marzec-kwiecień 2022

1

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Kosianch

To nasza pasja
Konrad Wojnarowski

Ważnych inwestycji na Mazowszu nie zabraknie
Wydanie
Bezpłatne
Dobra
energia wójta
Grzegorz Woźniak

2 marzec-kwiecień 2022

marzec-kwiecień 2022

Redaguje zespół w składzie:
Marta Pietrzak, redaktor naczelna, tel. 797 853 113
Wanda Cymerman, dziennikarz, tel. 501 266 653
Monika Siemianowska, reklama, tel. 606 735 866

Spis treści:

znajdź nas na

facebooku

To nasza pasja, Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Kosianch
Ważnych inwestycji na Mazowszu nie zabraknie
Wielkanoc na Ukrainie
Lokalny biznes
Dobra energia wójta
Zakończyliśmy rok 2021 dwiema inwestycjami za łącznie ponad 32,6 mln zł
Proekologiczne działania Gminy Wieczfnia Kościelna
Zawsze aktywny
Centrum dla osób z niepełnosprawnością
Straż Pożarna mistrzem ligi!!!
Człowiek człowiekowi człowiekiem

mlawapress@gmail.com
WYDAWCA:
„Pory Roku”
Warszawa, ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa,
o. 06-500 Mława, ul. Spółdzielcza 2

DRUK
Chroma
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul Przemysłowa 5,
68-200 Żary

OKŁADKA
Fot. Magdalena Napiórkowska
Skład i opracowanie graficzne
Michał Nowakowski

5-6
8-9
10-11
14-17
20-21
22
23
24
25
29
30

3

4 marzec-kwiecień 2022

marzec-kwiecień 2022

To nasza pasja

5

Stare Kosiny to duża wieś położona w powiecie mławskim, w gminie Wiśniewo. Do 1954 roku sama była gminą w ówczesnym
województwie ciechanowskim. Może wtedy łatwiej było realizować różne inicjatywy społeczne, ale i dziś mieszkańcy mają się czym
pochwalić. O działającym tu od dwóch lat kole gospodyń głośno jest w gminie i powiecie.

Kosińskie koło zostało zarejestrowane 18 lutego 2020 r.
Właśnie minęły dwa lata od założycielskiego zebrania.
- Działamy od października 2019 roku – mówi Katarzyna
Balińska - Były trudności, trwała pandemia, wszystkie
urzędy było zamknięte, musieliśmy czekać.
Aktywizacja działalności społecznej w Kosinach Starych
i formalna rejestracja koła zbiegła się z wyborem
Katarzyny Balińskiej na sołtysa wsi. – Zaczęliśmy
się spotykać z radą sołecką, rozmawiać o tym, co
potrzebne jest w naszej wsi – mówi. – Na nasze zebrania
zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi. Chcieli działać...
Postanowiliśmy więc założyć Koło Gospodyń Wiejskich, gdyż jako koło mamy dużo większe możliwości.
Możemy dostawać dotacje, występować z projektami
do różnych instytucji, jako koło możemy czerpać z tego
różne korzyści... A bez pieniędzy teraz nie ma nic.
Otrzymujemy pieniądze z Agencji, mocno wspiera nas
wójt gminy, występujemy z wnioskami do starostwa
powiatowego, bierzemy udział w konkursach. Wcześniej
też prowadziliśmy różną działalność jako Kosinianki, ale
koło nie było zarejestrowane. To była raczej wspólnota
aniżeli koło. I nie mogliśmy dostawać żadnych środków

na działalność.
Pierwsza inicjatywa…
Jedną z pierwszych inicjatyw, jakie zrealizowano, było
zagospodarowanie zaniedbanego terenu znajdującego
się za salą bankietową. Wcześniej było tu pobojowisko,
same chaszcze. Z MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE otrzymałyśmy dofinansowanie w wysokości 3,5 tys. zł i drugie tyle z gminy.
Wszystkie te środki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, a pracę wykonywali mieszkańcy bezpłatnie. Społecznie zbierali kamienie, sadzili drzewka,
i wykonywali różne prace porządkowe. - Mieliśmy starą
figurkę św. Jana Nepomucena, dosłownie w ostatniej
chwili udało nam się ją uratować - wspomina jedna
z członkiń Koła - Figura jest z XVIII wieku, nie konserwowana, była w bardzo złym stanie. W renowacji pomógł
nam Jerzy Piotrowski, dyrektor Muzeum w Bieżuniu. Ta
figura jest dla nas ważna. Zawsze była z nami. Mieszkańcy się nią opiekowali. Poprosiliśmy wójta Wiśniewa
o pomoc, i się udało.
Koło w Kosinach Starych liczy 72 osoby, w tym 45 Pań

i 27 panów. Tak dużą liczbę członków koło zawdzięcza
temu, że i sama wioska jest spora, większa chyba niż
wioska gminna Wiśniewo . Jest bardzo rozległa, są tu
nawet bloki popegeerowskie, część zabudowań jest
po drugiej stronie „Siódemki” – opisują z dumą jej
mieszkańcy. Ale też chwalą się zaraz swoją ożywioną
działalnością. Mówią: jeździmy na wycieczki, do teatru,
organizujemy różne imprezy typu Dzień Seniora dla
starszych, zabawy dla dzieci, Święto Kobiet....
- Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia wsi bez koła – mówi
pani sołtys. A jej mąż dodaje z lekką zazdrością – Ona
jest już tak uzależniona, że dzień zaczyna od szukania
w Internecie, co jeszcze można zdobyć dla wioski...
Najtrudniejszy pierwszy wniosek….
Wnioski, projekty kolejnych inicjatyw mieszkańcy piszą
sami. – Trudny jest tylko pierwszy wniosek o dotację, a potem już idzie... – mówią. Pierwszy wniosek?
W ubiegłym roku napisaliśmy do starostwa... Dostaliśmy
środki na rajd rowerowy, eskortowała nas straż gminna.
Pojechaliśmy do stadniny koni, na których uczyliśmy się
jeździć. Nie zabrakło oczywiście grilla i ogniska. Drugim
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projektem była nauka różnych form tańca przez
profesjonalnego instruktora. Przez miesiąc uczyliśmy
się kroków walca, tanga... Mieliśmy także pogadanki
z cyklu „Zdrowo jemy i żyjemy”. Zaprosiliśmy panią
dietetyka, piekłyśmy dynie, robiłyśmy sałatki, koktaile.
Uczyłyśmy się pieczenia chleba. Były także warsztaty
plecenia makramy, niektóre panie złapały bakcyla i do
dziś wyplatają różne cuda. Wyjeżdżamy także do innych
miejscowości, by reprezentować gminę Wiśniewo.
Na dożynki, festyny. Zapraszają nas, i my zapraszamy
do nas... Na Kongresie w Żurominie w ubiegłym roku
dostałyśmy wyróżnienie za potrawy: ciasto, roladę szpinakową i z cukinii. Wszystkie panie lubią gotować.
Bardzo pomocny jest wójt…
– My dopiero dwa lata działamy, wszystkiego się
uczymy. Od seniorów uczymy się piosenek, zwyczajów
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tradycyjnych... W Kosinach jest wiejska świetlica, więc
jest gdzie się spotykać, w każdej chwili można z niej
skorzystać – mówi jedna z pań. – Bardzo pomaga nam
wójt. Z czym do niego nie pójdziemy, nie ma problemu,
we wszystkim nam pomaga. Nie zostawia nas samych
z naszymi problemami. Kiedyś, tuż przed imprezą, spalił
nam się piecyk. Od razu znalazły się w gminie pieniądze,
kupiłyśmy nowy.
Mieszkańcy widzą, że coś się robi, coś fajnego się dzieje,
to nie stoją z boku tylko pomagają. A w tych trudnych
czasach chyba najważniejsza jest integracja. Teraz
członkowie koła zbierają dary dla uchodźców z Ukrainy.
W czasie pandemii przed świętami z Mikołajem objeżdżaliśmy koniem z bryczką całą wioskę z paczkami.
Dodatkowo zawsze jest u nas wioskowa wigilia, która
chyba wpisze się w tradycję.

Plany na przyszłość?
– Zawsze dla dobra naszych mieszkańców. Fajnie jest,
że jak mamy jakieś działanie, festyn na przykład, to
jest nas dużo do pracy. Nie wszyscy zawsze dysponują
czasem, ale zawsze są chętni do pracy. Jak nie mogą
młodzi, to przychodzą starsze osoby. I jest dobra organizacja pracy.
– Fajne jest to, że zawsze mogę na nich liczyć – podkreśla Katarzyna Balińska. Na panów także. Nigdy nikt mi
niczego nie odmówił. Każdy pomoże, podwiezie, zrobi.
A co robimy, można zobaczyć na Facebooku, na profilu
Sala Stare Kosiny. Opisujemy tam wszystko, prezentujemy zdjęcia, nie kryjemy się z niczym. I współdziałamy
z innymi kołami, jak Parafianki przy parafii Żurominek,
Koło Gospodyń Wiejskich „Na szpilkach” w Starej Otocznia i „Bogurzynianki” w Bogurzynie.
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która ma duże wpływy podatkowe. Dzięki temu możemy
tworzyć programy wsparcia dla regionu – w tym roku to
aż 230 mln zł.
- A więc nie dla oddzielenia stolicy od Mazowsza?
- Podział Mazowsza zrujnowałby budżet części regionalnej, ale też nie pozwoliłby na współpracę i wsparcie.
Mielibyśmy bardzo dochodową Warszawę, która ma
przecież swój budżet jako miasto, a do tego jeszcze
dochody w ramach województwa, które nie zostałyby
rozdzielone na pozostałą część, a która te dochody
miałaby niewielkie. Polityka zrównoważonego rozwoju
w ramach województwa jest ważna poprzez dochody,
które można sprawiedliwie podzielić. To dzieje się m. in.
poprzez małe i większe granty, takie jak Mazowsze dla
Czystego Powietrza, kwestie ochrony klimatu, Mazowsze dla Sportu. W tym roku szczególnie duży grant jest
przewidziany na dofinansowanie budowy skateparków,
siłowni, sal gimnastycznych...
Wracając do instrumentu sołeckiego, założeniem tego
grantu było to, żeby w kadencji w każdym sołectwie,
w województwie, coś zrobić. Jeszcze daleko do końca
obecnej kadencji, ale dotychczas w każdym roku co
najmniej pięć sołectw w każdej gminie może otrzymać
dofinansowanie do realizacji swoich potrzeb.

