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Moją wielką pasją jest pisane ramówek telewizyjnych. Robię to już od
wielu lat i nie zamierzam przestawać.
Bardzo też pasjonuję się budową
trasy S7. Śledzę jej każdy etap budowy. Dziś moją pasją jest również moja
wielka miłość – Agatka, która wniosła do mojego życia wiele szczęścia.
Dzięki niej nie czuję się już samotny
i chętnie spędzałbym z nią każdą
wolą chwilę. Bardzo bym jeszcze
chciał, żeby wróciły lata 90-te. Wtedy
wszystko było fajne, muzyka, ciuchy
i ludzie też byli tacy jacyś inni…

Sylwester Kwiatek to rodowity mławianin.
W ostatnich miesiącach o dwudziestojednolatku było głośno w ogólnopolskich
mediach za sprawą programu „Projekt
Cupid”, którego był jednym z uczestników.

Fot. redakcja i archiwum rodziny Kwiatek

Tam udało mu się odnaleźć miłość, Agatę

było wczesnego wspomagania dla takich dzieci. Z roku na rok
postęp w medycynie jest ogromny. Tak też było i w przypadku
Sylwestra. W międzyczasie w Mławie powstały SUO gdzie
zaczął chodzić na terapię , logopedyczną , psychologiczną i pedagogiczną, uczęszczał również do Poradni Psychologiczno-pedagogicznej. Logopedka zaczęła z nim terapię i po trzech latach
zaczął mówić, ta mowa się rozwijała. Metoda, jaką uczył się
czytać, to metoda Domana. Nie mówi się tam sylabami, tylko
od razu wyrazami, co się u niego sprawdziło. Bardzo szybko zaczął mówić. Mówił tak dużo, że nie mogłam wyjść z podziwu.
To wszystko to efekt ciężkiej pracy, także mojej, bo trzeba było
siadać z materiałem i pracować, tak jak terapeutka kazała.
Jego całościowe zaburzenie nauczyło mnie i naszą całą rodzinę
dużo cierpliwości. Praca, praca i jeszcze raz praca… Opłaciło się.
Sylwester zdał maturę.

Mazurek.
Dorota Kwiatek, mama Sylwestra, w rozmowie z magazynem „Pory Roku” opowiada o trudach i radościach macierzyństwa
dziecka z zaburzeniami autystycznymi.

Sylwester zapewne spędza z Panią dużo czasu?
Można by powiedzieć, ze on trochę jest skazany na przebywanie ze mną. Razem organizujemy sobie cały dzień. Odkąd
Sylwester skończył szkołę, siedzi w domu. Zajmuje się swoim
psem, którego kocha nad życie. Dba o niego, wyprowadza go
na spacer. Chodzimy na zakupy, czytamy książki, rozmawiamy.
Z przykrością ubolewam, że w Mławie niestety nie ma miejsca
dla osób z takimi zaburzeniami jak jego. Ma w sobie duży potencjał i powinien go rozwijać, ale niestety nie ma gdzie. Gdyby

chociaż były warsztaty terapii zajęciowej, z których korzysta
na przykład Agatka. One bardzo dużo dają. Pozwalają się dalej
rozwijać. Czasami nachodzi mnie taka myśl, żeby się wyprowadzić, ale to nie takie proste. Póki co musimy sobie jakoś radzić
we własnym otoczeniu.
Skąd pomysł wzięcia
udziału w programie „Project Cupid”?
Na ten pomysł wpadła
jedna z moich córek. Z racji,
że ukończyła studia wyższe
na uczelni o kierunku
pracy z takimi zaburzeniami
między innymi, jakie ma
Sylwester, wiedziała, że ten
program może być właśnie
odpowiedni dla niego.
Zgłosiła go i dostał się na
casting. Sam Sylwester
też był tym pomysłem
zachwycony. Ma dwadzieścia jeden lat i jest młodym
mężczyzną, który chce mieć
dziewczynę. Już po pierwszym spotkaniu w studio
wiedzieliśmy, że to był
dobry pomysł. Okazało się,
że Sylwester czuł się tam
jak ryba w wodzie. Spotkał
swoich rówieśników na
podobnym poziomie

Rodzeństwo pomagało?
Bardzo pomocna okazała się cała rodzina. Jego siostry szybko
zrozumiały, że muszą mu pomóc, i że ja jako matka muszę
jemu poświęcić więcej czasu. Rozumiały to. Widziały, jak
Sylwek robi postępy i to było dla nas wszystkich bardzo
motywujące.

Jak zareagowała Pani na diagnozę syna? I kiedy się o niej
dowiedziała?
Moje dziecko urodziło się jak każde inne zdrowe dziecko. Do
1,5 roku życia lekarze nie stwierdzili u niego żadnych odchyleń
w zachowaniu od innych dzieci w jego wieku. Ja jednak jako
matka już od samego początku zaczęłam widzieć subtelne
różnice w zachowaniu syna. Mój syn długo nie mówił. Wydawał odgłosy, ale nie były to takie odgłosy, jak u moich innych
dzieci. Zaczęłam się tym martwić. Jeździłam po różnych specjalistach, ale każdy mówił, że nic się nie dzieje i że po prostu on
tak ma. W końcu trafiłam do poradni dla osób autystycznych.
Po wielu wnikliwych wizytach została postawiona diagnoza –
autyzm.

Sylwester uczęszczał do masowej szkoły z oddziałami
integracyjnymi . W liceum też był w klasie integracyjnej .
Jak Pani wspominała – nie zawsze spotykał się z tolerancją
rówieśników. Jak dawał sobie radę?
Niestety, nie zawsze był rozumiany i tolerowany w szkole. Mimo iż panie bardzo się starały, rozmawiały ze mną,
współpracowaliśmy, to i tak spotykało go sporo przykrości.
Zawsze pękało mi serce. To nie do końca jest wina tych rówieśników. Jeśli rodzice nie wpajają im od najmłodszych lat, że
takie osoby jak Sylwester są też wartościowe i – co najważniejsze – mają uczucia, to nie będą potrafiły się zachować wobec
osoby z takim zaburzeniem, jakim jest na przykład autyzm, ale
też w stosunku do osoby bez żadnych zaburzeń.

Co wtedy?
Musieliśmy najpierw zapoznać się z tym zaburzeniem, bo
wcześniej nie mieliśmy z nim nigdy styczności. Wiedzieliśmy
z całą rodziną, że nasze życie musi zostać przeorganizowane.
Dopasowane do świata Sylwestra. Dwadzieścia jeden lat
temu nie było takiego dostępu do terapeutów jak teraz. Nie
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komunikacyjnym co on. Cała ekipa programu to profesjonaliści
w każdym calu. Czuliśmy się tam zaopiekowani, a co najważniejsze Sylwester, można powiedzieć, był w swoim świecie.
Tam poznał Agatkę?
Można tak powiedzieć. Z Agatką pierwszy raz spotkali się na
randce na wiadukcie nad trasą szybkiego ruchu S7 obok Mławy, właśnie w programie Cupid , dzięki TTV. Agatka, która od
razu przypadła mu do gustu. Zresztą z wzajemnością. Mówi, że
to jest dziewczyna jego marzeń. Z rozmowy z Agatką wygląda
na to, że z wzajemnością. Teraz każdą wolną chwilę przeznacza na rozmowę z Agatką. Dzwonią do siebie ciągle. Rozmawiają przez kamerę i nawet razem oglądają filmy. Często zza
ściany sąsiedniego pokoju słyszę, jak Sylwester śmieje się
godzinami w głos, bo właśnie oglądają razem z Agatką „Jasia
Fasolę”. W weekendy spotykają się to w Barczewie, z którego
pochodzi Agata Mazur, albo tu w Mławie u Sylwka. Jeżdżą
wspólnie na wycieczki w różne ładne miejsca. Razem poznają
świat.
Czy program zmienił coś jeszcze w życiu Sylwestra?
Myślę, że Sylwester jeszcze dzięki niemu bardziej otworzył się
na innych, chociaż i tak na co dzień jest pogodnym, otwartym
chłopakiem, który jest bardzo ciekawy świata.
Ja natomiast mam nadzieję, że ten program pokazał jedną
z kluczowych rzeczy, że te dzieciaki, młodzież czy też już osoby
dorosłe mają takie same odczucia i wrażliwość jak każdy inny
człowiek, że stereotypy powoli zaczną być łamane. Nie bójmy
się ich, nie wyśmiewajmy się z nich. Szanujmy, kochajmy
i tolerujmy jak każdego innego człowieka napotkanego wokół
siebie.
Rozmawiała Marta Pietrzak

DZIEŃ DZIECKA W MŁAWSKIM PARKU
Obchody Dnia Dziecka w Mławie z pewnością można
uznać za udany. Ilość i różnorodność atrakcji spodobała się
dzieciom. Były warsztaty artystyczne, gry, zabawy, konkursy
i konkurencje sportowe. To tylko niektóre z form aktywności, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.
Pokazy i występy na scenie przyciągnęły mnóstwo widzów,
a dzięki pracy wielu osób park zamienił się w prawdziwe
centrum zabawy i rozrywki.
Kolejne rozpoczęte imprezy w parku to LETNIE POTANCÓWKI organizowane przez Miejski Dom Kultury w Mławie
cieszące się dużą frekwencją.
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Ochrona naszego środowiska to podstawa
Położona w północno-zachodniej części
województwa mazowieckiego, w powiecie
mławskim Wieczfnia Kościelna znana jest
przed wszystkim z trudnej do wymówienia
nazwy oraz widoków z okien samochodu.
Cały obszar gminy przecina droga szybkiego ruchu S-7, wiodąca do stolicy lub nad
morze. To jeden z najczystszych regionów
województwa, między innymi dzięki od
dawna proekologicznym działaniom władz
samorządowych. Rozmawiam z Mariuszem
Gębalą, Wójtem Gminy Wieczfnia Kościelna.

– Nic nie wiem o Wieczfni Kościelnej. Jak by Pan zachęcił
mnie, trochę turystę, trochę inwestora, osobę, która szuka
swojego miejsca w życiu, żeby na stałe tu przyjechała, zainteresowała się, pokochała, zainwestowała. Żeby to było jej
miejsce na ziemi...
– Wieczfnia Kościelna to typowo wiejska gmina, około 4 tysiące mieszkańców, 24 sołectwa. Gmina jest świetnie skomunikowana, i z Gdańskiem, i z Warszawą. A także z Mławą i Ciechanowem. Dojeżdżamy tylko do węzła w Mławie, i dalej już stąd
można jechać w dowolnym kierunku, pociągiem, autobusem,
samochodem. Do Warszawy od nas na przykład do Urzędu
Marszałkowskiego w stolicy jest tylko 135 km. Komunikacyjnie
dobrze jest więc powiązana. A w drugą stronę, do Olsztyna ok.
85 km czy do Gdańska ok. 200 km. Trasa kolejowa przebiega
przez Mławę, więc można wszędzie dojechać.

Kościelna. Drugą pod względem wielkości jest miejscowość
Windyki. Tam obywały się inscenizacje Bitwy pod Mławą?
– Bitwa odbywała się na polach w Uniszkach Zawadzkich. Są
to pola głównie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od
jakiegoś czasu inscenizacja się jednak nie odbywa. Głównym
organizatorem był Burmistrz Miasta Mława. Nasza gmina
uczestniczyła w obchodach, brała w nich udział, była drobnym
współorganizatorem, zabezpieczała dojazd itp. Kolejne trzy
porównywalne miejscowości, to Wieczfnia Kościelna, Kuklin
i Grzebsk, położony w północnej części gminy. Ciekawostką jest fakt, że Grzebsk jest najstarszą miejscowością na
całym Mazowszu. Jest dokument, w którym jest wzmianka
o Grzebsku z 1065 r. jako o Grebesku. Znajduje się tu kościół
pw. św. Leonarda oraz kaplica obok Grodziska z początków XI
wieku.

