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Drogie Panie!

Życie każdego człowieka to ciągłe wybory związane z aktywnością w sferze  
prywatnej, zawodowej, społecznej. Mają one niejednokrotnie wpływ na naszą  

przyszłości, przynoszą radość i osobiste szczęście. 

Stabilny rozwój nierozerwalnie wiąże się z podejmowaniem właściwych decyzji,  
które umożliwiają osiąganie zakładanych celów i pokonywanie w trakcie 

pojawiających się problemów.

Dobre decyzje są efektem pozyskiwania, selekcjonowania, analizowania  
wiarygodnych i aktualnych informacji, które budują naszą wiedzę niezbędną  

w ocenianiu otaczającego nas świata.

Przekazujemy w Wasze ręce mini informator, który jest źródłem cennej wiedzy  
na temat różnych spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Warto przeczytać!
Zapraszam!

              Danuta Madej
       Burmistrz Miasta Żary



Drogie Panie!

Dzień 8 Marca to wspaniała 
okazja kiedy możemy podziękować 
za piękno, wdzięk i łagodność, które 
wnosicie do świata, dzięki czemu 
staje się on lepszy. Niech też spełnią 
się życzenia wielu chwil radości, aby 
każdy dzień był dla Was przygodą  
i powodem do dumy.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marian Popławski

Szanowne Panie, Drogie Żaranki

Z okazji Dnia Kobiet chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i wielu chwil radości. Życzymy, by 
uśmiech w tych trudnych czasach nie znikał z Waszych twarzy, 
a każdy nowy dzień był wyjątkowy. Mamy nadzieję, że nasze starania 
o piękniejsze, bezpieczne i lepsze Żary zyskują Waszą aprobatę, 
co dla nas jest bardzo ważne i motywujące.

Zastępcy burmistrza miasta Żary
Olaf Napiórkowski i Patryk Faliński
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Z okazji Dnia Kobiet, tyle spokoju, ile potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, aby nie oszaleć z nadmiaru,

tyle radości i miłości, by były przeznaczeniem,

życzy Dariusz

Miłe Panie. W dniu Waszego święta życzę Wam aby każda z Was była radosna, zdrowa i uśmiechnięta. 
Dariusz Niedzielan

Z okazji Dnia Kobiet pragnę życzyć wszystkim Paniom samych pogodnych dni, dużo uśmiechu, wielkiej radości  i niekończących się przygód.

Za to wszystko co dla mnie robiszJak ze mną rozmawiasz, jak wyglądasz, jak pachniesz Jak mi bramę otwierasz i się ze mną żegnaszPodziękować nigdy nie zdołam...czasem warto nic nie mówić tylko patrzeć i słuchaćBóg dał mi Anioła

Z okazji Dnia Kobiet pragnę życzyć wszystkiego co tylko w życiu najlepsze, spełnienia 

marzeń, zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej.

Daniel Babula

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Strażniczkom Miejskim pogody ducha, 
spełnienia pragnień, samych cudownych chwil, miłości, zrozumienia i grona 

przyjaciół. Niech wszystkie nasze Panie pamiętają, że świat bez kobiet 
nie miałby sensu…
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DWA GRANATY
TRZY MOŹDZIERZE

ZNÓW ROK MIĄŁ… JA NIE WIERZĘ!
Z POLIGONU WRACAĆ TRZEBA

DOM WYSPRZĄTAĆ, SCHYLIĆ NIEBA.
NASZE PANIE DZIŚ ŚWIĘTUJĄ 

I KOLACJI OCZEKUJĄ.
WIĘC PANOWIE ŁAPCIE KWIATY
I CZYM PRĘDZEJ HYC DO CHATY

                          „Anonim”

Kochane Panie!!! Z okazji tak wspaniałego święta jakim jest Dzień Kobiet - życzę wam wszystkiego najlepszego, a co za tym idzie - dużo radości, miłości, ciepła rodzinnego oraz satysfakcji z wykonywanej pracy w postaci podwyżki zarobków.Ale jeśli podwyżka was nie spotka - życzę wygranej w totolotka.
                        KRZYSZTOF

Z okazji Dnia Kobiet 

składam wszystkim Paniom 

najserdeczniejsze życzenia,

wszelkiej pomyślności,

radości i spełnienia,

najskrytszych marzeń.

Niech szczęście towarzyszy 

Wam nie tylko w tym dniu,

ale również przez cały rok.

