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Zanim przejdę do ich omówie-
nia, z konieczności w telegra-
fi cznym skrócie, kilka uwag 
natury ogólnej. Przede wszyst-
kim trzeba wiedzieć, że w Unii 
Europejskiej obowiązuje zasa-
da ciągłości. To zaś oznacza, że  
w czasie polskiej prezydencji 
będą omawiane nie tylko nowe 
sprawy (tematy), ale i stare, do-
tąd jeszcze nierozstrzygnięte. 
Po prostu prezydencja każde-
go kraju wpisuje się w bieżący 
i długofalowy program pracy 
Komisji Europejskiej i innych 
gremiów unijnych. Tym nie-
mniej, o czym już wcześniej 
pisałem, kraj, który sprawuje 
prezydencję ma prawo wpro-

wadzić do jej programu swoje  
priorytety. Niewątpliwie Pol-
ska z tego prawa skorzysta. Ja-
kie są więc nasze priorytety.  Po 
pierwsze, usunięcie barier, które 
dziś utrudniają transgraniczny 
handel i świadczenie usług. Re-
strykcyjne przepisy unijne za-
hamowały świetnie rozwijającą 
się wymianę handlową na tere-
nach przygranicznych między 
nami a Niemcami, Czechami, 
Słowacją, a także Ukrainą, Bia-
łorusią i Rosją. Stracili na tym 
polscy przedsiębiorcy, kupcy, 
straciła cała nasza gospodarka, 
dlatego będziemy starali się o 
liberalizację tych przepisów. Po 
drugie, rozpoczęcie negocjacji 
w sprawie wieloletnich ram fi -
nansowych na lata 2014-2020 i 
unijnego budżetu na rok 2012. 
Polska będzie chciała utrzymać 
zasadę solidarności, która każe 
krajom bogatym łożyć na roz-
wój krajów biedniejszych. Za-
czyna to być przez tych boga-

tych kontestowane, szczególnie 
teraz, gdy każdy z nich prze-
żywa problemy wynikające z 
globalnego kryzysu gospodar-
czego i szuka w swoim budże-
cie oszczędności. Po trzecie, 
wspólna polityka energetyczna 
w kontekście bezpieczeństwa 
energetycznego i dywersyfi ka-
cji źródeł energii. Mimo iż nie 
tak dawno podpisaliśmy z Rosją 
długoletnią umowę na dostawę 
gazu, to jednak w naszym ży-
wotnym interesie jest, by bez-
pieczeństwo energetyczne w 
naszym regionie było w sferze 
zainteresowania całej Unii, a nie 
tylko poszczególnych państw.  
Po czwarte, wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony. Polsce 
szczególnie zależy na rozwija-
niu projektu pod nazwą Partner-
stwo Wschodnie, którego byli-
śmy współautorami. Będziemy 
także zabiegać o  utworzeniu  
stref wolnego handlu z krajami 
postsowieckimi, na przykład z 
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W kilku ostatnich felietonach wspomniałem, że polska dyplomacja, wykorzystując do 
tego prezydenta i premiera, starannie przygotowuje się do polskiej prezydencji w 
Unii, która zacznie się 1 lipca 2011 roku. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz, przedstawił 
posłom  priorytety polskiej prezydencji zastrzegając, że są one wciąż wstępne.  

Ukrainą po to, by przyspieszyć 
ich rozwój i ułatwić otwarcie na 
zachód.  Po piąte, rewizja transeu-
ropejskich sieci transportowych. 
Polska z racji centralnego położe-
nia geografi cznego powinna być 
benefi cjentem  tych sieci, zarów-
no  w układzie północ-południe 
jak i wschód-zachód. Zależy nam 
także na tym, by inwestycje te 
były w większym stopniu współ-
fi nansowane ze środków unij-
nych. Po szóste, dyskusja nad sys-
temem dopłat bezpośrednich w 
rolnictwie oraz zasadami wspól-
nej polityki rybackiej. Na dopła-
ty bezpośrednie Unia przeznacza 
aż 40 proc. swojego budżetu. Nie 
wszystkim krajom unijnym to 
się podoba. My będziemy dopłat 
bronić, bo są one naszemu nie-
doinwestowanemu rolnictwu po-
trzebne, podobnie jak potrzebna 
jest unijna polityka rozwoju ob-
szarów wiejskich, ale nie sposób 
nie zauważyć, że dopłaty w naj-
bogatszych krajach unijnych, ina-
czej jak u nas, są demotywacyjne 
i coś trzeba z tym zrobić.  To są 
nasze najważniejsze priorytety. 
Teraz trzeba wśród państw unij-
nych szukać sojuszników, któ-
rzy je poprą. I temu służy polska 
ofensywa dyplomatyczna.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
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Rywalizacje zorganizowano 
7 grudnia w Liceum Ogólno-
kształcącym w Redzie. Była 
to pierwsza edycja konkursu. 
Udział w zmaganiach wzięło 
siedmiu wykonawców, któ-
rzy zaprezentowali bogaty 
repertuar utworów reprezen-
tujących polską poezję śpie-
waną. Wśród nich znalazły 