– Przyjeżdżam więc i... muszę mieć gdzie się zatrzymać.
Zamieszkać...
– Jeśli chodzi o tereny typowo mieszkaniowe, jest kilka
miejscowości, które uważam, że tworzą krąg tych najważniejszych. Wszystkie miejscowości są dla mnie ważne, ale
niektóre pełnią jakby ważniejszą funkcję, mają większą liczbę
mieszkańców. Bez wątpienia pierwsze należałoby wymienić
Uniszki Zawadzkie, gdzie obecnie trwają trochę uciążliwe prace
remontowe, związane z przebudową trasy S-7, czyli odbywa
się rehabilitacja starego odcinka drogi krajowej. Po zakończeniu
prac remontowych ta miejscowość będzie trochę spokojniejsza, bo już samochody tranzytowe z Gdańska i Warszawy nie
będą przez nią centralnie przejeżdżały. Głównie odbywał się tu
będzie dojazd z i do Mławy. Duże oddziaływanie na to miejsce
będzie miał węzeł drogowy. Teraz nazywa się węzeł Mława,
tak trochę symbolicznie. Szkoda, że nie węzeł Kuklin, jak kiedyś
w dawnych dokumentach planistycznych. Ale to moje zdanie,
prywatnie zupełnie. Węzły są w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Wracając do pytania, do zatrzymania
polecam Hotel Pasymowski – Uniszki-Cegielna czy Gospodarstwo Agroturystyczne w Grzybowie-Kapuśniku.

– To niejedyne zabytkowe budynki w gminie?
– Nie, między innymi w Kuklinie jest kaplica z połowy XVII
w., w Wieczfni Kościelnej kościół w stylu neogotyckim. Za
mną wisi obraz przedstawiający dworek z miejscowości
Uniszki Zawadzkie, który stał w bezpośrednim sąsiedztwie
szkoły podstawowej. Trudno ukryć, z upływem czasu dworek
ulegał naturalnemu zużyciu, stopniowej degradacji. Wtedy
pojawił się pomysł przeniesienia go do Sierpca, do Muzeum
Wsi Mazowieckiej. Budynek został rozebrany na części, które
zostały tam przewiezione i odtworzone z wielkim pietyzmem
i starannością. Byłem tam, oglądałem. Muszę przyznać, że tam
jest jego właściwe miejsce. Jest zaopiekowany i konserwowany,
mam nadzieję, że jeszcze długo posłuży przyszłym pokoleniom,
aby zobaczyły, jak niegdyś życie wyglądało. Co prawda, trochę
zmieniło się wnętrze dworku. Tam był taki fajny, duży komin.
Zaraz przy wejściu wchodziło się z ganku do takiego dużego
komina, który do góry coraz bardziej się zwężał. Potem w tym
miejscu zostały zrobione łazienki.
– Do każdej miejscowości gminnej prowadzi droga utwardzona?
– Do wszystkich miejscowości, choć nie do wszystkich siedlisk.
Z komunikacją publiczną jest tak, jak w całym powiecie, czyli

– Wróćmy do miejscowości z terenu gminy Wieczfnia
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ra siana, a robi kiszonki z kukurydzy, owija siano folią. Z tego
później są odpady. Zbieramy je, podobnie jak azbest, który też
jest bezpłatnie zabierany od gospodarzy raz w roku.

nie bardzo. Ale staramy się pomagać. Uruchamiany na przykład
taki kurs, który przebiega przez gminę. W poniedziałek, środę
i piątek przez część gminy, a we wtorek i czwartek autobus
jedzie przez drugą część. Mieszkańcy się do tej zasady przyzwyczaili, a nam udało się zminimalizować to utrudnienie na
terenie gminy.

– To może teraz oświata... Wiele się słyszy w innych gminach
o próbach zamykania szkół podstawowych...
– Szkoły to temat ciekawy, ale... Gdybym miał powiedzieć już
dziś, że likwidujemy szkoły, to nie... Natomiast została już zamknięta filia szkoły podstawowej. Od dawna funkcjonowały tu
trzy klasy, to już była niesamodzielna jednostka. Na początku,
po podjęciu uchwały o zamiarze jej likwidacji, było ogólne
niezadowolenie. Ale trzeba było pokazać ten problem z drugiej
strony. Jeżeli w szkole takiej jak ta, w miejscowości Grzebsk,
są oddziały zerowe oraz klasy jeden-trzy, a w nich 11 uczniów.
Koszt utrzymania takiej placówki za to ogromny. No to o czym
tu rozmawiać? Jeżeli demografia się nie odwróci, to taki trend
malejącej liczby dzieci w naszych miejscowościach wiejskich
będzie się nasilał. Zauważyłem tez, że przynajmniej na terenie
naszej gminy, co roku ubywa nam mieszkańców. Mam nadzieję, że uda mi się to zjawisko odwrócić, to może w szkołach
dzieci przybędzie. Ale rozmawiałem z kolegami wójtami,
wszędzie jest to samo. Jeżeli jeszcze przez jakiś czas dzieci
będzie ubywać, szkoły same się zamkną. Szkoła w Wieczfni
Kościelnej, do której chodzi 260 uczniów, będzie funkcjonować i – można powiedzieć, bo jest to miejscowość centralnie
położona – wszystkie drogi prowadzą do Wieczfni Kościelnej
z terenu gminy. I z transportem dzieci nie ma problemu. Trzeba
pamiętać, że subwencja, którą państwo nam daje, nie pokrywa
kosztów utrzymania uczniów. Akurat w tej chwili jesteśmy po
analizie raportu o stanie gminy. To nowy dokument, który od
jakiegoś czasu powstaje. I wychodzi z rachunków, że mamy
dołożyć 2 mln 700 tysięcy złotych do funkcjonowania trzech
szkół. To dla nas olbrzymia kwota, którą można by zainwestować w innych miejscach, wybudować drogi czy kanalizację,
zrobić oświetlenie... Ale z drugiej strony, na zdrowiu i edukacji
nie powinno się oszczędzać. Jak pogodzić jedno z drugim? To
nie jest takie proste…

– Pod względem infrastruktury technicznej gmina osiągnęła
najwyższy wskaźnik zwodociągowania w województwie. A
kanalizacja?
– Duża część miejscowości jest skanalizowana. Na dziś wskaźnik skanalizowana wynosi ok. 30 proc., za chwilę, na początku
sierpnia, będziemy oddawać kolejne odcinki kanalizacji
w Kuklinie. Wtedy będziemy mieć ok. 40 proc. skanalizowanej
gminy. To bardzo przyzwoity wynik, jest się czym pochwalić.
Oprócz tego mamy dwie oczyszczalnie ścieków. Sieć wodociągowa obsługuje ok. 95 proc. domów. Można powiedzieć,
że jeśli ktoś z mieszkańców chciał być przyłączony do sieci,
jest przyłączony. Pozostały do budowy jakieś krótkie odcinki,
które po wykonaniu będą mogły być wykorzystywane przez
mieszkańców do przyłączenia nieruchomości.
– Wieczfnia Kościelna znana jest z dbałości o naturalne
środowisko...
– Część gminy jest położona w granicach chronionego obszaru
zieluńsko-rzęgnowskiego, to ponad 3 tysiące 400 hektarów.
Ale nie mamy za dużo lasów, co widać na mapie. Nie jest to
mocno zielona gmina, natomiast są u nas na tyle duże połacie
lasów, które są już znaczące. Nie mamy pomników przyrody,
trochę zabytków sakralnych, głównie są to kościoły, bardzo
piękne obiekty, które można zwiedzać. Największa rzeka to
Orzyc, która ma źródła kilka kilometrów od granicy gminy. Nie
jest to ciek specjalnie szeroki, w niektórych miejscach można
ją po prostu przeskoczyć, ale swój urok ma. Zdarzają się też
stawy i stawiki, głównie jednak na gruntach prywatnych. Od
wielu lat krąży w gminie temat budowy zbiornika retencyjnego, niewielkiego zalewu. Już pierwsze rozmowy w tej
sprawie prowadziłem, chciałbym ruszyć z tą inwestycją... Może
w niedługim czasie uda się coś zorganizować
i kiedyś
ten zalew powstanie. Tym bardziej, że nasza gmina jest uboga
w wodę, zbiorników jest mało.

– Łatwo mieszkańcom przychodzi rozumienie potrzeby
zamknięcia jednej czy drugiej szkoły?
– W tej miejscowości, gdzie ta filia była zlikwidowana, początkowo było niezadowolenie, ale jawnych protestów nie było.
Dwie panie złożyły mi wizytę, przytaczały przeciwne argumenty, ale po dyskusji i przemyśleniu stwierdziły, że likwidacja
filii jest krokiem logicznym. Dzieci, które przyjdą do szkoły
w Wieczfni Kościelnej będą miały dobre warunki, lepsze niż
do tej pory, będą miały możliwość rozwoju, salę gimnastyczną
i boisko do dyspozycji, korty tenisowe, 400-metrową bieżnię
ze sztuczną nawierzchnią... Jeśli tylko będą chcieli uprawiać
sport, młodzież sama tu będzie chciała przyjeżdżać tu i się
realizować.

– Czy gmina pomaga mieszkańcom w przestawieniu się na
energię słoneczną, wiatraki, panele, nowe piece? Na terenie
gminy widać szereg wiatraków.
– To, co się dzieje na rynkach światowych, odbija się także na
maleńkiej gminie jak Wieczfnia Kościelna. Mieszkańcy płacą
za energię elektryczną, za węgiel. Zielona energia, która jest
w różny sposób pozyskiwana, też jest przez nich wykorzystywana. Czasem pośrednio, gdy inni produkują, a czasem
mają panele fotowoltaiczne na dachu i sami produkują. Jeśli
chodzi o nasze działania dotyczące ochrony środowiska, warto
wspomnieć o naszym programie gminnym ograniczenia niskiej
emisji. Jeśli mieszkaniec chce wymienić kocioł na paliwo stałe,
może go wymienić na piec na pelet, na gazowy, bardziej ekologiczny. Mamy taki gminny program, w którym udzielamy dotację w wysokości do 70 proc. kosztów zakupu, ale nie więcej
niż 6 tysięcy zł. Czy to dużo czy mało?
Na pewno
jest to jakaś pomoc. Mieszkańcy mogą dodatkowo skorzystać
z programu „Czyste powietrze”. Jeśli się te dwa działania
połączy, to można dużo tańszym kosztem inwestycję skończyć.
W ubiegłym roku ten program już na terenie gminy funkcjonował, mieliśmy przeznaczonych na jego realizację 100 tys. zł,
ale przyznawaliśmy po 5 tys. zł. Mogliśmy więc wymienić 20
kotłów na terenie gminy. Muszę powiedzieć, że taki program
mieliśmy po raz pierwszy, był więc pilotażowy i kwota dotacji
nie została cała wyczerpana. W tym roku ogłosiliśmy ten program drugi raz, wnioski były przyjmowane na bieżąco i pula
już została wyczerpana. Warto zauważyć, że na przyznanie tej
dotacji nie ma wpływu wysokość dochodów mieszkańca, który
składa wniosek o tę dotację.