Z okazji Dnia Kobiet, życzę dużo zdrowia  w szczególności. Niech Wam uśmiech na twarzy zawsze gości, a życie nie sprawia trudności i przykrości.

Z zapachem ziół na łące 
Na skraju lasu wieczorem

Myśli mgłą wplecione pachnące
W trawie zielonej pod borem

Wzrok błądzi uciekać gotów lecz wraca
Do Niej i kręci się w głowie 

Niepokorna o myśli świat do góry wywraca
To powiedzieć lub zdusić w sobie 
W tym dniu o Pani na zdrowie !!!

                          Bibol
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W tym roku przygotowaliśmy dla Was informator, który pozwoli Wam poczuć się bez-
piecznie. Odpowie między innymi na pytanie do jakich instytucji udać się po pomoc  
w ciężkiej sytuacji, wskaże w jaki sposób kontaktować się z odpowiednimi organami.
Obdarujemy Was folderem, stanowiącym skarbnicę wiedzy o organach i instytucjach mo-
gących służyć pomocą, gdy zajdzie taka potrzeba.
Wskazujemy sposób komunikacji i dane, które usprawnią nawiązanie kontaktu, zaoszczę-
dzając Wam czasu i zbędnych nieprawidłowości.
Chcemy Was zapewnić, że macie Nasze wsparcie, wskażemy drogę, którą warto podążyć 
w sytuacjach kryzysowych.

Z okazji Dnia Kobiet samych pogodnych dni, uśmiechu na twarzy, dużo radości, szczęścia 
w życiu i miłości. Wszystkiego co najlepsze spełnienia marzeń zawodowych i osobistych. 

życzy Komendant wraz z funkcjonariuszami
Straży Miejskiej w Żarach

STRAŻ MIEJSKA
W ŻARACH



Od lat organizujemy, dla kobiet w różnym wieku, kursy i zajęcia, aby pokazać, że o Was 
pamiętamy. Naszym priorytetem były warsztaty „Bezpieczne Żary, Bezpieczna Żaranka, 
Bezpieczna Gimnazjalistka”, które prowadzone były w latach 2016 - 2020 w czterech 
blokach tematycznych:
• Kurs samoobrony
 2016 i 2017 r. - „Klub Karate Kontra Żary”
 2018 r. - „LC Emil Waszak”
 2019 i 2020 r. - „Malinowski Team” - Karate Kick Boxing
• Zajęcia teoretyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej
• Zajęcia teoretyczne z zakresu podstaw prawnych

- Gdzie i kiedy szukać pomocy prawnej w przypadku ataku agresora?
- Co to jest obrona konieczna i stan wyższej konieczności?
- Jakie są konsekwencje prawne przekroczenia granic obrony koniecznej i stanu 
wyższej konieczności?

• „Asertywność - postawy zachowania asertywnego, trening przełamywania  
barier strachu”.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów. W czasie realizacji 
szkolenia uczestniczki mogły uzyskać wiele  cennych informacji na temat bezprawnego 
odparcia zamachu, wiążących się z nim konsekwencji  prawnych oraz sposobu odpie-
rania ataku. Zapewniały one kobietom podniesienie pewności siebie i pomagały nabyć 
odporność psychiczną na działanie w stresie.
Wasze bezpieczeństwo jest dla Nas bardzo ważne, a za pomocą szkoleń staraliśmy się 
przekazać Wam wiedzę oraz umiejętności z zakresu samoobrony oraz prawa. 
Zajęcia oraz ich forma zaproponowane w ramach szkolenia podobały się uczestnicz-
kom, które  same wyraziły opinię, że dzięki warsztatom nabrały większej siły i odwagi co 
przekłada się na pewność siebie w relacjach z innymi. W tym tkwi Wasza siła.

Bardzo dziękujemy naszym uczestniczkom. Życzymy powodzenia oraz optymizmu  
i życiowej mocy.

„Kobiety są prawdziwymi architektkami społeczeństwa”
Hariet Beecher Stowe
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komenda powiatowa
policji w żarach

Drogie Panie!

z okazji Dnia Kobiet żarscy policjanci składają najserdeczniejsze życzenia, wiele rado-
ści, uśmiechu oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym oraz zawodowym. 
W kilku słowach chcielibyśmy zachęcić do wstąpienia w szeregi żarskiej Policji oraz  
przekazać  wskazówki dotyczących bezpieczeństwa.

