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W East Midlands, jak co 4 lata, od-
będą się wybory do rad hrabstw.
Wybranych ma zostać 64 radnych
w Derbyshire County Council, 70
radnych w Lincolnshire County Co-
uncil, 66 radnych w Nottingham-
shire County Council i 55 radnych
w Leicestershire County Council. 

Rady hrabstw podejmują decyzje
dotyczące szkolnictwa, transportu,
opieki społecznej, bezpieczeństwa
publicznego i gospodarowania od-
padami, a co najważniejsze – usta-
lają i zatwierdzają budżet na
szczeblu lokalnym.

W Nottinghamshire, Lincolnshire,
Derbyshire czy Leicestershire i Ru-
tland wybierany będzie Police and
Crime Commissioner (PCC).
Wybór odpowiedniego kandydata
na to stanowisko jest szczególnie
ważny, ponieważ PCC ustala prio-
rytety dla policji w danym hrab-
stwie, odpowiada na potrzeby
społeczności oraz określa budżet.

To od niego zależy, jaka kwota z
council tax przeznaczona będzie na
działania policji. PCC współpracuje
z młodymi ludźmi, z różnego ro-
dzaju organizacjami (np. Violence
Reduction Unit) i ze społeczno-
ściami lokalnymi w celu ogranicze-
nia przemocy, zapobiegania
przestępczości (w tym incydentów
z nienawiści, oszustw interneto-
wych, itp.), wspierania ofiar,
ochrony młodzieży i szczególnie
narażonych na skrzywdzenie doro-
słych. 

Wyborca na karcie do głosowania
może zaznaczyć nazwiska dwóch
kandydatów – kandydata, którego
preferuje (tzw. pierwsza preferen-
cja), oraz kandydata dodatkowego
(tzw. druga preferencja). Najpierw
zliczane są głosy na kandydatów
preferowanych, ale jeśli żaden nie
osiągnie większości (ponad 50%),
liczone są głosy dodatkowe (od-
dane na dwóch najlepszych kandy-
datów). Wybory wygrywa – rzecz

jasna – osoba z największą ilością
głosów. 

Aby wziąć udział w wyborach, na-
leży zarejestrować się do 19 kwiet-
nia 2021 roku  – dotyczy to osób,
które wcześniej się nie rejestrowały.
Można to zrobić przez Internet:
www.gov.uk/register-to-vote.
Osoby, które chciałyby oddać głos
drogą pocztową, powinny zgłosić
taką chęć do 20 kwietnia.

W lokalach wyborczych będą obo-
wiązywać zasady dystansu społecz-
nego. Wyborcy proszeni są o
noszenie maseczek i używanie
środka dezynfekującego do rąk
przy wejściu do budynku. Warto
wziąć własny długopis lub ołówek.
Kabiny wyborcze będą regularnie
odkażane. Powyższe zasady mogą
wpłynąć na długość oczekiwania na
oddanie głosu, ale każdy, kto stanie
w kolejce przed godziną 22, nadal
będzie mógł głosować.
n NKZ

WYBORY LOKALNE TUŻ TUŻ
Wybory lokalne miały odbyć się 7 maja 2020 roku, ale – z powodu pandemii koronawirusa – zostały prze-
łożone na 6 maja 2021 roku (czwartek). Obywatele Unii Europejskiej mogą wziąć w nich udział.

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, 
ciepła, optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość, 

w okresie trudnym, wypełnionym niepewnością i tęsknotą
za bliskimi, życzy naszym czytelnikom

Redakcja East Midlands po Polsku
oraz Zespół SPS

Cieszymy się, że w tym roku towarzyszymy naszym czytelnikom na Święta 
Wielkanocne. Rok temu zawiesiliśmy wydawanie naszego miesięcznika. 

Powróciliśmy w lipcu 2020.  
Biuro SPS (wydawcy EMpP) wróciło do normalnej działalności 

w połowie sierpnia i od tego czasu bezpłatnie pomagamy osobom w potrzebie.

29 marca rząd UK wprowadzi
kary w wysokości £5000 dla
osób podejmujących podróże za
granicę bez ważnego powodu.
Tego właśnie dnia kończy się
nakaz pozostania w domu.
Wcześniej nie można było po-
dróżować za granicę bez do-
brego powodu w ramach tego
nakazu.  Po jego wygaszeniu 29
marca w życie wchodzi regula-
cja odnosząca się specyficznie
do podróży międzynarodowych.

Według planu wychodzenia z
lockdownu, ogłoszonego przez
premiera Johnsona 22 lutego,
obowiązuje zakaz podróży mię-
dzynarodowych do 17 maja.
Aczkolwiek biorąc pod uwagę
drastyczny wzrost liczby osób
zakażonych oraz powolne tempo
szczepień w krajach Unii Euro-
pejskiej, rząd brytyjski rozważa
opcję wprowadzenia zmian w
planie luzowania restrykcji.
Jeśli sytuacja w Europie i na

świecie nie ulegnie poprawie, to
zakaz podróży międzynarodo-
wych nie zakończy się 17 maja,
ale zostanie przedłużony do
końca czerwca a może i do zimy.
Politycy już zachęcają miesz-
kańców UK do realizowania
urlopów w kraju.  

12 kwietnia zostanie poddana
ocenie sytuacja w UK i na świe-
cie.  Najprawdopodobniej wtedy
wejdzie w życie system świateł
ruchu drogowego lub różnych
poziomów ryzyka.  Czerwone
światło otrzymają podróżni z
krajów o wysokiej zachorowal-
ności na COVID-19.  Ci będą
musieli odbyć kwarantannę w
wyznaczonych przez rząd hote-
lach (pobyt opłacają z własnej
kieszeni).  Zielone światło otrzy-
mają podróżni z krajów o niskiej
zachorowalności.  Jeszcze nie
podjęto decyzji o  restrykcjach,
jakim będą musieli poddać się
po powrocie.

Beata Polanowska

Ciąg dalszy na str. 8
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The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charyta-
tywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług.  Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach któ-
rego pomagamy naszym użyt-
kownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach  życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, któ-
rych nagła choroba pozbawiła
możliwości pracy zarobkowej,
oraz osoby, które padły ofiarą
oszustwa i zostały zostawione
same sobie bez środków do

życia. Pomagamy samotnym
matkom i ojcom. Prowadzimy
bank żywności.  W SPS mają
miejsce kursy języka angiel-
skiego i komputerowe, które edu-
kują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wo-
lontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedsta-
wienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publiku-
jemy miesięcznik East Midlands
po Polsku. 

Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użyt-
kowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

stępniony przez PayPal), dzięki
któremu można bezpiecznie
wpłacić na nasze konto bankowe
dowolną kwotę.  Wesprzyj nas,
jeśli możesz. A na dorocznym
zebraniu walnym SPS można do-
wiedzieć się, jak zarządzamy na-
szymi finansami.  Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.  
n

POMóŻ SPS POMAGAĆ

Drodzy Czytelnicy,

Przygotowujemy się już do na-
szych drugich świąt Wielkanoc-
nych podczas pandemii. 
W Wielkiej Brytanii ilość osób za-
rażających się koronawirusem
spada, miejmy nadzieję, że wy-
chodzimy z trzeciego lockdownu.
Liczba osób zaszczepionych
wzrasta z każdym dniem.  Ośrodki
szczepień, takie jak ten 
w Nottingham na Forest Recre-
ation Ground, szczepią około 800
osób dziennie, w maju ta liczba
wrośnie do 1500.

Obostrzenia przypadające na
pierwszy weekend kwietnia nie
pozwolą nam na spędzenie Wiel-
kanocy w gronie innym niż nasi
domownicy.

Od 29 marca będziemy mogli
spotykać się na zewnątrz w grupie
do 6 osób lub w gronie dwóch ro-
dzin.  Niestety nie możemy się
jeszcze odwiedzać w domach ale
możemy organizować dzienne
wycieczki.  Skończy się nakaz po-
zostania w domach.  ‘Stay at
home’ zostaje zastąpione ‘stay
local’, czyli pozostańmy w środo-
wisku lokalnym.

Następną ważną datą będzie 12
kwietnia.  Jeśli Covidowe staty-
styki pozwolą, to wtedy przej-
dziemy na kolejny etap
wychodzenia z lockdownu.  W po-
przednim wydaniu zamieściliśmy
dokładną listę luzowania restryk-
cji, jakie będą obowiązywać do
21 czerwca.

Osobiście żałuję, że nie mogę spę-
dzić Wielkanocy z rodziną w Pol-
sce.  Chcę mocno wierzyć, że
kolejne Święta Wielkanocne będą
już normalne i że dojadę na nie do
kraju.

Życzę naszym czytelnikom, żeby-
śmy wszyscy byli zdrowi i dobrej
myśli na nadchodzące święta oraz
na najbliższe tygodnie.  W chwili
obecnej trudno jest planować na
okres dłuższy niż tygodnie.  Za-
praszamy do lektury 165. wyda-
nia East Midlands po Polsku.

Beata Polanowska

Okres przejściowy, w czasie któ-
rego w Wielkiej Brytanii obowiązy-
wały unijne prawa, skończył się 31
grudnia 2020 r.  

Obywatele Unii Europejskiej, aby
pozostać w Wielkiej Brytanii,
muszą wnioskować o settled status.
Proces wnioskowania będzie
otwarty do końca czerwca 2021
roku. 

Wniosek mogą złożyć tylko osoby,
które do końca okresu przejścio-
wego, tj. 31 grudnia 2020 roku, za-

mieszkiwały terytorium Wielkiej
Brytanii, oraz ich rodziny. 