– Wracając do demografii. Mam nadzieję, że liczba mieszkańców kiedyś przestanie maleć, kiedyś się zatrzyma. Czy
młodzież po ukończeniu nauki chętnie wraca w rodzinne
strony?
– Zauważyłem, że sporo mieszkańców dzieli swoje działki
i sprzedaje już jako budowlane. Szczególnie przy drogach.
Staram się te działki uzbrajać, doprowadzamy do nich wodę
i kanalizację. Ale jak obserwuję, niekoniecznie zamieszkują
na nich sami młodzi. Przychodzą tu mieszkać starsi, na jesień
życia. Czyli pracowali w innym miejscu, tam się zrealizowali, a teraz przed emeryturą kupują kawałek działki i budują
nieduży domek. To są ludzie już w wieku poprodukcyjnym. Ale
wracają też młodzi.
– A gminie na wszystko brakuje środków...
– Środków zawsze będzie brakowało. Nasza gmina nie jest
źle postrzegana. Jeżeli chodzi o wskaźniki, mamy bardzo
dobre wskaźniki różnego rodzaju. Ale czasami to w nas bije.
Analizowałem wyniki konkursu w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacyjnej. I mogłem
już przed rozstrzygnięciem obliczyć nasze punkty, a więc
i nasze szanse. Kryteria są sztywne, z góry wiadomo, ile i za
co będzie. Wielokrotnie więc jesteśmy na przegranej pozycji,
bo dochód na mieszkańca mamy za wysoki, więc zamiast
pięciu punktów, dostajemy np. dwa. Liczba miejscowości też
jest takim wskaźnikiem. Albo gęstość zaludnienia, u nas to

– Są też inne programy?
– Oczywiście. Oprócz naszego własnego programu, bierzemy udział we wszystkich innych, jak na przykład usuwanie
folii rolniczej. Jak zapewne wszędzie jest duży problem z jej
zebraniem z terenu gminy. Rolnicy przestawili się na „inną”
produkcję, jeśli chodzi o pasze roślinne. Większość już nie zbieWydanie 10, czerwiec 2022
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Wielokrotnie spotykam się, że na etapie jej budowy
przechodzimy drogę przez mękę. Bo komuś ogródek
rozkopano, bo koparka uszkodziła płot, bo gdzieś
nie może wjechać. Wiele różnych problemów. Ale
potem, jak sieć jest już wybudowana i pracuje, ludzie
są zadowoleni. Oczywiście, za taką wygodę zapłacić
trzeba. I dlatego przez te niedogodności, mieszkańcy najpierw są negatywnie nastawieni na etapie
budowania. Gdybym tyle, co w tej chwili wydamy na
budowę kanalizacji w miejscowości Kuklin, czyli 3,5
mln zł, zainwestował gdzie indziej... Ta kanalizacja jest
schowana pod ziemią, będą tylko wystawały studnie,
które mogą nawet wielu mieszkańcom przeszkadzać.
Gdybym te
3,5 mln zainwestował w tej
miejscowości i odnowił tam wszystkie nawierzchnię
asfaltowe, a jest tam dosyć zwarta zabudowa, zostałbym bohaterem w Kuklinie. I w każdej miejscowości
by tak było.

ok. 33 osoby na kilometr kwadratowy. To nie jest
dużo. Mamy rozbudowaną sieć kanalizacyjną, to
dostaniemy mniej punktów. Jak startujemy w jakimś
konkursie kanalizacyjnym, jesteśmy na gorszej pozycji,
bo mamy już rozbudowaną sieć w porównaniu do
takich gmin, które zupełnie nie mają kanalizacji, albo
mają sieć szczątkową i dostaną z tego powodu więcej
punktów. Albo mają większe dysproporcje, bo mają
90 proc. sieci wodociągowej, a 10 proc. kanalizacyjnej.
Jest więc duża dysproporcja. U nas jest 95 proc. wodociągów, do 30 proc. kanalizacji, a za chwilę będzie
do 40 proc. W takich konkursach zamiast otrzymać
na przykład 30 punktów, otrzymamy ich 16-17 pkt.
I na listach rankingowych gmin uciekamy... równamy
w dół. Czasami przy tych różnych naborach człowiek
patrzy, że z jednej strony u nas jest dobrze, z drugiej,
też chcielibyśmy dostać dofinansowanie. Mieszkańcy
przecież wszędzie tacy sami. Czym się różni nasza
gmina od innych?

– W takiej rzeczywistości przyszło nam żyć. To może
trochę opowie pan o sobie...
– Pierwszą kadencję jestem wójtem, od wyborów
w 2018 roku. Ale moje doświadczenie w samorządzie
jest większe. Pracuję w naszej gminie od 13 lipca
2003 roku, za rok minie więc 20 lat. Zaczynałem od
pozyskiwania środków zewnętrznych w tym urzędzie.
Ale w takim małym urzędzie jak nasz, pracownik nie
zajmuje się jedyną rzeczą, jednym tematem. Tu na
jedno stanowisko składa się wiele tematów i trzeba
się nimi zajmować. Mój poprzednik chciał uskutecznić pozyskiwanie środków i zadania inwestycyjne
mieć w jednym miejscu i stworzył referat gospodarki
komunalnej i inwestycji w lutym 2007 roku. Zostałem
kierownikiem tego referatu. Po 26 latach pracy na stanowisku wójta Pan Jan Warecki odszedł na emeryturę,
przyszły wybory, podjąłem się wtedy wyzwania, żeby
kandydować na wójta z własnego komitetu wyborczego.

– Ta „wasza” część powiatu mławskiego jest dużo
gęściej zabudowana.
– Motorem rozwoju jest u nas droga S-7. Mamy sporo
planów zagospodarowania wzdłuż tej drogi. To tereny
przeznaczone pod zabudowę produkcyjną i usługową.
W tym czasie, jeszcze droga nie została wykończona,
ja już widziałem pewien ruch firm, które chciałyby lokować tu swoją działalność. I grunty, które w bliskim
sąsiedztwie się pojawiają, są sprzedawane, za wyższa
cenę wcześniej. Cena ziemi pod produkcję lub usługi
dziś, w porównaniu do okresu pięć lat do tyłu, jest
dwa, a nawet trzy razy wyższa. A więc ta „siódemka”
ma znaczenie. I także węzeł przy niej pobudowany,
możliwość zjechania, zatrzymania się. Zresztą, zaraz
za granicą gminy, w Napierkach, jest następny węzeł,
który może obsługiwać gminę. To czyni nasze tereny
bardzo atrakcyjnymi do inwestowania.
– Ale firmy, które były związane ze starą „siódemką”, dużo chyba straciły?
– Trzeba przyznać, że jedna stacja benzynowa w jakiś
sposób na pewno ucierpi. Druga, położona dalej,
w kierunku Nidzicy, została zaadaptowana na MOP
– miejsce obsługi podróżnych. Będzie odnowiona,
wyremontowana. Nie na terenie każdej gminy jest
MOP. Mamy się czym pochwalić... Z której strony
by do Wieczfni Kościelnej nie wjeżdżał, widzi się
rozwój i rozbudowę. W efekcie sąsiednie miejscowości prawie się posklejały. To zrodziło na przyszłość
zadanie – myślę, że nie będę zdradzał wielkiej tajemnicy – mieszkańcy oczekiwaliby, żeby to co się już
z automatu skleiło, skleić w jedną miejscowość. Byłaby wtedy
jedna, duża Wieczfnia Kościelna, a Wieczfnia-Kolonia byłaby
nadal tylko kolonią.

– Dlaczego nie z komitetu partii?
– Nie ukrywam, jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Założyłem własny komitet wyborczy,
gdyż uważam, że w takich gminach jak nasza głosuje
się na człowieka. Drugorzędną rzeczą jest przynależność do partii politycznej. Czasami to się odbija na
plus, na minus, w zależności od sytuacji. Wiadomo,
jak jest. Na co dzień nie wchodzimy w politykę...
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin

stwa drzewnego... Na terenie gminy funkcjonuje również wiele
specjalistycznych gospodarstw rolnych związanych z produkcją
mleka, trzody chlewnej czy drobiu.
– Co z tego ma gmina?
– Gmina ma podatki m.in. z działalności gospodarczej czyli
środki na wkład własny w różne inwestycje. Ważnym źródłem
dochodów własnych są dochody wpływające z działalności
farmy wiatrowej. A współpraca samorządu z rodzimym przemysłem? Różnie jest to oceniane. Uważam, że dobra i zdrowa
współpraca ma znaczenie i należy współdziałać. Ja nie mam
złych doświadczeń w tym zakresie. Muszę zwrócić uwagę, że
są to firmy, które rozkręcają swój biznes, i że mam nadzieję, że jeszcze szereg firm w naszych okolicach się zmieści.
Przy realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć, czy projektów
społecznych, czy samorządowych, firmy zawsze są gotowe do
wspomagania. Życzyłbym sobie, żeby ta współpraca dalej się
tak rozwijała.

– I tak doszliśmy do przemysłu...
– Znowu muszę się chwalić. Mamy Lubas, firmę rodzinną, jedną z największych na świecie w swojej dziedzinie. Niedawno
obchodziła 30-lecie istnienia. Zakład ten naprawdę zaczynał
w budynku gospodarczym po jakimś eskaerze, dziś są jedną
z największych w dziedzinie poliuretanów. Firma jest dobrze
postrzegana na rynku, rozwija się. Ale to niejedyny nasz
powód do dumy. Jest kilka innych, które też dobrze działają
i przysparzają miejsc pracy dla mieszkańców. A to jest dzisiaj
podstawowa rzecz, potrzebna dla rozwoju.
– No to... chwalimy się...
– Wjeżdżając do naszej gminy od strony Mławy, mijamy Hotel
Pasymowski, następnie z branży przetwórstwa mięsnego
Ubojnię, następnie Peklimar. Powstał również nowy zakład
GRYZAKI. Ma tu również swoją bazę Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Inżynieryjnych oraz Mławskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe. Jak widać, w Uniszkach-Cegielni jest takie
przemysłowe zagłębie. Na terenie gminy funkcjonuje także
duża firma transportowa TRANSBUD w Windykach, to ciężki
transport. Kuklin z kolei to całe zagłębie stolarskie, działają
tam stolarze, zrobią w drzewie wszystko... No i Wieczfnia Kościelna to m.in. Meble Pasymowski, firma z branży przetwór-

– Co nie wychodzi, co się nie udaje?
– Chciałbym powiedzieć, że wszędzie jest dobrze, ale pani
by w to nie uwierzyła. Ale już wspominałem... To, że gmina
jest postrzegana dobrze, szkodzi nam w różnych konkursach.
Chciałbym, żeby więcej środków było przeznaczanych na
gospodarkę wodno-ściekową. Uważam, że ochrona naszego
środowiska to podstawa, żeby ludzie nie chorowali, zdrowo się
odżywiali...
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– Działał też pan społecznie?
– Jakieś pojęcie o pracy samorządowej też miałem
z racji pełnienia funkcji radnego powiatowego przez
dwie kadencje. Byłem członkiem zarządu powiatu mławskiego,
wiceprzewodniczącym rady powiatu. Zdecydowałem jednak.
Albo jedno, albo drugie…

– Czy przy rozwiniętej gospodarce ściekowej te dwie oczyszczalnie to byłoby wystarczająco?
– Część ścieków tłoczymy do Mławy. Z Uniszek Zawadzkich
i Uniszek-Cegielni są poprzez kolektor tłoczone do oczyszczalni
ścieków w Mławie. Ale i tak uważam, że byłyby wystarczające. Musimy tylko rozbudować sieć i uruchamiać kolejne tzw.
bioreaktory. Zarówno jedna, jak i druga oczyszczalnia, mogą
działać w oparciu o dwa bioreaktory, a obecnie działają tylko
z jednym bioreaktorem, w którym następuje oczyszczanie ścieków. Gdyby była możliwość pozyskania większych środków,
można by było rozbudować oczyszczalnie i sieć, i podpinać
do nich następne miejscowości. Ale też muszę przyznać, że
budowa kanalizacji nie jest popularnym tematem. Z czego to
wynika? Mieszkańcy muszą płacić za odprowadzane ścieki. Ale
gdyby każdy zrobił podsumowanie i obliczył, ile go kosztuje
wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym, okazałoby się, że
ścieki płynące siecią idące do oczyszczalni są dużo tańsze niż
te, które należałoby wywieźć we własnym zakresie.

– Jedno i drugie pochłania czas... Rodzina?
– Z informacji bardziej prywatnych, mam 48 skończonych wiosen, trzy córki, jedną pełnoletnią, studiuje w Olsztynie, druga
w liceum w Mławie, najmłodsza uczy się w szkole podstawowej na terenie gminy.
– Cały czas jest Pan związany z tym rejonem?
– Można tak powiedzieć, chociaż przez jakiś czas, na samym
początku, pracowałem w Ciechanowie. W zupełnie prywatnej
firmie. Od 2003 r. się zakorzeniłem w Wieczfni Kościelnej. I się
realizuję. Zawsze moim kręgiem zainteresowań była praca
w instytucjach związanych z obsługą rolnictwa lub samorządem. Zresztą, pochodzę z terenu typowo wiejskiego. Tu się
urodziłem, tu mieszkam, można powiedzieć, że jestem człowiekiem z gospodarstwa.