Jeżeli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć 
stałość zatrudnienia – możesz zostać policjantem. Nabór prowadzony jest w sposób 
ciągły przez cały rok. Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Żarach.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Niezbędne infor-
macje uzyskacie Panie w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji 
w Żarach pod numerem tel. 47 79 41 270. 
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Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych proce-
dur. Trzymamy kciuki za sukces.

Kto ma szansę na służbę w Policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo, 
• posiadać nieposzlakowaną opinię, 
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, 
• korzystać z pełni praw publicznych, 
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbro-

jonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podpo-
rządkować, 

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w prze-
pisach o ochronie informacji niejawnych, 

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. 

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz roz-
począć starania o przyjęcie do służby. 

W bieżącym roku mamy do czynienia ze szczególnym zdarzeniem obejmującym 
swoją skalą cały świat. Oczywiście mówimy tu o pandemii, która jest często oka-
zją dla oszustów i naciągaczy wykorzystujących łatwowierność i obniżoną czujność 
starszych i samotnych osób, ale nie tylko, ofiarami oszustów są również osoby  
w młodym wieku. 

Jak postępować, aby nie stać się ofiarą oszustów?
POTWIERDŹ KTO DZWONI - jeśli zadzwoni ktoś z prośbą o pomoc finansową, podając 
się za Twojego krewnego lub jego znajomego, upewnij się, czy faktycznie potrzebna jest 
pomoc. Zadzwoń bezpośrednio do swojego krewnego, aby to sprawdzić.
NIE DAJ SIĘ NABRAĆ - Policja NIGDY nie żąda przekazania pieniędzy, nie proponuje za-
bezpieczenia oszczędności oraz nie angażuje obywateli w prowadzone sprawy.
NIE DZIAŁAJ POD PRESJĄ CZASU - nie ufaj osobom, które przez telefon proszą Cię  
o szybkie przekazanie pieniędzy, np. na prawnika lub pomoc drogową. Zastanów się, czy 
osoba, z którą rozmawiasz, to na pewno twój krewny.
ŻĄDAJ OKAZANIA DOKUMENTÓW - w przypadku osób podających się za przedstawicieli 
instytucji, zawsze żądaj okazania legitymacji lub identyfikatora.
NIE WPUSZCZAJ OBCYCH DO DOMU - jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zosta-
wiaj go ani na chwilę samego. Najlepiej, żeby towarzyszył Ci wtedy Twój sąsiad lub ktoś  
z rodziny.
CHROŃ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ - nigdy nie mów obcym ile masz gotówki i nie zdradzaj 
żadnych osobistych informacji. Gdy dzwoni do Ciebie telefon i usłyszysz w słuchawce np. 
„ankietera”, nigdy nie podawaj hasła do konta bankowego, numeru PIN do kart płatni-
czych, numeru dowodu osobistego.
NIE PRZEKAZUJ SWOICH PIENIĘDZY - nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy 
inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub 
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za pośrednictwem poczty, przed podpisaniem umowy, skontaktuj się z kimś z rodziny.
BEZPIECZNIE PRZECHOWÓJ PIENIĄDZE - pieniądze lepiej przechowywać w banku niż  
w przysłowiowej „skarpecie”. Pościel w szafie to nie jest odpowiednie miejsce na przecho-
wywanie swoich pieniędzy. Idź z duchem czasu i swoje oszczędności bezpiecznie przecho-
wuj w banku.
ZAPAMIĘTAJ PIN - Nigdy nie zapisuj PIN na karcie bankomatowej. W przypadku kradzieży 
karty, złodziej łatwo wypłaci Twoje pieniądze.
ZADZWOŃ NA 112 - gdy ktoś do Ciebie dzwoni w sprawie przekazania pieniędzy i poja-
wią się jakiekolwiek podejrzenia, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję 
dzwoniąc pod nr 112.

UWAŻAJ NA OSZUSTWA W SIECI!
Oto, trzy najpopularniejsze metody działania przestępców:
• Inwestycja z szybką gwarancją zysku – udostępnienie pulpitu

Sposób działania: Firma „X” zamieszcza swoją reklamę w internecie. Najprościej rzecz 
ujmując chodzi o inwestycje kapitału w różnego rodzaju kruszce, papiery wartościo-
we, notowania giełdowe i tym podobne. Konsultant prosi nas o zainstalowanie apli-
kacji, która umożliwi mu zdalny dostęp do naszego pulpitu – oczywiście wszystko pod 
legendą obsługi naszej inwestycji. NIE RÓB TEGO! To oszustwo. Nawet jeżeli początko-
wo zarobisz, w ostatecznym rozrachunku przestępcy ograbią Cię z oszczędności życia, 
a może nawet zaciągną niebagatelne pożyczki na Twoje konto.