Ważnych inwestycji
na Mazowszu
nie zabraknie
Z Konradem Wojnarowskim, radnym Sejmiku Mazowieckiego z okręgu płocko-ciechanowskiego, członkiem Rady Naczelnej PSL, rozmawia Wanda Cymerman
- Jest Pan bardzo skromny. Trudno znaleźć nadmiar
informacji o panu w mediach. Nawet z internetu niewiele można wyczytać. Jestem ciekawa Pana drogi do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego... Udało się Panu
pokonać dość wysoko umieszczoną poprzeczkę. Działał
Pan w samorządach lokalnych, czy od razu wykonał
skok na Mazowsze?
- Od razu Mazowsze, ale specyfikę naszego regionu
znałem już dobrze. Mój ojciec około 20 lat był najpierw
naczelnikiem, a potem wójtem gminy Szreńsk, 18 km
od Żuromina. Później przez cztery kadencje tata pełnił
funkcję starosty w Mławie. Całe moje życie toczyło się
więc na styku samorządowych problemów.
- Obszar Pana działania jest bardzo duży. Żuromińskie,
Mławskie, Ciechanowskie, Przasnyskie...
- Urodziłem się w Mławie, tutaj ukończyłem też liceum.
Jestem mocno związany w północnym Mazowszem,
oczywiście, przede wszystkim z terenem mławskim.
Myślę, że moje zaangażowanie zaczęło się od domu
rodzinnego. Problemy samorządowe, polityka szczebla
lokalnego i regionalnego były i są mojej rodzinie bliskie,
przewijały się przez mój dom rodzinny od zawsze.
Z kandydowania w wyborach do powiatu, co prawda,
ze względu na stanowisko taty byłem wyłączony, ale
obserwowałem, uczyłem się życia publicznego z bliska
i na co dzień. Na studiach w Warszawie (stosunki
międzynarodowe oraz prawo i administracja, otwarty
przewód doktorski) również angażowałem się w sprawy
samorządu, zostałem asystentem pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Od 2011
r. działałem nie tylko na poziomie lokalnym, podejmowałem wiele różnych działań na całym Mazowszu.
Pierwszy raz kandydowałem do Sejmiku województwa
w 2014 r., wtedy z piętnastego miejsca na liście otrzymałem siódmy wynik, a PSL dostał w naszym okręgu

sześć mandatów. Może to niewiele, ale uważałem to
za sukces. Nie spocząłem na laurach, próbowałem
kandydować do Sejmu. Wybory wygrał PiS, wiadomo. Ja
otrzymałem trzeci wynik. Nadal udzielałem się w sferze
publicznej Mazowsza. I nadszedł 2018 rok, kolejne
wybory do samorządu województwa. Udało mi się
zdobyć mandat, mimo że PSL przypadły już tylko cztery
mandaty. Obecnie, w koalicji z Koalicją Obywatelską,
współrządzimy na Mazowszu. Wierzę, że wiele pozytywnych rzeczy udało nam się tu zrobić.
- Pochwali się Pan nimi?...
- Dużo zawdzięczamy członkostwu w Unii Europejskiej
i środkom, które dzięki temu otrzymujemy. W oparciu
o nie tworzymy programy, między innymi dla samorządów lokalnych, dla miast, gmin czy powiatów. Oczywiście, wykorzystanie tych środków zależy w dużej mierze
od tego, jak działają poszczególni włodarze i czy chcą
z tych środków korzystać. Ale wierzę, że udaje się bardzo wiele zrobić, między innymi przez programy wsparcia lokalnej społeczności jak Mazowsze dla Sołectw,
dla kół gospodyń wiejskich, dla ochotniczych straży
pożarnych. To są granty, które trafiają do najmniejszych
podmiotów za pośrednictwem gminy, która musi o te
środki wystąpić. Z większych programów mamy między
innymi instrumenty wsparcia w ramach zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego. Z tych
środków gminy, powiaty czy miasta realizują najbardziej
potrzebne inwestycje. W swej działalności kierujemy
się zasadami europejskimi, jak zasada pomocniczości,
solidarności czy właśnie zrównoważonego rozwoju.
- Problemy gminne widzi Pan chyba szerzej. Ważne
przy tym jest podejście do nich całościowe, regionalne.
- Dobry budżet Mazowsza wynika z dość wysokich
dochodów, które są generowane m. in. przez Warszawę,

- Ale od stycznia zmieniły się nieco warunki finansowe
w samorządach...
- Właśnie... Jaki jest Polski Ład to każdy widzi... Zabrano
pieniądze samorządom, a więc i mieszkańcom. Dziś
księgowi nie mogą się połapać, o co w tym wszystkim
chodzi, zwłaszcza że codziennie coś się zmienia, coś
poprawia. Choć tak naprawdę, całość powinno się
wyrzucić do kosza. Budżety województw opierają się
generalnie o podatek CIT, czyli pochodzący w dużej
mierze od firm. Nie tracą na nowych rozwiązaniach tak
mocno jak budżety gmin. Na ten rok nasz budżet zapowiada się dobrze, ale dochody są naliczone po zmianie
przepisów przez Ministerstwo Finansów. Nasza prognoza
jest nieco niższa. My, jako województwo, zakładaliśmy,
że tegoroczny budżet nie będzie wynosił ponad 4 mld
zł, tylko będzie o kilkaset mln zł mniej. Ministerstwo
naliczyło nam dość wysokie dochody, ale dopiero pod
koniec roku, może w jego trakcie, będziemy wiedzieć
naprawdę, na czym stoimy i czym dysponujemy. Stąd
dzisiaj nie wiemy, czy będziemy mogli nasze programy
rozwinąć, czy nie. Dzisiaj wygląda to nieźle, ale trzeba
wziąć pod uwagę, że budżet Mazowsza to nie tylko
kwestia współpracy z samorządami lokalnymi. To także
utrzymanie przewozów kolejowych, szpitali wojewódzkich, instytucji kultury i wiele innych obszarów. Na to
idą gigantyczne środki, zwłaszcza w ochronie zdrowia.
My jako samorząd województwa jako pierwsi w Unii
Europejskiej uruchomiliśmy w ramach środków regionalnych grant związany z pomocą dla szpitali. Do szpitali, w Mławie, w Żurominie, w ostatnim czasie, zostały
zakupione karetki, sprzęt medyczny. Jak widać mimo że
dbanie o ochronę zdrowia leży po stronie państwa, my,
jako samorząd mazowiecki, też partycypujemy w kosztach, zdając sobie sprawę, że wciąż składka zdrowotna
w podziale PKB jest za niska w porównaniu do potrzeb.
- To niejedyny problem w służbie zdrowia...
- Niestety, nie. Dzisiaj pojawia się kolejny problem. Rząd
chce upaństwowić wszystkie szpitale, pojawiła się
nowa ustawa o szpitalnictwie, zgodnie z którą wszystkie
placówki przeszłyby pod jedną agencję rządową i były
zarządzane z poziomu centralnego, łącznie z bazą
instytucjonalną. Taki krok nie rozwiąże problemów szpitali i ich finansowania, pozwoli natomiast na odgórne
zarządzanie. My chcemy decentralizacji, uważamy, że
nawet najmniejsze ośrodki powinny decydować o sobie
i o swoich wydatkach. Myślę, że to wszystko razem,
w tym system finansów publicznych, nie do końca jest
dobrze skonstruowany. System dochodowości poszczególnych samorządów jest też skonstruowany w taki
sposób, że nawet jak dziś patrzymy na różne inwestycje,
jak na przykład fundusz dróg lokalnych, to ustawiają się
one w roli petenta z nadzieją, że coś im się uda dostać.
- Szczególnym zainteresowaniem, oprócz ochrony
zdrowia, cieszą się zawsze drogi...
- Obszar infrastruktury jest jednym z najważniejszych
działów działalności samorządów. Duża część budżetu
jest przeznaczana na poprawę dróg chociażby poprzez
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który realizuje
wiele działań w tym obszarze. Głównie prace dotyczą
naprawy dróg wojewódzkich, ale w ramach różnych
programów wsparcia staramy się wspomagać różne
inwestycje na drogach gminnych i powiatowych. Z nich
często korzystają samorządy, budując bądź remontując
drogi dojazdowe, np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Chcielibyśmy w najbliższych latach rozwijać także
cele transportowe, ale także związane z energetyką,
ochroną środowiska…

- Bardzo szeroki wachlarz zadań...
- W mazowieckim Sejmiku jestem przewodniczącym
Komisji Promocji Województwa i Współpracy Zagranicznej, więc działam na wszystkich obszarach, i z Unią
Europejską, i lokalnie. I regionalnie, i międzyregionalnie. Z ramienia naszego województwa pan marszałek
Struzik jest członkiem Komitetu Regionów. Z kolei ja
działam w komitecie, współpracującym z tą instytucją,
którego program jest skierowany do młodych ludzi,
młodych polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Ostatnio nasze spotkania odbywały się głównie
zdalnie, ale nie traciły z tego powodu na znaczeniu.
Mówię o tym świadomie, gdyż często instytucje unijne
są postrzegane jako oderwane od codziennych problemów, tymczasem akurat Komitet Regionów składa
się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych,
podejmuje wiele ciekawych inicjatyw, które trafiają
do komisji czy na sesje plenarne, a Komitet opiniuje je
i w ten sposób rozpoczyna proces ustawodawczy. Wypracowane w ten sposób dyrektywy, rozporządządzenia
czy mechanizmy z poziomu unijnego trafiają także do
nas. Nie stoimy okrakiem, to są nasze wspólne decyzje
i mamy z tego nasze wymierne korzyści. Polska jest największym beneficjentem środków unijnych ze wszystkich państw europejskich. I jeszcze przez wiele lat
możemy nim być... Ważną rzeczą jest również podział
statystyczny naszego województwa. Polityka spójności
w Unii opiera się na wspieraniu regionów o średnim PKB
poniżej średniej unijnej. Do 75 proc. średniej PKB to są
regiony słabiej rozwinięte, do 100 proc. to są przejściowe i powyżej lepiej rozwinięte. Dzięki dochodowej
i bogatej stolicy, w stosunku do całego Mazowsza,
weszliśmy w fazę, gdzie nasze PKB jest dość wysokie.
Udało się jednak oddzielić statystycznie Warszawę
i dziewięć przylegających do niej powiatów od reszty
Mazowsza, przez co zostały oddzielone także dochody
warszawskie od regionalnych. W nowej perspektywie
unijnej możemy dzięki temu liczyć na podobne środki
jak w poprzedniej, czyli około 2 mld euro. Oczywiście,
w ramach różnych projektów i programów, które ruszą
dopiero w drugiej połowie roku.
- Ale żeby przeciętny zjadacz chleba w Polsce, mieszkaniec Mławy o tym wiedział i pamiętał, to musi te
mechanizmy rozumieć... I tu rodzi się pytanie. Dużo
działa pan tam, na górze. A czas dla tych, tu, na dole?
- Ja przede wszystkim mam czas dla ludzi tutaj. Z nich
się przecież wywodzę. Zawsze jestem pod telefonem,
czytam i odpisuję na wszystkie maile. Dużo wyjeżdżam
w teren. Nie mam stałych dyżurów, bo i nie mam stałej
siedziby. Mandat radnego Sejmiku to nie mandat zawodowego parlamentarzysty. Poseł ma trochę łatwiej,
może otworzyć biuro poselskie. Ale jestem w stałym
kontakcie z samorządowcami, mieszkańcami naszego
regionu. Zawsze można się do mnie dodzwonić. Dobrze
układa mi się także współpraca z wójtami czy burmistrzami... Ważna jest transparentność działania i chęć
niesienia pomocy, która jest czytelna dla ludzi. Czasami
polityka bierze górę...
- Sugeruje Pan jakieś trudności we współpracy ze
stroną rządową?
- Na pewno tak trochę jest. W kraju rządzi PiS, na