– Należałoby...
– No tak. I przy tym zostańmy... (śmiech). Ja już nie marzę, że
osiągniemy taki wskaźnik skanalizowania, jak zaopatrzenia
w wodociągi, bo to jest niemożliwe. Sieć wodociągowa ma tę
przewagę, że można ją budować nawet do pojedynczych siedlisk, natomiast w kanalizacji jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Sieć kanalizacyjna służy mieszkańcom, jak najbardziej.
Wydanie 10, czerwiec 2022

– Do rolnictwa, gospodarki, nie ciągnęło?
– Nie ukrywam, nauka nie szła mi trudno. I tak poszło w innym kierunku. Gospodarstwo po rodzicach przejął brat.
– Dziękuję za rozmowę.
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I kategorii do lat 8
Zuzia Hajn – I miejsce, voucher o wartości 300 zł do Sklepu Smyk
Wojtek Dubert – II miejsce, voucher o wartości 250 zł do Sklepu Smyk
Filip Kupis – III miejsce, voucher o wartości 200 zł do Sklepu Smyk
Wyróżnienia: Agata Marlęga, Antoni Wierzchowski – voucher o wartości 100 zł do Sklepu Smyk
II kategorii 9-12 lat
Oliwia Wiśniewska – I miejsce, voucher o wartości 300 zł do Sklepu Martes Sport
Nikola Gułajska – II miejsce, voucher o wartości 250 zł do Sklepu Martes Sport
Kornel Siemiątkowski – III miejsce, voucher o wartości 200 zł do Sklepu Martes Sport
Wyróżnienia: Maciej Nidzgorski, Szymon Kazula – voucher o wartości 100 zł do Sklepu Martes Sport
Podczas plenerowej gali na wszystkich
uczestników konkursu czekało wiele
atrakcji. Po posiłku z grilla dzieci mogły
spożytkować swoją młodzieńczą energię
na czterech dużych dmuchańcach, które
były dostosowane do ich wieku i możliwości. Dzięki wielkiej pomysłowości
i zaangażowaniu Pani Moniki z Agnes Art
nie było mowiy o nudzie. Wraz ze swoim
zespołem przygotowała ona wiele zabaw
zręcznościowych i ruchowych, zarówno
dla dzieci, jak i rodziców. Zwieńczeniem
zabawy był przejazd ciuchcią po minizoo
w Niestumiu.
Wszystkim uczestnikom konkursu, a także
ich rodzicom, dziękujemy za udział w naszej zabawie i zachęcamy do obserwacji
przyrody, otoczenia oraz nieustannych
poszukiwań wymarzonych krajobrazów,
leżących w pokładach wyobraźni każdego
z nas!

POPOŁUDNIE PEŁNE ATRAKCJI

14 czerwca w miłych okolicznościach przyrody
w Zajeździe TUR w Niestumiu k. Ciechanowa
rozstrzygnęliśmy I edycję letniego konkursu
dla dzieci pracowników Cedrob S.A. pt. „Mój
wymarzony widok za oknem”. Pejzaż widziany za
oknem był od wielu lat inspiracją dla licznych artystów, dlatego wiedząc, jak bogata jest dziecięca
wyobraźnia, postanowiliśmy uczynić go również
tematem naszego konkursu i zainspirować dzieci
do twórczej pracy.
Zadaniem uczestników konkursu było wyrażanie poprzez pracę plastyczną swojej kreatywnej
i indywidualnej wizji krajobrazu za oknem. Otrzymaliśmy ponad 150 zgłoszeń, prezentujących najróżniejsze wizje, od malowniczych gór, po piękny
błękit oceanu, a kończąc na zabawie z ulubionymi
postaciami z bajek. Wszyscy młodzi plastycy –
marzyciele wykazali się wyjątkową wrażliwością
na wymarzony krajobraz przyrodniczy, który stał
się bohaterem prac, a także starannością i talentem. Prace były bardzo kreatywne, wykonane za
pomocą różnych technik – farbami, kredkami,
wydzierankami, a nawet plasteliną.
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Z przyjemnością wyłoniliśmy laureatów konkursu:

MATERIAŁ ZLECONY

RADOŚCI NIE BYŁO KOŃCA :)

„Choć mamy takie same prawa i obowiązki,
to musimy mieć równe szanse”
Organizowana przez Fundację Projekt PL konferencja
„Polka XXI w. – Edycja 2022” była poświęcona obecności i roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym,
technologicznym oraz kulturowym. W gali kończącej
konferencję, w czasie której wręczono nagrody w kilku
kategoriach, wziął udział premier Mateusz Morawiecki,
który podkreślał, że, choć mamy takie same prawa
i obowiązki, to musimy mieć równe szanse”. W konferencji udział wzięła zaproszona Anna Ewa Cicholska,
która we wspólnym panelu z Magdą Szefernaker
Kobieta w biznesie mówiłam o swoich paniach z KGW,
ich przedsiębiorczych działań, co spotkało się z dużym
zainteresowaniem.

W minioną niedzielę w parku w Szreńsku, odbył się Gminny Dzień Dziecka z profilaktyką. Na dzieci czekało wiele atrakcji, min. malowanie buziek,
gigantyczne bańki mydlane, skręcane balony, przejażdżka wozem. Tematem
dodatkowym wydarzenia była profilaktyka. W namiocie profilaktycznym były
poruszane tematy zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Każdy
uczestnik odwiedzający namiot otrzymał upominki.
Mamy nadzieję, że uczestnicy wydarzenia spędzili czas w pogodnej
atmosferze :)
A dzieciom, z okazji ich święta, życzymy, aby uśmiech towarzyszył im
w każdym dniu, a dziecięca radość była motorem do spełniania marzeń!

Zdjęcia FB Anna Ewa Cicholska

Warsztaty z robotyki i sensoryki dla najmłodszych
- alternatywą na nudę
W Laboratorium Przygody” w Mławie odbyły się warsztaty
“
zorganizowane przez Mławskie Stowarzyszanie Stawiam na
“
Siebie”. Stowarzyszenie funkcjonuje na mławskim rynku od tego
roku i już w swoim portfolio ma wiele ciekawych społecznych
przedsięwzięć. Jednym z nich były warsztaty, które zostały
zorganizowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Mława w 2022 roku. Zajęcia sensoryczne i robotyczne to zajęcia,
które łączyły w sobie zabawę i naukę. Warsztaty polegały na
robieniu przez najmłodszych własnoręcznie slimów i zabawie.
Każde dziecko ma naturalną potrzebę poznawania świata, dzieci
podczas zajęć mogły robić to, za pomocą zmysłu dotyku, wzroku, smaku, węchu, słuchu, ruchu, propriocepcji. Podczas zajęć
przedszkolaki ugniatały, przelewały, obserwowały, rozwijając koordynację małej i dużej motoryki, poznawały zapachy. To wszystko przy wykorzystaniu bezpiecznych i naturalnych materiałów.
Podczas spotkania każde dziecko eksperymentowało i uczyło się
samodzielności. Warsztaty prowadzone są w oparciu o metodę
integracji sensorycznej. Zajęcia odbyły w asyście pedagoga
a warsztaty prowadziła Katarzyna Wasiłowska.

Bieg Uliczny im Ojca Bernarda Kryszkiewicza
W tegorocznym wydarzeniu
wystartowało blisko 600
uczestników.
Formuła biegu sprawiła,
że sportowych emocji nie
brakowało – były upadki, pot,
łzy, a nawet zgubione buty.
Jednak zwycięzcą jest każdy,
kto wystartował – niezależnie
od zajętego miejsca, zasłużył
na medal słodki poczęstunek
i wielkie brawa. Organizatorem ulicznego biegu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mławie.
Fot. Fb MOSiR Mława
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Włodzimierz Wojnarowski z Wandą Cymerman, dziennikarzem magazynu „Pory roku”

Karierę urzędnika już skończyłem
Do Krajowego ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla
Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane trudno trafić, gdyż
okoliczne drogi są w remoncie i pozamykanych zostało wiele
przejazdów. Poza tym łatwo pomylić nazwę Dąbek z Dąbkami,
które leżą nad morzem. Za to ośrodek, jeden z takich dwóch
w Polsce, urzeka urodą. Dyrektor Włodzimierz Wojnarowski
mógłby godzinami opowiadać, jak jest tu wspaniale. Za to
o sobie mówi skąpo.
Radny? Strażak? Starosta? Dyrektor? Działacz? Dla wielu
mieszkańców jest nierozerwalnie związany z Mławą, bez
względu na funkcję, którą pełni. Znany jest z wieloletniej pracy
w mławskim samorządzie, był wójtem, przez cztery kadencje
starostą, radnym, aktywnie pracuje również w powiatowym
OSP, jest prezesem zarządu Powiatowej OSP w Mławie. Znają
go chyba wszyscy mieszkańcy Mławy i powiatu. Z Włodzimierzem Wojnarowskim, dyrektorem Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
w Dąbku rozmawia Wanda Cymerman.

Miałem 28 lat, gdy zostałem
naczelnikiem gminy Szreńsk, wojewodą był wówczas pan Wierzchowski. To on mnie namówił na
to stanowisko. Skończyłem wydział prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przyjechałem do Wieczfni... Popatrzyłem...
I zostałem...

– W samorządzie tkwię tak długo, że już mi trudno te lata
policzyć – mówi Włodzimierz Wojnarowski. Z administracją
związany jestem praktycznie całe życie. W 1982 roku zostałem
naczelnikiem gminy Szreńsk, i pracowałem tam 20 lat. W tym
8 lat byłem naczelnikiem gminy, 12 lat wójtem. Jednocześnie
w pierwszej kadencji byłem radnym powiatu mławskiego.
I radnym powiatowym jestem do dzisiaj.
– Co się stało, że zdecydował się pan podjąć tutaj pracę, że
ograniczył pracę w samorządzie od strony zawodowej?
– W ośrodku jestem dyrektorem od trzech lat. Trochę miałem
pecha, gdyż krótko po objęciu przeze mnie stanowiska, przez
epidemię koronawirusa ośrodek przez pół roku był, niestety,
zamknięty. A właściwie pracował w ograniczonym wymiarze.
Pracuje tu 115 osób. Nie można zamknąć drzwi i nie przyjść.
Są zwierzęta, ogród, budynki. Pod dachem jest prawie hektar.
O wszystko trzeba codziennie dbać. Ogród ma 8 ha, jest piękny
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– Kto jest właścicielem ośrodka?
– Właścicielem naszego Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie
Rozsiane jest samorząd województwa mazowieckiego,
czyli marszałek Adam Struzik jest tą osobą, w której
dyspozycji jest ośrodek. Ośrodek jednak nie jest mi
obcy, dlatego że jak w 2002 roku zostałem starostą
powiatu mławskiego, tym ośrodkiem zarządzał powiat
mławski. Gdy województwo ciechanowskie zostało
zlikwidowane... Wiadomo, że powiat nie dysponuje takimi środkami jak samorząd województwa
mazowieckiego, więc w tym ośrodku niewiele się
działo. Przyjeżdżali mieszkańcy, ale nie było środków
na zakup specjalistycznego sprzętu. Po moich dwóch
spotkaniach z Panem marszałkiem Struzikiem w 2002,
czy 2003 roku, uzgodniliśmy, że samorząd województwa mazowieckiego przejmie ten ośrodek. I tak się
stało. Rok później Mazowsze przejęło ośrodek i zaczął
się szybciej rozwijać, niż miało to miejsce wcześniej.
Ośrodek został rozbudowany o następny segment, dla
kilkudziesięciu mieszkańców.
– Mieszkańców? Chyba pacjentów?
– Osoby, które do nas przyjeżdżają, nie traktują siebie
jako pacjentów, i my też ich tak nie traktujemy. Oni
tu przyjeżdżają mieszkać, przez trzy, cztery tygodnie,
potem wyjeżdżają. Jest u nas także taka dobra forma
mówienia sobie na ty. Nieważne, ile kto ma lat, kim
jest z wykształcenia, zawodu, wszyscy są na ty, i leka-

rze, i pielęgniarki, obsługa, pracownicy i mieszkańcy,
wszyscy są na ty. To tworzy dobry klimat…
– Pewnie niełatwo dostać się tu na leczenie?
– Jest powołany specjalny zespół, który zajmuje się
skierowaniami do nas. Wniosek chorego trafia przez
ośrodek pomocy społecznej do marszałka województwa, który wydaje decyzję o skierowaniu tej osoby do
nas. My uzgadniamy termin, a komisja decyduje, czy
pobyt będzie trwał trzy czy cztery tygodnie, czy pięć.