Biuro SPS pomaga w procesie
wnioskowania o settled status. Pro-
simy o umawianie się z nami jak
najszybciej, tym bardziej, że 
w razie ewentualnych problemów
(gdy, na przykład, Home Office po-
prosi o materiały dowodowe) jest
sporo czasu na bezstresowe ich roz-
wiązanie.

Settled status w przypadku osób,
które uzyskały wcześniej pre-set-

tled status, nie jest przyznawany au-
tomatycznie! Osoby, które miesz-
kają w Wielkiej Brytanii już ponad
5 lat, a wcześniej aplikowały o pre-
settled status, muszą wnioskować
po raz kolejny o settled status. 

co zabrać na spotkanie?
Potrzebny jest paszport (lub dowód
osobisty, ale w przypadku tego do-
kumentu należy liczyć się z ko-
niecznością wysłania go do Home
Office, we własnym zakresie, po
zakończeniu procesu aplikacji),
numer NI (tzw. NINo), numer tele-

fonu, dostęp do swojej skrzynki
poczty elektronicznej, dla dzieci –
akty urodzenia, nie trzeba tłuma-
czyć polskich dokumentów. Oso-
bom nie posiadającym skrzynek
mailowych pomożemy w założeniu
darmowego konta na potrzeby
wnioskowania.  

Już dziś umów się na spotkanie do
naszego doradcy, pisząc na adres
help@empp.co.uk. Można też wy-
słać SMS pod numer 0737 514 69
35. 
n

BEZPłATNiE POMAGAMY W APLiKOWANiU O STATUS OSiEdLEńcA 

Uwaga!
W dniach 6-8 kwietnia 2021 roku

biuro SPS będzie nieczynne. 
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ELEKTRYcZNE HULAJNOGi

dOcENiONY PRZEZ PRAcOWNiKóW
Co roku pracownicy NHS wypeł-
niają ankietę dotyczącą warunków
swojej pracy. W 2020 roku wska-
zali, że najlepiej pracuje im się
m.in. w Sherwood Forest Hospitals.
Sieć szpitali, które znajdują się w
Newark, Mansfield i Sutton-in-
Ashfield, zajęła wysokie 3 miejsce
w notowaniu ogólnokrajowym 
i 1 w regionie Midlands (po raz
trzeci z rzędu).  

Szef Sherwood Forest Hospitals,
Richard Mitchell, wyraził dumę z
osiągniętych wyników i dodał: „To
dobra wiadomość także dla pacjen-
tów i całej społeczności. Wiemy, że
słuchanie pracowników, wspieranie
ich i włączanie w proces podejmo-
wania decyzji przekłada się na lep-
szą opiekę dla naszych pacjentów”.
Według ankiety, sieć szpitali zajęła
także najlepsze miejsce wśród
wszystkich placówek NHS, jeśli

chodzi o aktywne reagowanie na
zgłaszane przez pracowników
uwagi, 3 miejsce, jeśli chodzi o ja-
kość opieki i 4 jeśli chodzi o pracę
zespołową. Tym samym nie dziwi
zajęcie przez szpitale 3 pozycji,
jeśli chodzi o liczbę pracowników,
którzy poleciliby swoje miejsce
pracy innym.

Zadowolenia z osiągniętego wy-
niku nie kryła też dyrektor Emma

Challans: „Cały czas pomagamy
naszym pracownikom, dbając o ich
morale i dobrobyt, co sprawia, że
czują się – co pokazała ankieta –
dobrze i bezpiecznie. Dziękuję im,
a także naszym wolontariuszom 
i partnerom, za zaangażowanie.
Naszą misją pozostaje zapewnianie
opieki medycznej na najwyższym
poziomie.” 
n NKZ

Hulajnogi elektryczne stają się
coraz bardziej popularne wśród
mieszkańców europejskich miast.
Jednak w Wielkiej Brytanii, póki
co, nie można poruszać się za ich
pomocą po publicznych drogach,
chyba że są... wypożyczone.

Pod koniec października zeszłego
roku w Nottingham ruszył program,
dzięki któremu można wypożyczyć
e-hulajnogę w celu poruszania się
za jej pomocą po mieście (a dokład-
niej w granicach Nottingham City
Council). Program pilotowany jest
przez Ministerstwo Transportu, 
a obsługiwany przez firmę Wind
Mobility i obejmuje krótko i długo-
terminowy wynajem urządzeń. 

Z pierwszej opcji, a więc z wy-
najmu krótkoterminowego, mogą
korzystać wszyscy chętni, którzy
ukończyli 16 lat i posiadają przy-
najmniej tymczasowe prawo jazdy
(provisional driving licence). Mi-
nuta korzystania z elektrycznej hu-
lajnogi kosztuje 12 pensów. Chętni
muszą zainstalować na swoim tele-
fonie aplikację Wind Mobility. Po
otwarciu aplikacji wystarczy zeska-
nować kod QR urządzenia, żeby po
chwili móc ruszyć w drogę.
Wszystko odbywa się bezgotów-
kowo i bez konieczności wpłacania
jakiegokolwiek depozytu. 

Druga opcja skierowana jest do
osób pracujących w kluczowych
dla gospodarki sektorach (tzw. key
workers). Przez 12 miesięcy mogą
oni korzystać ze sprzętu płacąc abo-
nament w wysokości 30 funtów
miesięcznie, w co wliczony jest wy-
magany serwis. Chętni, oprócz e-
hulajnogi, wypożyczają kask i
specjalny kabel umożliwiający jej
ładowanie zarówno w domu, jak i
w pracy. 

Urządzenia są względnie bez-
pieczne. Wyposażone są w światła,
dzwonek, kask i miejsce, w którym
można przymocować swój telefon
komórkowy. Należy jednak zazna-
czyć, że hulajnogą elektryczną na-

leży poruszać się po drogach rowe-
rowych – jeśli są dostępne. Nie na-
leży korzystać z chodników, ani z
dróg, na których pojazdy mogą po-
ruszać się szybciej niż 30 mil na go-
dzinę.

Ministerstwo Transportu tłumaczy,
że program ma na celu zbadanie
wpływu elektrycznych hulajnóg na
życie w mieście. Dopiero gdy bę-
dzie wiadomo, jak hulajnogi są uży-
wane, oraz jakie są ich wady 
i zalety, rząd będzie mógł zdecydo-
wać, czy w pełni je zalegalizować 
i jakie zasady wprowadzić dla 
e-kierowców.
n NKZ

4 marca w Arnold odsłonięty został
kamień pamiątkowy poświęcony
mieszkańcom gminy Gedling, któ-
rzy zmarli podczas pandemii koro-
nawirusa. W połowie lutego Rada
Gminy zorganizowała milczącą
manifestację dla  ich upamiętnienia. 

Kamień pamiątkowy, znajdujący
się przy Eagle Square w pobliżu
centrum Arnold, został odsłonięty
przez radnych Johna Clarke’a i Mi-
chaela Payne’a. Projektantem i wy-

konawcą pomnika była miejscowa
firma kamieniarska, D&M Monu-
mental Masons. Na kamieniu wy-
ryte zostały słowa Sir Toma
Moore’a (Kapitana Toma), który w
pierwszych miesiącach pandemii
stał się symbolem nadziei i zebrał
ponad 30 milionów funtów na rzecz
NHS. Napis mówi: „Tomorrow will
be a better day” (Jutro będzie lepszy
dzień). Poniżej widnieje podzięko-
wanie dla pracowników NHS i pra-
cowników sektorów kluczowych

dla gospodarki za ich poświęcenie
w walce z pandemią.

Radny John Clarke powiedział po
odsłonięciu: „Nie możemy nigdy
zapomnieć tragedii spowodowanej
przez pandemię. Chcieliśmy stwo-
rzyć coś, co przypomni ludziom, że
jest przysłowiowe światełko na
końcu tunelu i że któregoś dnia
pandemia będzie tylko odległym
wspomnieniem”.
n ES

ARNOLd UPAMięTNiA OfiARY KORONAWiRUSA
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Maseczka za £1
5 sztuk za £3

- 100% bawełny, 2 warstwy
- rozmiar uniwersalny
- białe, bez wzorków
- idealne do szkoły

Maseczki można kupić
od poniedziałku do czwartku

w godz. 10-16.30 
w biurze SPS

(Tennyson, Forest Road West, NG7 4EP)

GdZiE JEST BANKSY?

W połowie października zeszłego
roku Nottingham borykało się z
jednym z najwyższych wskaźników
infekcji koronawirusem w UK.
Kiedy na ścianie małego salonu ko-
smetycznego przy Rothesay Ave-
nue (Lenton)  pojawił się mural w
stylu słynnego, anonimowego arty-
sty ulicznego, Banksy’ego, w mie-
ście zawrzało. Władze miasta,
mimo wstępnej niepewności co do
autorstwa, przykryły graffiti prze-
zroczystym plastikowym ekranem
ochronnym aby zapobiec próbom
jego zniszczenia. Jak się wkrótce
okazało, była to słuszna decyzja –
wandale usiłowali zamalować
mural co najmniej dwukrotnie.

Początkowo do autorstwa graffiti
przyznał się artysta z Birmingham
o pseudonimie Itchers. Jednak
kiedy Banksy opublikował zdjęcia
muralu na swoim profilu Instagram,
uznane to zostało za oficjalne po-
twierdzenie autorstwa i wywołało
w Nottingham wielką falę entuzja-
zmu. „Był to promień światła w
czasie lockdownu, coś, z czego
Nottingham mogło być dumne” –
wspomina Ian Clayton, mieszka-
niec Wollaton.