Mazowszu mamy koalicję KO-PSL. Ma to swoje odwzorowania. Często jest też tak, że na szczeblu eksperckim,
instytucjonalnym, różne kwestie trzeba załatwiać, nie
oglądając się na politykę. W naszym okręgu PiS ma 6
mandatów, 2 ma PO, po 1 ma lewica i PSL. W samorządzie te siły rozkładają się inaczej. W Sejmiku mamy 4
mandaty, tyle samo ma PiS, 1 ma PO.
- Czasem trzeba się dogadać z opozycją... Przy rozwiązywaniu spraw dotyczących regionu...
- Mamy koalicję i staramy się działać w ramach tej
koalicji. Są na pewno takie tematy, plasujące się poza
wielką polityką, i trzeba je realizować. Kontaktów
i współpracy nie da się do końca uniknąć, bo i też nie
taki jest cel. Mamy jednak większość i realizujemy swoją
politykę, bo za nią ponosimy odpowiedzialność. Na terenie lokalnym trzeba pamiętać, że chodzi o ludzi, których w ich sprawach polityka nie interesuje. Nie robię
polityki z budowy chodnika czy remontu drogi. Przy realizacji programów dla Sołectw czy ochotniczych straży
nie ma partyjnych podziałów. Na lepszych i gorszych.
Mogę podać wiele takich przykładów, np. dofinansowanie budowy drogi powiatowej między gminą Stupsk

a gminą Wiśniewo. Umiejętność takiego dialogu ponad
podziałami będzie potrzebna i widoczna przy realizacji
inwestycji obwodnicy zachodniej Mławy. Temat znany
od dawna. Obecnie załatwiane są formalności w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, potem tzw. ZRID
czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, które
też jest w rękach urzędników wojewody mazowieckiego.
My więc budujemy, wykładamy pieniądze, niemałe bo
150 mln zł, ale pomoc miasta Mława i rządu będzie
nieodzowna, bo miasto wydaje decyzję środowiskową,
a instytucje rządowe wszelkie zgody. Jak wojewoda
będzie w nieskończoność przeciągał wydanie decyzji,
wydłuży się cała inwestycja. Potrzebny jest więc dialog.
Powtórzę więc raz jeszcze, trzeba składać wnioski i rozmawiać. Bo jak się nie komunikuje, albo jeszcze obraża
nawzajem, niczego pozytywnego się nie zbuduje.
- Na dziś dziękuję Panu za rozmowę.
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Wielkanoc na Ukrainie

Jak wygląda Wielkanoc
we Lwowie i Kijowie
Święta wielkanocne na Ukrainie mają miejsce aż dwa razy w roku. Wynika to z tego, że
na wschodzie spotykają się dwa obrządki chrześcijaństwa – rzymskokatolicki (katolicy
obrządku zachodniego) i grekokatolicki (katolicy obrządku wschodniego). Jak wiadomo
– rzymski katolik posługuje się kalendarzem gregoriańskim, zaś grekokatolik używa
liturgicznego kalendarza juliańskiego. Różnica między jednym a drugim kalendarzem
wynosi około dwóch tygodni, stąd dwa odrębne świętowania. Tradycja obchodzenia
świąt jest zupełnie inna na wschodzie, w centrum i na zachodzie Ukrainy.
Wielkanoc na Ukrainie jest więc różnorodna i być może
dlatego jedyna w swoim rodzaju. Wielkanoc na Ukrainie
może być interesującym momentem, żeby bliżej
poznać naszego sąsiada.
Nie można jednoznacznie wyodrębnić konkretnej tradycji wielkanocnej dla całej Ukrainy – całość symboliki to
mieszanka zwyczajów wielkanocnych z różnych zakątków kraju. Z całą pewnością jednak paska, zwana również paschą, jest tradycją widoczną w każdym mieście
i każdej wiosce podczas Wielkanocy na Ukrainie. Jest
to drożdżowe ciasto lub babka z bakaliami (suszone
owoce). W Wielki Piątku przed cerkwiami na Ukrainie są
ogromne kolejki. które prowadzą do Grobu Pańskiego.
Na Ukrainie każdy wierzący w Wielki Piątek idzie do
grobu Pańskiego, aby ucałować ciało Pana Jezusa.
Ciekawym jest też to, że do Grobu Pańskiego trzeba iść
na czczo. Dlatego też największe kolejki są z samego
rana, a najmniejsze (czeka się około godziny)
wieczorem – przecież mało kto
wytrzyma post na samej
wodzie przez cały
dzień. W sobotę na
Ukra-

inie tak jak i w Polsce idziemy święcić pokarm w koszykach. A co znajdziemy w wielkanocnym koszyku?
Korzeń chrzanu, masło, ocet, sól, kiełbasę, wędlinę,
jajka i najważniejsze – paskę. Na wielkanocne śniadanie
obowiązkowym daniem jest mieszanka pokrojonych
wędlin, kiełbasy, jajek, tartego chrzanu i to wszystko
jest polane octem – oczywiście wszystkie te składniki
muszą być poświęcone. Do tego dania jemy kawałek
paski posmarowanej masłem. Wielkanoc jest dniem
w którym zapraszamy do siebie gości, możemy również
spodziewać się niezapowiedzianych gości – gdyż każdy
jest przygotowany na świętowanie. Na Ukrainie mamy
również lany poniedziałek. W lany poniedziałek należy
uzbroić się w uśmiech, ponieważ na ulicy spotkasz
mnóstwo chłopaków z wiadrem pełnym wody i na
pewno nie będą Cię oszczędzać.
Kolejnym wspólnym symbolem wyróżniającym Wielkanoc na Ukrainie jest malowanie jajek – pisanki, kraszanki
i gałunki.
Pisanki
na

Ukrainie cieszą się niesłabnącą popularnością i śmiało
można stwierdzić, że pisankarstwo stało się elementem
folkloru mieszkańców Lwowa. Mało tego – regularnie
odbywają się we Lwowie festiwale powiązane z tą
tradycją, jak np. wystawa pisanek na Placu Muzealnym.
Wielkanoc we Lwowie to więc okazja do podziwiania
najpiękniejszych pisanek.
Wielkanoc na Ukrainie – wierzenia i przesądy
Ukraiński koszyk wielkanocny zawiera podobne
pokarmy co polski. Wielkanoc na Ukrainie jest
jednak bardziej różnorodna. Jak wiadomo
– gdzie ludowość i folklor, tam i przesądy:
również w Wielkanocy dopatrywano się
symboliki poszczególnych zdarzeń. Dla
przykładu: jeżeli w Wielki Czwartek wyniesiemy śmieci po dogłębnym i szczegółowym sprzątaniu, to przez cały rok nasze
mieszkanie będzie lśniące i zadbane. Hazardziści udawali się do cerkwi z kartą w rękawie
lub żetonem w bucie. Wierzyli, że w przyszłym
roku zbiją fortunę lub wygrają majątek na swoim
nałogu. Dzieci, które były ciekawe, jak wyglądają
ogony wiedźm – podkradały gałkę sera i chowały
ją w swoich wielkanocnych koszyczkach podczas
święcenia pokarmów. Ranne ptaszki mogły spodziewać
się dużych pieniędzy. Ten kto pierwszy z domowników
ujrzy wielkanocny świt, będzie mógł cieszyć się bogactwem i dostatkiem. Jest jeszcze wiele innych wierzeń
i przesądów, jednak wszystkie ocierają się o dostatnie
życie w zdrowiu i z wielodzietną rodziną. Wielkanoc na
Ukrainie to okazja do poznania najstarszych przesądów
i wierzeń ludowych.
Targ wielkanocny we Lwowie
We Lwowie od jakiegoś czasu organizowany jest targ
wielkanocny, który cieszy się ogromnym powodzeniem.
Targ wielkanocny we Lwowie to okazja do zakupu
bardzo porządnych i ciekawych pamiątek ze Lwowa
i nie tylko.

Źródło: ukrainamarcina.pl
Fot. Unian.net

reklama
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Lokalny biznes ma się dobrze

Księgowość to moja pasja

Kocham jeść i gotować

Jak sama mówi biuro rachunkowe to jej drugie dziecko. Pierwszym jest córka, która przyszła na świat niedługo po założeniu firmy.
Księgowość natomiast to zajęcie, które po prostu lubi. Nie wyobraża sobie pracy w innej branży. Za wszelką cenę ceni sobie
swobodę działań. Lubi sama decydować o sobie i o swoim czasie pracy.

To ona kryje się za pudełkowym, zdrowym jedzeniem, które króluje na stołach w wielu domach. Podobno ma fenomenalne
wyczucie smaku i potrafi zdrową żywność przyrządzić tak, że będzie smakować chyba każdemu. O swoich podbojach na
cateringowym rynku – opowiada Dominika Rucińska, właścicielka firmy cateringowej z Żuromina.

Agnieszka Bergolc-Sikorska
- Na początku nie było łatwo. Biuro otworzyłam w 2014 roku, a w następnym roku
urodziłam córeczkę. Musiałam to wszystko pogodzić. Nieoceniony wtedy okazał się
mój mąż. Był, i jest do tej pory, dla mnie ogromnym wsparciem. Pomysł o własnym
biurze rachunkowym zrodził się w gimnazjum. Już wtedy wiedziałam, że moja dalsza
edukacja będzie związana z księgowością. Wybór szkoły po gimnazjum czy kierunek
studiów był oczywisty, ekonomia. W międzyczasie zdobywałam doświadczenie, pracując w księgowości, aż w końcu udało mi się otworzyć własne biuro rachunkowe.
Czy nie obawiałaś się sporej konkurencji, która jest na mławskim rynku?
- Oczywiście, że się bałam. Na naszym lokalnym rynku było już wiele znanych biur
rachunkowych z doświadczeniem. Ja dopiero zaczynałam, ale wierzyłam w siebie
i w swoje umiejętności. Początki wspominam z rozrzewnieniem, jak czekałam na
swojego pierwszego Klienta. Dostałam wtedy szansę od prezesa jednej z mławskich
spółek, która de facto jest moim Klientem do dziś. W chwili obecnej zatrudniam cztery osoby. Każda z moich pracownic posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, którą
stale uzupełniamy. Mimo natłoku obowiązków cały czas staram się też rozwijać swój
biznes. Dlatego zainwestowałam w innowacyjną platformę, tzw. Pulpit Klienta. Wszyscy nasi Klienci mają dostęp do swojego Pulpitu, gdzie w każdym miejscu i o każdej
porze mogą dodawać dokumenty do księgowania, sprawdzić stan swoich zobowiązań
podatkowych czy wystawiać faktury sprzedaży. Pulpit posiada wiele funkcjonalności,
dzięki którym współpraca z Naszymi Kontrahentami jest łatwiejsza. Jest to świetne

Dominika Rucińska
rozwiązanie, ponieważ wszystkie niezbędne informacje i dane mają dosłownie na
wyciągnięcie ręki, potrzebują tylko Internetu.
Czy po zmianach jakie zafundował nasz rząd, jest dużo trudniej funkcjonować?
- Polski Ład przyniósł wielkie zamieszanie. Zwykłym podatnikom trudno jest odnaleźć
się w gąszczu przepisów. Tempo wprowadzanych zmian i brak rzetelnych informacji
nie sprzyja spokojnemu prowadzeniu biznesu. Moim zdaniem jedną z najbardziej
dotkliwych jest zmiana w obliczaniu składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców do ZUS, a także brak możliwości odliczenia jej od podatku. W opinii księgowych,
a także doradców podatkowych, Rząd zafundował przedsiębiorcom kolejny podatek,
z czym ciężko się nie zgodzić. Tak duże obciążenia publicznoprawne w niedalekiej
przyszłości mogą doprowadzić do masowego zamykania firm. Zarówno ja, jak i mój
zespół staramy się wyjaśniać wszystkie zmiany naszym Klientom na bieżąco w zrozumiały dla nich sposób. Jednakże wiąże się to z dodatkowym czasem, który trzeba
poświęcić każdemu z osobna, a nasza praca się na tym nie kończy. Obowiązków nam
przybywa, odpowiedzialność rośnie, kary finansowe i sankcje są bardzo dotkliwe.
Obecnie praca w tej branży stanowi duże wyzwanie.
Mimo wszystko widzisz światło w tunelu?
- Tak. Mam nadzieje, że obecna sytuacja w najbliższym czasie się unormuje. Jednakże
na to potrzeba czasu.