– Czy osoby z bardzo głębokim stadium też się tu
kwalifikują?
– Oczywiście, przyjeżdżają do nas osoby leżące, niesamodzielne, na te 82 osoby 5-10 procent jest tu takich
osób. W Polsce, jak podają różne źródła medyczne,
choruje na SM ok. 60 tys. ludzi, na pobyt w naszym
ośrodku czeka się około roku. Przez pandemią ten
okres się nieco wydłużył. Jest drugi taki ośrodek w Bornem-Sulimowie. Myślę jednak, że oni działają trochę
na innych zasadach. To jest spółka, która ma podpisany
kontrakt z NFZ, my działamy w ramach budżetu województwa mazowieckiego. Nie mamy nic wspólnego
z narodowym funduszem. Każdego roku samorząd
województwa wyznacza nam budżet, pokrywa 100
proc. kosztów naszego działania. Mieszkańcy, którzy do
nas przyjeżdżają, pokrywają 70 proc. ze swojej emerytury czy renty, wynagrodzenia, jeśli pracują. Jeśli któż
otrzymuje 1000 zł emerytury, to płaci 700 zł, jeśli ktoś
ma więcej, to płaci odpowiednio więcej. A utrzymanie
jednego mieszkańca w naszym ośrodku, licząc wszystkie koszty, to ok. 11 tysięcy zł. Na tę kwotę składają się
utrzymanie ośrodka, hipoterapia, kryty basem, wszystkie urządzenia, na przykład lokomatu, biosystemu... To
są drogie urządzenia, które kosztują nawet do półtora
miliona zł. Teraz jesteśmy w trakcie przetargu na kolejne urządzenie, które kosztuje ok. 800 tysięcy złotych.
To jest taki na przykład egzoszkielet, który usprawnia
ruch. Wszystkie te urządzenia pomagają osobom, które
mają problem w sprawności kończyn dolnych, pomagają i uczą nawet chodzić
po schodach. Mamy
wspaniałych rehabilitantów,
fizjoterapeutów.

„Ośrodek
działa 27 lat,
dwa lata temu
obchodziliśmy
25-lecie.”

Dworek w Dąbku
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park. Mamy prawie hektar pięknego stawu, gdzie nasi
mieszkańcy mogą posiedzieć, odpocząć, poczytać...
Nasi mieszkańcy to nasi pacjenci, ale tak się utarło, że
te osoby, które przyjeżdżają do nas na rehabilitację, nazywamy mieszkańcami. W okresie pandemii mieliśmy
turnusy czterotygodniowe, potem był tydzień przerwy,
żeby przygotować ośrodek do następnego cyklu. Teraz
wracamy do poprzedniego systemu sprzed pandemii,
czyli chorzy przebywają u nas trzy, cztery lub pięć
tygodni. I cały czas jest wymiana przebywających tu
osób. Mamy 83 miejsca. Podczas pandemii było nas
mniej, bo wszyscy mieszkali w pokojach jednoosobowych, czyli było 68 miejsc. Warto wspomnieć, że
ośrodek działa 27 lat, dwa lata temu obchodziliśmy
25-lecie.

MATERIAŁ ZLECONY

Są w miastach, po wsiach, niektórzy pojechali dalej. Dostają
bezpłatnie żywność, lekarza, przejazdy. Tylko uważam, że
powinniśmy traktować naszych obywateli tak samo. Spotkałem się z przypadkiem, kiedy z jednej klasy na wycieczkę nie
pojechały polskie dzieci z braku pieniędzy, a ukraińskie tak. Ale
to odrębny temat…

– Może wróćmy do samorządu...
– Jestem w samorządzie jako radny powiatowy. Nie muszę być
starostą, starostą się bywa. Samorząd powiatowy dobrze znam.
Nie jestem przewodniczącym zarządu, więc nie zarządzam
powiatem, ale jestem w komisji bezpieczeństwa, transportu
i dróg, w komisji budżetu.
– Czyli dzieli pan pieniążki?
– Jak jest czym dzielić. Ale często się zdarza, że tych pieniędzy
brakuje. Powiat nie ma własnych dochodów, poza dochodami z komunikacji, ze sprzedaży czegoś, z dotacji i subwencji,
i oczywiście z różnego rodzaju projektów samorządowych
czy unijnych. Jak się je uda pozyskać, można inwestować na
przykład w remonty jednostek, które podlegają samorządowi
powiatowemu. To jest inny charakter pracy. Przez te 36 lat,
licząc gminę i powiat, nigdy nie byłem w opozycji. Teraz trudno
do niektórych rzeczy mi się odnieść, bo znając charakter tej
pracy, to czasami wolę przemilczeć niektóre rzeczy niż się do
nich odnieść, do niektórych tematów, które proponuje obecny
zarząd.
– Może czasami warto?
– Pewnie tak, natomiast tak jak wszędzie, w sejmie i w zarządzie województwa, liczy się arytmetyka. Mimo że ma się rację,
przegrywa w głosowaniu, bo stoi za mną mniejszość. Zgłosiłem
niedawno ciekawy projekt na sesji samorządu dotyczący
realizacji inwestycji w gminach Szydłowo i Stupsk. Chodziło
o budowę drogi. W linii tej drogi jest kościół, szkoła. Myślałem,
że radni koalicyjni zagłosują za tym wnioskiem, bo jest to
inwestycja potrzebna, o wiele bardziej ważniejsza niż te, które
obecny zarząd proponuje. Niestety, nawet radni powiatowi
z gmin Szydłowo i Stupsk, a przebieg tej drogi miał przebiegać
przez te gminy, zagłosowali przeciw. Jestem zaskoczony takim
wynikiem, ale to jest polityka…

Sala rehabilitacji

inaczej będziemy dreptali w miejscu. Ludzie są zachwyceni. Ludzie przyjeżdżają do nas z całej Polski, z Gdańska, Przemyśla,
Rzeszowa i Wrocławia. Dysponujemy też samochodami, jeśli
trzeba kogoś odebrać z pociągu, mamy specjalistyczny transport, swoją stołówkę, dwie zupy do wyboru, drugie dania. Nie
chwaląc się, po 16 latach pracy w samorządzie powiatowym
przyszedłem tutaj i wiele dobrych rzeczy udało mi się zrobić.

– Duży jest roczny budżet ośrodka?
– Jesteśmy jednostką, która nie ma osobowości prawnej,
wszystko idzie przez marszałka województwa. Te środki, to są
tylko takie, jakie zdoła wygospodarować samorząd sejmiku. To
kwota ok. 14 mln zł na całość utrzymania z zakupami inwestycyjnymi włącznie.
– I co za to chory otrzymuje?
– Ośrodek jest pięknie położony, mamy basen, wiele gabinetów rehabilitacyjnych, mamy konie i hipoterapię. Zimą jazdy
konne odbywają się pod dachem, w specjalnej ogrzewanej
hali. Latem w parku jest wydzielone miejsce, gdzie prowadzone są różnego typu zajęcia. Oprócz tego, poza głównym
budynkiem, dworkiem, mamy część hotelową, kilka pokoi
gościnnych, salę konferencyjną z salonikiem, ale oprócz tego
na terenie ośrodka jest blok mieszkalny, gdzie pracownicy mają
mieszkania. W części hotelowej mieszkają osoby bliskie, towarzyszące tym, które przyjeżdżają do nas na rehabilitację. Mogą
wynająć sobie pokój, i z naszym pensjonariuszem po zabiegach
spacerować sobie po naszym terenie. Mamy minipole golfowe,
korty tenisowe, całą bazę rekreacyjno-sportową. Jeśli tylko ktoś
ma ochotę i siłę, może z tego korzystać.
Ośrodek jest naprawdę rewelacyjny. Odwiedzają mnie różne
osoby, nawet znajomi, jak zobaczą ośrodek, a nigdy tu nie
byli, jak wygląda, jakie ma możliwości do tego, żeby spędzić
miło czas, robią wielkie oczy i mówią, że w wielu miejscach
byli, a nie wiedzieli, że mają pod nosem coś takiego pięknego.
Staramy się, żeby osoby, które u nas przebywają i mają zajęcia
do południa, również po południu cały dworek miały do dyspozycji. Mamy salę bilardową, są komputery, Internet... Staram
się, kiedy osoby wyjeżdżają, o 13 w każdy piątek, bo tak jest,
spotykać się z nimi i słuchać, jakie mają uwagi. Nie słyszałem
nawet jednego krytycznego słowa na temat funkcjonowania
tego ośrodka. Same pozytywy. Nawet mówię im, powiedzcie
coś krytycznego, żeby wiedzieć, co robić, żeby było lepiej, bo

– Nie żałuje pan zmiany stanowiska? Duże są różnice między
pracą samorządową a obecnym dyrektorowaniem?
– Nie ma porównania. To jest zupełnie inny charakter pracy.
Samorząd powiatowy odpowiada za szkolnictwo ponadpodstawowe, ma szpital, ma 23 jednostki organizacyjne. W ramach
budżetu, który posiada, prowadzi również inwestycje drogowe,
w zakresie oświaty, kultury. Odpowiada za organizowanie
życia w tych jednostkach. Korzystając ze środków rządowych
i samorządowych, we współpracy z gminami, z samorządem
województwa. A tu jest jedna firma, ponoszę odpowiedzialność za 115 pracowników, są poszczególne działy, jest kilka
osób w administracji, ale niewiele. Skupiamy się na rehabilitantach, fizjoterapeutach, na zakupie sprzętu. Osoby najmłodsze
mają kilkanaście lat, a są takie, co mają i osiemdziesiąt lat.
– Nie wróciłby pan do pracy w samorządzie?
– Byłem starostą mławskim, do 2004 roku byłem odpowiedzialny za prowadzenie tego ośrodka, znałem go. Ale nie
myślałem nigdy w życiu, że historia tak zatoczy koło i do tego
ośrodka przyjadę i będę w tym ośrodku szefem. Osiem lat
byłem naczelnikiem gminy, 12 lat byłem wójtem, w 2002 roku
zostałem starostą powiatu mławskiego i cztery kadencje, czyli
16 lat byłem starostą tego powiatu.
– W 2018 roku zagrała polityka...
– Jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego od młodych lat. W 2018 roku nie osiągnęliśmy takiego wyniku wyborczego, jaki się spodziewaliśmy, jaki chcielibyśmy, więc wybory
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w powiecie mławskim wygrał PiS, i przejął pałeczkę. Władzę
to może za duże słowo. Wtedy marszałek województwa
mazowieckiego zaproponował mi pracę tutaj, w ośrodku. Był
akurat wakat na stanowisku dyrektora w Krajowego Ośrodka
Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie
Rozsiane. Zgodziłem się, i myślę, że w ciągu tych trzech lat,
pomijając jubileusz dwudziestopięciolecia, zrobiliśmy sporo dobrej roboty. Wymieniłem ogrzewanie z olejowego na gazowe...
– Ale pracy w samorządzie pan nie skończył?
– Skończyłem karierę urzędnika. Nadal jestem radnym powiatowym. Jestem również prezesem zarządu powiatowego PSL
oraz prezesem zarządu powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych. Jestem strażakiem od wielu lat. To tradycja
rodzinna. Prezesuję już w mławskiej OSP dwadzieścia kilka lat.
Jak jeszcze byłem wójtem, to już byłem prezesem, i jak byłem
starostą, to też pełniłem tę funkcję. Mamy 18 jednostek KSRG,
wszystkich ponad 50 jednostek straży. Teraz mamy okres
jubileuszy.

– Być może przyniesie to negatywne skutki w następny
wyborach?
– Jeśli ta inwestycja nie powstanie, być może... Chciałem, by
były tam parkingi, przy kościele, cmentarzu w Żmijewie, ale
usłyszałem nie i ważniejsza okazuje się droga, która biegnie
wśród pól.
– Zgłoszona przez radnych obozu rządzącego?
– No tak. Oczywiście. Boli to, bo rozmawiałem z wójtami
jednej i drugiej gminy. Deklarowali oni pomoc finansową w realizacji tej inwestycji. To chyba lepszego projektu nie trzeba.
– Jest w Mławie ulica Graniczna... W bardzo złym stanie
technicznym. Nie słychać o projekcie jej remontowania.
A mieszkańcy się od dawna skarżą...
– Od 2002 r. zrobiliśmy wiele wspaniałych ciągów komunikacyjnych. Pozyskałem środki od marszałka województwa
mazowieckiego. Pierwszą inwestycją, najważniejszą chyba dla
Mławy, którą wykonałem, była droga wzdłuż ulicy Napoleońskiej, która prowadzi od ul. Piłsudskiego do wszystkich
zakładów pracy w kierunku LG. To była ruina nie ulica, nie
było jak dojechać do zakładów, które zaczęły wtedy funkcjonować. Drogę wówczas zrobiliśmy bardzo solidnie, z chodnikami,
ze ścieżką rowerową, skanalizowaniem, żeby w przyszłości
już nie wracać do tej ulicy i od nowa jej nie rozgrzebywać. Ta
ulica, choć minęło już 20 lat, wciąż świetnie się trzyma. Wiele

– Czy pan, a co za tym idzie ośrodek, utrzymuje związki
z Mławą i powiatem mławskim, finansowe, pomocowe?
– Żadnych. Zupełnie nie jesteśmy związani z samorządem
powiatowym, choć jesteśmy na terenie tego powiatu. Ze dwa
razy starosta odwiedził mnie kurtuazyjnie, dlatego że w hotelu,
o którym wspomniałem, zadeklarowałem się i mamy kilka
osób z Ukrainy.
– Goście z Ukrainy korzystają z dobrodziejstw tego ośrodka?
– Oczywiście. A ja jestem społecznikiem. Lubię ludziom
pomagać. Przykładowo, w ubiegłą sobotę wysłałem samochód
do Warszawy, ponieważ 9-miesięczna córka państwa, którzy
tu mieszkają w jednym z 7 pokoi hotelowych, przebywała
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zapewniamy
żywienie, wszystko to, co jest potrzebne do funkcjonowania.
Przyjechało do Polski 3 mln 300 tys. ludzi i trzeba im pomóc.
Wydanie 10, czerwiec 2022

– Może żaden z nich przy tej drodze nie mieszka...
– Mieszkają na terenie tych gmin, ale widać nie przy samej
drodze... Projekt upadł, bo ja go zgłosiłem. Gdyby ktoś z ich
ugrupowania to zrobił, pewnie wynik głosowania byłby inny.
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„Ośrodek jest
pięknie położony, mamy basen,
wiele gabinetów
rehabilitacyjnych,
mamy konie
i hipoterapię.