się między innymi muzyczne 
wykonania tekstów Agniesz-
ki Osieckiej czy Michała Ba-
jora. 
Najlepszymi wykonawcami 
okazali się Izabela Boszke z 
ZSP nr 4, która wyśpiewa-
ła sobie I miejsce utworem 
„To nic, że to sen”, Maksy-
milian Kubiś z LO w Redzie, 

który zajął II miejsce, śpie-
wając utwór „Moja miłość 
największa” oraz zespół w 
składzie Paweł Bianga, Sła-
womir Wrosz i Michał Jesz-
ke z ZSP nr 1 w Rumi, którzy 
zajęli III miejsce, wykonu-
jąc utwór „Quo vadis, Domi-
ne?”. Wyróżnienie przyznano 
Aleksandrze Daleckiej, która 

Quo vadis poezjo? 
Izabela Boszke z wejherowskiego ZSP nr 4 zdobyła pierwsze 
miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej. 

zaśpiewała utwór „Prześliczna 
wiolonczelistka”. 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyj-
ne nagrody w postaci kart upo-
minkowych do sieci sklepów 
Empik w wysokości: 350 zł (I 
miejsce), 250 zł (II miejsce) i 
100 zł (III miejsce). Konkurs 
zakończył się koncertem lau-
reatów, podczas którego mo-
gli oni szerzej zaprezentować 
swoje możliwości wokalne i 
muzyczne.
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W repertuarze znalazły się m.in. muzyczne wykonania tekstów Agnieszki Osieckiej
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Fizjoterapia ma w swojej 
ofercie szeroki wachlarz 
technik przydatnych w 
walce ze stresem. może 
oddziaływać: na skutki 
stresu np. podwyższone 
napięcie mięśniowe i na 
przyczynę stresu np. cho-
robę. Masaż klasyczny, 
zarówno częściowy jak 
i całego ciała, zapobie-
ga i przeciwdziała streso-
wi poprzez: poprawienie 
ukrwienia, pobudzenie 
mięśni, likwidację przy-
kurczy, działanie przeciw-
bólowe na mięśnie i sta-
wy, a także rozluźnienie 
tkanek mięśniowych. W 
walce ze stresem dysponu-
je coraz większymi moż-
liwościami sprzętowymi 
jak: elektroterapia, ultra-
dźwięki, krioterapia, inha-
lacja/aromaterapia, halote-
rapia, Bemer 3000 STL.

Kinezyterapia zapobie-
ga i przeciwdziała streso-
wi dzięki wykorzystaniu 
podwieszenia całościo-
wego z wykorzystaniem 
urządzenia UGUL – uzy-
skujemy obniżenie napię-
cia mięśniowego i relaks. 
W kinezyterapii stosuje 
się pozycje ułożeniowe, 
tzn. specyfi czne ułożenie 
wszystkich elementów 
ciała, gimnastykę relaksa-
cyjną, ćwiczenia oddecho-
we, ćwiczenia wg Jacob-
sona. 

Wodolecznictwo to na-
stępny dział z możliwo-
ścią użycia zabiegów do 
likwidacji stresu. Zalicza-
my do nich zabiegi z uży-
ciem ciśnienia wody; ma-
saż wibracyjny, jacuzzi, 
saunę parową, suchą, na 
podczerwień i basen (gim-
nastyka relaksacyjna w 
wodzie).

Stres i jego następstwa są 
na tyle powszechne i po-
ważne, że mogą wysunąć 
się na pierwsze miejsce 
listy problemów zdrowot-
nych. Fizjoterapia ofe-
ruje niezwykle szeroki 
wachlarz narzędzi pomoc-
nych w walce ze stresem. 
W oparciu o nie, uwzględ-
niając potrzeby i możliwo-
ści konkretnego pacjenta 
można stworzyć indywi-
dualną strategię niezbędną 
do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu wysta-
wionego na działanie stre-
su. W Centrum Zdrowia i 
Urody w Redzie łączymy 
zabiegi fi zykalne i ma-
nualne z muzykoterapią, 
światłoterapią i z techni-
kami relaksacyjnymi sto-
sowanymi w psychologii, 
które są istotnym elemen-
tem kompleksowej terapii 
w walce ze stresem.

mgr Marianna Czarna
z Centrum Zdrowia 

i Urody w Redzie

Fizjoterapia 
w walce ze stresem

Maciej Czarny podczas wykonywania masażu 
relaksacyjnego

Stres i jego następstwa 
są na tyle powszechne i 
poważne, że mogą wysu-
nąć się na pierwsze miej-
sce listy problemów zdro-
wotnych. Fizjoterapia ofe-
ruje niezwykle szeroki wa-
chlarz narzędzi pomoc-
nych w walce ze stresem