- Moja pasja do gotowania zaczęła się już od najmłodszych lat. Kuchnia była
miejscem, w którym przebywałam bardzo często. Moja mama od wielu lat prowadzi
restaurację i całe dzieciństwo po części gdzieś się w niej spędzało. Kiedy skończyłam szkołę podstawową, zaczęłam pomagać mamie w obsłudze różnych imprez
cateringowych. Podobało mi się to... Podglądałam pracę kuchni, uczyłam się jak
powstają różne potrawy. Cieszyło mnie też, jak widziałam, że klienci są zadowoleni.
Poszłam w tym kierunku i skończyłam szkołę gastronomiczną. Odbyłam wiele specjalistycznych kursów z różnego rodzaju przeznaczenia diet. Impulsem do założenia
firmy cateringowej był lockdown... To ten trudny czas podsunął mi ten pomysł. Dużo
ludzi wtedy zamawiało jedzenie na wynos. Dużo też pytało się o zdrowe jedzenie. Nie
zastanawiałam się długo… Zarejestrowałam działalność i zaczęłam działać. Najpierw
pojawił się pierwszy klient, a później zaczęło się ich robić coraz więcej i więcej…
Być może było mi na początku łatwiej, bo miałam i mam zaplecze kuchenne, które
znajduje się w restauracji u mamy. Tam przyrządzam swoje posiłki.
Czym jest dieta cateringowa?
- W bardzo wielu domach marnuje się ogromne ilości jedzenia. To skutek kompulsywnych zakupów. Kupujemy oczami, nie zastanawiając się, ile dany produkt ma dobrych
wartości odżywczych. W diecie pudełkowej nie ma miejsca na marnowanie żywności
i złej jakości produkty. Stosując dietę pudełkową, twój organizm dostaje tyle kalorii,
ile potrzeba mu do zdrowego funkcjonowania. Dieta, oczywiście, musi być zbilansowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Wybierając tego rodzaju
dietę, nie tylko zaoszczędzimy czas i pieniądze, ale również przysłużymy się do ograni-

czenia marnowania żywności, co w tej chwili staje się coraz większym problemem.
Dobry catering dietetyczny nie tylko pomoże ci uzyskać idealną figurę, ale również
wprowadzi zdrowe nawyki żywieniowe w twojej codziennej diecie. Podstawa to również dobrej jakości produkty, pochodzące z ekologicznych upraw lub też z okolicznych
gospodarstw wiejskich. Kto raz spróbuje, ten wie, że nie jest to tylko zdrowa dieta
pudełkowa. To styl życia z różnorodną paletą smaków. Dieta dostosowana do potrzeb
twojego organizmu, która nie tylko pozwoli zaoszczędzić ci czas, ale również pozytywnie wpłynie na kontrolę twoich finansów.
Klienci żuromińscy? Czy też z innych stron?
- Klienci są z różnych miejscowości. Nie ograniczam się tylko do Żuromina. W przeciwieństwie do innych firm cateringowych, moje dania są dowożone również do
miejscowości wiejskich. Dziś dowozimy do Mławy, Sierpca, Bieżunia, Lidzbarka czy też
Działdowa i oczywiście okolicznych wiosek. Bardzo istotną kwestią jest to, że moje
posiłki są przygotowywane na miejscu w Żurominie. Nie są wożone do klientów z Warszawy, Gdańska lub z jeszcze innych odległych miejscowości… To wpływa oczywiście
na ich świeżość, a co za tym idzie również na jakość. Nie wyobrażam sobie konsumować posiłku, który dotarł do mnie po klikugodzinnej podróży.
Czego Ci życzyć na przyszłość?
- Życz mi więcej świadomych klientów, którzy będą zamawiać moją dietę i – oczywiście – zdrowia z odrobiną szczęścia. Reszta się sama ułoży.
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Pomysł na biznes przyszedł
do mnie sam

Jestem bardzo uparta...

Komora hiperbaryczna to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń medycznych, które pozytywnie wpływa na stan naszego
organizmu. Służy ona chociażby nurkom czy pacjentom i jest przydatna zarówno podczas planowanych zabiegów, jak i podczas
ratowania zdrowia. O swoich początkach i planach opowiada Anna Kamińska, właścicielka komory hiperbarycznej w Mławie.

Branża gastronomiczna nie należy do najłatwiejszych, ale jak w każdym biznesie najważniejsza jest wytrwałość i konsekwencja.
Bez tego nie osiągniesz nic. Do tego potrzeba jeszcze odrobiny szczęścia i dobrych ludzi wokół. Tak Agnieszka Wtulich, właścicielka
restauracji znajdujących się na terenie powiatu mławskiego, definiuje swój przepis na sukces.

Anna Kamińska

O– komorze hiperbarycznej dowiedziałam się podczas pracy z niepełnosprawnymi
dziećmi. Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem i przez jakiś czas pracowałam w zawodzie. Widziałam, jak rodzice szukają różnych medycznych form wsparcia.
Któraś z mam wspomniała, że właśnie komora hiperbaryczna jest podobno dobrym
urządzeniem, którego niestety w naszej okolicy nie ma.
Szybko zapoznałam się ze specyfikacją tego urządzenia i postanowiłam w nie
zainwestować. Uprzednio dużo czytałam fachowej literatury na temat oddziaływania
zabiegu na ludzki organizm. Dowiedziałam się, że działanie komory hiperbarycznej
polega na lepszym i skuteczniejszym dostarczaniu tlenu do komórek dzięki podwyższonemu ciśnieniu. Leczenie w komorze hiperbarycznej jest wskazane we wszystkich
przypadkach, gdzie konieczna jest poprawa procesów fizjologicznych w ciele. To
właśnie dostarczanie tlenu do komórek ma je usprawnić i przyspieszyć proces leczenia. Konkretnymi przypadkami, kiedy wykonuje się zabiegi w komorze hiperbarycznej,
są między innymi trudne gojenie się ran, choroby o charakterystyce autoimmunologicznej, choroby układu nerwowego, stany zapalne, schorzenia układu krążenia,
anemia czy cukrzyca i wiele innych… Dziś mijać będą dwa lata od kiedy urządzenie
funkcjonuje na mławskim rynku.
Początki jak w większości branż były trudne. Mimo iż nie jest to nowość na polskim
rynku, to jednak nie jest to jeszcze tak powszechne jak np. kriokomora, tym bardziej
że zaczynając tlenoterapia w Mławie była pierwszą w promieniu ponad 100 km. Świadomość ludzi się jednak zmienia i szybko wyłapują wszelkiego rodzaju nowinki, które

Agnieszka Wtulich

ułatwiają lub też poprawiają komfort życia.
Czy koronawirus sprawił Ci duże trudności w funkcjonowaniu?
U mnie wręcz przeciwnie. Koronawirus sprawił, że pacjenci zaczęli pojawiać się bardzo
często. Wszelkiego rodzaju problemy z oddychaniem są właśnie wskazaniem do
wzięcia udziału w terapii tlenem. Oczywiście nie może być medycznych przeciwwskazań, o których decyduje lekarz, ale właściwości, jakie oferuje komora, są tak szerokie,
że chyba każdy mógłby z niej korzystać. Dzisiejsze społeczeństwo dba o siebie. Stara
się dobrze odżywiać, uprawiać sport i oczywiście profilaktycznie kontrolować swoje
zdrowie. Branża medyczna, to branża, która jest wymagająca, bo niestety mamy
duże niedobory w personelu medycznym, ale to jest kierunek który zawsze będzie
potrzebny.
Jakie plany na przyszłość?
Idąc dalej podobną ścieżką, moim kolejnym marzeniem w karierze zawodowej jest
otwarcie gabinetów medycznych, w których Pacjenci będą mogli korzystać z naturalnych metod wspomagania odporności organizmu. Będą to między innymi kroplówki
witaminowe oraz inne naturalne metody lecznicze.

Od ilu lat działa Pani w branży gastronomicznej?
- Moja przygoda z branżą gastronomiczną zaczęła się ok. dwudziestu lat temu. Jako
młoda dziewczyna nie potrafiłam gotować zupełnie nic. Zmieniło się to w momencie
kiedy założyłam rodzinę. Zaczęłam sięgać po sprawdzone przepisy rodzinne. I tak to
się właśnie zaczęło… Dziś gotowanie to mój sposób na życie. Bardzo lubię gotować
zarówno dla rodziny, jak i dla gości w restauracji, chociaż tam oczywiście jest świetny
kucharz, któremu staram się nie wchodzić w paradę. Nim jednak zaczniemy podawać
nowe danie w karcie, uprzednio zostaje przetestowana na domownikach… Jeśli smakuje to dodajemy go do karty.
Jakie przeszkody napotyka Pani w tego rodzaju biznesie?
- Jak wspominałam wcześniej nie to jest łatwa branża, dlatego ceni się ludzi
z doświadczeniem, oddanych i takich, na których wiesz, że możesz zawsze polegać.
Mogę śmiało powiedzieć, że sukces w tej branży uzależniony jest od ludzi, z którymi
pracujemy na co dzień. Zespół musi być zgrany i musi też wiedzieć, że zaufanie działa
zawsze w obie strony. Jeśli ja mogę na nich liczyć, to oni na mnie też.

gastronomiczne. Mąż spełnia się zawodowo w innej dziedzinie, ale zawsze mogę na
niego liczyć. Jest dla mnie bardzo dużym wsparciem psychicznym i jak trzeba też
materialnym. Staram się godzić życie rodzinne z zawodowym i myślę, że chyba nie
wychodzi mi to najgorzej.
Koronawirus i lockdown...
- Kiedy rozpoczął się pierwszy lockdown byłam przerażona. Pomyślałam, że to już
chyba koniec… Ale ja jestem uparta i nie poddaję się tak łatwo. Zaczęłam szukać
różnych sposobów na przetrwanie. I za wszelką cenę nie chciałam nikogo zwalniać
z pracy. Udało się… Dzięki pomocy ze strony Państwa i oszczędności własnych przetrwaliśmy ten trudny okres. Dziś mam kolejny problem, bo restauracja położona jest
przy tej części trasy S7, która w tej chwili jest już wyłączona z ruchu drogowego. Na
pewno to odbije się na naszych przychodach, ale myślę sobie, że nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło… Jeśli będzie trzeba to będę szukać innych rozwiązań,
które pozwolą mi utrzymać się na rynku. Wierzę również w opatrzność boską, i w to, że
wszystko w życiu jest po coś…

Poświęcenie...
- Praca w gastronomii wymagała bardzo dużego poświęcenia, ponieważ m.in. jest to
nienormowany czas pracy, często godziny nocne i praca w niedzielę, a także święta.
Ta branża to trudny kawałek chleba. Nie jest łatwo, bo sama prowadzę obiekty

Rozmawiała Marta Pietrzak
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Wielkanocne przepisy
Gęś w jabłkach z kluskami śląskimi
PRZYGOTOWANIE
1. Gęś rozmrozić, umyć i osuszyć. Z wierzchu natrzeć solą, a od środka solą, pieprzem, majerankiem i czosnkiem
przeciśniętym przez praskę. Odstawić na 2 godziny do lodówki.
2. Cebule pokroić w piórka, jabłka umyć, odrzucić gniazda nasienne i pokroić w ćwiartki. Jabłkami i cebulą
napełnić gęś. Zaszyć otwór, związać skrzydła lub przymocować do korpusu metalowymi szpikulcami do mięsa.
3. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piec przez godzinę.
4. Następnie zmniejszyć temperaturę do 160 stopni i piec jeszcze około 2 godziny
(gęś piecze się wg zasady – 1 kg = 1 h pieczenia).
Co kwadrans gęś należy podlać wytopionym tłuszczem.
5. Pod koniec pieczenia do brytfanny można dołożyć kilka pokrojonych jabłek i na koniec wykorzystać je do
zagęszczenia powstałego przy pieczeniu sosu.
6. Nadmiar wytopionego tłuszczu należy odlać do innych celów kulinarnych.
7. Podawać z sosem i kluskami śląskimi.