Zajęcia hipoterapii

ulic zostało wyremontowanych, jak choćby ulica Padlewskiego,
która idzie od rynku w kierunku trasy 7, rondo w kierunku
cmentarza, gdzie były przedtem liczne wypadki. Faktem jest, że
ul. Graniczna jest bardzo zniszczona, interweniują mieszkańcy,
że przejechać nią jest trudno. Z tego co pamiętam, są jakieś
zrobione projekty do pierwszego etapu realizacji remontu
ulic Kościuszki, Granicznej i Brukowej. Wydaje się, że obecny
samorząd przymierza się do tego już trzy lata, i nic się nie dzieje. Widać tylko drobne naprawy, aż przykro ludzi na mieście
słuchać.
– Drogi są pana oczkiem w głowie? Specjalnej troski?
– Drogi to podstawa do inwestowania. Jest ich ok. 500 km, jeśli
nie były remontowane 20 lat, to nawet jak dziś się je naprawi,
za 10 lat znów trzeba remontować Jak jest dobry ciąg komunikacyjny, dobra droga, jest energia, jest gaz, to wtedy znajdują
się inwestorzy i miasto się rozwija. Udało się mojej ekipie
zrealizować wiele ciekawych zadań inwestycyjnych. Na terenie
powiatu wykonaliśmy szereg mostów, na przykład w Radzanowie. To duże mosty, 60-70 metrowe, potężne środki na to
poszły, wybudowaliśmy dwie piękne hale sportowe, jedną
przy Zespole Szkół nr 2 i nr 1, przy Liceum Ogólnokształcącym
też jest piękna hala sportowa. Przygotowaliśmy dokumentację
pod jedną salę gimnastyczną. Od trzech lat może dopiero teraz
ruszy budowa... Środki w budżecie na tę inwestycję są, może
niewielkie, bo około 11 mln zł, ale są. Rozbudowaliśmy także
szpital o jedną trzecią powierzchni, która była. Powstała ortopedia, rehabilitacja. Wiele rzeczy zrobiliśmy przez tyle lat. Długo by opowiadać. Nie oczekuję podziękowań z tego powodu,
ale myślę, że przy dobrej współpracy z gminami i samorządem
województwa, wykorzystując środki unijne, można jeszcze
wiele rzeczy, które są potrzebne mieszkańcom, zrobić.
– Obecna władza samorządowa współpracuje z zarządem
województwa?
– Ja pracowałem ze wszystkimi. Województwo wspierało wiele
inwestycji na naszym terenie. Proszę spytać obecną władzę,
jak współpracuje z samorządem województwa. Nie chcę tego
oceniać...

– Pana praca, mocno zaangażowana, pochłaniająca ogromną
ilość czasu, odbija się negatywnie na życiu rodzinnym. Ale
syn poszedł w pana ślady?
– Żonę należałoby spytać, czy nie zaniedbuję się w obowiązkach domowych. Staram się jakoś łączyć prac społeczną, zawodową z życiem rodzinnym. Jak tutaj przyszedłem, do Dąbku,
na początku nie umiałem mentalnie się przestawić. Ale szybko
zaangażowałem się w to, co tutaj robię…
– Angażuje się pan we wszystko, co robi?
– Staram się robić wszystko porządnie. Pracuję z ludźmi tyle
lat, i gdybym ich nie szanował, to dziś nie byłbym radnym
czy prezesem straży pożarnej. To oni mnie przecież wybierają.
Rodzinnie, mam dwóch synów. Konrad poszedł moim śladem,
skończył dwie uczelnie, prawo, stosunki międzynarodowe.
Teraz kończy doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też
radnym w Sejmiku Wojewódzkim. Wszędzie go pełno. Widzę
go na różnych spotkaniach, w remizach, strażnicy. Współpracuje z prezydentem Ciechanowa, z burmistrzami i wójtami.
Wspiera ich w różnych programach. Jest bardzo zaangażowany,
widać, że kocha to, co robi. Drugiego, młodszego syna polityka
za bardzo nie interesuje. Skończył wydział prawa, jest na aplikacji adwokackiej na trzecim roku. Obaj nieźle sobie radzą.
– Niewiele mówi pan o pracy w związku ochotniczych straży
pożarnych...
– Na temat ochotniczych straży różnie się mówiło. Dziś już
jednak tak nie jest. OSP mają taki sprzęt, że tylko pozazdrościć.
Marszałek województwa ich wspiera w zakupie nowoczesnych
samochodów, przekazuje motopompy, sprzęt. Nie są gorzej
wyposażeni niż państwowa straż. Są mobilni, przechodzą
wszystkie badania, testy sprawnościowe. Dużo się zmieniło.
Bardzo dużo. Do tego remizy są poremontowane, w większości
ze środków województwa, gminy pomagały...

INDIANIE PODCZAS DNIA
DZIECKA W DZIERZGOWIE
W dniu 27 maja w Szkołe Podstawowej im. marsz. Józefa
Piłsudskiego w Dzierzgowie odbył się długo wyczekiwany
Dzień Dziecka. Tego dnia na dzieci czekała moc atrakcji.
Między innymi, darmowe dmuchane zjeżdżalnie. Do szkoły na
zaproszenie Wójta gminy przyjechali również nietypowi goście,
jakimi byli Indianie.
Grupa „Tatanka’’ poprzez wspólną zabawę z dziećmi zaprezentowała styl życia Indian, ich stroje i kulturę. Były tańce
oraz różnorodne gry i zabawy. Dzieci mogły poczuć się, jak
prawdziwi Indianie, uczestnicząc w rytuale malowania twarzy
i strzelania z łuku. W wiosce indiańskiej rozstawiony był namiot tipi – dom Indian, w którym zostały pokazane narzędzia
i broń plemion.
Piotr Wlizło założyciel „Tatanki”, mówi, że młodzież i dzieci
bardzo chętnie biorą udział w rozmowach o indiańskich
zwyczajach. Styl życia Indian oraz ich sposób myślenia bardzo
odpowiada młodym ludziom. Akceptują zasady, np: czyń wiele
dobrego bezinteresownie, a dobre uczynki wrócą do ciebie ze
zdwojoną siłą oraz wykorzystaj każdy dzień i nie planuj nic

– Dziękuję za rozmowę.
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na przyszłość, bo tylko Wielki Duch może wiedzieć, co będzie
z Twoją przyszłością. Mądrości te zostały nieco zapomniane
w świecie białych ludzi. Dlatego warto, choćby przez prezentację Indian, ich stylu życia, o tym wszystkim przypominać.
Dzieci w każdym wieku znalazły coś dla siebie. Aktywnie można było spędzić czas poprzeż blok gier i zabaw:
- strzelanie z łuku,
- rzut indiańskimi lotkami,
- rzut na rogi bizona,
- łapanie węży,
- wyścig gąsienic,
- malowanie twarzy,
- kiermasz rękodzieła,
- mennica do wybijania pamiątkowych monet
- wspólny taniec, zdjęcia z Indianami.
- wspólna pieśń zagrana z dziećmi (rozdane zostały instrumenty, bębny, śpiewające patyki, grzechotki).

Praca to dla mnie
SPOSÓB NA ŻYCIE

spotkało mnie w Poznaniu podczas tych tragów, a mianowicie
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna Związku Rzemiosła Polskiego w podziękowaniu za rozwój współczesnego
polskiego rzemiosła w dziedzinie fryzjerstwa, a także promowanie oraz reprezentowanie go w kraju i za granicą, uhonorowała mnie specjalną statuetką, za co serdecznie dziękuję,
ponieważ nie spodziewałam się takiego wyróżnienia. Śmieję
się czasem, że maj to mój miesiąc, ponieważ właśnie w maju
zeszłego roku zdobyłam złoty i brązowy medal Mistrzostw
Europy, a w tym roku kolejne bardzo ważne osiągnięcie. Jak
widać wysiłek i treningi w Olsztynie z Mistrzem Andrzejem
Matrackim opłaciły się i po raz kolejny jako trenerowi mu za
to dziękuję. Aktualnie z Fryzjerską Kadrą Polski rozpoczęłam
już przygotowania do startu w Mistrzostwach Świata, które
odbędą się w połowie września w Paryżu oczywiście pod jego
okiem, i proszę, aby trzymać kciuki za mój start.

Katarzyna Jarzębska,
urodzona mławianka,
podwójna wicemistrzyni świata we fryzjerstwie (indywidualnie
i drużynowo). Nie
spoczywa na laurach,
a wręcz przeciwnie.
Każde zwycięstwo to
dla niej kolejna mobilizacja do dalszego
rozwoju.

M.P Jak wyglądał Twój poprzedni rok? Po tylu sukcesach
pewnie postanowiłaś sobie odpocząć?
- Wręcz przeciwnie. To było dla mnie bardzo pracowite dwanaście miesięcy, które zaowocowały kolejnymi fryzjerskimi osiągnięciami, z których jestem bardzo dumna. Dalsza współpraca
w moim trenerem i wielokrotnym Mistrzem Świata Andrzejem
Matrackim przynosiła efekty, potwierdzeniem czego było
zdobycie w grudniu 2021 roku podwójnego Wicemistrzostwa
Świata we Fryzjerstwie (indywidualnie i drużyno). Wszystko to
jeszcze bardziej nakręciło mnie do dalszej ciężkiej pracy. Nie
zaniedbując moich klientów salonowych, postanowiłam, że
w bieżącym roku w dalszym ciągu będę kontynuowała karierę

M.P Czy dzięki tym wydarzeniom stałaś się bardziej
rozpoznawalna, a Twoje grono klientek zwiększyło się?
Czy czujesz może nutkę zazdrości w lokalnym środowisku
zawodowym?
- Moja działalność, straty w konkursach i osiągane sukcesy
spotkają się z dużym zainteresowaniem, a to, jak można się
domyślać, wiąże się z różnymi reakcjami osób. Niewątpliwie ogromnie dużo jest reakcji pozytywnych, ale oczywiście
zdarzają się i te negatywne z racji utartych stereotypów, że
kobieta to dom i rodzina, a nie kariera. Każdy oczywiście ustala
dla siebie priorytety. Ja nigdy nie zastanawiałam się w ten
sposób, dokonując nieświadomie wyboru, ponieważ to życie
zdecydowało za mnie. Wiele osób twierdzi, że główną drogą
życiową kobiety jest rodzina i dlatego często jestem poddawana różnym ocenom. Ja nie miałam możliwości wpłynięcia
na to, jaki scenariusz napisze mi życie. Mój pierwszy start
i wygrana, o której do tej pory nie opowiadałam publicznie,
to walka o życie, którą wygrałam. Życie zaoferowało mi start
w chorobie o imieniu nowotwór złośliwy (mięsak nogi). Z dnia
na dzień w wieku 23 lat myślisz, że twoje życie....