• Wiadomość SMS – dopłać do zamówionej paczki
Sposób działania: Robisz zakupy w sklepie internetowym. Zamówienie złożone i opła-
cone. Za jakiś czas, na twój telefonu przychodzi informacja o konieczności dopłaty nie-
wielkiej kwoty (na przykład 50 groszy) do przesyłki. Klikasz w załączony do wiadomości 
link, logujesz się do swojego banku, dokonujesz dopłaty. NIE RÓB TEGO! Właśnie udo-
stępniłeś dane swojego konta przestępcom.

• Wypełnij formularz na popularnym serwisie zakupowym – dopłać do zamówio-
nej paczki
Sposób działania: Robisz zakupy na popularnej platformie zakupowej. Zamówienie 
złożone i opłacone. Za jakiś czas, otrzymujesz powiadomienie o konieczności dopłaty 
niewielkiej kwoty (na przykład 50 groszy) do przesyłki. Aby ułatwić Ci sprawę, oszuści 
wysyłają Ci formularz, który wypełniasz, a następnie za jego pomocą logujesz się na 
stronę swojego banku. To nowa alternatywa dla oszustw na dopłatę poprzez wiado-
mość SMS. NIE RÓB TEGO! Właśnie udostępniłeś dane swojego konta przestępcom.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
Każdy obywatel naszego kraju ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym oto-
czeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona we wszystkich 
województwach. Interaktywne narzędzie pozwala mieszkańcom na wskazanie miejsc, 
w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny.Mapa dostępna jest na 
stronie www.policja.pl. Jej budowa pozwala bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, korzystać 
z niej każdemu obywatelowi – w przypadku wątpliwości dotyczących poruszania się po 
mapie i dodawania zgłoszeń, internauci mogą skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej na 
tej samej stronie. Mieszkańcy mogą zaznaczyć na mapie określony obszar i wskazać, jakie 
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zagrożenie ich zdaniem na nim występuje. Do wyboru są kategorie obejmujące między 
innymi miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, używane lub sprzedawane są 
środki odurzające, czy przekraczana jest dozwolona prędkość na drodze. Każda informa-
cja przekazywana jest do miejscowej Policji, która sprawdza zasadność zgłoszeń.  Jedno-
cześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Narzędzie to nie 
służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach 
konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z nu-
meru alarmowego: 112 . 

źródło: KPP w Żarach, KWP w Gorzowie Wkp.
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STraż
graniczna

Drogie Panie, 

zbliżające się święto to powód do radości, przyjemności świętowania, ale to także oka-
zja, aby myśląc o nas samych, naszych bliskich czy znajomych, nie zapominać o pro-
blemach i istniejących zjawiskach, z jakimi możemy się spotkać, takich które mogą 
sprawić, że długo będziemy pamiętać o przykrych doświadczeniach. Mam tu na myśli 
handel ludźmi - od dawna nazywany współczesną wersją niewolnictwa. Zjawisko to  
z pewnością znamy z oglądanych filmów sensacyjnych, książek czy reportaży. Jednak 
może się pojawić tuż obok, dotknąć nas lub kogoś z naszego otoczenia. 

Ogromne możliwości, jakie daje obecnie swoboda podróżowania i przemieszania się po 
różnych krajach czy kontynentach, co prawda od niespełna roku ograniczona, ze wzglę-
du na trwającą pandemię, zachęcają nas nie tylko do tego aby zwiedzać i odpoczywać, 
poza miejscem naszego zamieszkania ale także by podjąć pracę i zapuścić tzw. korzenie.  
W końcu chcemy zmienić nasze dotychczasowe życie, zarobić pieniądze, poprawić nasz 
byt, podnieść swoje kwalifikacje, też wyjeżdżając do szkół językowych, przeżyć ciekawą 
przygodę, poznając przy tym nowe miejsca i ludzi. Po prostu zrealizować najskrytsze ma-
rzenia. Taka zmiana może sprawić, że możemy stanąć przed obliczem tego złego. Powo-
dy, które zmuszają nas do wyjazdu ze swojego kraju, często w poszukiwaniu lepszego 
życia, oderwania się od biedy i poznania nowych miejsc i ludzi,  mogą sprawić, że będzie 
to wyprawa- podróż do piekła.

