińskie
zostały wymyślone przez Japończyka z Tajwanu.
Wówczas były one produktem dosyć luksusowym, powstały w celu zapobiegnięciu niedożywienia ludności
z Japonii. Obecnie spożycie zupek sięga ponad 100
mld paczek rocznie.
Sprzedaż
W 2012 roku zostało sprzedanych aż 101,4 mld opakowań zupek na świecie, z czego aż 300 mln w Polsce.
Plasuje nas to na 21. miejscu w sprzedaży tego typu
produktów w skali światowej. Poziom ten utrzymuje się
w naszym kraju od lat.
Według danych ze Światowego Związku Zupek
Błyskawicznych, najwięcej z nich zostało zjedzonych
w Chinach, bo aż 44 mld, oraz Indonezji – 14 mld. Mimo
tego, że dietetycy ostrzegają przed negatywnymi
skutkami spożywania zupek chińskich, ich sprzedaż
w dalszym ciągu rośnie. Bez znaczenia pozostaje fakt,
że posiadają dużo konserwantów czy sztucznych
barwników. Ponadto tłuszcze, które dodawane są do
przyprawiania zupek, są bardzo mocno zakonserwowane. Makaron, jako główny składnik, nie jest zbyt pełnowartościowy, jego strawność jest na bardzo niskim
poziomie. Ludzki organizm trawi go około sześciu godzin, gdzie zwykły jesteśmy w stanie strawić w ciągu
kilku. Ponadto nie posiada on prawie w ogóle wartości
odżywczych. Jednak ludzie zachwycają się szybkim
przygotowaniem i smakiem gotowych produktów na
bazie makaronu oraz przypraw.
Cel i merytoryka badań
Celem przeprowadzonego badania było określenie
determinantów mających wpływ na spożycie zupek
błyskawicznych przez uczestników badania oraz
profilu konsumenta, dla którego produkty tego typu
powinny być adresowane. Wedle założeń konsumenci
zdają sobie sprawę ze szkodliwości zupek chińskich,
ograniczając ich spożycie do minimum, o ile ich stan
majątkowy, dostępny czas na przygotowanie posiłku
oraz inne czynniki zewnętrzne na to pozwalają.
Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety

internetowej, w której dominowały pytania zamknięte.
Ankieta została opublikowana w serwisach społecznościowych badających – respondenci należą więc
do osób zarówno młodych jak i starszych, zdolnych do
obsługi komputera, najczęściej pozostających w bliższych lub dalszych relacjach z badającymi, a także
osób postronnych. Badanie odbyło się w ciągu doby,
a liczba zgromadzonych odpowiedzi to 181.
Częstotliwość spożycia zupek chińskich
Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że
spożycie zupek chińskich jest mocno ograniczone.
Aż 106 badanych opowiedziało się za sporadycznym
spożywaniem tego typu pokarmów, co stanowi aż
67,4% ankietowanych. Pozostałe odpowiedzi sugerujące częstsze spożycie, również oscylują w dolnych
granicach i są to odpowiedzi: kilka razy w miesiącu
(11,5%), raz w miesiącu (9,94%), raz na tydzień (7,73%)
oraz odpowiedź wybierana najrzadziej – kilka razy
w tygodniu (3,87%). Wart podkreślenia jest fakt, że na
im większą częstotliwość wskazywała odpowiedź, tym
mniejsza liczba respondentów ją wykazywała, a brak
jakichkolwiek odchyleń od tej reguły sugeruje, że
ludzie stanowczo ograniczają konsumpcję tego typu
produktów.
Marki najchętniej wybierane przez Polaków
Ankietowani wykazali, że branża zupek typu instant
ma dwóch konkurentów, którzy dominują na rynku
tego typu produktów. Pierwszym z nich i zarazem najczęściej wybieranym spośród dostępnych producentów jest Vifon zdobywający zdecydowaną większość,
bo 53,59% udziałów. Na drugim miejscu uplasował się
Knorr z wynikiem 39,23% głosów.
Szkodliwość zupek chińskich
W zdecydowanej większości respondenci nie sprawdzają składu zupek typu instant. Według nich skład
ani marka – znana czy nie – nie mają większego znaczenia. Wyniki badań sugerują, że ludzie zdają sobie
sprawę z ogólnej szkodliwości zupek chińskich, nie
sprawdzając już składu poszczególnych opakowań.
Ponadto 29,83% respondentów wykazało, że według
nich więksi producentci zupek chińskich nie używają
lepszych składów do ich produkcji, zaś 7,18% z nich
wykazało, że producenci biorą pod uwagę skład przy
produkcji i starają się użyć lepszych produktów.
Podsumowanie
W grupie badawczej większą część stanowiły kobiety
(78,7%). Największa grupa respondentów miała
wykształcenie średnie (59,1%) lub wyższe (28,1%).
Ankietowani byli głównie osobami pracującymi oraz
uczniami lub studentami. W mniejszym stopniu w badaniu wzięły udział osoby bezrobotne. Główna grupa
wiekowa to 19-25 lat (70,4%), następnie osoby w wieku
26-40 lat (udział 16,6%) oraz osoby do 18 lat (10,7%).
Pozostałymi ankietowanymi były osoby powyżej 41 lat
(2,4%). Osoby wolne stanowiły zdecydowaną większość
uczestników badań: 82,4%.
Wart uwagi jest fakt, że w zależności od wielkości
dochodów spożycie zupek chińskich malało. Respondenci, których dochody nie przekraczały 2500 zł netto
miesięcznie, odznaczali się większą częstotliwością
spożycia zupek błyskawicznych niż ci o większych dochodach. Również wykształcenie miało niebagatelny
wpływ na spożycie zupek instant – osoby z wykształceniem wyższym również odznaczały się mniejszym