Mural, przedstawiający dziew-
czynkę używającą oponę rowerową
jako hula-hoop, z przypiętym do
pobliskiego słupa zdezelowanym
rowerem bez tylnego koła, został
szybko zinterpretowany jako ukłon
w stronę historycznego przemysłu
w Nottingham. Rose Kirlew, która
wychowała się w tej dzielnicy, po-
wiedziała: „Mój tata był brygadzi-
stą w pobliskiej fabryce rowerów
Raleigh. Widząc tutaj tę grafikę, po-
czułam ciepło na sercu.” Róg Ro-
thesay Avenue i Ilkeston Road, z
Banksym na ścianie, stał się miej-
scem tłumnie odwiedzanym. Na
możliwość zrobienia zdjęcia często
trzeba było czekać w długiej ko-
lejce. 

Niemal w tym samym czasie za-
częły krążyć słuchy, że mural ma
zostać przeniesiony. Mowa była o
świeżo wyremontowanym Nottin-
gham Castle, gdzie „Banksy” byłby
zabezpieczony przed wandalami i

udostępniony odwiedzającym. Jed-
nak nagłe usunięcie "dziewczynki z
hula-hoop" było zaskoczeniem. 17
lutego, we wczesnych godzinach
porannych, kawałek ściany z mura-
lem został wycięty. Było to niespo-
dzianką nawet dla wynajmującej
pomieszczenie właścicielki salonu
kosmetycznego, na którego ścianie
znajdowało się graffiti.

Jak się wkrótce okazało, właściciel
budynku sprzedał mural kolekcjo-
nerowi sztuki z Essex za sześciocy-
frową kwotę. John Brandler,
prowadzacy Brandler Galleries w
Brentwood, w wywiadzie z BBC
stwierdził, że działał w celu
ochrony muralu, który, jak powie-
dział, zaczął być niszczony przez
pleśń za plastikowym ekranem za-
instalowanym przez Radę Miasta
Nottingham. 

Lokalni mieszkańcy mieli mieszane
uczucia. Z jednej strony uznali
prawo właściciela budynku do
sprzedaży muralu. Z drugiej jednak
twierdzili, że okolica straciła coś
wyjątkowego. Laura Rodgers z
Hyson Green oburzyła się: „To ab-
solutnie obrzydliwe - ta sztuka była
dla mieszkańców Nottingham. To
nie jest przeznaczone dla galerii
sztuki, ale dla ulicy. Powinno zostać
tutaj. Było to pewnego rodzaju roz-
poznanie przez artystę biednego re-
jonu i miało dla nas wielkie
znaczenie.”

John Brandler, który jest posiada-
czem innych prac Banksy'ego,
przyznał, że był zaskoczony reak-
cją, z jaką spotkał się w Nottin-
gham. Wyznał, że otrzymał
„wypełnione nienawiścią e-maile”
od około 20 do 30 osób, co mu sie
nigdy przedtem nie zdarzyło. Dodał
też: „Zachowuję mural, odnawiam
go ogromnym kosztem –  ile osób
narzekających dołożyłoby się z
własnej kieszeni? Nottingham
miało okazję go kupić.”

To, co zdenerwowało wielu miesz-
kańców miasta, to fakt, że Banksy
najwyraźniej starannie wybrał loka-
lizację. Mieszkaniec West Bridg-
ford, Nigel King, powiedział BBC:
„To odwrócenie legendy Robin
Hooda – okradziono ludzi z czegoś

niezwykle cennego i przekazano to
bogatym”.

Lilian Greenwood, miejscowa par-
lamentarzystka, również wyraziła
swoje rozczarowanie, mówiąc, że
była „zdruzgotana” słysząc, że usu-
nięto Banksy'ego. Powiedziała:
„Gdyby właściciele poprosili mnie
o pomoc, z pewnością zrobiłabym
wszystko, co w mojej mocy, aby za-
trzymać mural tutaj, w Nottin-
gham”.

Rada miejska twierdzi, że próbo-
wała zabezpieczyć dzieło, ale
„opcje zostały wyczerpane”, więc
decyzję pozostawiono właścicie-
lowi nieruchomości. Jednak, jak
twierdzą władze miasta, nie były
one świadome planów przeniesie-
nia muralu poza Nottingham. Wła-
ściciel budynku, który pragnie
zachowac anonimowość, oświad-
czył przez rzecznika, że „bardzo się
starał” przekazać mural lokalnie.
Jednak szacowany koszt usunięcia
go ze ściany okazał się zbyt wysoki
dla lokalnych organizacji.

Redaktor artystyczny BBC, Will
Gompertz, podkreślił, że poprzez
przeniesie  dzieła Banksy'ego coś
zaginęło –  nie tylko z miasta, ale
też z samej sztuki. Powiedział: „W
ten sposób znaczenie muralu zo-
stało znacznie umniejszone, ponie-
waż  był on tak specyficzny dla
miejsca, w którym powstał, ponie-
waż był powiązany z rowerem przy
słupie i historią Nottingham, był
odpowiedni w tym miejscu. Prze-
niesiony w inne miejsce nie wyraża
już  tego samego i myślę, że jest
mniej wart. Nie jest bezwarto-
ściowy, ale jest wart mniej”.

Od początku lat 90 ponad 60 dzieł
sztuki ulicznej zostało przypisa-
nych Banksy’emu. Wartość tych,
które były sprzedane, wynosi mi-
liony funtów. Jednak od prawie 30
lat Banksy pozostaje nieuchwytny i
trwają ciągłe spekulacje co do jego
tożsamości. Wśród słynnych osób
podejrzewanych o ukrywanie się za
pseudonimem „Banksy” są między
innymi Neil Buchanan, były pre-
zenter „Art Attack” i 3D z „Massive
Attack”.
n  

Ewa Sosnowska
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Z okazji 

Polish Heritage Days

(1-2 maja 2021)

zapraszamy na stronę

www.empp.co.uk,

na której zaprezentujemy 

wycinki z powojennego życia 

wybranych postaci 

Polonii w Nottingham.

Przed rozpoczęciem każdego no-
wego roku podatkowego, który
przypada na 6 kwietnia, brytyjski
minister finansów ogłasza budżet
określający wyznaczniki polityki fi-
nansowej rządu UK na najbliższe
lata.  Obecny minister finansów
Rishi Sunak, piastujący stanowisko
od lutego 2020, od początku swojej
kariery boryka się przede wszyst-
kim z walką z pandemią i ratowa-
niem mocno ograniczonej 
w rozwoju gospodarki kraju.  Dla-
tego też budżet 2021 nie wnosi
większych zmian do polityki już
prowadzonej i raczej spełnia ocze-
kiwania społeczeństwa.  Skupia się
na obowiązujących podczas pande-
mii priorytetach, czyli na akcji
szczepień, finansowej stabilizacji
mieszkańców UK w dobie gospo-
darczego zastoju, ochronie brytyj-
skiej przedsiębiorczości oraz na
kładzeniu podwalin do wdrażania w
życie działań redukujących zadłu-
żenie kraju.

Obecny budżet jest drugim w karie-
rze Rishi Sunaka, względnie 
młodego, aczkolwiek dobrze odnaj-
dującego się w swojej roli ministra
finansów.  Z powodu dramatycznie
zmieniającej się sytuacji,  za jego
kadencji  miało miejsce już 15  wy-
stąpień komunikujących podejmo-
wane przez rząd decyzje finansowe
w związku z kryzysem wywołanym
przez szerzenie się koronawirusa.

Zadłużenie skarbu państwa osią-
gnęło poziom najwyższy w historii
UK poza okresem konfliktów
zbrojnych.  Ekonomia zmalała o
10%, jest to największe skurczenie
od ponad 300 lat.  Aczkolwiek, eks-
perci uważają, że po zakończeniu
pandemii, wejdzie na tory szyb-
kiego rozwoju, w tempie najwięk-
szym od II Wojny Światowej.  

W budżecie 2021 Sunak ogłosił
przedłużenie szczodrego programu
wsparcia dla mieszkańców UK
podczas walki z pandemią ale jed-
nocześnie ogłosił zwiększenie po-
datków, jakiego kraj nie widział od
1993 r.   

Zapomoga furlough będzie do-
stępna do końca września 2021.  Do
końca czerwca rząd będzie opłacał
80% zapomogi.  W lipcu praco-
dawca będzie musiał dopłacić
10%, a w sierpniu i wrześniu 20%.
Pracodawca jest odpowiedzialny za
opłacanie składek ubezpieczenio-
wych oraz podatku.

Przedłużony zostanie okres przy-
znawania grantów dla osób samo-
zatrudnionych, pokryje 80%
dochodu do wysokości £2500.

Podwyżka w wysokości zasiłku
Universal Credit o £20 będzie wy-
płacana do końca września 2021.

Osoby pobierające Working Tax
Credit otrzymają jednorazową wy-
płatę w wysokości £500.

Nowością będzie zamrożenie 
Personal Allowance, czyli części
naszych zarobków, z której nie od-
prowadzamy składek ubezpiecze-
niowych oraz opodatkowania (tzw.
kwoty wolnej od podatku).  Zamro-
żenie nastąpi za rok, czyli 
od 6 kwietnia 2022.  Wprowadzenie
zmian w 2021 r. jest już niemoż-
liwe, ponieważ systemy kompute-
rowe wykorzystywane do
księgowości, zostały zaprogramo-
wane do kalkulowania Personal Al-
lowance według zasad wcześniej
ogłaszanych.  Zatem w kwietniu
2021 Personal Allowance wzrośnie
do £12 570 i pozostanie na tej wy-
sokości przez 5 lat do kwietnia
2026 r.  Oznacza to, że – biorąc pod
uwagę inflację –  faktyczna wyso-
kość naszego dochodu ulegnie
zmniejszeniu.  Opodatkowanie do-
chodu powyżej Personal Allowance
wynosi 20%, przechodzi do 40% 
w przypadku osób zarabiających
ponad £50 000 rocznie.  Obciążenie
to będzie najbardziej zauważalne
dla osób o średnich dochodach.