Na pewno słyszałyście o handlu ludźmi. Jest to proceder, który polega na kupnie i sprze-
daży istot ludzkich w celu ich wykorzystania seksualnego i/lub ekonomicznego. Handel 
ludźmi przybiera różne postacie – kobiety, najczęściej są zmuszane do prostytucji, czy do 
innych prac (np. przetrzymywanie w domach jako gosposie). Niejednokrotnie, najpewniej 
z mediów, znane Wam są opowieści o ludziach, którzy musieli pracować w polu czy na 
budowie po kilkanaście godzin dziennie, bez wynagrodzenia i w złych warunkach, często 
pilnowani przez uzbrojonych strażników. Proceder ten dotyka także mężczyzn a niejed-
nokrotnie ofiarami współczesnego niewolnictwa stają się dzieci.  Handel ludźmi to łama-
nie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem, 
porwaniem i zniewoleniem do prostytucji i seks-biznesu, przymusowej pracy, niewolnic-
twa, pornografii dziecięcej, handlu organami, żebractwa, nielegalnej adopcji czy różnego 
rodzaju działań przestępczych (np. kradzieży). To przestępstwo uznane jest w kategorii 
zbrodni.

Chcąc realizować marzenia czytamy ogłoszenia prasowe, wyszukujemy oferty w Interne-
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cie. Często naszą uwagę przyciągają kolorowe afisze (plakaty), rozmieszczane w różnych 
miejscach miast czy wsi. Zdarza się także, że wiele informacji i propozycji wyjazdu otrzy-
mujemy, po tzw. znajomości od rodziny, przyjaciół, od starych i nowych znajomych. Cza-
sami, w obawie przez nieznanym, skupiamy się wyłącznie na ofertach urzędów pracy lub 
inne biur pośrednictwa pracy. Niekiedy także planujemy wyjazd tzw. „w ślepo”, w celu 
poszukania pracy już na miejscu. 

 Niebezpieczeństwo pracy za granicą nieznajomość (lub słaba znajomość) języka państwa, 
do którego chce się wyjechać, to niemożność porozumienia się z przyszłym pracodawcą 
i trudność w dochodzeniu swoich praw w związku z podjętą pracą. Na miejscu może oka-
zać się, że proponowana dla nas praca jest pracą „na czarno  i zostaniemy oszukani przez 
pracodawcę, który nie wypłaci nam wynagrodzenia za pracę. Znane są przypadki kobiet, 
które po przyjeździe do pracy za granicą zostały zmuszane przez pracodawcę do wykony-
wania czynności, o których wcześniej nie było mowy (np. praca w sex biznesie). 

Szukając oferty dla siebie możemy spotkać różne typy ogłoszeń, które nierzadko powinny 
wzbudzić naszą czujność. Ogłoszenia są różne. Krótkie, tajemnicze, często bez numeru 
telefonu, kontakt tylko poprzez e-mail lub fax. Praca w Anglii, wiek do 33 lat. Tel. 0044-
……….., wieczorem. Zachęcające świetnym wynagrodzeniem, np. zatrudnimy hostessy do 
pracy wieczornej i nocnej w klubach Mediolanu. Dobre warunki, wysoka pensja, plus na-
uka języka. Tel. ….. Dzwonić od 14.00 – 22.00., Inne typu pomoce domowe do Hiszpanii. 
Podany tylko numer skrytki pocztowej. Znane są sytuacje, że podany w ogłoszeniu adres, 
po prosu nie istnieje. 

W tych przypadkach zalecana jest wyjątkowa czujność, zwłaszcza gdy od razu pojawia się 
ktoś, kto proponuje pracę na czarno lub zajecie, w której nie wymaga się znajomości języ-
ka ani żadnych kwalifikacji. Dodatkowo powinno nas zastanowić to, że ktoś wymusza na 
nas natychmiastowe  podjęcie decyzji, nie dając nam w ogóle czasu do namysłu, mówiąc 
często, że to jedyna szansa a taka świetna oferta już się nigdy nie powtórzy. Działamy 
wtedy pod presją czasu, co nie pozwala nam racjonalnie myśleć, dokładnie zweryfikować 
wszystkie warunki, poradzić się rodziny czy znajomych  i właściwie rozważyć daną nam 
propozycję. Powinnyśmy być szczególnie uważne, gdy podana oferta wskazuje wyłącz-
nie wyjazd w „atrakcyjne miejsce”, czy pracę, ale dedykowaną wyłącznie dla kobiet. Uła-
twienie zdobycia dokumentów (np. paszportu) na przekroczenie granicy oraz pokrycie za 
nas wszystkich kosztów, związanych z wyjazdem (przejazd, zakwaterowanie, dokumen-
ty, wyżywienie) na poczet przyszłych zarobków, może spowodować uzależnienie nas od 
potencjalnego pracodawcy czy pośrednika a potem, trudności ze spłaceniem wszystkich 
zaciągniętych z tego tytułu zobowiązań. 