zainteresowaniem tego typu produktami. Niestety
grupa badanych mężczyzn w stosunku do kobiet jest
zbyt niska, aby można było zróżnicować wyniki ze
względu na płeć.
Wnioski
Główna hipoteza badawcza postawiona na początku
badania została częściowo potwierdzona. Po zupki
chińskie sięgają głównie osoby o niskich dochodach,
które nie mają czasu na przygotowanie posiłku.
Zaskakujący okazuje się fakt, że zupki błyskawiczne są
spożywane głównie w domach, a nie w trakcie pracy,
co może oznaczać, że zaoszczędzony czas nie jest
wykorzystywany na pracę, jak wynikało z założeń, a na
aktywności wykonywane w czasie wolnym. Dodatkowo
poza czasem ważną kwestię odgrywa unikalny smak
zupek błyskawicznych, który, jak się okazuje, jest
równie silnym motywatorem sięgania po taki rodzaj
posiłku.
Badanie wykazało także, że społeczeństwo jest
świadome szkodliwości zdrowotnych, jakie niesie za
sobą spożycie zupek chińskich. Najprawdopodobniej
to z tego powodu zdecydowana większość respondentów wykazała niskie spożycie tego produktu. Również
fakt, że zupki błyskawiczne zostały generalnie uznane
za nieodpowiednie dla dzieci, świadczy o tym, że
jest to posiłek, którego spożycie należy ograniczać.
Respondenci uważają jednak, że ich obecne spożycie,
które już zostało przez nich ograniczone, znajduje
się na odpowiednim poziomie i nie ma potrzeby jego
zmieniania.
Według ankiety osoby, które zdecydują się na zjedzenie zupki chińskiej, nie zwracają większej uwagi na
skład produktu, biorąc pod uwagę ogólną szkodliwość
zupek, nie zagłębiając się już w szkodliwość poszczególnej jednostki. Uważają również, że producent jest
bez znaczenia, ponieważ skład nie ma większego zróżnicowania. Determinującym czynnikiem przy wyborze
jest smak, marka gra rolę zdecydowanie drugorzędną, a inne czynniki w zasadzie wcale nie są brane
pod uwagę. Producenci powinni skupić się więc na
oferowanym smaku produktu oraz na zwiększeniu puli
smaków, aby trafić w jak największą rzeszę odbiorców.
Klientem docelowym będą osoby o ograniczonym
czasie wolnym w ciągu dnia. Należałoby skupić się
nie tylko na ograniczeniach czasowych związanych
z pracą, ale także z codziennymi aktywnościami. Pomysłem wartym uwagi mogłoby być stworzenie zupek
chińskich docelowo zastępujących konkretne posiłki
w ciągu dnia. W ten sposób stworzona zupka typu instant zastępująca np. obiad mogłaby być bardziej treściwa, o większych gabarytach, natomiast śniadaniowa mogłaby zawierać mniejsze ilości pożywienia, ale
o większej ilości węglowodanów dodających porannej
energii. Wedle badań zupki służą przede wszystkim
jako zastępstwo dla głównych posiłków, więc pomysł
personalizacji ich zastępstwa dla konkretnych grup
posiłków jest wart uwagi.
Oliwia Żaboklicka, Karolina Remiszewska, Łukasz
Wiśniewski, Patrycja Plucińska
pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Kowalkowskiego
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Rozsmakuj się w święta....
Sernik królewski
Tradycyjny polski sernik pieczony w prostokątnej formie,
składający się z masy serowej oraz dwóch warstw
kakaowego ciasta kruchego - na spodzie oraz (startego)
na wierzchu.
Sernik długo zachowuje świeżość, także można bez
przeszkód zrobić go już kilka dni przed świętami (przechowujemy we w miarę chłodnym miejscu, nie musi być
lodówka).
KAKAOWE CIASTO KRUCHE
Prostokątną formę o wymiarach 20 x 30 cm posmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.
Do miski wsypać mąkę, dodać sól, proszek do pieczenia,
kakao i cukier oraz pokrojone w kosteczkę zimne masło.
Rozdrabniać składniki, aż powstanie drobna kruszonka
(palcami, mieszadłem miksera lub siekać nożem na
stolnicy). Dodać jajka i połączyć składniki w gładkie oraz
jednolite ciasto. Uformować kulę, podzielić na 2 części.
Jedną część ciasta włożyć do lodówki, drugą pokroić na
plasterki i wyłożyć nimi spód formy, ugnieść palcami na
równy placek. Podziurkować widelcem.
MASA SEROWA
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Miękkie masło ubijać
z cukrem i cukrem wanilinowym przez około 5 minut aż