Podobnie będzie z opodatkowa-
niem dochodów w wysokości 40%.
Próg dolny, od którego rozpoczyna
się opodatkowanie 40% wzrośnie
do £50 270 w kwietniu 2021 i po-
zostanie bez zmian przez kolejne 
5 lat.  Szacuje się, że zamrożenie
obu progów podatkowych (pułapu
dolnego i górnego)  przyniesie skar-
bówce £8bln za każdy rok przez 
5 lat.

Nastąpi zwiększenie podatku kor-
poracyjnego z 19,5% do 25% od
dochodu  powyżej kwoty £250 000
od kwietnia 2023.  Będzie to pierw-
sze większe opodatkowanie do-
chodu firm od roku 1974.  Sunak
twierdzi, że ta zmiana uderzy
przede wszystkim w te firmy, które
dobrze sobie radziły podczas lock-
downu.  Nie będzie obowiązywać
w 2021, ani w kolejnym roku, czyli
firmy mają trochę czasu, by się
przygotować do zwiększonego opo-
datkowania.

Rząd łącznie wyda £407 bln na
walkę z pandemią.  Optymistycz-
nie, minister finansów nie zaplano-
wał podobnych wydatków na lata
kolejne po 2021-22, z wyjątkiem
budżetu na akcje szczepień.  Ku
rozczarowaniu wielu osób, nie
przedstawił planu wsparcia dla
NHS, kiedy brytyjska służba zdro-
wia rozpocznie nadrabianie zale-
głości i otaczanie opieką osób,
których choroby lub inne problemy

zdrowotne zostały zaniedbane pod-
czas walki z pandemią. 

Nie przedstawiono także planu po-
mocy dla szkolnictwa na proces
nadrabiania zaległości powstałych
podczas prowadzenia zajęć domo-
wych w trybie on-line.  Niektórzy
uczniowie potrzebują dodatkowych
zajęć, by nadrobić straty i znaleźć
się na poziomie właściwym dla
danej grupy wiekowej.

Minister ogłosił także, że mini-
malna stawka godzinowa, czyli mi-
nimum wage, wzrośnie w kwietniu
2021 do £8,91.  Akcyza na paliwo
oraz alkohol zostanie zamrożona na
kolejny rok.  Niestety podwyżce
ulegnie podatek miejski, czyli co-
uncil tax.  Limit transakcji typu
contactless z wykorzystaniem karty
płatności wzrośnie z £30 do £100 
w ciągu 2021.  

£19 mln zostało przeznaczone na
pomoc ofiarom przemocy domo-
wej. Wsparcie otrzymają projekty
mające na celu ochronę środowiska.

Zostaną uruchomione strefy bez-
cłowe na lotniku East Midlands, w
portach Felixstowe i Harwich oraz
6 innych regionach w Anglii.
Utrzyma się zmniejszony VAT dla
sektora turystycznego.

Wejdzie na rynek program ochrony
kredytów mieszkaniowych. Na-
bywcy będą musieli zgromadzić de-
pozyt w wysokości zaledwie 5%
wartości nieruchomości w cenie do
£600 000.   

Wielu komentatorów z rozczarowa-
niem zauważyło, że nie nałożono
zwiększonego opodatkowania na
firmy prowadzące sprzedaż on-line,
które sobie dobrze radziły podczas
lockdownów.

Podsumowując ogłoszenia finan-
sowe Rishi Sunaka, możemy się
cieszyć, że roztoczone zostało opie-
kuńcze ramię rządu i przedłużono
ochronę dochodów mieszkańców
UK do września.  Aczkolwiek,
widać też determinację do rozpo-
częcia nowych działań popande-
micznych, które mają na celu
redukcję zadłużenia państwa oraz
rozruszanie gospodarki.  Biorąc pod
uwagę Brexit, o którym niewiele się
mówi ze względu na dominowanie
tematu pandemii, kolejne lata mogą
się okazać wyjątkowo chude. 
n

BUdŻET 2021
Beata Polanowska

The Signpost to Polish Success 
poszukuje wolontariusza do prowadzenia zajęć 

z języka angielskiego (on-line) na poziomie początkującym.
Więcej informacji: volunteering@empp.co.uk

Szanowni Państwo!

Biuro The Signpost to Polish Success pozostaje otwarte.
Wiemy, że nie zawsze można się do nas dodzwonić, nasze linie
telefoniczne są często zajęte.  Prosimy kontaktować się z nami
przez wysłanie e-maila (help@empp.co.uk) - nasza skrzynka 

e-mailowa monitorowana jest przez cały zespół SPS.



Spis powszechny to badanie statystyczne
przeprowadzane raz na dziesięć lat, które daje
najdokładniejszy obraz wszystkich osób i go-
spodarstw domowych w Anglii i Walii. 

Spis ma na celu wskazanie obszarów ubóstwa
i składu etnicznego społeczeństwa, oraz do-
starczenie informacji o obecnych warunkach
życia, zdrowia, edukacji i pracy, którą wyko-
nują ludzie. Uzyskane dane  pomogą plano-
wać i finansować usługi w zakresie
mieszkalnictwa, świadczeń socjalnych oraz
kształtować politykę rządu na szczeblu lokal-
nym i na poziomie krajowym przez nadcho-
dzące lata. 

Trzeba wypełnić
Wypełnienie kwestionariusza powszechnego
spisu ludności jest wymogiem prawnym. Po-
danie nieprawdziwych informacji lub niewy-
pełnienie formularza może skutkować karą
grzywny w wysokości do 1000 funtów. Nie
dotyczy to jednak kilku pytań, które są wy-
raźnie oznaczone jako nieobowiązkowe. 

Bariera językowa
Kwestionariusz dostępny jest tylko w języku
angielskim. Osoby potrzebujące pomocy,
mogą skorzystać z asysty osób trzecich. Do-
stępna jest telefoniczna infolinia językowa
(bezpłatny numer 0800 587 2021).  Jeśli ktoś

zdecyduje się na użycie internetowych narzę-
dzi służących do tłumaczenia zawartości
stron internetowych, powinien pamiętać, 
że pytania kwestionariusza mogą być przetłu-
maczone niepoprawnie. Lepiej skorzystać z
oficjalnego dokumentu w języku polskim,
który tłumaczy krok po kroku, jak wypełnić
formularz. Dokument ten, dostępny w forma-
cie PDF, można znaleźć pod adresem:
https://census.gov.uk/assets/Polish-House-
hold-Questionnaire-guidance-booklet-if-you-
live-in-England.pdf

chcę skorzystać z internetu
Żeby wypełnić kwestionariusz on-line, należy
przygotować swój unikatowy kod dostępu,
podany w przesłanym pocztą piśmie. Kod
składa się z 16 liter i cyfr. 

Zgubiłem swój formularz z kodem
Osoby, które zgubiły lub wyrzuciły swój for-
mularz, mogą poprosić o nowy przez Internet.
Wersję papierową można zamówić pod adre-
sem https://census.gov.uk/en/request/paper-
questionnaire/enter-address/. Ci, którzy chcą
wypełnić formularz on-line, mogą poprosić o
nowy kod dostępu pod adresem https://cen-
sus.gov.uk/en/request/access-code/enter-
address/.

Jak odesłać formularz
Wypełniony formularz wystarczy wsadzić do
załączonej koperty i włożyć do skrzynki
pocztowej. Nie potrzeba znaczka. Jeśli ktoś
zgubił kopertę, wypełniony kwestionariusz
należy odesłać na adres: FREEPOST Census
2021. 

Więcej niż 5 osób w domu
W formularzu papierowym można udzielić
informacji tylko na temat pięciu osób za-
mieszkujących dane gospodarstwo domowe.
Jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsca, musi
wystąpić o dodatkowy formularz pod adre-
sem https://census.gov.uk/en/request/continu-
ation-questionnaire/enter-address/

Kontakt telefoniczny
Aby uzyskać pomoc przez telefon, można za-
dzwonić pod bezpłatny numer 0800 141

2021, który działa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 20 i w soboty od 8 do
13. Osoby potrzebujące pomocy tłumacza po-
winny zadzwonić pod ww. numer 0800 587
2021.   

„Pomyślnie przeprowadzony spis ludności
zapewni wszystkim, od władz lokalnych po
organizacje charytatywne, możliwość świad-
czenia usług i finansowania tam, gdzie są one
najbardziej potrzebne” – powiedział Iain Bell,
przedstawiciel ONS. – Może to oznaczać, że
uruchomione zostaną, na przykład, nowe ga-
binety lekarskie, szkoły i trasy transportowe.
Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy wzięli
udział.”
n
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JESZcZE JEST cZAS
Kto jeszcze nie wypełnił specjalnego formularza w ramach spisu ludności, powinien zro-
bić to jak najszybciej. Brytyjski odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego – Office
for National Statistics – pyta wszystkich mieszkańców Anglii i Walii o to, jak wyglądało
ich życie 21 marca 2021 roku.

PRAcA i TURYSTYKA PO BREXiciE
Swobodne przemieszczanie się pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej
zakończyło się 31 grudnia 2020 roku. Obywatele UE, którzy mają przyznany settled lub
pre-settled status zachowują dotychczasowe przywileje – mogą pracować i korzystać z
opieki socjalnej czy służby zdrowia. Nie dotyczy to jednak osób, które dopiero chcą do
UK przyjechać.

Od 1 stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać
punktowy system imigracyjny (points-based
immigration system), który faworyzuje kwa-
lifikacje i kompetencje danej osoby ponad
kraj jej pochodzenia. Oznacza to, że osoby,
które chciałyby w UK uczyć się lub pracować
(a nie były rezydentami Wielkiej Brytanii
przed 31 grudnia 2020 roku) muszą spełnić
określone wymagania i przejść przez spe-
cjalne procesy
kontrolne.

