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Trzy krótkie pytania...

 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Jesień to tradycyjnie dla Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
czas wyjazdów studyjnych i za-
kończenia corocznych konkur-
sów. Byliśmy w  Norwegii i  na 
Lubelszczyźnie, a  po konkur-
sach dla orkiestr dętych i  lide-
rek wiejskich, o  których pisali-
śmy w poprzednich numerach, 
przyszedł czas m.in. na konkurs 
dla dziennikarzy. 

...do red. Macieja Miłosza – zwycięzcy 
konkursu na najlepszy materiał prasowy 
dotyczący wsi i rolnictwa.

Łatwo pisze się o wsi i rolnictwie w ogól-
nopolskiej gazecie?

Niełatwo. To nie jest tak, że my się nie zaj-
mujemy wsią, choć mieszka na niej dwóch 
na pięciu Polaków. Problem w tym, że taka 
gazeta zajmuje się raczej szerszymi trendami, 
a nie zjawiskami lokalnymi czy regionalnymi. 
Właśnie z tego powodu we wszystkich me-
diach ogólnopolskich „tematów wiejskich” 
jest niewiele. Poza tym trzeba pamiętać, że 
media lubią zjawiska negatywne, a takie ła-
twiej znaleźć tam, gdzie są większe skupiska 
ludzi, przedsiębiorstw czy wreszcie polity-
ków. Istotne znaczenie ma także to, że redak-
cje są po prostu w  miastach, co naturalnie 
ukierunkowuje ich na problemy miejskie. 

Skąd wziął się pomysł na artykuł „Wieś-
czuch, poprawiona wersja mieszczucha”?

Chcieliśmy skończyć z „narzekactwem” i cią-
głym pisaniem o  tym, że poza miastami 
żyje się coraz gorzej i  gorzej. Z  tym, że tak 
naprawdę unijne dopłaty pomagają tylko 
nielicznym. Bo chyba żadna grupa społeczna 
nie odnotowała w  ostatnich latach takiego 
wzrostu przychodów, jak właśnie rolnicy. 

Jak z perspektywy Warszawy można oce-
nić rozwój polskiej i mazowieckiej wsi?

Być może zabrzmi to trywialnie, ale najbar-
dziej rzucają się w oczy dwie zmiany: coraz 

ZA NAMI

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zakończy-
ła pierwszą edycję konkursu na najlepszy 
materiał prasowy, radiowy i telewizyjny po-
święcony rozwojowi obszarów wiejskich na 
Mazowszu. Komisja konkursowa w kategorii 
materiałów prasowych uhonorowała I miej-
scem Macieja Miłosza z  Dziennika Gazeta 
Prawna za artykuł „Wieśczuch, poprawiona 
wersja mieszczucha”, zaś II miejscem – Beatę 
Modzelewską z Tygodnika Ostrołęckiego za 
artykuł „Jesteśmy krainą mlekiem płynącą”. 
III miejsce przypadło Stanisławowi Jastrzęb-
skiemu z Tygodnika Siedleckiego autorowi 
tekstu „Gospodarstwa ekologiczne”. W  ka-
tegorii audycji radiowych postanowiono 
przyznać tylko I miejsce, które zajęła Elżbie-
ta Abramczuk-Kalinowska z  Radia Bogoria 
za audycję „Chełmoński obecny”. 
Natomiast wśród nagrodzonych audycji te-