będzie białe i puszyste.
Następnie stopniowo dodawać po
jednym żółtku, cały czas ubijając. Wciąż
ubijając, dodawać po łyżce twaróg. Na
koniec zmiksować z budyniem.
Białka ubić w oddzielnej misce na
sztywną pianę, dodać do masy serowej
i wymieszać lub zmiksować na małych
obrotach miksera.
Masę serową wyłożyć na spód. Na
wierzch zetrzeć odłożoną część ciasta
(na tarce o dużych oczkach). Wstawić
do piekarnika i piec przez 45 minut.
Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Można posypać cukrem pudrem lub polać lukrem
cytrynowym.
WSKAZÓWKI
* można zrobić masę serową z dodatkiem śmietanki
30% zamiast masła, z następujących składników:
1 kg zmielonego twarogu sernikowego
200 g cukru
30 g mąki ziemniaczanej
1 łyżka cukru wanilinowego
200 ml śmietanki 30%

3 jajka
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Do misy miksera
włożyć ok. 1/4 ilości sera, dodać cały cukier oraz całą
mąką ziemniaczaną. Miksować na średnich obrotach
miksera przez ok. 2-3 minuty. Dodać resztę sera, jajka,
cukier wanilinowy i znów miksować przez 1 minutę na
większych obrotach na jednolitą masę. Wlać śmietankę
i miksować, aż wszystkie składniki dobrze się połączą.

Tatar z łososia
SKŁADNIKI:
300 g surowego łososia, bardzo świeżego
sok z 1/2 cytryny
sól do smaku
czarny pierz mielony do smaku
kapary do smaku (opcjonalnie jeśli lubicie)
kilka gałązek koperku
cebula (opcjonalnie jeśli lubicie)
Przygotowanie:
łososia trzeba obmyć pod kranem i osuszyć ręcznikiem
papierowym. zdjąć skórę i wyjąć wszystkie ości. rybę
można zmielić maszynką do mielenia mięsa z sitkiem
o dużych oczkach lub drobno posiekać.Rybę przełożyć
do miski, posypać solą, czarnym pieprzem, skropić
cytryną i wymieszać dokładnie.

Poszatkować kapary, koperek i cebulę.
Podać oddzielnie.
Ułożyć na talerzu kulki z tatara, udekorować, schłodzić i podać.
Tatar z łososia dobrze komponuje się
w towarzystwie chleba, koperku, majonezu i innych owoców morza.