Aby spełnić wa-
runki procedury
wizowej dla
wykwalifikowa-
nych pracowni-
ków, należy
udowodnić, że
otrzymało się
ofertę pracy z mi-
nimalną pensją na poziomie 25600 funtów
rocznie i że zna się język angielski na pozio-
mie średniozaawansowanym B1. Osoby
chcące pracować w NHS mogą ubiegać się o
specjalną wizę dla pracowników służby zdro-
wia. Istnieje również wiza o nazwie Global
Talent, która umożliwia najlepiej wykwalifi-
kowanym pracownikom przyjazd do UK bez
oferty pracy. Wiza ta jest przeznaczona dla
uznanych oraz przyszłych światowych lide-
rów w dziedzinach nauk ścisłych, humani-
stycznych, inżynieryjnych, sztuki (w tym
filmu, projektowania mody i architektury), a
także technologii cyfrowych.   

Możliwy jest jednak także przyjazd do Wiel-
kiej Brytanii bez wizy – w celach turystycz-
nych, odwiedzenia rodziny lub przyjaciół, w
celu odbycia konferencji lub wzięcia udziału
w krótkotrwałym kursie edukacyjnym. Pobyt
taki nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. 

Członkowie rodzin osób mieszkających na
stałe w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o

zgodę na przyjazd do UK
na podstawie specjalnej
zgody, tzw. EU Settle-
ment Scheme family
permit. Dzięki temu po-
zwoleniu można przeby-
wać w Wielkiej Brytanii
przez maksymalnie
sześć miesięcy i praco-
wać lub uczyć się. 

Jak będą wyglądały kon-
trole graniczne? Władze Zjednoczonego Kró-
lestwa zgodziły się, aby obywatele polscy bez
statusu osiedleńca mogli wjeżdżać do UK za
okazaniem dowodu osobistego do 30 wrze-
śnia 2021 roku. Tym samym, aby wjechać do
Wielkiej Brytanii od 1 października 2021
roku, potrzebny będzie ważny paszport.
Osoby posiadające settled status lub pre-set-
tled status będą mogły używać dowodu oso-
bistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii
co najmniej do 31 grudnia 2025 roku. 
n NKZ

WJAZd dO UK „NA dOWód”

- Osoby bez pre-settled lub settled status:
do 30 września 2021.

- Osoby z pre-settled lub settled status:
do 31 grudnia 2025.
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PRZEMOc dOMOWA: ZMiANY W PRAWiE
Minęły niespełna 2 miesiące od webinaru dotyczącego przemocy domowej, który zorganizowała organi-
zacja charytatywna The Signpost to Polish Success wraz z Nottinghamshire Police i Juno Women’s Aid,
lecz temat jest nadal aktualny. Okazuje się bowiem, że rząd pracuje nad wprowadzeniem poprawek do
ustawy o przemocy domowej. 

Rząd Wielkiej Brytanii szacuje, że
w latach 2018-2019 prawie 2 i pół
miliona dorosłych doświadczyło
przemocy domowej. Ponad połowę
tej liczby stanowiły kobiety. Nie-
mniej jednak, częstotliwość wystę-
powania przemocy domowej
spadła w ciągu ostatnich 14 lat z
8,9% do 6,3%. Długoterminowy
trend spadkowy może być, między
innymi, wynikiem rosnącej świa-
domości społecznej. 

Wprowadzenie poprawek do ist-
niejącej ustawy o przemocy domo-
wej ma zapewnić większą ochronę
ofiarom. Sprawcy przestaną czuć
się bezkarni. Zmiany w prawie
mogą zapobiegać przyszłym zabój-
stwom.

Nowe przepisy mają między in-
nymi wprowadzić nowy rodzaj
przestępstwa, tj. duszenie bez
skutku śmiertelnego. Do tej pory,
sprawcy dopuszczający się tego
czynu oskarżani byli najczęściej o
napaść, za co groziła im kara do 6

miesięcy pozbawienia wolności.
Poważniejsze zarzuty z reguły nie
były stawiane, ponieważ duszenie
często nie pozostawia fizycznych
śladów. W praktyce sprawcy otrzy-
mywali wyroki w zawieszeniu,
przez co część z nich czuła się bez-
karna. Teraz jakiekolwiek czynno-
ści, które mają wpływ na zdolność
oddychania ofiary, będą grozić
ograniczeniem wolności do lat 5.
Podduszenie, nawet jeśli nie ma na
celu zabójstwa, jest aktem zastra-
szania. Kobiety, bo to one w znacz-
nej większości doświadczają tej
formy terroru, opisują ją jako istny
koszmar. 

Rozszerzone zostaną również dwie
definicje przestępstw już istnieją-
cych. Do tej pory karalne było udo-
stępnienie intymnych zdjęć w
ramach przestępstwa określanego
mianem porno zemsty. Przez nie-
spełna 6 lat obowiązywania prze-
pisu skazano ponad 900 sprawców.
Teraz już samo grożenie udostęp-
nieniem tego typu treści będzie

mogło skutkować karą pozbawie-
nia wolności do 2 lat. „To ważny
moment dla kobiet doświadczają-
cych przemocy domowej, którym
grożono udostępnianiem swoich
prywatnych, intymnych zdjęć – po-
wiedział Hetti Barkworth-Nanton,
przewodniczący organizacji Re-
fuge. – Cieszymy się, że rząd do-
strzegł potrzebę pilnych zmian.
Przeprowadzona przez nas ankieta
wykazała, że aż 1 na 7 młodych
kobiet doświadczyła tego typu
szantażu, najczęściej ze strony
obecnego lub byłego partnera.”

Rząd wzmocni również ustawo-
dawstwo dotyczące kontroli i przy-
musu tak, aby osoby, które nie
mieszkają razem, były chronione.
Wiele organizacji apelowało o tego
typu zmiany, zaznaczając, że nęka-
nie i wykorzystywanie, również
ekonomiczne, często nie ustaje po-
mimo separacji partnerów. 

Poza tym, wprowadzonych zosta-
nie szereg innych zmian. W sądach

cywilnych zaczną być wykorzysty-
wane środki znane już z sądów ro-
dzinnych: dozwolone będzie
stosowanie ekranów ochronnych
lub składanie zeznań za pośrednic-
twem łączy video. Co więcej,
ofiary przemocy nie będą musiały
brać udziału w bezpośrednich prze-
słuchaniach, a jako dowody nad-
użyć będą mogły być
wykorzystywane listy od lekarzy
czy pracodawców. 

Jeśli mieszkasz w Nottingham-
shire, a Ty lub ktoś, kogo znasz,
potrzebuje pomocy, zadzwoń do
Juno Women’s Aid 0808 800 0340.
Jeśli nie mówisz po angielsku, od
razu poproś o tłumacza. Osoby z

Leicestershire mogą dzwonić do
Women’s Aid pod numer 0808 802
0028. Jeśli mieszkasz w Lincoln-
shire, pomoc możesz uzyskać po-
przez organizację EDAN Lincs
(telefon: 01522 510041). Pomocą
służy też Derby Women’s Centre
(telefon: 01332 341633). Dostępna
jest też ogólnokrajowa infolinia
Women’s Aid czynna 24 godziny
na dobę: 0808 200 0247. Poza tym,
Polki mogą skontaktować się także
z organizacją Opoka, która prowa-
dzi swoją infolinię w języku pol-
skim i angielskim, a udziela
pomocy psychologicznej kobietom
mieszkającym na terenie całej
Wielkiej Brytanii: 0300 365 1700.
n NKZ

W przypadku dzieci rozważa się
opcję testowania, ponieważ obec-
nie dzieci nie mogą poddać się
wakcynacji na koronawirusa.

Powody dla których będzie
można podejmować podróże, z
zachowaniem obowiązujących
restrykcji oraz po wypełnieniu
formy ‘Declaration of Travel’, to
między innymi: w celu podjęcia
pracy, edukacji, leczenia, prowa-
dzenia negocjacji prawnych, na
pogrzeb, ślub, zapewnienia opieki
osobie potrzebującej, odwiedze-
nia osoby ciężko chorej.  Podali-
śmy tu kilka przykładów, warto
sprawdzić strony rządowe, żeby
uzyskać więcej szczegółów.
n

dZiEJE Się W SPS
Organizacja charytatywna The Si-
gnpost to Polish Success (wydawca
miesięcznika East Midlands po Pol-
sku) pozostaje aktywna w Interne-
cie. 

Przeprowadzamy webinary, które
na żywo transmitujemy na Facebo-
oku. Ostatnie dwa dotyczyły zdro-
wia psychicznego. Poprowadziła je
Edyta Biaduń-Korulczyk, psycho-
log z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu psychoterapii osób
dorosłych, młodzieży oraz rodzin 
i par. Pierwsze spotkanie, które 
odbyło się 3 marca, dotyczyło ra-
dzenia sobie ze stresem, osamotnie-
niem i izolacją, a drugie, mające
miejsce 10 marca, poruszało kwe-
stię asertywności i stawiania granic.

Jak zwykle, widzowie mogli zada-
wać ekspertce pytania w komenta-
rzach. Oba webinary dostępne są na
naszej stronie internetowej
(www.empp.co.uk) oraz na naszym
Facebooku: East Midlands po Pol-
sku.   