lewizyjnych znalazły się dwa programy TVP 
Regionalnej: Sebastiana Śmietanowskiego 
pt. „Spółdzielnia socjalna” oraz Anny Grabia-
nowskiej-Szymczak pt. „Przedszkola w gmi-
nie Zabrodzie”. Zajęły one kolejno II i III miej-
sce. Pierwszej nagrody nie przyznano. 
Przedstawiciele ośmiu lokalnych grup dzia-
łania oraz Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego odwiedzili m.in. okręg Hedmark 
– najbardziej rolniczy obszar Norwegii. Uczest-
nicy zobaczyli wiele farm specjalizujących się 
w  agroturystyce i  różnych formach turystyki 
wiejskiej, zapoznając się ze sposobami po-
szerzania oferty i  promocji. Kilka dni później 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w  Warszawie, w  ramach realizowanego pilo-
tażowego projektu pt. „Podnoszenie jakości 
usług turystyki wiejskiej ważnym czynnikiem 
rozwoju turystyki na Mazowszu”, zorganizował 
wizytę studyjną w gospodarstwach agrotury-
stycznych i obiektach turystyki wiejskiej w oko-
licy Nałęczowa. W wyjeździe uczestniczyło trzy-
dziestu właścicieli obiektów biorących udział 
w projekcie i wymienionych w wiejskiej bazie 
noclegowej z  terenu Mazowsza. W  dalszej 
części projektu miejsca te zostaną skategory-
zowane pod względem jakości wyposażenia 
i oferowanych usług. Dzięki temu oferty będą 
bardziej przejrzyste i wiarygodne.

PRZED NAMI 

Przez trzy ostatnie dni listopada (28–30) 
w Warszawie będą się odbywać XXI Między-
narodowe Targi Turystyczne TT Warsaw. Jest 
to największa międzynarodowa impreza tu-
rystyczna w  środkowo-wschodniej Europie, 
a tym samym doskonała okazja do nawiąza-
nia kontaktów handlowych, wymiany ofert 
i  zdobycia kolejnych doświadczeń z  branży 
turystycznej. Charakterystyczną cechą targów 
jest możliwość dotarcia w jednym miejscu za-
równo do odbiorców branżowych, jak i klien-
tów indywidualnych. Każdej edycji targów 
towarzyszą spotkania branżowe: konferen-
cje, warsztaty, seminaria, prezentacje krajów. 
Zwiedzający będą mogli zapoznać się nie 
tylko z  propozycjami polskich miast i  regio-
nów, poznać ich tradycję i kulturę, ale również 
z ofertą zagranicznych wystawców. 

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

lepsze maszyny oraz coraz bardziej zadbane 
obejścia wokół gospodarstw. Widać to tak-
że w liczbach – olbrzymie środki unijne, któ-
re trafiają np. na modernizację gospodarstw 
rolnych, robią swoje. Jak już tak wyliczamy, 
to trzeba wspomnieć także coraz lepsze dro-
gi. Oczywiście wciąż olbrzymia część z nich 
jest w opłakanym stanie, a czasem te remon-
towane już po roku czy dwóch nadają się 
do… ponownego remontu, ale jednak po-
woli idziemy do przodu. W tej beczce miodu 
jest jednak także sporo dziegciu. Wciąż są 
miejsca, gdzie bieda aż piszczy, a kompeten-
cje kulturowe mieszkańców w żaden sposób 
nie przystają do XXI w. 

Dziękujemy za rozmowę 
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15 LAT Z SAMORZąDEM WOJEWóDZTWA

Wicemarszałek
Krzysztof Grzegorz
Strzałkowski

Choroby układu krąże-
nia są główną przyczy-
ną zgonów w  Polsce. 
Również na Mazowszu 
stanowią podłoże blisko 
50 proc. wszystkich zgo-
nów. Dlatego samorząd 

województwa tak duży nacisk kładzie na 
zapewnienie pacjentom odpowiedniej 
profilaktyki wtórnej, obejmującej rehabi-
litację kardiologiczną, postępowanie far-
makologiczne oraz systematyczną ocenę 
stanu klinicznego chorych. Ma to uchronić 
serce przed kolejnym zawałem. W rzeczy-
wistości jednak zapobiegać należy dużo 
wcześniej. W  ramach realizowanych na 
Mazowszu programów zdrowotnych wie-
lu mieszkańców po raz pierwszy korzysta-
ło z badań profilaktycznych. Szeroka oferta 
bezpłatnych i niewymagających skierowa-
nia badań diagnostycznych uświadomiła 
Mazowszanom, że każdy z  nas może za-
chorować, a wczesna interwencja pozwala 
uniknąć wielu powikłań. Cieszę się, że dzię-
ki samorządowym akcjom wzbogaca się 
wiedza mieszkańców nie tylko na temat 
zdrowego stylu życia, ale także celowości 
systematycznych badań kontrolnych. 