SKŁADNIKI:
• 1 młoda gęś owsiana
Kraina Kraka (ok. 3 kg)
• 1,5 kg twardych słodkich
jabłek
• 2 cebule
• 2 łyżki majeranku
• 5-6 ząbków czosnku
• sól, pieprz

Pierś z gęsi w sosie żurawinowym
SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•

2 mrożone Piersi z gęsi Kraina Kraka
3 łyżki majeranku
3-4 ząbki czosnku
3 łyżki oleju do marynaty
sól, pieprz

Sos żurawinowy

•
•
•
•
•

1 duża cebula
1 jabłko
3-4 łyżki konfitury żurawinowej
sól, pieprz
kilka łyżek czerwonego wytrawnego wina – opcjonalnie

PRZYGOTOWANIE
1. Piersi z gęsi rozmrozić, umyć i osuszyć.
2. Natrzeć marynatą: w oleju rozprowadzić majeranek, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz.
3. Tak przyprawione piersi włożyć do lodówki na całą noc.
4. Podsmażyć na patelni, po czym przełożyć do brytfanny i piec w temperaturze 180˚C przez ok. 45 minut.
5. Aby zapobiec wysuszeniu, mięso należy co jakiś czas podlać wytopionym tłuszczem.

Pierś z kaczki faszerowana pomidorami
SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•
•
•

2 piersi z kaczki Kraina Kraka
6 suszonych pomidorów z zalewy
2 gałązki natki pietruszki
łyżka masła
majeranek
sól, pieprz
2-3 pęczki rzodkiewek do podania

PRZYGOTOWANIE
Piersi kaczki natrzeć masłem, solą i pieprzem oraz majerankiem.
Wstawić do lodówki na kilka godzin. W mięsie naciąć niewielkie
kieszenie i wsunąć po 3 suszone pomidory oraz gałązkę natki
pietruszki. Spiąć wykałaczką i obsmażyć na złoto z obu stron.
Włożyć do gorącego piekarnika na 20 minut. Piec w temperaturze
175 stopni Celsjusza. W czasie pieczenia podlać wytopionym sosem.
Rzodkiewki umyć, obciąć listki i ogonki. Wrzucić do lekko osolonego
wrzątku i gotować ok. 5-7 minut – do gotowania warto dodać odrobinę cukru. Odcedzić, polać masłem. Podawać z sałatą.

Świąteczny pasztet z kaczki z jabłkami
SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg mięsa z pieczonej kaczki
200 g wątróbki drobiowej
200 g surowego boczku
2 czerstwe bułki
mleko do namoczenia
2 cebule
1 jabłko
2 łyżeczki majeranku
2 jajka
ćwierć łyżeczki gałki muszkatołowej
sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Mięso z kaczki obrać wraz ze skórką. Surowy boczek podsmażyć
i udusić. Wątróbkę włożyć do wrzątku na ok. 2 minuty. Bułkę
namoczyć w mleku, a cebulę pokroić i zeszklić na niewielkiej ilości
tłuszczu. Wszystkie składniki wraz z połówką jabłka dwukrotnie
zemleć, dodać przyprawy oraz jajka i dobrze wyrobić. Przełożyć do
natłuszczonej foremki do pieczenia, wyrównać i na wierzch ułożyć
cienkie plastry pozostałej połówki jabłka. Piec ok. 1 h w temperaturze 175 stopni Celsjusza. Pokroić po wystudzeniu.

Kurczak wiosenny z zielonymi dodatkami
SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kurczak Cedrob (ok. 2 kg)
cebula
seler naciowy (cała wiązka)
200 g świeżego szpinaku
garść zielonego mrożonego groszku
natka pietruszki
100 g masła
100 g sera feta (opcjonalnie)
3 ząbki czosnku
przyprawa do kurczaka + szczypta chili
sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Kurczaka oczyścić i umyć. Natrzeć solą, pieprzem oraz przyprawą
do drobiu - wnętrze dodatkowo natrzeć zmiażdżonym czosnkiem. Pozostawić w lodówce na minimum 1 godzinę. Wstawić do
piekarnika i piec w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez ok. 2 h.
Pod koniec pieczenia przygotować zielony dodatek: seler naciowy
umyć i razem z nacią pokroić w cienkie plastry. Cebulę pokroić w
drobną kostkę i razem z selerem poddusić na maśle. Doprawić solą
i pieprzem, dodać umyty szpinak i groszek. Dusić razem przez ok.
10 minut. Na koniec dodać posiekaną natkę pietruszki i ser feta
pokrojony w kostkę. Podawać jako dodatek do pieczonego mięsa.
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- Trzeba więc starać się o dodatkowe finansowania.
Choć mówi się, że Wiśniewo jest bogatą gminą...
- Wiśniewo liczy ok. 5200 mieszkańców, w powiecie
jesteśmy na drugiej lub trzeciej pozycji. Jesteśmy w podobnej sytuacji jak Strzegowo, czy Wieczfnia, Szydłowo.
Gmina rolnicza, bez ambicji turystycznych. Nie ma rzek,
jezior. Za to muszę pochwalić mieszkańców za dbałość
o lokalne stawy. Są one systematycznie czyszczone,
zarybiane, zadbane, postawione są przy nich altanki.
Dobrze zagospodarowane są tereny zielone do rekreacji. Fajnie utrzymane są boiska szkolne.

Pozytywna gmina

Dobra energia wójta

- Sięgaliście po środki z Unii Europejskiej?
- Jesteśmy jedyną gminą, która złożyła trzy wnioski do
Polskiego Ładu i wszystkie trzy zostały zaakceptowane. Jeden z nich obejmuje doposażenie 16 miejscowości
gminnych w solarne lampy uliczne. Będzie ich aż 200,
już jest ogłoszony przetarg, średnio w każdej z tych
miejscowości będzie kilkanaście takich latarni. Przy
obecnych cenach za energię elektryczną to powinna
być duża oszczędność dla gminy. A jeszcze przy tym
lampy te staną w takich miejscach, gdzie do tej pory
było to nieopłacalne lub wręcz niemożliwe z powodu
braku sieci energetycznej. Drugi wniosek dotyczy instalacji paneli fotowoltaicznych przy świetlicach, szkołach
i przy urzędzie gminy. Trzeci wniosek dotyczy budowy
wielofunkcyjnego boiska przy szkole w Wiśniewie.
Obiekt ten otrzyma jako nawierzchnię sztuczną trawę,
będzie oświetlony, zostaną zamontowane ławki.

Gmina Wiśniewo w powiecie mławskim to gmina wiejska. Zamieszkuje ją niewiele ponad 5200 osób. Teren gminy to rolnicza równina poprzecinana rzeczkami, urozmaicona
niewielkimi wzniesieniami i kępami lasu, podzielona na 16 sołectw. Jej atutem jest dobre położenie komunikacyjne i bliskość prężnie rozwijającego się powiatowego miasta
Mława. Z tego względu w gminie wyjątkowo dobrze rozwija się budownictwo, głównie
jednorodzinne, a także budownictwo inwestycyjne. Władze gminy, w trosce o mieszkańców, wzbogacają infrastrukturę wiejską, tworząc coraz lepsze warunki: wszystkie
wsie są zwodociągowane i stelefonizowane. Duża część mieszkańców to ludzie związani zawodowo z Mławą, którzy znaleźli tu dobre warunki do zamieszkania. Ponadto
część ludności napływowej stanowią osoby szukające tu wiejskiego spokoju i ciszy.
Dużą część gminy stanowią tereny rolnicze, ale coraz częściej lokują tu swoje siedziby
zakłady produkcyjne i usługowe. Na terenie gminy znajduje się także kilka obiektów
o charakterze zabytkowym. Na uwagę wśród nich zasługują kościoły parafialne znajdujące się w: Żurominku p.w. św. Stanisława Biskupa, datowany na I połowę XIV wieku,
Bogurzynie p.w. św. Doroty, również z XIV wieku, Wojnówce p.w. św. Anny, datowany
na wiek XV, odnowiony na początku XX wieku. Z Grzegorzem Woźniakiem, wójtem
Wiśniewa, rozmawia Wanda Cymerman.
- Słyszałam, że roztacza Pan wokół siebie pozytywną
energię. I dlatego w Wiśniewie dzieje się wiele dobrego. Przypuszczam jednak, że wielu naszych czytelników
niewiele wie o panu... Jest Pan Wójtem Gminy Wiśniewo
pierwszą kadencję...
- Tak. Wcześniej byłem dyrektorem Zespołu Szkół
w Wiśniewie, które obecnie jest szkołą podstawową. Mieszkam w Mławie, ale pochodzę z wioski Dębówka
koło Lutocina. Zmieniłem powiat z żuromińskiego na
mławski, gdyż stąd pochodzi moja żona.
- Pierwsza praca?
- W Szkole Podstawowej w Kosinach Starych jako
nauczyciel. Później zacząłem uczyć w Gimnazjum
w Wiśniewie, gdzie w 2002 r. zostałem dyrektorem. I tak
przez 17 lat…
- Trudny kawałek chleba...

- ... Ale dający dużo satysfakcji i zadowolenia. Jak się
pracuje z dziećmi, z młodzieżą, ich sukcesy cieszą
samego siebie…
- Widziałam wyniki wyborów na wójta, w których
wygrał Pan miażdżącą przewagą. I to w pierwszej turze.
Jest Pan popularny...
- Widać, już w chwili wyboru na wójta byłem rozpoznawalny, mówiąc nieskromnie. I to pozytywnie. Inaczej
przy trzech kontrkandydatach trudno by było wygrać
za pierwszym podejściem. Teren i powiat był przecież
dla mnie wówczas obcy. Ale mieszkańcy mnie zaufali,
a ja staram się ich nie zawieźć.
- Minął już półmetek obecnej kadencji, więc można
powiedzieć, że nie zawiedli się?
- Myślę, że większość obietnic, które składałem
w kampanii wyborczej, a które mogłem zrealizować,

to zrealizowałem. Trzeba jednak pamiętać, że są takie
problemy, które można obiecać rozwiązać, ale nie da
się zrealizować. Chciałem bardzo na przykład doprowadzić do gazyfikacji naszej gminy. Zaangażowałem w tę
sprawę wielu mieszkańców. Przeprowadziliśmy wywiad,
zebraliśmy ponad 600 wniosków. Gdy dokumenty trafiły
do PGNiG, okazało się, że tej firmie się taka inwestycja
nie opłaca. To największa moja porażka i problem.
Tak, że w niektórych przypadkach, niedotrzymanie
obietnic nie wynika z braku chęci, tylko z zewnętrznych
uwarunkowań.
- Na przeprowadzenie gazyfikacji w takiej gminie jak
Wiśniewo, która jest gminą wiejską, rolniczą, trzeba
bardzo dużo środków. Ale słyszałam, że jesteście
bogatą gminą...
- Gdybyśmy jako gmina mogli współfinansować gazyfikację, na pewno byśmy to zrobili. Ale od strony prawnej
nie możemy tego zrobić. I w tym cały problem. Mamy
wprawdzie niewielki odcinek gazociągu, obejmujący
kilka miejscowości. Przeprowadziła go firma prywatna,
pomagamy jej, jak możemy. Szybko wydajemy wszelkie
pozwolenia, jest duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Tylko we wsi Otocznia jest około 20 przyłączy.
- Rozumiem, że skoro nie udało się całości gminy, to
wykonywane są fragmenty...
- Może nawet w połowie gminy w ten sposób uda się
położyć gazociąg... Zachęcamy. Nie utrudniamy, nawet
dajemy ulgi różne, jeśli to możliwe. Współfinansujemy
też wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, z pieców węglowych na piece gazowe. Mieszkańcy mogą ubiegać
się o dofinansowanie z naszego, własnego programu,
w zależności od ceny pieca do 75 proc. jego wartości,
ale nie więcej niż 5 tys. zł.
- Zaczęliśmy od gazociągu... A we wszystkich gminach
najważniejszym tematem są drogi...
- Drogi to zawsze był i jest problem. W naszej gminie
stan dróg nie jest zły. Jest bardzo dużo dróg asfaltowych, w niezłym stanie. Aczkolwiek, w tej chwili jest
mokro, a sprzęt rolniczy jest coraz większy, coraz
cięższy. I coraz bardziej niszczy drogi. Systematycznie naprawiamy, doasfaltowujemy, pozyskujemy tzw.
destrukt ze „starej” siódemki.