Na Facebooku odbywa się także
nasza nowa akcja „Polonia Czyta
Dzieciom”, która ma na celu zachę-
cenie wszystkich dorosłych do czy-
tania dzieciom. Każdy może wziąć
udział i nagrać krótki film z sobą w
roli głównej. Warunki są dwa:
trzeba czytać wiersz lub bajkę, a na-
stępnie video udostępnić na swoim
Facebooku z opisem #poloniaczy-
tadzieciom. Za zaangażowanie
dziękujemy naszym wolontariusz-

kom: Jagodzie, Violi (to dzięki nim
akcja nabrała kształtu) i panu Karo-
lowi. 

Wraz z naszą niezwykle utalento-
waną wolontariuszką Iwoną przy-
gotowaliśmy specjalne internetowe
warsztaty rękodzieła. Można je
obejrzeć na naszej stronie interne-

towej i na YouTube. To prawdziwa
kopalnia inspiracji. W części pierw-
szej można dowiedzieć się, jak zro-
bić chwosty, w drugiej – pompony.
Część trzecia dotyczy upcyclingu.
Kolejne części są już w trakcie re-
alizacji!   
n

Kraje UE planują wprowadzenie
certyfikatu potwierdzającego za-
szczepienia na COVID-19 przed
rozpoczęciem okresu wakacyj-
nego.  Certyfikat, w formie cyfro-
wej lub papierowej, potwierdzi, że
albo dana osoba została zaszcze-
piona, niedawno przeszła chorobę
i posiada przeciwciała lub przeszła
testowanie na koronawirusa 
i otrzymała wynik negatywny.
Unia nie zamierza wprowadzać
dokumentu, który by dyskrymino-
wał przeciw osobom młodszym,
które nie miały możliwości sko-
rzystania z akcji wakcynacyjnej.

Certyfikat obejmie kraje Unii Eu-
ropejskiej oraz Norwegię, Szwaj-
carię i Islandię, umożliwi
bezproblemowe podróżowanie
między ich terytoriami.

Szczepienia, które będą kwalifiko-
wać do posiadania certyfikatu to
Pfizer-BioNTech, Moderna,
Oxford-AstraZeneca, Johnson &
Johnson, ale nie rosyjski Sputnik
V, chiński Sinovac i Sinopharm.
Inne zatwierdzone w Unii szcze-
pionki też będą się kwalifikować.

W przypadku osób, które będą po-
legać tylko na testowaniu, moż-
liwe, że będą musiały odbyć także

kwarantannę po podróży między-
narodowej.

Przewoźnicy tacy jak P&O Ferries
zapowiedzieli, że na pokład będą
przyjmować tylko osoby po za-
szczepieniu. 

Urzędnicy UE spieszą się z opra-
cowaniem certyfikatu, by umożli-
wić Europejczykom swobodne
podróżowanie w okresie wakacyj-
nym oraz by wesprzeć podupadły
sektor turystyczny.  
n

Beata Polanowska

Z pojawieniem się trzeciej fali
pandemii koronawirusa w Pol-
sce rząd ogłosił kolejny lock-
down, który rozpoczął się 20
marca i potrwa do 9 kwietnia.
Zamknięte zostały sklepy w ga-
leriach handlowych (z nielicz-

nymi wyjątkami), instytucje
kultury (muzea, kina, teatry),
obiekty sportowe (np. baseny)
oraz hotele.  Do trybu zdalnego
powróci nauka w klasach 1-3.

Według polskich mediów, za
drastycznie wzrastającą liczbę
zakażeń odpowiedzialna jest

brytyjska mutacja SARS-
CoV-2. Ponad połowa zacho-
rowań w Polsce została
wywołana właśnie przez nią.
Wzrosły także liczby zaję-
tych łóżek szpitalnych (w po-
łowie marca zajętych było
72%) i respiratorów (74%).
n

Beata Polanowska

Ciąg dalszy ze strony 1
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NiEWAŻNE cO MóWiĄ, WAŻNE, ŻE MóWiĄ?
Gdy 8 marca amerykańska stacja telewizyjna cBS wyemitowała wy-
wiad księcia Harry’ego i księżnej Meghan z Oprah Winfrey w me-
diach zawrzało. W nagranej w Kalifornii rozmowie poruszone zostały
między innymi kwestie rasizmu i zdrowia psychicznego.

To pierwszy wywiad, jakiego
udzieliła para po wycofaniu się z
pełnienia obowiązków w ramach
brytyjskiej rodziny królewskiej i
przeprowadzce do USA. Wywiad,
którego młodzi udzielili za darmo i
– podobno – nie znając wcześniej
pytań, jakie padły. Książęca para
wyjaśniła w nim powody swoich
decyzji i opowiedziała, jak wyglą-
dało życie na dworze królewskim.
Dla Meghan rzeczywistość w ni-
czym nie przypominała bajki.

Na początku rozmowy księżna 
Sussex stwierdziła, że nie była 
w pełni świadoma, z czym wiąże
się dołączenie do rodziny królew-
skiej. Wspomniała, że zaraz po
przeprowadzce do Wielkiej Brytanii
odebrano jej paszport, prawo jazdy 
i klucze do prywatnego mieszkania.
Nie mogła spotkać się z przyja-
ciółmi, czuła się kontrolowana i od-
izolowana od świata zewnętrznego.
Meghan musiała mierzyć się rów-
nież z nieprzychylnymi artykułami
na swój temat, które non stop uka-
zywały się w prasie. Wszystko to
sprawiło, że – jak przyznała w wy-
wiadzie – miewała myśli samobój-
cze: „Po prostu nie widziałam
innego rozwiązania. Nie mogłam
spać w nocy, bo nie rozumiałam,
jak to możliwe”. Księżna postano-
wiła poprosić o pomoc i zgłosiła się
do działu kadr pałacu, gdzie dano
jej do zrozumienia, że osoby, które
nie są pracownikami instytucji, nie
mogą liczyć na jakiekolwiek wspar-
cie. Zrezygnowana, opowiedziała o
wszystkim mężowi, który – mając
w pamięci problemy, z jakimi bory-
kała się jego matka, księżna Diana
– nie zlekceważył jej uczuć.

Ten fragment wywiadu wywołał
wiele niezdrowych kontrowersji.
Krytyczni dziennikarze, z Piersem
Morganem znanym z telewizyjnego
programu Good Morning Britain na
czele, wyśmiewali depresję  księż-
nej, nazywając ją histerią. Jednak
specjaliści twierdzą, że podważanie
słów osoby, która mówi, że miała

myśli samobójcze, jest niedopusz-
czalne i niezwykle szkodliwe. De-
presja jest chorobą, która u różnych
ludzi wywołana może być różnymi
czynnikami – to, co dla jednego bę-
dzie zwykłą niedogodnością – dla
innego może być jak najbardziej
rzeczywistą przyczyną targnięcia
się na własne życie.

Meghan przyznała także, że gdy
była w ciąży, poinformowano ją, że
jej dziecko nie dostanie tytułu ksią-
żęcego. Nie wiedziała dlaczego, ale
martwiła się, że jest to jedno-
znaczne z brakiem ochrony opłaca-
nej przez monarchię, a na
bezpieczeństwie dziecka zależało
jej najbardziej. Brak tytułu i de
facto ochrony wiąże się z dekretem
króla Jerzego z 1917 roku, w któ-
rym postanowił, że tytuł książęcy
będzie przysługiwać jedynie dzie-
ciom i wnukom monarchy w linii
męskiej. Miało to na celu poczynie-
nie oszczędności. Syn Harry’ego 
i Meghan był w chwili narodzin
prawnukiem monarchini, a nie
wnukiem, dlatego tytuł mu nie
przysługiwał. Jednak należy tu za-
znaczyć, że królowa Elżbieta zmie-
niła ową zasadę w 2012 roku 
i zadecydowała, że wszystkie dzieci
Williama (brata Harry’ego i przy-
szłego następcy tronu) otrzymają
tytuły.  

Najwięcej szumu wywołało jednak
wyznanie księżnej, której matka jest
Afroamerykanką, dotyczące roz-
mów na temat koloru skóry jej
przyszłego dziecka: „W rodzinie
trwały rozmowy o tym, jak ciemna
może być jego skóra”.  Po wyemi-
towaniu programu, Oprah Winfrey
podkreśliła, że – według Harry’ego
– ani królowa Elżbieta II, ani książę
Filip nie byli osobami, które dopu-
ściły się powyższych spekulacji.  

Zresztą, książęca para bardzo do-
brze wypowiadała się o królowej
Elżbiecie II. Meghan określała ją
słowami „cudowna”, „serdeczna” i
„pomocna”, a Harry podkreślał, że

mają bardzo dobre relacje, czego
niestety nie mógł powiedzieć o
swoich kontaktach z ojcem – księ-
ciem Karolem, który miał przestać
odbierać telefony od syna po tym,
jak małżonkowie zdecydowali się
odstąpić od królewskich obowiąz-
ków. Harry wyraził rozczarowanie
postawą ojca, zauważając, że prze-
szedł przez – zdawałoby się – po-
dobne sytuacje i „wie, co to ból”.

Książę wyraził także rozczarowanie
brakiem reakcji członków rodziny
na prasową nagonkę na jego żonę,
nagonkę, która miała jawne podtek-
sty rasistowskie. Według niego ro-
dzina miała ku temu mnóstwo
możliwości, na przykład w 2019
roku, gdy 72 członkinie parlamentu
brytyjskiego pod przewodnictwem
posłanki Holly Lynch wystąpiły z
listem otwartytm potępiającym za-
chowanie prasy, jednak nic nie zo-
stało zrobione.    

W pewnym momencie Winfrey za-
pytała księcia, czy zrezygnowałby
z królewskich obowiązków, gdyby
nie wpływ żony. Harry odparł, że

nie, ponieważ był więźniem sys-
temu, z czego nie zdawał sobie
sprawy. „Mój ojciec, mój brat są
uwięzieni” – powiedział. 
Z wywiadu można było się również
dowiedzieć, że para spodziewa się
przyjścia na świat córki.