Zmniejszamy ryzyko wystąpienia kolejnego zawału!

Na Mazowszu ruszył „Pilotażowy program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej 
u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”. Miernikiem sukcesu przedsięwzię-
cia ma być odsetek osób, u których wystąpił kolejny zawał, a działania kierowane są 
do 3369 pacjentów oddziałów kardiologicznych mazowieckich szpitali: 
•	 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu – 412 pacjentów, 
•	 Szpital Kolejowy SPZOZ im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – 84 pacjentów,
•	 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

„MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie – 136 pacjentów,  
•	 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. – 491 pacjentów,
•	 Mazowiecki Szpital Bródnowski  Sp. z o.o. – 582 pacjentów, 
•	 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – 100 pacjentów,
•	 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS SPZOZ w Warszawie 

– 50 pacjentów,
•	 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 446 pacjentów, 
•	 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa 

Psarskiego w Ostrołęce – 443 pacjentów,
•	 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 625 pacjentów.

Dlaczego serce jest tak ważne?

Wielkością przypomina zaciśniętą pięść dorosłego człowieka. Niby nic wielkiego. 
A jednak, to życiodajna pompa organizmu, która jest częścią dużo bardziej skompli-
kowanego mechanizmu, jakim jest układ krążenia. Ten najważniejszy mięsień nasze-
go ciała waży około 300 g (przyjmuje się, że 0,4 proc. masy ciała). Od niego odchodzą 
naczynia krwionośne, którymi wpływa i  wypływa krew, umożliwiając dostarczenie 
tlenu i substancji odżywczych do wszystkich organów oraz usuwając z nich produkty 
szkodliwe. W ciągu minuty przepływa przez niego około 250 ml krwi (4 proc. objęto-
ści krwi krążącej), a pracuje przecież całą dobę, bez wytchnienia. 

Uwaga zawał!

W  przypadku zawału ważna jest błyskawiczna 
reakcja. Dlatego zanim pacjent trafi do szpitala, 
należy udzielić mu pomocy. Ból jest dla chorego 
wielkim wstrząsem, spada ciśnienie i  nasilają się 
zaburzenia przepływu krwi przez narządy we-
wnętrzne. W oczekiwaniu na lekarza należy cho-
rego bardzo delikatnie ułożyć w  pozycji odcią-
żającej serce, z  lekko podwyższonym tułowiem. 
Bardzo ważne jest, aby ułatwić mu oddychanie 
– otworzyć okno, poluźnić ubranie. Należy uspo-
koić chorego, ponieważ silny lęk tylko pogarsza 
sprawę. Pamiętajmy: 
•	 u  pacjenta z  zawałem serca absolutnie nie 

wolno stosować pozycji wykonywanej jak 
przy normalnym wstrząsie – omdleniu,

•	 nie wolno kłaść chorego płasko z podniesio-
nymi do góry nogami,

•	 pierwsza pomoc świadków ocala człowieko-
wi życie.

Na efekty trzeba zapracować

Trwały sukces, uniknięcie powikłań, poprawa sprawności wydolności 
fizycznej wymagają różnych form terapii, które obejmują:
•	 zaprzestanie palenia,
•	 skuteczne leczenie cukrzycy,
•	 odpowiednie leczenie nadciśnienia,
•	 utrzymanie niskich wartości cholesterolu,
•	 normalizację masy ciała,
•	 unikanie stresów, 
•	 aktywność fizyczną (niezbyt obciążające ćwiczenia),
•	 odpowiednią dietę (mało czerwonego mięsa i tłuszczów zwie-

rzęcych, dużo ryb morskich i warzyw).
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