- Korzystacie z zewnętrznego dofinansowania na budowę i remonty dróg lokalnych, gminnych?
- Jeden z podstawowych funduszy to FOGR, z Urzędu
Marszałkowskiego, wnioskujemy również o środki z funduszy na drogi mazowieckie.
- Wiśniewo ma to szczęście lub nie, że przebiega tędy
trasa szybkiego ruchu nr 7, czyli „siódemka”...
- Tak, ok. 12 km trasy biegnie przez naszą gminę. Jak
była stara siódemka, życie codzienne było bardzo trudne. Z sąsiadujących wiosek nie sposób było przedostać
się na drugą stronę. Były ogromne problemy, żeby
włączyć się do ruchu. Remont tej drogi ma na pewno
pozytywny wpływ. W tej chwili przejazdy są bezkolizyjne.
Dla firm, które miały siedzibę przy „starej” siódemce, na
przykład dla stacji benzynowej, która tam była, nowa
trasa nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. Straciły na
ruchu samochodów. Lokalne sklepy też miały więcej
klientów niż obecnie. Ale komfort mieszkańców poprawił się bardzo. Jest dużo ciszej, dużo bezpieczniej, jest
lepsza komunikacja. Wierzę, że spowoduje to, iż coraz
więcej osób jako miejsce zamieszkania będzie wybierało Wiśniewo... Już teraz widzę, że osiedlają się u nas
młodzi z innych gmin i z Mławy. Jest duże zainteresowanie działkami budowlanymi.
- Wracają „starzy” mieszkańcy, czy to zupełnie nowe
rodziny? I w tym miejscu powstaje pytanie, o miejsca
pracy dla nich.

- To młode małżeństwa, które u nas stawiają domy
jednorodzinne. Doceniają oni bliskość Mławy, dobrą
komunikację, i właśnie zakłady, które oferują pracę.
Tam pracują, u nas mieszkają i płacą podatki. Zazwyczaj
są to młodzi ludzie…
- I to jest korzystne...
- Czym więcej podatków, tym więcej funduszy na inwestycje. A młode pokolenie to rozwój gminy. Jest praca,
jest dom. Za chwilę pojawiają się dzieci, które pójdą do
przedszkoli i szkół.
- Ale oświata, obok pomocy społecznej, jest największym wydatkiem w budżecie gminy.
- Niestety, do oświaty się dokłada. Pocieszające jest to,
że mamy dzieci w czterech szkołach podstawowych.
Jest ich za mało, by się bardzo cieszyć, w Starych
Kosinach na przykład jest tylko 45 dzieci, a utrzymanie
dziecka w szkole w Wiśniewie, gdzie jest większa szkoła,
kosztuje 7-8 tysięcy. A w Starych Kosinach dochodzi do
17 tysięcy.
- Pomysłów, żeby taką nierentowną szkołę zamknąć,
nie było?
- Nie było. To jeszcze nie jest tak mała szkoła, żeby ją
likwidować. Były mniejsze placówki i nie udawało się
ich zamknąć. Taki pomysł spotyka się z protestami
społeczności, zamykanie szkół nigdy nie było dobre dla
mieszkańców.

- Minął półmetek kadencji. Co na drugą połowę pan
zaplanował?
- Nie wspomniałem jeszcze o współfinansowaniu
z urzędem Marszałkowskim odnowy terenów zielonych,
remontów świetlic wiejskich. Trzeba powiedzieć to
głośno, że większość tych renowacji mieszkańcy robili
sami. Pieniądze szły tylko na materiały, a praca była
ich własna. W ten sposób wykorzystano maksymalnie otrzymane środki. Drugi rok pozyskujemy także
fundusze na odbiór folii rolniczej. Pieniędzmi z różnych
programów unijnych doposażamy także pracownie
szkolne. A co będę robił dalej? Rozpoczęliśmy dużą
inwestycję remontu wodociągu. Mieliśmy jedną linię
wodociągową z Wiśniewa do Żurominka, biegnącą
starymi rurami, z zawartością azbestu. Udało nam się
uzyskać zgodę mieszkańców i już trwają prace przy
wymianie tego rurociągu. Druga inwestycja też dotyczy
dostaw wody dla mieszkańców, w sołectwie Otocznia
Stara i Otocznia Nowa. Wodociąg biegnie tu pod torami,
co powoduje różne trudności techniczne i konieczność
zdobywania szeregu pozwoleń. Długo to trwało, ale już
mamy kompletną dokumentację i ruszamy z pracami.
To bardzo kosztowna inwestycja, finansowana z naszych, własnych środków. A musieliśmy się spieszyć, bo
umowa na dostarczanie wody do tych miejscowości
była tylko do końca ubiegłego roku. Na szczęście udało
się ją przedłużyć i trwają już pracę modernizacyjne
wraz z budową przepompowni.
- Same inwestycje, a co z kulturą?
- W tej dziedzinie też dużo się dzieje. Chciałbym się
w tym miejscu pochwalić festynem, który zorganizowaliśmy na zakończenie ubiegłorocznego lata. Cieszył
się on dużym powodzeniem. Na tę imprezę przybyło do
nas bardzo dużo mieszkańców, a także gości z innych
miejscowości. Liczba osób odwiedzjących wówczas nasz portal internetowy przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Zjeżdżalnie dla dzieci były za darmo,
odbywały się prezentacje kół gospodyń wiejskich, które
u nas bardzo się angażują w życie społeczne. Organizują wystawy, degustacje przygotowanych własnoręcznie specjałów, zawsze chętnie służą pomocą. Warto
zauważyć, że na tym festynie nie było alkoholu, wszyscy
się bardzo spokojnie bawili. W tym roku też postaramy
się zaprosić mieszkańców do wspólnej zabawy.
- Dziękuję za rozmowę.
fot. redakcja
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Zakończyliśmy rok 2021 dwiema inwestycjami
za łącznie ponad 32,6 mln zł
W grudniu 2021 roku oddaliśmy oficjalnie do użytku dwie duże inwestycje drogowe tj. relacji Bogurzynek – Mdzewo i WiśniewoWola Szydłowska w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Łączna ich wartość to ponad 32,6 mln zł.

Pierwsza z nich to największa inwestycja nie tylko drogowa w historii powiatu mławskiego, a mianowicie wyremontowany odcinek drogi przebiegający przez dwie
gminy tj. Strzegowo i Wiśniewo ma ponad 10 km a dokładnie 10695, 77 m. Prace przebiegały w dwu etapach
pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią
drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej
i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W
o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na
rzece Sewerynce w m. Kowalewko” i „Rozbudowa drogi
powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap
II”. Pierwszy kosztował 18 525 130,82 zł., z czego na tęą
inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14 820 104,00 zł.
Poza tym Strzegowo partycypowało w kosztach przeznaczając w swym budżecie na ten cel 1 126 036 zł.
Gmina Wiśniewo również się dołożyła kwotą 710 398 zł.
Wkład własny powiatu natomiast wyniósł 1 868 592,82
zł. Drugi natomiast 8 879 056,60 zł brutto. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 215
339, 62 zł również z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.
Partycypowały w kosztach podobnie jak w poprzednim
wypadku gmina Strzegowo kwotą 766 428,00 zł i Wiśniewo kwotą 5 65 430,00 zł. Wkład własny powiatu zaś wyniósł 1 331 858,98 zł.
Całkowita wartość obydwu zadań to 27 404 187,42 zł. Oficjalnego otwarcia tej inwestycji dokonaliśmy 13 grudnia
2021 roku
Natomiast w środę 22 grudnia 2021 r odebraliśmy inwestycję pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od
2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.
Zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne na
odcinku o długości 1496 m. W ramach planowanego
zadania została poszerzona jezdnia do 6 m i wykonana
nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego zamknięta
obustronnym krawężnikiem z chodnikami oraz poboczami na odcinku szlakowym. Przy kościele parafialnym został wybudowany parking. Ponadto wybudowano nowe
zjazdy z kostki betonowej brukowej. Zostało wykonane
nowe odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej i rowów. Zakres robót objął także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi
rozwiązaniami projektowymi.
Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowej nawierzchni, oświetlenia, chodników i uzupełnieniu odwodnienia poprawiła zdecydowanie warunki poruszania
się po niej wszystkim użytkownikom.
Łączny koszt inwestycji to 5 263 048, 34 zł.
Na wspomnianą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 157 829 zł od Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Pozostała części pochodziła w równej części, po 1 052 609,67 zł ze środków własnych Gminy Stupsk
i Powiatu Mławskiego.
Nie licząc wsparcia ze strony gmin, które wyniosło łącz-

Proekologiczne działania
Gminy Wieczfnia Kościelna
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Dbałość o czyste środowisko jest dla nas najważniejszym priorytetem, gdyż od tego
zależy zdrowie i samopoczucie mieszkańców naszej gminy. Jak podkreśla wójt Gminy
Wieczfnia Kościelna Mariusz Gębala, w 2021 roku zrealizowaliśmy szereg działań na
rzecz poprawy środowiska lokalnego.

nie 4 220 901, 67 zł, to na obydwie inwestycje łącznie
pozyskaliśmy 24 193 272, 62 zł z czego na pierwszą z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg 21 035 443,62 zł. Na drugą inwestycję wsparcie otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 157 829 zł. Wkład
własny Powiatu łącznie wyniósł zaś 4 253 061,47 zł
Całkowita wartość obydwu inwestycji natomiast to 32
667 235,76 zł.
fot. Starostwo Powiatowe w Mławie

W czerwcu uruchomiliśmy pilotażowy program modernizacji źródła ciepła, w ramach którego mieszkańcy
gminny mogli pozyskać dotację w wysokości 5.000,00
zł na wymianę nieefektywnego pieca. Program będzie
kontynuowany w 2022 roku. Na podstawie porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiliśmy Gminny
Punkt Konsultacyjno–Informacyjny krajowego Programu Czyste Powietrze. Nasi pracownicy udzielają porad
dot. możliwości uzyskania dofinansowania, pomagają
przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i wniosków
o płatność. To tylko niewielka część działań skierowanych bezpośrednio do naszych mieszkańców. Pomimo
trudnej sytuacji i ograniczeń wynikających z COVID-19

zrealizowaliśmy szereg inwestycji o charakterze proekologicznym, na które pozyskaliśmy dodatkowe zewnętrzne środki finansowe:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia i Kuklin oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Wieczfnia – Kolonia” –
Dofinansowanie: PROW 2014–2020 w wysokości
1.895.226,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
– 300.000,00 zł
3. Utworzenie punktu konsulatacyjno–informacyjnego Programu Czyste Powietrze
Dofinansowanie:
WFOŚiGW
w Warszawie – 30.000,00 zł
4. Gminny Program wymiany
źródeł ciepła dla mieszkańców
Gminy Wieczfnia Kościelna.