Na początku
były płacz, gniew, ból,
niedowierzanie.
Potem optymizm
i praca, która dawała
ogromną siłę i sprowadzała mnie do
pionu.

zawodniczą uczestnicząc w konkursach i mistrzostwach fryzjerskich. I tak w dniu 7 maja 2022 roku postanowiłam wystartować w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Fryzjerskiej „KREATOR”, gdzie w konkurencji Hair Crazy Kids zajęłam
bardzo wysokie drugie miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, że
w roli modela zadebiutował mój sześcioletni syn, użyczając mi
swojej głowy i można powiedzieć, że to nasz wspólny sukces.
Wspomniany konkurs odbywał się w trakcie Międzynarodowych Targów Fryzjerskich w Poznaniu. Już następnego dnia,
tj. 8 maja 2022 roku w trakcie tych samych targów odbyły się
także Otwarte Mistrzostwa Polski we Fryzjerstwie, w których
również postanowiłam wziąć udział i udało mi się zająć drugie
miejsce, uzyskując tytuł Wicemistrza Polski, a brało w nich
udział około 100 osób. Często
spotykam się z pytaniami, czy
było trudno? Uważam, że nie
ma łatwych konkursów, ponieważ fryzjerzy decydujący się na
straty w tego rodzaju imprezach
podobnie jak ja skrupulatnie się
do tego przygotowują, aby zając
jak najwyższą lokatę i pokazać
się z jak najlepszej strony, co
może zaowocować tym, że
zostaną zauważeni i otworzą się
przed nimi drzwi do wielkiego
fryzjerstwa. Uważam, że nie ma
tu czego zazdrościć, ponieważ
każdy może spróbować swoich
sił i pokazać swoje umiejętności,
kreatywność i rzemiosło fryzjerskie. Chcę nadmienić, że to
jeszcze nie wszystko co miłego

M.P Właśnie się kończy….
- Diagnoza okazała się być druzgocąca, jednak dzięki ogromnemu wsparciu najbliższych, którzy mnie wspierali, podjęłam walkę, mimo że rokowania były mało optymistyczne.
Determinacja, która mi towarzyszyła, zawsze będzie ze mną.
Uświadomiłam sobie, że mimo wtedy młodego wieku zdrowie
jest bezcennym darem, o który troszczymy się dopiero wtedy,
gdy je tracimy.
W życiu jednak nic nie dzieje się przez przypadek, dlatego trzeba żyć pełnią życia i brać to, co ono nam oferuje. Na początku
był płacz, gniew, ból, niedowierzanie. Potem optymizm i praca,
która dawała ogromną siłę i sprowadzała mnie do pionu.
Natłok pracy nie pozwalał rozwijać tych złych myśli. Nagle
straszliwie ważne staje się to, aby żyć właściwie. Każdorazowe
wizyty lekarskie przynosiły różne zwycięstwa. Nauczyło mnie
to cierpliwości do kolejnych badań, gdzie czas zabijałam pracą.
Uwielbiałam i uwielbiam pracę z ludźmi. W ciągu następnych
lat moja świadomość ukształtowała się. Wiedziałam, że fryzjerstwo jest dla mnie lekarstwem na życie. Oddałam się pracy,
która pochłaniała mnie całkowicie, a każde kolejne szkolenie,
wyjazd na targi czy pokazy pozwalały mi zapomnieć o tym, że
walczę z chorobą. Kolejnym życiowym sukcesem po wygranej
walce z nowotworem było moje macierzyństwo i dzięki temu
razem z mężem możemy cieszyć się rodzicielstwem, a synek
jest naszym największym szczęściem i to jest moja największa
wygrana. Dzięki temu wszystkiemu, co życie mi zaoferowało,
jestem jeszcze silniejsza, aby wyznaczać sobie kolejne cele
i do nich dążyć, jednak nie za wszelką cenę, wbrew opinii niektórych osób, które wyrażają swoje poglądy, nie znając mnie
nawet osobiście.
M.P Myślę, że to wyznanie dla wielu będzie formą budującą,
krzepiącą i motywującą do ciągłej pracy nad sobą i przesłaniem, że w życiu nie można nigdy się poddawać.
Dziękuję za rozmowę.
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Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne
w Wieczfni Kościelnej
Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne w Wieczfni Kościelnej to już
tradycja. 1 czerwca o 8.30 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej,
wicedyrektor pani Hanna Bojarska oraz wójt gminy pan
Mariusz Gębala powitali uczniów i przybyłych gości i ogłosili
rozpoczęcie imprezy sportowej. Wzięli w niej udział uczniowie
szkół z terenu gminy: SP w Wieczfni Kościelnej, SP w Uniszkach Zawadzkich oraz SP w Windykach. Zawodnicy podzieleni
na kategorie wiekowe zmierzyli się w trzech konkurencjach:
bieg na 60 metrów, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową.
W tym samym czasie nauczyciele przeprowadzili gry i zabawy
sportowe dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-III. Uczestnicy
Igrzysk wzięli także udział w pokazie wozu policyjnego i bojowego wozu strażackiego. Dla dzieci i młodzieży organizatorzy
przygotowali słodkie upominki oraz poczęstunek z grilla,
a Rada Rodziców ufundowała lody.
Sportowa rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Szkoły
Podstawowej w Wieczfni Kościelnej, II miejsce wywalczyła
Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawdzkich a na III miejscu
uplasowała się Szkoła Podstawowa w Windykach. Dekoracji
medalami oraz wręczenia pucharów dokonali: wójt Gminy
Wieczfnia Kościelna, dyrektorzy szkół oraz trenerzy.

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE
WIŚNIEWO

Osiągnięcia indywidualne uczniów
Rzut piłeczką palantową: chłopcy klasy 7-8
I Ksawery Libudzki, Wieczfnia Kościelna
II Karol Orłowski, Uniszki Zawadzkie
III Hubert Leliński, Uniszki Zawadzkie
Rzut piłeczką palantową: chłopcy klasy 4-6
I Radosław Sodoma, Wieczfnia Kościelna
II Jakub Badziąg, Windyki
III Łukasz Skolimowski, Uniszki Zawadzkie
Rzut piłeczką palantową: dziewczyny klasy 7-8
I Maja Orłowska, Wieczfnia Kościelna
II Olga Zawodnik, Wieczfnia Kościelna
III Maja Marcjanik, Uniszki Zawadzkie
Rzut piłeczka palantową: dziewczyny klasy 4-6
I Oliwia Badziąg, Uniszki Zawadzkie
II Hanna Łasińska, Wieczfnia Kościelna
III Maja Kołakowska, Wieczfnia Kościelna
Skok w dal: chłopcy klasy 7-8
I Patryk Jaworski, Wieczfnia Kościelna
II Bartłomiej Hincmanowski, Windyki
III Szymon Jastrzębowski, Wieczfnia Kościelna
Skok w dal: chłopcy klasy 4-6
I Jakub Badziąg, Windyki
II Bartłomiej Szczepański, Wieczfnia Kościelna
III Jakub Tadra, Windyki

Skok w dal: dziewczyny klasy 7-8
I Wiktoria Kołakowska, Wieczfnia Kościelna
II Olga Zawodnik, Wieczfnia Kościelna
III Julia Sobecka, Windyki
Skok w dal: dziewczyny klasy 4-6
I Dobrosława Tadrzak, Windyki
II Karolina Jaszczerska, Windyki
III Zuzanna Nidzgorska, Wieczfnia Kościelna
Bieg na 60 m: chłopcy klasy 7-8
I Patryk Jaworski, Wieczfnia Kościelna
II Hincmanowski, Bartłomiej Windyki
III Igor Szczęsny, Windyki
Bieg na 60 m: chłopcy klasy 4-6
I Maciej Mróz, Wieczfnia Kościelna
II Jakub Badziąg, Windyki
III Jakub Tadra, Windyki
Bieg na 60 m: dziewczyny klasy 7-8
I Maja Orłowska, Wieczfnia Kościelna
II Olga Zawodnik, Wieczfnia Kościelna
III Maja Marciniak, Uniszki Zawadzkie
Bieg na 60 m: dziewczyny klasy 4-6
I Oliwia Badziąg, Uniszki Zawadzkie
II Hanna Łasińska, Wieczfnia Kościelna
III Maja Kołakowska, Wieczfnia Kościelna

Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią
najbardziej, niewątpliwie jednym z nich jest
1 czerwca. Jest to dzień szczególny w życiu
dzieci na całym świecie. Trudno się temu
dziwić, skoro w tym dniu w szkołach
organizowane są konkursy i zabawy oraz
obdarowuje się dzieci słodyczami. Mimo
że aura pogodowa tego dnia nie była
zbyt łaskawa dla uczniów, przygotowane
atrakcje zapewniły udaną zabawę.
Dyrektor Szkoły w Głużku p. Jacek
Wiśniewski wykonał z dziećmi modele
kwiatków z balonów, wręczył każdemu
dziecku bańki mydlane oraz gwizdki
sportowe. Te ostatnie zostały wyprodukowane przez nową maszynę
– drukarkę 3D zakupioną z projektu
„Laboratoria Przyszłości”.
Uczniowie z SP w Starych Kosinach
w ramach obchodów Dnia Dziecka
wyjechali w wycieczkę do Płocka,

a ZSP w Bogurzynie na wycieczkę
do Warszawy.
W SP w Wiśniewie uczniów czekało
mnóstwo atrakcji – wspólne zabawy,
tańce, balonowy zawrót głowy, malowanie twarzy, gry planszowe.
Na medal spisali się również rodzice,
którzy przygotowali poczęstunek:
gofry, watę cukrową i popcorn, lody,
grilla, słodycze i napoje

Impreza została sfinalizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfni Kościelnej
w wysokości 4000 zł.
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KOSIŃSKIE BOCIANY
Nie uciekają, na jesieni nie odlatują. Czasem wyjrzą za ogrodzenie, ciekawe świata,
ale wracają. Obecnie bocianów w Kosinach Kapicznych, u Janusza Kozłowskiego, jest
kilkanaście. Gdy młode zaczną uczyć się latać, na pewno ich przybędzie, bywają takie
lata, że jest ich nawet drugie tyle.

W

szyscy chyba kochają bociany. Ich przylot
oznacza nadejście wiosny, nawet jeśli czasem
jeszcze zima mrozem i śniegiem pogrozi.
Lubimy te ptaki, traktujemy nieomal jak symbol
wiejskiego krajobrazu. Każdego roku, pod koniec marca i na
początku kwietnia czekamy na pierwsze kwiaty, pierwsze
liście, pierwsze ptaki i oczywiście na pierwsze bociany.
Szczęśliwy dom, gdzie boćki są. I wszystko byłoby dobrze,
ale na te piękne ptaki czyha wiele niebezpieczeństw. Do
najpoważniejszych należą wiszące przewody elektryczne i niezabezpieczone stacje transformatorowe. Każdego roku
w Polsce wskutek zderzenia lub innego kontaktu
z tymi urządzeniami ginie kilkaset bocianów.