Pałac Buckingham, po emisji wy-
wiadu, opublikował oświadczenie,
w którym stwierdzono, że „cała ro-
dzina ze smutkiem dowiedziała się,
jak trudne były ostatnie lata dla
Harry’ego i Meghan. Poruszone
przez nich kwestie, szczególnie te
związane z rasą, są bardzo niepoko-
jące. Chociaż niektóre wspomnie-
nia mogą się różnić, są traktowane
bardzo poważnie i zostaną omó-
wione prywatnie przez rodzinę.
Harry, Meghan i Archie zawsze
będą kochanymi członkami ro-
dziny”. 

W Wielkiej Brytanii wywiad oglą-
dało – w szczytowym momencie –
12,4 miliona ludzi. Co ciekawe, lu-
dzie zdają się sympatyzować z ro-
dziną królewską i Elżbietą II.
Według sondażu przeprowadzo-

nego przez niezależny ośrodek ba-
dania opinii publicznej, tylko 22%
Brytyjczyków staje po stronie Me-
ghan i Harry’ego.   

Wyżej wspomniana gwiazda tele-
wizji śniadaniowej – Piers Morgan
– ocenił, że para chce być nowymi
Kardashianami. „Ludzie twierdzą,
że podchodzę do Meghan Markle
zbyt krytycznie – dodał – ale ona
wystawiła swoją rodzinę, swojego
ojca, większość starych przyjaciół,
rozdzieliła Harry’ego od Williama,
a teraz skłóciła go z resztą rodziny
królewskiej”. W swoim programie
prezenter tak daleko posunął się w
negatywnej ocenie zachowania
pary, że wyszedł ze studia, po czym
ogłoszono, że jego współpraca z
Good Morning Britain została za-
kończona... Jest to o tyle ciekawe,
że osoba zarzucająca Harry’emu i
Meghan próbę zdobycia jeszcze
większego rozgłosu, sama próbuje
zbić marketingowy kapitał w myśl
zasady: „Nieważne, jak mówią,
ważne, że mówią”.  
n NKZ

Leicester
1, 2 i 3.04. o godz. 18.00
4.04. o godz. 9.45, 11.15 i 17.00
5.04. o godz. 11.00 i 17.00

Loughborough
1 i 2.04. o godz. 15.00
3.04. o godz. 17.00
4 i 5.04. o godz. 9.00

Melton Mowbray
1 i 2.04. o godz. 18.00
3.04. o godz. 20.00
4 i 5.04. o godz. 11.00 i 12.30

Nottingham
28.03. o godz. 9.30, 11.00, 12.30,
17.00 i 19.00
1.04. o godz. 19.00
2.04. o godz. 15.00, 17.00 i 19.00
3.04. o godz. 19.00
Zapisy na udział w liturgii w po-
wyższych dniach tylko w kościele.
Na niedzielę i poniedziałek wiel-
kanocny –  zapisy poprzez stronę
mass booking.
4.04. o godz. 9.30, 11.00, 12.30,
17.00 i 19.00
5.04. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30
Święcenie pokarmów:

3.04. w godz. 9.00-11.00 (na par-
kingu)
Wierni proszeni są o wydelegowa-
nie jednego członka rodziny, no-
szenie maseczek i stosowanie się
do wskazówek wolontariuszy.

Worksop
Spowiedź Wielkanocna:
26 i 27.03. w godz. 15.00-16.00
Msze:
4.04. o godz. 16.00

Mansfield
Spowiedź Wielkanocna:

25.03. w godz. 9.30-10.30 i 17.30-
18.15
26.03. w godz. 9.30-10.30, 17.30-
18.15 i 19.15-20.00
Msze:
1 i 2.04. o godz. 18.30
3.04. o godz. 20.00
4 i 5.04. o godz. 9.30 i 11.15

Scunthorpe
Święcenie pokarmów:
3.04. w godz. 14.30-15.30 (na par-
kingu)
Msza Św.:
4.04. o godz. 6.00 i 16.30

Grimsby
Święcenie pokarmów:
3.04. o godz. 13.30 (przed kościołem)
Msza Św.:
4.04. o godz. 9.00

Lincoln
Święcenie pokarmów:
3.04. w godz. 10.00-12.00
Msza Św.:
4.04. o godz. 12.15
n

MSZE ŚW. W OKRESiE WiELKANOcY
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Justyna Kasperczuk

dZiEcięcY KĄciK ROZRYWKOWY
Krzyżówka z hasłem.

1. Idzie się z nią do kościoła w Sobotę Wielkanocną.
2. Chowa upominki wielkanocne dla dzieci.
3. Malowane jajka.  
4. Jest biały, słodki i wkładamy go do koszyczka ze
Święconką.  
5. Śmigus Dyngus inaczej. 
6. Zupa Wielkanocna.   
7. Na wiosnę wyrastają na wierzbie.    
8. Popularne ciasto wielkanocne.

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą –
adres na stronie 2 gazety lub poprzez Facebooka)
trafne rozwiązanie krzyżówki do 20 kwietnia 2021
roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
można odebrać w siedzibie redakcji. Nagrodę za
trafne rozwiązania z wydania marcowego wyloso-
wała Zuzia Topolska.
n

1

2

3

4

5

6

7

8

Wielkanoc jako najstarsze i naj-
ważniejsze święto w religii chrze-
ścijańskiej posiada mnóstwo
zwyczajów i tradycji, które cele-
bruje się w wielu krajach. Podczas
Wielkiej Nocy świętuje się zwy-
cięstwo Jezusa Chrystusa nad
śmiercią. Wiosenna otoczka i za-
chwyt nad pięknem przyrody
współtworzą wyjątkową atmos-
ferę wielkanocną. W przeciwień-
stwie do Świąt Bożego
Narodzenia, Wielkanoc jest świę-
tem ruchomym. W IV w.n.e. w
czasie pierwszego soboru po-
wszechnego Kościoła ustalono, że
Święto Zmartwychwstania Jezusa
będzie obchodzone w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca.

Angielska nazwa Easter pochodzi
od anglosaskiej bogini Eostre
symbolizującej szczęście, naro-
dziny i płodność. W pogańskich
wierzeniach bogini uratowała
ptaka podczas surowej zimy za-
mieniając go w zająca. Mimo, że
ptak przybrał jego postać, wciąż
znosił jaja. Jako znak swojej
wdzięczności przyozdobił je i po-
darował bogini.  Jaja były uwa-
żane odtąd za symbol nowego
życia. To za sprawą tej legendy
obdarowujemy lub dzielimy się
jajkami. Święto Eostre zostało
wchłonięte przez chrześcijaństwo
dopasowując je do Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

W polskiej tradycji święta Wielka-
nocne poprzedza Niedziela Pal-
mowa, która rozpoczyna Wielki
Tydzień. Tego dnia wierni przyno-
szą do kościoła kolorowe palemki
symbolizujące odradzające się
życie. Żywność jest układana w
koszykach i święcona w Wielką
Sobotę, dzień przed Wielkanocą.
Zawartość święconki może różnić

się w zależności od regionu. Obok
przyozdobionych różnymi techni-
kami jaj, nie może zabraknąć naj-
ważniejszych symboli Wielkiej
Nocy: chleba, przedstawiającego
ciało Chrystusa, gwarantującego
dobrobyt i pomyślność, a także cu-
krowego baranka z czerwoną cho-
rągiewką, który kojarzy się z
męką, śmiercią i zmartwychwsta-
niem Jezusa. Ważnymi produk-
tami są wędlina – symbol zdrowia
i dostatku, chrzan przedstawiający
siłę, a także sól oznaczająca
oczyszczenie. W Wielkiej Brytanii
nie ma zwyczaju święcenia pokar-
mów. Obrzęd błogosławieństwa
żywności jest kultywowany głów-
nie w Polsce, a także w Niem-
czech, Czechach i na Słowacji. 

Śmigus-Dyngus, czyli Lany Po-
niedziałek wywodzi się z tradycji
słowiańskiej. W przeszłości uwa-
żano, że lanie się wodą sprzyja
płodności, dlatego głównie oble-
wano młode kobiety. Dzisiaj, w
odróżnieniu od dawnych zwycza-
jów, oblewa się wszystkich, jed-
nak ta tradycja kultywowana jest
głównie przez dzieci i młodzież.

W Anglii święta Wielkanocne roz-
poczynają się dniem ukrzyżowa-
nia Chrystusa (piątek, Good
Friday), a kończą w dzień zmar-
twychwstania (poniedziałek,
Easter Monday). Na Wyspach ob-

chodzi się również Wielki Czwar-
tek (Maundy Thursday lub Holy
Thursday) oraz Wielką Sobotę
(Holy Saturday). W krajach anglo-
saskich najważniejszym elemen-
tem i motywem łączącym
zwyczaje Wielkanocy są jajka.
Farbowane i przyozdabiane pi-
sanki odeszły jednak w niepamięć,
aby zrobić miejsce czekoladowym
przysmakom. W świąteczny pora-
nek Brytyjczycy obdarowują się
owalnymi łakociami lub słodkimi
zajączkami. Popularnym zwycza-
jem, a jednocześnie świetną roz-
rywką dla najmłodszych jest Egg
Rolling, czyli turlanie po pochyłej
powierzchni ugotowanych na
twardo jaj. Wygrywa to jajko,
które dotoczy się na dół bez pęk-
nięcia. Kolejną tradycją w angiel-
skich domach jest Egg Hunt, czyli
polowanie na jajka. W Niedzielę
Wielkanocną, czekoladowe słod-
kości ukrywa się w domu i ogro-
dzie, a zadaniem dzieci jest ich
odnalezienie. Na świątecznym
stole nie może też zabraknąć tra-
dycyjnych bułeczek drożdżowych
z rodzynkami i dużą ilością przy-
prawy korzennej ozdobionych
znakiem krzyża (hot cross buns),
gotowanych jaj, pieczonej jagnię-
ciny, a także wielkanocnych her-
batników (Easter biscuits), czy
Easter pudding.
n

Tower of London czyli Pałac i
Twierdza Jej Królewskiej Mości
(Her Majesty’s Royal Palace and
Fortress the Tower of London), bu-
dowla pałacowo-obronna wznie-
siona w 1087 dla króla Anglii
Wilhelma Zdobywcy. Kruki praw-
dopodobnie pojawiły się w około
XVII wieku, kiedy panował Karol
II i kiedy powstała legenda odno-
sząca się do zamieszkujących tam
kruków. 