Środki własne gminy: 100.000,00 zł
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Wieczfnia Kościelna w tym:
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Cegielnia,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości
Pepłowo,
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie sołectwa Chmielewko,
- rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Łęg.
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 40.000,00 zł
6. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy
Wieczfnia Kościelna
Dofinansowanie: WFOŚiGW w Warszawie - 23.623,00 zł
7. Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna.
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 20.000,00 zł
fot. Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej
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ZAWSZE AKTYWNY!

Centrum dla osób z niepełnosprawnością

Wraz z wydłużeniem aktywności zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie za jeden z celów stawia sobie aktywizację osób 55
plus. Poprzez wspieranie osób dojrzałych.
-To bardzo istotna kwestia w dzisiejszych czasach, kiedy
to demografia obok zmian technologicznych należy
do największych wyzwań stojących przed rynkiem
pracy. Aktywizacja osób starszych na rynku pracy
jest niezwykle ważna, bowiem coraz więcej firm ma
problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników.
Stąd konieczne jest utrzymanie doświadczonych na
rynku pracy, by zapobiec brakom w zatrudnieniu - mówi
dyrektor PUP w Mławie Witold Żerański
Współczesne starsze osoby to ludzie aktywni, otwarci
na zmiany. Grupa tych osób częściej kończyła szkoły
zawodowe, więc posiada więcej umiejętności technicznych takich jak: montowanie, obsługa i naprawa
różnego rodzaju urządzeń. Mogą się pochwalić nawet
kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku pracy.
To ogromna wartość dla firmy, ponieważ są w stanie
myśleć wielokierunkowo, szukać różnorodnych rozwiązań problemów w oparciu o swoją praktykę.
Osoby w wieku 55 plus mają większą motywację do
pracy. To przede wszystkim dlatego, że są świadome.
Chętnie uczestniczą w szkoleniach czy warsztatach.
Wykazują większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. W ten sposób udowadniają nie tylko swojemu
przełożonemu, że zasługują na tę posadę. Sobie samym
także udowadniają, że stać je na wiele. Wbrew pozorom,
rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich.
Na terenie powiatu mławskiego wielu przedsiębiorców zatrudnia osoby w wieku powyżej 55. roku życia.
Takimi firmami między innymi są Toma-Food Sp. z o.o.
w Mławie oraz Zakłady Mięsne „Czaplicki” Sp. z o.o.
w Mławie. Współwłaściciel zakładu pracy łącznie
zatrudnia odpowiednio: Toma Food Sp. z o.o.: 33 osoby
z czego 5 pracowników to osoby powyżej 50. roku życia.
Zakłady Mięsne „Czaplicki” Sp. z o.o. 39 pracowników
w tym 5 osób powyżej 50. roku życia. Współwłaściciel
firmy Tomasz Czaplicki ceni sobie każdego pracownika wykonującego właściwie swoja pracę, ak też jest

Od początku roku 2022 aktywnie działa
nowo powstałe Powiatowe Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne, mające na celu
pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Mławskie Starostwo wychodząc na przeciw osobom najbardziej
potrzebującym stworzyło od podstaw
całodobowe miejsce opieki dla osób
niepełnosprawnych.
Budynek Powiatowego Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Mławie w całości został sfinansowany z środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
w ramach Programu „Centra Opiekuńczo–Mieszkalne”. Budowa centrum kosztowała 2 567 701,70 zł.
Wsparcie otrzymaliśmy również w zakresie Modułu II
funkcjonowania Centrum w ramach programu „Centra
Opiekuńczo-Mieszkalne”. Jest to finansowanie zadań
polegających na utrzymaniu działalności Centrum,
w tym m.in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych
mediów, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych
z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi w Centrum na rzecz uczestników Programu.
Kwota środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przekazanych na funkcjonowanie Centrum to
923.200,000 zł i kwota 4616,00 zł na obsługę Programu.
Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Mławie zabezpieczyło środki własne na funkcjonowanie Centrum w kwocie
101 609,00 zł
W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Powiatu
Mławskiego naboru, placówką kieruje Anna Szczypińska,
która posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne
i specjalizację z organizacji pomocy społecznej, a także
16-letnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.
Pracowała m.in. w ośrodku pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia, a ostatnio w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Mławie, kierując Powiatowym Zespołem ds.
Orzekania o Niepełnosprawności.

w przypadku właśnie tych osób.
- Starsze osoby są bardziej dyspozycyjne. Mają już
dorosłe dzieci, co przekłada się na listę obecności
w pracy. Do tego umiejętności i doświadczenie pozwalają im samodzielnie i odpowiedzialnie pracować na
swoim stanowisku pracy, często bez większych szkoleń
i przygotowań. Uprzedzenia i stereotypy na temat
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dojrzałych pracowników nie znajdują niemal żadnego
potwierdzenia w rzeczywistości’’ - mówi Tomasz Czaplicki właściciel, firmy Toma-Food.
Doświadczenie pracownika nie powinno być traktowane
jako wada, lecz zaleta. Starsi pracownicy są przywiązani
do swojego przedsiębiorstwa. Związują się z nim na długie lata. Czasem przez 40 lat są zatrudnieni u jednego
pracodawcy. Nie szukają zmian.
Zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia również
wiążę się z realnymi korzyściami. Firmy zatrudniające
seniorów mogą liczyć na różne ulgi, które obniżają
koszty zatrudnienia. Na przykład nie muszą płacić na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat
i za kobiety w wieku powyżej 55 lat. Dodatkowo, za
zwolnienie lekarskie pracownika 50+ pracodawca płaci
tylko przez 14 dni, podczas gdy przy osobach młodszych
ZUS przejmuje wypłatę świadczeń dopiero po 33 dniach
nieobecności pracownika.
Jeśli ukończyłeś 55. rok życia, posiadasz prawo do
emerytury lub renty albo jesteś osobą objętą ubezpieczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dysponujesz wolnym czasem, szukasz sposobu
na uzyskanie dodatkowego dochodu, nadal chcesz
pozostać aktywny zawodowo, zgłoś się do Mławskiego
Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora mieszczącego
się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. W trakcie
indywidualnych konsultacji doradcy klienta pomogą
w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy. Podpowiedzą
między innymi jak sporządzić cv i przygotować się do
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
autor: Monika Siemianowska
Fot. PUP w Mławie

Czy praca z ludźmi z dysfunkcjami jest trudna?
Dla mnie nie. Od początku mojego życia dorosłego, moje
wybory były ukierunkowane na pracę z ludźmi. Studia na
kierunku praca socjalna utwierdził mnie w słusznym wyborze. Pracowałam na wielu już stanowiskach, ale zawsze
była to praca z ludźmi z dysfunkcjami. Moją pierwszą
było stanowisko terapeuty zajęciowego w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem.
Dlaczego Mława?
Z prostej przyczyny, stąd pochodzi mój mąż. W Mławie
zaczęłam pracę z osobami potrzebującymi pomocy.
Kiedy dowiedziałam się że powstanie w Mławie Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalne, postanowiłam zawalczyć o stanowisko kierownika.

tak zwanego relaksu mamy fotele do masażu i lampy
antydepresyjne.

Udało się zostałaś wybrana,a co dalej? To duże wyzwanie.
Zdaję sobie z tego sprawę. W Polsce funkcjonuje tylko
kilka takich miejsc, które świadczą tego typu usługi
w postaci pobytu dziennego i całodobowego. Ja i osoby
zatrudnione do pracy w tym budynku to nowy zespół
trzynastoosobowy i nowe obowiązki. Chcemy tu stworzyć
nie tylko wsparcie poprzez wyposażenie budynku w specjalistyczne sprzęty dla osób niepełnosprawnych. Bardzo
ważna jest atmosfera i wsparcie drugiego człowieka. Do
nas trafiają ludzie wykluczeni społecznie poprzez swoją
niepełnosprawność. Pomagamy poprzez rozmowę, zajęcia, ćwiczenia, a nawet pójście z tą osobą do lekarza.

To co zrobić żeby, się zakwalifikować do przebywania
tutaj i korzystania z tej opieki?
Przebywać może tu łącznie dwadzieścia osób na pobyt
dzienny i 2 osoby na pobyt całodobowy. Podstawą do
tego, żeby się zakwalifikować, jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Należy złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mławie.

A co z osobami, które są tu całą dobę, jak to wygląda?
Mam miejsce dla dwóch takich osób, to są ludzie, którzy
potrzebują opieki właśnie całodobowej. Pracujemy tutaj
w systemie zmianowym. Zawsze jest pracownik który
udzieli pomocy.
Jak wygląda dzień osoby niepełnosprawnej przebywającej tutaj?
Rano z miejsca zamieszkania są zabierane transportem,
który zapewnia Centrum, spędzają u nas osiem godzin.
Na początku dnia wszyscy razem przygotowują sobie
śniadanie. Produkty spożywcze i zaplecze socjalne
zapewniamy. Później uczestnicy razem z opiekunami
planują, jak spędzą ten dzień. Mamy zajęcia kulinarne,
taneczne, karaoke, manualne. Między tymi zajęciami
fizjoterapeutka prowadzi zajęcia indywidualne dopasowane do potrzeb danej osoby. Mamy tutaj pokój relaksu
i wyciszenia, jeśli ktoś tego potrzebuje może się tam
wyciszyć a nawet zasnąć. Nasz budynek jest naprawdę
dobrze wyposażony. Mamy sprzęt do ćwiczeń między
innymi taki jak rowerki, bieżnie, orbitreki. W strefie

Jak długo osoba niepełnosprawna może tutaj przebywać?
Osoby na pobyt dzienny i całodobowy mogą korzystać
z usług Centrum maksymalnie do 12 miesięcy. Należy
jednak zaznaczyć, że pomoc w Centru jest pomocą doraźną, wytchnieniową, więc decyzje wydawane są na różny okres. Wszystko uzależnione jest od sytuacji w jakiej
znajduje się uczestnik. Istnieje możliwość wnioskowania
o przedłużenie pobytu.
Jakie plany na najbliższy rok?
Dla mnie jako kierownika kluczowe jest takie działanie,
które w przyszłości może zapewnić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
Działania ośrodka mają na celu uspołecznianie i aktywizację osób z niepełnopsarwnościami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Siemianowska.
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Punkt konsultacyjno–informacyjny programu

„Czyste powietrze”

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na
wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne
źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu
dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu
dofinansowania, i 69 000 zł dla najwyższego poziomu
dofinansowania.