Porażenia prądem dotyczą głównie młodych, które ucząc się
latać, przysiadają na poprzeczkach transformatora lub wręcz
na gołych drutach. W wielu przypadkach mają połamane nogi
lub skrzydła. Ale żyją, tylko wiadomo, na zimę nigdy nigdzie
już nie polecą...
Zgodnie z prawem obowiązek udzielenia pomocy rannym bocianom spoczywa na gminie. W schwytaniu ich może pomóc
policja, straż miejska lub straż pożarna, by przetransportować je do najbliższego weterynarza lub ośrodka rehabilitacji
dzikich zwierząt. Specjalista powinien chorego ptaka obejrzeć,
określić stopień obrażeń, podjąć decyzję o ewentualnym leczeniu. W odległości kilkudziesięciu kilometrów od Kosin
Kapicznych wszyscy wiedzą, że są bociany u Janusza
Kozłowskiego. I jak ktoś znajdzie uszkodzonego
bociana, z jakimiś urazami, po kolizji z samochodem albo przewodami elektrycznymi,
szybko go wiezie do niego, gdzie ranny ptak
znajduje opiekę i pożywienie.
Pierwszy bocian trafił do Kosin ponad 20
lat temu. Do pobliskiej lecznicy przywieźli
bociana ze złamanym skrzydłem po jakiejś
kolizji. Akurat w ośrodku przebywał Pan
Kozłowski z wizytą u swego przyjaciela,
weterynarza. I właśnie ten weterynarz Jan
Chmieliński namówił Kozłowskiego do opieki
nad boćkiem. Udało się załatwić w Uniszkach
bezpłatne resztki mięsne i bocian został. Nawet
imię dostał, Wojtek. Tak się oswoił, że przychodził
i jadł z ręki. Za jakiś czas przywieźli drugiego...
- Do komendanta straży gminnej zadzwoniła jakaś
kobieta, że ma bociana – mówi J. Kozłowski. – Pojechaliśmy do niej, ale ten wcale nie dał nam podejść.
Do niej za to przyszedł do ręki, tylko go zawołała.
Złapaliśmy go, ale po drodze nam uciekł i znalazł
sobie schronienie na stacji benzynowej w Mławie.
Musieliśmy szukać specjalnej siatki, żeby go stamtąd
zabrać. I jest teraz że mną do dzisiaj. Chodzi tutaj,
w tej gromadzie, ale nie da się rozpoznać. Dla mnie,
czy dla pani, one wszystkie jednakowe. To znaczy
różnią się, ale my tego nie widzimy... Można odróżnić,
która jest bocianicą, a który płci męskiej. Samiczka
jest mniejsza, dziób ma krótszy. Ale zawsze mężczyzna jest ładniejszy. Ogier, kogut, kaczka, w przyrodzie
tak już jest.
Kolejny bocian trafił do Kosin z Kowalewa. Ktoś dał
znać do straży, że chory ptak chodzi po drodze...
Jedna pani przywiozła boćka aż z Gdańska. Jego
rodzice i rodzeństwo odleciały, a ten został. Drugiemu
linka zaplątała się wokół nogi. Tak mocno, że aż się
wrosła w skórę. Ktoś w Strzegowie dowiedział się, że
w Krosinach są boćki. Złapali więc tego z linką, przywieźli. Udało mu się zdjąć ten sznurek, wyleczyć go,
następnego roku już samodzielnie do Afryki poleciał.
Kiedyś przyjechał pan że Szreńska i mówi, że w rowie
bocian leży. Chyba poturbowany. Przywieźli go tutaj.
Pobył ze dwa tygodnie, odżył i odleciał. Większość
bocianów ludzie przywieźli. Czasem komendant
straży miejskiej też przywoził.
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Wśród bocianich rekonwalescentów najwięcej
jest tych, którzy mają problemy ze skrzydłami. Te
ptaki zostają na dłużej, niektóre są u pana Janusza
od wielu lat. Niektóre po odzyskaniu zdrowia
są w stanie polecieć. Ubiegłej jesieni uciekło do
Afryki z dziesięć ptaków. Z tych co zostały na
zimę, dwa czy trzy latają. Ale jak przychodzi sierpień, to nie
nocują w stodole, tylko siedzą na dworze. Tam, na tych łąkach,
za siedliskiem, jednego roku na sejmik przybyło ich z tysiąc.
Aż się bialutko zrobiło. Jak się któryś z moich do nich dostanie,
a trochę lata, to pójdzie, i ani się obejrzy. – Niewdzięczne
są – śmieje się pan Kozłowski. – Chodzę przy nich, staram się,
a one, jak wydobrzeją, odlatują. Przeważnie w sierpniu, ale
bywa, że wcześniej. Taka ich natura. Tym, które nie odlecą,
pan Kozłowski przedłuża życie. Jak mówi, trudno się z nimi
rozstaje. Wzdycha. – To wszystko jest takie przyjazne. Jak pani
nie bije, nie krzyczy, jeść da, to samo do pani przyjdzie.
Po podwórku z bocianami chodzą kury, kaczki, psy i koty. Całego inwentarza pilnuje kolorowy kogut. Nie ma między nimi
kłótni czy waśni. Bociany psów się nie boją, kotów i dzieci też
nie. Swoich się nie boją, ale obcego do siebie nie dopuszczą.
– To są bociany wyleczone po urazach – opowiada pan Janusz.
– Każdy jeden ma skrzydło połamane, wystarczy dobrze
popatrzeć, to widać, że jedno lub drugie takie upuszczone.
Niektórym nawet trzeba było skrzydło amputować. Złamanego
skrzydła już się bocianom nie złoży, te ptaki mają bardzo mało
krwi. Jak się taki skaleczy, raz dwa się wykrwawia, i nie można
go wtedy uratować. Moment krytyczny przychodzi, jak młode
uczą się latać. Wplątują się wtedy w druty, Na szczęście nie
miałem takich, co zawadził o wiatraki. One muszą być niegłupie, jak 8 czy 10 tysięcy przelecą i trafia co roku do swojego
gniazda.
Przy takiej gromadzie bocianów trzeba się nachodzić. Codziennie wiadro wody im przynieść. Jedzenie załatwił znajomy
lekarz weterynarz z Mławy. Mięso – bezpłatne resztki i odpady
z ubojni z Uniszek – załatwił znajomy weterynarz z Mławy,
który przyjeżdża tutaj i leczy te ptaki. Jak ptak jest chory, trze-
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ba często do niego zaglądać, dawać mu jeść. Wieczorem karnie
idą spać do stodoły, a rano jeden za drugim biegiem lecą do
śniadania. Wiedzą, że zaraz jeść dostaną. Gospodarz wyrzuca
im ze dwie, trzy łopaty mięsa. Po jedzenie przylatują też zdrowe bociany, zwłaszcza jak jedno wysiaduje jajka, drugie stara
się o byt. Naje się taki, odleci, a za godzinę jest z powrotem.
Codziennie przylatują po śniadanie czy obiad. Kiedyś był
w Krosinach komendant straży gminnej i patrzy, leci bocian
wysoko. A ten jak kamień spadł z nieba, prosto na Kozłowskiego podwórko, i myk do wiadra z 9. „Miejscowe” ptaki nawet
nie drgnęły, pozwoliły mu się najeść i spokojnie odlecieć. Ale
bywa, że bociany biją się o gniazdo. Przyleci pierwsza para,
poprawi gniazdo i składa jajka. Za kilka dni przylatuje druga,
jajka wyrzuci, pierwszą parę przepędzi i sama gniazdo zasiedla.
W Kosinach bociany zostają przez całą zimę, bo przecież nie
mogą latać. Wychodzą na podwórko, zaglądają do kretowisk,
łapią myszy do spółki z kotami. Zresztą, ostatnie zimy były
wyjątkowo ciepłe, gdyby bocian miałby co jeść, pewnie nie
musiałby odlatywać. Przeżyłyby.
– Bociany w Polsce nie mają co jeść – potakuje pan Kozłowski.
– A ile tu kiedyś żab było... wieczorami to taki rechot się niósł...
Raz chłopakom, co w kanale łapali ryby, postawiłem gorzałę,
żeby nałapali mi w przydrożnym kanale żab. Całe wiadro
żab przyniosłem, wpuściłem do stawu. Kiedyś całe powietrze
wiosną śpiewało... A dziś? Skowronka nie ma. Kuropatw nie
ma. Zajęcy nie ma... Niegdyś, jak żniwiarz ciął kosą, zobaczył
gniazdo na łące i zostawił, a dziś? Maszyna tnie wszystko po
kolei, nie patrzy, zając czy kuropatwa... A teraz nic... Taka populacja jak dawniej już się nie odbuduje... Tyle, że dopóki będę
żył, bociany będę chował!
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„Aktywni młodzi powiatu mławskiego”

CENTRUM WSPIERANIA
ROZWOJU DZIECKA
i ich rodzice znajdą profesjonalną pomoc.

Redaktor: Pani Beato czym zajmuje się firma EDUCATIO
Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka
Beata Gadomska: Pomagamy dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością, mającym trudności w nauce, przejawiającym problemy wychowawcze i emocjonalne, mającym
trudności w poprawnej mowie, mającym szeroko rozumiane trudności.

R: Co nowego oferujecie w roku bieżącym?
B.G. Miło mi poinformować, że od maja tego roku realizujemy
projekt „Bliżej siebie. Projekt na przyszłość”, dofinansowany ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
R: Jakie wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać uczestnicy?
B.G: Oferta w ramach projektu skierowana jest do dzieci
i młodzieży w wieku 10-15 lat zamieszkujących teren powiatu
mławskiego oraz powiatu żuromińskiego. Udział w zajęciach
jest bezpłatny. W ramach projektu realizowane będą m.in.
grupowe warsztaty psychoedukacyjne podczas których będą
oni rozwijać umiejętność rozpoznawania uczuć swoich oraz
innych ludzi. Każdy uczestnik otrzyma także wsparcie w postaci
konsultacji indywidualnych w obszarze, w którym odczuwa
największe problemy. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze.
Będą to między innymi psycholog i psychoterapeuta, pedagog oraz coach.

R: Jakie to miejsce?
B.G: To miejsce stworzone z pasji do pracy z dziećmi, w którym
rodzice potrzebujący wsparcia mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia zawodowego wielu zatrudnionych tu specjalistów,
którzy na swoim zawodowym koncie poza doświadczeniem
mają ogrom merytorycznej wiedzy o potrzebach i rozwoju
dzieci. Pracuje tu między innymi oligofrenopedagog, logopeda,
psycholog, terapeuci dzieci z autyzmem i psychoterapeuta.
EDUCATIO zostało stworzone po to, by w jednym miejscu skupić specjalistów pracujących z dziećmi. W tym miejscu dzieci

R: Brzmi zachęcająco.
B.G Ale to jeszcze nie wszystko. W projekcie
realizowane będzie też wsparcie w postaci zajęć
psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie teleinformatycznej polegającej na nagraniu
z udziałem specjalistów cyklu siedmiu filmów do
wykorzystania jako materiał edukacyjny, w szkołach
na godzinach wychowawczych. Zrealizowane w ten
sposób zajęcia profilaktyczne będą udostępniane
szkołom zarówno na terenie powiatu mławskiego
jak i powiatu żuromińskiego. Podsumowaniem projektu będzie konferencja nt. zdrowia psychicznego,
która będzie prowadzona stacjonarnie i transmitowana online. Serdecznie zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie

Od ponad dwóch lat żyjemy w „ciekawych” czasach, których
skutki odczuwamy na co dzień zarówno w naszym życiu prywatnym, społecznym, ale także tym zawodowym. Szczególnie trudno może być osobom znajdującym się w kryzysowym momencie
życia spowodowanym chociażby bezrobociem. Powiatowy Urząd
Pracy w Mławie starając się zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, wciąż poszukuje nowych rozwiązań i źródeł finansowego
wsparcia dla osób, które dotknęło bezrobocie. W celu pozyskania dodatkowych środków urząd bierze udział w ogłaszanych
konkursach. Dzięki takim inicjatywom mławski Urząd Pracy
pozyskał środki i od dnia 1 kwietnia 2022 r. realizuje projekt
„Aktywni młodzi powiatu mławskiego” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,
skierowany do osób młodych zamieszkujących powiat mławski
i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie
jako osoby bezrobotne.Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 osób młodych do 29. roku życia między
innymi poprzez wsparcie ich w indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.
Budżet projektu wynosi 1 460 253,60 zł i jest w całości dofinansowany ze środków unijnych
Wsparcie udzielane uczestnikom projektu to poradnictwo
zawodowe, w ramach którego każdy uczestnik zostanie objęty
indywidualnym i grupowym wsparciem i pośrednictwo pracy
polegające na przedstawieniu ofert aktywizacji zawodowej
a także pracy indywidualnej z uczestnikiem. Ponadto wspierać
będziemy zatrudnienie poprzez organizację prac interwencyjnych dla 52 uczestników projektu. Ponieważ wśród młodych
osób bezrobotnych są też takie, które nie widzą się w pracy na

etacie a ich wizja zawodowej przyszłości opiera się na samozatrudnieniu, również te osoby znajdą coś dla siebie w naszym
projekcie. W pierwszej kolejności, aby poszerzyć ich wiedzę na
tematy związane z przedsiębiorczością, zorganizowane zostanie
szkolenie ABC Przedsiębiorczości, w ramach którego uczestnicy
otrzymają profesjonalną pomoc, porady ukierunkowanie, wyjaśnienie pewnych terminów i zjawisk. Po gruntownym przeszkoleniu osobom tym udzielone zostaną jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, zarówno osoby
bezrobotne jak i pracodawców, do uczestnictwa w projekcie poprzez kontakt: pracodawcy z pośrednikiem pracy – p. Mariuszem
Kupińskim – 23 654 54 08 wew. 319 lub kom. 504 755 715, zaś
osoby bezrobotne z doradcą zawodowym p. Beatą Jakubowską –
23 654 54 08 wew. 337.
Opracowała Aldona Zasina

R: Dziękuję za rozmowę
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