Jedna z najpopularniejszych i naj-
bardziej dochodowych atrakcji tu-
rystycznych Londynu ma kłopot, a
można by powiedzieć pewien „kru-
czek”. Niezaprzeczalny symbol
Tower of London, jakim są kruki,
miałby zniknąć? A monarchia
upadnie? 

Powstała w epoce wiktoriańskiej
legenda głosi, że dopóki kruki prze-
bywają w londyńskiej twierdzy, do-
póty trwać będzie królestwo
brytyjskie. Musi być ich co naj-
mniej sześć. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa monarchii, podcięto
krukom skrzydła, żeby nie poucie-
kały. Kruki według Anglików prze-
powiadają przyszłość i są pod ścisłą
ochroną. A te zamieszkujące w
twierdzy mają swoje honorarium
żywieniowe i specjalnego opiekuna
tzw. Mistrza Kruków (Yeoman

Warder Ravenmaster). Opiekun zo-
bowiązany  jest do zakupu mięsa i
rozdzielania go ptakom. 

Ostatnie doniesienia mówią o zagi-
nięciu jednego z kruków o imieniu
Merlina, którego zwano „Królową
Kruków Wieży”. Jednakże, władze
Tower of London zapewniają, iż
posiadają siedem kruków, czyli
więcej niż jest wymagane przez
protokół i nie zamierzają nabywać
następcy Merliny. Przekonują, iż
prowadzony program hodowlany
kruków obecnie posiada nowe pi-
sklę mające kontynuować dziedzic-
two. Kruki noszą imiona: Jubilee,
Harris, Gripp, Rocky, Erin, Poppy i
Merlina. 

W związku z pandemią, Tower Of
London zamknięto w marcu 2020 r.
Spadła ilość osób odwiedzających
twierdzę. Prawdopodobnie kruki
Jubilee i Merlina, zaczęły się nu-
dzić i wypuszczać poza teren. Opie-
kun londyńskich kruków –
Christopher Skaife – starał się za-
pewnić im różne atrakcje: dawał
ptakom pluszowe maskotki, piłki,
piszczące zabawki. Jednak Merlina
odeszła i dotychczas nie wróciła.
Skaife zaapelował do ludzi o od-
wiedzanie i pomoc krukom. Oby
faktycznie wędrówki kruków były
spowodowane tylko chęcią pozna-
nia świata i zabicia czasu.
n

KRUKi NA TOWER Of LONdON

donata Woszczek



Wiosenne porządki najlepiej rozplanować na
kilka dni lub weekendów, bo wtedy nie znie-
chęcimy się nadmiarem rzeczy do zrobienia.
A do zrobienia zawsze jest sporo, niezależnie
od powierzchni. Planując prace, warto po-
dzielić teren ogrodu na kilka najważniejszych
obszarów roboczych, np. trawnik, rośliny, na-
wierzchnia.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie na-
rzędzi. Muszą być sprawne i czyste. Przed
użyciem warto je naostrzyć i zdezynfekować.
O ile o tej pierwszej czynności większość
ludzi pamięta, to o tej drugiej – większość za-
pomina. A przecież używając brudnych
motyk czy łopat można przenieść różnego ro-
dzaju patogeny do traw i kwiatów.

Jak zadbać o trawnik? Najpierw należy usu-
nąć zalegające na nim liście i wszelkie nie-
czystości. Trawa powinna być skoszona
najniżej jak to tylko możliwe. Potem należy
zabrać się za wertykulację. Jest to zabieg,
który polega na nacięciu darni. Dzięki niemu
można pozbyć się części chwastów oraz
mchu, zapewnić glebie dotlenienie i nawod-
nienie, oraz odżywić korzenie trawy. Gołe
miejsca w trawniku należy uzupełnić. Suchą
glebę trzeba wymieszać z nasionami i rozsy-
pać w przygotowanych miejscach, a następ-
nie wyrównać. Niektórzy przykrywają
dosiewki sianem, co ma zapobiegać wydzio-
baniu nasion przez ptaki. Można pomyśleć o
zasileniu trawnika odpowiednim nawozem
lub podlewać go przygotowaną jesienią gno-
jówką z pokrzywy (aby przygotować taki na-

turalny nawóz, należy 1 kg świeżej pokrzywy
zalać 10 litrami wody i odstawić na minimum
24 godziny).

Osoby, które posiadają kawałek ziemi pod
uprawę, muszą o nią odpowiednio zadbać.
Trzeba wygrabić z niej liście, wyzbierać ka-
wałki gałązek, kamienie itp. Tam, gdzie to
możliwe, należy ziemię przekopać, a tam
gdzie są rośliny, spulchnić odpowiednimi na-
rzędziami (np. pazurkami). W przypadku
większych powierzchni pomocna może oka-
zać się glebogryzarka, która pomoże wyko-
nać drenaż dla swobodnego przepływu wody
przez kolejne warstwy ziemi. Następnie zie-
mię należy nawieźć kompostem, zagrabić i
wyznaczyć poletka pod uprawy. Kwietniki i
rabaty można wyłożyć ściółką, jednak nie
może ona mieć kontaktu z pniami i gałęziami. 

Kompost to doskonały nawóz organiczny,
który można mieć praktycznie za darmo. Wy-
twarza się go z odpadów powstających w go-
spodarstwie domowym: obierek z warzyw i
owoców, fusów po kawie i herbacie, skoru-
pek z jaj, tekturowych opakowań po jajkach
rozerwanych na kawałki, ściętej trawy, liści z
drzew i krzewów, itp. Na kompost nie należy
wyrzucać zgniłych owoców i warzyw z wy-
raźnymi objawami chorób, skórek owoców
cytrusowych, chwastów, które związały już
nasiona, czy dużych gałęzi. Kompost powi-
nien być umieszczony na uboczu ogrodu, w
lekko zacienionym miejscu, podlewany i
wzruszany. Można samemu wykonać drew-
niany kompostownik (jest to taka skrzynia
bez dna i pokrywy).      

Nie powinno się zapomnieć o zadbaniu o
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne. Bardzo
ważne jest przycięcie gałęzi. Zabieg ten
wzmacnia roślinę i chroni przed rozprzestrze-
nianiem się chorób. Uschnięte, chore lub po-
łamane gałązki należy precyzyjnie usunąć za
pomocą dobrze naostrzonego sekatora.
Dzięki temu młode pędy i pączki będą się le-
piej rozwijać. Należy pamiętać też o jesien-
nym przycinaniu, które ma na celu
przygotowanie roślin do zimy.

Niezwykle istotne jest skuteczne zapobiega-
nie insektom i grzybom. W tym celu można
użyć substancji chemicznych. Niestety więk-
szość z nich zawiera metaldehyd, który może
zatruwać ptaki, jeże i inne zwierzęta, oraz
ludzi. Warto posadzić w ogrodzie rośliny, któ-

rych nie lubią szkodniki, np. ślimaki nie zno-
szą lawendy. Muchy i komary odstraszą ko-
cimiętka, bazylia, rosiczka, pelargonia, czy
komarzyca. Można też samemu przygotować
ekologiczne preparaty ochrony roślin. Na
przykład, na mszyce dobry jest wyciąg z
łusek cebuli. Aby go przygotować, należy
200 g łusek zalać 10 litrami wody, zostawić
na 3-4 dni, a następnie odcedzić.    

Należy też pamiętać o zadbaniu o ścieżki,
taras i podjazd. Po zimie, na kamiennych, ce-
glanych lub betonowych elementach dekora-
cyjnych, chodnikach i tarasie zbiera się
zielony, szpetny narost. Można go usunąć za
pomocą myjki ciśnieniowej lub używając
specjalnych preparatów.     
n
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chałwa orzechowa

Jeść czy nie jeść

Składniki:
5 łyżek masła orzechowego
150 g płatków owsianych
30 g orzechów brazylijskich
15 g orzechów nerkowca
3 łyżki oleju kokosowego
2 łyżki miodu 
10 g wiórków kokosowych

Przygotowanie:
Na rozgrzaną, suchą patelnie wsy-
pujemy płatki owsiane i orzechy.
Podprażamy do zarumienienia. W
garnku rozpuszczamy olej koko-
sowy, masło orzechowe i miód.
Wsypujemy płatki, orzechy i wiórki
kokosowe. Wszystko razem mie-
szamy łyżką. Następnie formujemy
małe prostokąciki i układamy na
papierze do pieczenia. Gdy osty-
gną, wkładamy do lodówki. 
n

WiOSENNE PORZĄdKi W OGROdZiE

Justyna czekaj

Karolina Klimek

Pogoda staje się coraz lepsza, słońce zachęca do wyjścia z domu... a to znaczy, że nadszedł
czas na wiosenne porządki w ogrodzie. Nic samo się nie zrobi, więc jeśli latem chcemy
się cieszyć gęstym trawnikiem i pięknymi kwiatami, trzeba zabrać się za wiosenne po-
rządki.
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