Urząd Gminy i Miasta
Żuromin
Pl. Józefa Piłsudskiego 3
Tel. 23 657 25 40
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Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie to
najstarsze święto chrześcijańskie. Obchody wielkanocne rozpoczyna
Niedziela Palmowa, poprzedzona czterdziestodniowym postem. Dla
chrześcijan Wielkanoc to przywołanie ofiary Chrystusa, który został
ukrzyżowany dla odkupienia naszych grzechów i po trzech dniach
zmartwychwstał, ofiarując nam życie wieczne. Dlatego nadchodzące
Święta Zmartwychwstania Pańskiego są tak ważne. Dzięki nim możemy
odzyskać nadzieję na lepsze jutro, poczuć magiczną siłę rodzącego
się nowego życia, lepszego życia.
Dla mnie zawsze te święta były niewyobrażalnym przeżyciem duchowym. Nigdy nie ukrywałam swojego głębokiego przywiązania do wiary
i tradycji naszych przodków. Palmy, święconki, palenie głogu i święcenie wody, Grób Pański, rezurekcje i świąteczne śniadanie i oczywiście
śmigus-dyngus, któż tego nie pamięta. Nie da się ukryć, że sposób
przeżywania, obchodzenia Świąt Wielkanocnych się zmienia. Mam tu na
myśli zmiany obyczajowe, społeczne, czy światopoglądowe. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Co tak naprawdę chcemy przekazać naszym
dzieciom. Czym dla nich będzie Wielki Czartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, po której nastąpi Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego? Czy
będzie to przeżycie duchowe, czy tylko kolejny długi weekend?
W moim rodzinnym domu było to bardzo proste. Wierzbowe „kotki”, trochę bibuły, z których wraz z siostrami starałam się przy pomocy mamy
zrobić kolorowe kwiaty. Coś zielonego i palmy gotowe. Z zazdrością oglądałam olbrzymie palmy kurpiowskie, ale nasze też nie były najgorsze.
To był dopiero początek prawdziwej roboty. Czekały jajka i koszyczek ze święconką.
Kraszanki, a może w tym roku pisanki, to był problem, dyskusje, przekonywanie, kłótnie z rodzeństwem. Na koniec wkraczała mama i podejmowała właściwą decyzje. Jeszcze tylko do lasu po zieloną borówkę, chleb, sól, baranek z cukru i gotowe. Można z dumą postawić koszyczek
w kościele do poświęcenia. Czy ładny, czy bogaty - to były emocje. Potem już z górki. Rezurekcje, śniadanie wielkanocne i… śmigus-dyngus.
To było to. Polali, nie polali. Każda z nas dziewczyn oczywiście chciała, żeby to właśnie ten jedyny zaskoczył ją z pełnym wiaderkiem wody.
Bywało różnie, ale śmiechu i zabawy było co nie miara.
No cóż, teraz, kiedy dzieci przysłowiowo wyfrunęły z gniazda, Wielkanoc wygląda trochę inaczej. Palmy wielkanocne i pisanki robię z zaprzyjaźnionymi kołami gospodyń wiejskich, za co jestem im niezmiernie wdzięczna, że przyjęły mnie do swojego grona. Ale jest jednak jeszcze coś...
Zapach baby wielkanocnej z rodzynkami i lukrem, który wypełnia nie tylko moją kuchnię, ale cały dom. No i zostały wspomnienia.
Poseł na Sejm RP
Anna Ewa Cicholska
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Dziewiąta edycja Dan-Bud Amatorskiej Ligi Futsalu.

Straż Pożarna mistrzem ligi!!!
Uroczyste podsumowanie tegorocznych zmagań rozgrywek Dan-Bud Amatorskiej Ligi Futsalu odbyło się w piątek 4 marca w sali „Olimpijka”. Puchary oraz
nagrody rzeczowe drużynom wręczyli Szymon Zejer - zastępca Burmistrza
Miasta Mława, Krzysztof Butryn - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz współorganizator Ligii Jakub Danelczyk, prezes firmy Dan-Bud Sp.
z o.o.
Nagrody indywidualne otrzymali następujący zawodnicy:
Najlepszym zawodnikiem ligi został Kamil Bartkowski (Straż Pożarna), najlepszym bramkarzem rozgrywek został Paweł Szpakut (Body Club), najlepszym
strzelcem został Maciej Rogalski (Oldboy Mława). Organizatorzy nagrodzili też
najstarszego zawodnika ligi Ryszarda Wodowskiego (Joker). Drużyną Fair play
uznano zespół Zielonego Miasta.
MIEJSCE

NAZWA
ZESPOŁU

liczba
SPOTKAŃ

PUNKTY

WYG.

REM.

POR.

BRAMKI

BILANS

1

Straż Pożarna

9

25

8

1

0

42:11

+31

2

Joker

9

17

5

2

2

26:18

+8

3

Oldboy Mława

9

16

5

1

3

38:29

+9

4

Body Club

9

15

5

0

4

29:32

-3

5

Zielone Miasto

9

13

4

1

4

28:16

+12

6

Oldboy 2

9

12

3

3

3

14:22

-8

7

Czarna Elka

9

11

3

2

4

32:26

+6

8

Tamka Dzierzgowo

9

9

3

0

6

27:42

-15

9

Fine Altech

9

5

1

2

6

18:43

-25

10

Marco

9

5

1

2

6

16:30

-14
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Człowiek człowiekowi człowiekiem
Współczesny człowiek na zagrożenia cywilizacyjne odpowiada agresją. Podobnie wyraża swoje uczucia i poglądy oraz odreagowuje stres. Agresję traktuje jako uprzywilejowaną formę rozrywki – przy czym „traktować” jest tu z pewnością słowem na
wyrost, gdyż zwykle nie towarzyszy temu żadna intelektualna refleksja. Współczesnego człowieka wielu nazwałoby zwierzęciem – świnią, mendą lub wilkiem. Ja jednak, z szacunku dla zwierząt, nie śmiem – obraziłbym bowiem srodze naszych braci
mniejszych. Człowiek człowiekowi nie jest wilkiem, lecz – człowiekiem.
„I stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go, mężczyznę i białągłowę,
stworzył je. I błogosławił im Bóg, i rzekł: Rośćcie i mnóżcie
się, i napełniajcie ziemię a czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptastwem powietrznym,
i nade wszemi źwierzęty, które się ruchają na ziemi” (Rdz
1,27-28, przekł. Jakuba Wujka). Swoją ziemską wędrówkę
nasz gatunek rozpoczął z najlepszej pozycji startowej –
jako szczyt stworzenia, obraz boży. Darwiniści, negując
koncepcję kreacjonistyczną, powiedzą co prawda, że pojawiliśmy się na Ziemi jako ukoronowanie długiego procesu ewolucji, ewolucjoniści społeczni zaś dodadzą, że
zarówno ludzie jako gatunek, jak też całe społeczeństwa
ewoluują do form coraz doskonalszych – nie zmienia to
jednak przekonania, że człowiek jest najwyższą formą
życia na naszej planecie i władcą wszelkiego stworzenia.
Czy na pewno?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, nie trzeba się odwoływać do wielkich systemów filozoficznych – wystarczy
stara, dobra, empiryczna obserwacja. Zwierzę zagrożone
utratą własnego życia ucieknie bądź będzie go bronić
kosztem życia przeciwnika – zabije, aby ocaleć. Człowiek,
podobnie, wybierze ucieczkę lub walkę. Walkę podejmą
także zwierzęta zagrożone śmiercią głodową, broniące
terytorium, chroniące młodych oraz rywalizujące o partnerkę (zakodowana w genach dążność do przedłużenia
gatunku). Z niewielkimi wyjątkami, są to jedyne sytuacje,
w których zwierzę jest gotowe pozbawić życia inne stworzenie.
W przypadku człowieka rzecz się przedstawia zgoła inaczej. Człowiek jest gotów zabić lub „tylko” skrzywdzić
drugiego człowieka (a także zwierzę) z całego mnóstwa
mniej lub bardziej błahych, a często wręcz urojonych powodów: z zemsty, zazdrości, pożądania jego partnera lub
mienia, dla zwycięstwa w rywalizacji „sportowej” („spor-

tem” stało się również zabijanie zwierząt, które przestały
być dla nas jedynie źródłem pożywienia, a stały się także
pretekstem do zdobywania trofeów myśliwskich i wędkarskich), dla zabawy, satysfakcji (pozdrawiamy pana von
Sachera-Masocha) czy też aby pozbyć się balastu. W mediach słyszymy o matkach zabijających i wyrzucających
na śmietnik niemowlęta – często owoce narkotycznych
lub alkoholowych nocy, poczęte w stanach wyłączonej
świadomości – co jest procederem nie tylko niemoralnym, lecz także zupełnie nielogicznym w czasach, gdy
mamy do dyspozycji okna życia. Nieustannie słyszymy
o siadających za kierownicą po alkoholu potencjalnych
mordercach oraz ofiarach napaści dokonywanych na ulicach przez upojonych agresorów niewiedzących nawet,
co czynią. Podobne przykłady można mnożyć.
Spektrum działań ludzkich w zestawieniu z tymi znanymi
nam ze świata fauny jest również odmienne, jeśli chodzi
o zdobywanie pożywienia i utrzymanie terytorium (miejsca zamieszkania). Już od czasów biblijnych podstawowym sposobem gromadzenia środków na utrzymanie
była praca. „[…] jeśli kto nie chce robić, niech też nie
je” – czytamy u apostoła Pawła (2 Tes 3,10, dz. cyt). Wieki
później wspaniały pomnik wystawi pracy Karol Marks, którego wizja może wzbudzać podziw, jednakże tylko w teorii
– w zderzeniu z rzeczywistością staje się bowiem utopią.
Dziś praca przestaje być najważniejszą formą aktywności
człowieka w społeczeństwie, staje się natomiast formą
najmniej pożądaną. Gdy w Polsce dochodzi do sytuacji,
w których obywatele rezygnują z pracy na rzecz bezrobocia i korzystania z całego wachlarza świadczeń socjalnych (coraz więcej jest osób, które w ten sposób „zarabiają” więcej niż uczciwi pracownicy), ideały pierwszego
marksisty, jak moglibyśmy żartobliwie określić Chrystusa,
stają się żałosnym echem zupełnie dziś nieatrakcyjnej
przeszłości.

Również partnerki zdobywamy inaczej, niż nasi bracia
mniejsi, a nawet my sami jeszcze kilka dekad temu. Dzisiaj nie mają już znaczenia bukiety róż i wystawanie pod
balkonami naszych lubych Julii – dziś wystarczy dyskoteka w huczącym czymś określanym mianem muzyki lokalu,
odpowiednia ilość alkoholu, do tego ewentualnie tabletka gwałtu – i Julia sama pada nam w ramiona, a następnie
na piernaty. Inaczej też wyrażamy poglądy na forum publicznym – demokracja, którą u schyłku minionego stulecia wywalczyli nam wielcy wodzowie skaczący przez płoty
i wzywający Ducha, nie jest tą demokracją, jaką widzimy
obecnie. Dzisiaj człowiek manifestuje swoje poglądy
i walczy o nie, wykrzykując na ulicach powtarzane niczym
mantra „wypier***ać” i nawołując do wulgarnego odbywania stosunku płciowego z partią rządzącą (widywałem
już nawet wycieraczki pod drzwi ze słynnym ośmioliterowym – w układzie pięć plus trzy – hasłem). Właśnie tak
radzi sobie w sytuacjach kryzysowych nasz demokratyczny, najlepszy na tym najlepszym z możliwych światów
(pozdrawiamy pana Leibniza i puszczamy oko do pana
Voltaire’a) gatunek.
Przeżytkiem stali się protagorasowy człowiek jako miara
wszechrzeczy, kantowski człowiek z prawem moralnym
w sobie, dumny człowiek Gorkiego i inne wielkie figury
wielkich humanistów. Nawet ten, od którego wszystko
się zaczęło i z którego wszyscy późniejsi czerpali – wielki
Platon z jego dobrem, prawdą i pięknem – może dzisiaj
tylko zapłakać, bo nad jego grobem unosi się roześmiany
duch Pascala z jego człowiekiem jako mieszaniną pychy
i nikczemności, który może jeszcze kiedyś nawet pragnął
cnoty, choć służył grzechowi, lecz dziś to właśnie grzech
jest dla niego cnotą. A Platon? Ech, teraz już chyba tylko
ten patykiem pisany…
Krzysztof Napierski

31

32 marzec-kwiecień 2022