Makowiec zawijany
Makowiec zawijany to jedno z ciast, które zawsze
pojawia się na świątecznym stole. Tradycyjne, piękne
i pyszne.
Prosty przepis na makowiec zawijany z ciasta drożdżowego. Ciasto jest proste i szybkie do zrobienia, bowiem
nie ma potrzeby szykowania zaczynu. Do tego cudownie
wygląda na Świątecznym stole.
Czas przygotowania: 2 godziny
Czas pieczenia: 40 minut
Liczba porcji: makowiec długości 50 cm
Składniki na ciasto drożdżowe:
500 g mąki pszennej
pół kostki masła - 100 g
1/3 szklanki cukru - 100 g
2 żółtka średnich jajek
pół szklanki mleka lub trochę więcej
40 g świeżych drożdży lub 12 g suchych
Składniki na masę makową i lukier:
600 g masy makowej
3 białka jajek
150 ml białego lukru
łyżka suchego maku
Jajka wyjmij wcześniej z lodówki.
Aby zrobić makowiec potrzebujesz też: pergamin/papier
do pieczenia. Masło, mleko oraz cukier umieść w rondelku. Całość podgrzewaj na małej mocy palnika do
roztopienia się masła. Rondelek odstaw do przestudzenia. Słodkie mleko z masłem powinno być wystudzone
do około 40 stopni.
W sporej misce umieść dwa żółtka. Dodaj też 40 gramów
świeżych drożdży. Tak samo z suchymi drożdżami (jeśli
takich używasz). Żółtka rozetrzyj z drożdżami i z przestudzonym, słodkim mlekiem z masłem. Dodaj przesianą
mąkę. Ciasto wyrabiaj około 5 minut.
Gładką kulę dobrze wyrobionego ciasta odłóż do

wyrośnięcia na minimum 1,5 godziny.
Ciasto powinno być w misce, przykryte
bawełnianą ściereczką lub folią. Możesz
miskę umieścić w lekko nagrzanym
piekarniku (do 40 stopni. Potem
jeszcze polecam lekko uchylić drzwiczki
piekarnika, ponieważ w komorze może
panować wyższa temperatura niż
pokazuje nam wskaźnik. Jeśli w komorze
piekarnika będzie za ciepło, to możemy
„zabić” drożdże). Robię tak głównie zimą,
gdy temperatura w domu nie przekracza
u mnie 21 stopni. Ciasto powinno
nawet potroić objętość (bardzo ładnie
wyrosnąć).
Masa makowa do makowca
Jeśli chcesz zrobić domową masę makową, to podążaj za przepisem - domowa
masa makowa. Do 600 gramów masy
makowej dodaj ubite na półsztywno trzy białka jajek.
Pianę z białek lekko wmieszaj w masę. Dzięki temu masa
makowa nie będzie się kruszyć przy krojeniu ciasta.
Jeśli używasz masy gotowej, to po wyjęciu sprawdź jej
smak. Jeśli jest zbyt mokra, to trzeba podsmażyć ją na
odkrytej patelni z jedną łyżeczką masła. Ustaw małą
moc palnika. Nadmiar wody odparuje. Do masy możesz
też dodać pokruszone orzechy włoskie. Po jej przestudzeniu dodaj ubite na sztywno białka dwóch jajek. Pianę
z jajek lekko wmieszaj w masę.
Jak zwijać makowiec?
Wyrośniętą kulę ciasta przełóż na stolnicę. W tym
cieście drożdżowym jest sporo masła i nie ma potrzeby
podsypywania mąką. Ciasto nie powinno się kleić do
drewnianego blatu. Ciasto rozwałkuj na placek grubości
1-1,5 cm. Na placek wyłóż masę makową.
Makowiec wystarczy polać lukrem królewskim i posypać
suchym makiem, a będzie się prezentował wspaniale.

Ten makowiec tradycyjny można też przygotować
z gotowej masy makowej z puszki.
Zwijaj makowiec w rulon. Po zwinięciu przełóż go na
papier do pieczenia i zawiń go dwukrotnie, pozostawiając około 1 cm luźnej przestrzeni. Dzięki temu makowiec
„nie rozłoży się na boki” w trakcie pieczenia.
UWAGA - ten makowiec jest bardzo długi i może nie
zmieścić się w Twoim piekarniku. Jeśli istnieje takie ryzyko, to polecam przekroić go na dwa krótsze makowce
lub wcześniej podzielić ciasto na dwie kule i zawinąć
dwa makowce.
Zawinięty w papier makowiec umieść na blaszce, na
środkowej półce piekarnika. Piekarnik powinien być
nagrzany do 180 stopni z termoobiegiem, lub 190 stopni
z pieczeniem góra dół. Makowiec piecz 40 minut. Po
wyłączeniu piekarnika, lekko uchyl jego drzwiczki na 15
minut. Po tym czasie możesz wyjąć makowiec, odwinąć
go z papieru i zostawić na kratce do wystudzenia
i zdobienia.
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