Warto więc przygotować się do nowej przygody i dopełnić wszelkich formalności, spraw-
dzając przede ważność naszych dokumentów oraz to czy pracodawca, do którego się 
wybieramy i adres, gdzie mieści się jego siedziba, w ogóle istnieją. Wtedy należałoby 
poprosić o adres, numer telefonu i skontaktować się z nim. Trzeba także sprawdzić czy 
pośrednik (firma pośrednicząca), oferujący nam pracę, działa legalnie i dowiedzieć się  
o nich jak najwięcej. Ponadto wskazane jest aby ustalić, na co można liczyć ze strony po-
średnika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub 
mamy jakiekolwiek problemy z pracodawcą) i poprosić o zobowiązanie na piśmie. Do-
datkowo ważne jest także to, aby dokładnie czytać wszystkie dokumenty, które pokazuje 
nam pośrednik lub przyszły pracodawca, zwłaszcza te, które mamy podpisać. Jeśli czegoś 
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nie rozumiemy, pytajmy. Zanim podpiszemy jakiekolwiek dokumenty najpierw dokładnie 
je przeczytajmy i zastanówmy się, czy odpowiadają nam wszystkie warunki w nich zawar-
te. Niczego nie podpisujmy bez zastanowienia. 

Podczas pobytu za granicą, dla swojego bezpieczeństwa, nie należy także zapominać  
o pozostawieniu rodzinie i znajomym adresu, pod którym będziemy przebywać, numeru 
telefonu nazwy, imienia i nazwiska pracodawcy lub szkoły. Utrzymywanie stałego kontak-
tu z bliskimi i informowanie ich zawsze o zmianach adresu swojego zamieszkania i miejsca 
pracy, pozwala na ustalenie naszej ostatniej lokalizacji, co zwiększa nasze bezpieczeństwo 
w obcym kraju. Nikt nie ma prawa nas przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek – tak-
że do pracy. Warto znać także adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu  
w kraju, do którego podróżujemy. Jeśli jednak spotka nas coś złego np. staniemy się ofiarą 
przestępstwa, nasze prawa za granicą mają obowiązek chronić polski konsul i policja.

por.SG Monika Karandys-Kazalska, PSG w Tuplicach

Foto: Straż Graniczna, w swoich ustawowych zadaniach zajmuje się przede wszyst-
kim zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji cudzoziemców, kontro-
lą legalności ich pobytu i zatrudnienia jak również wykrywaniem sprawców prze-
stępstw i ofiar handlu ludźmi. Obecnie trwa nabór do Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej. Poszukujemy chętnych do służby w naszej formacji. Wszystkie in-
formacje dotyczące naboru - tel. 68 362 52 50  lub 68 362 52 10.
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pierwsza
pomoc

Pierwsza pomoc to rzecz, którą udzielamy częściej, nim nam się wydaje. Już sam telefon 
po służby ratunkowe jest istotny, lecz zanim przyjedzie pomoc liczy się to, jak Ty, drogi 
Czytelniku zareagujesz! W sytuacji, gdzie czas ma znaczenie nie można pozostać biernym. 
Zapraszam Państwa serdecznie do krótkiego wpisu dot. jak poradzić sobie w różnych sy-
tuacjach, które mogą spotkać nas w życiu codziennym. 

NUMERY ALARMOWE:
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe

Już od 2017 roku w województwie lubuskim występuje tylko jedna Centralna Dyspozytor-
nia, która jest zlokalizowana w Gorzowie Wielkopolskim, a numery 999 oraz 997 zostały 
automatycznie podpięte pod numer 112. Dzwoniąc po pomoc pamiętajmy, aby dokładnie 
określić, gdzie się znajdujemy, ponieważ pan/i Dyspozytor odbiera telefony z całego wo-
jewództwa.

WEZWANIE POMOCY: 
• GDZIE? – Podajemy dokładny adres/punkt charakterystyczny/numer słupka przy dro-

dze. 
• CO SIĘ STAŁO? – Tutaj przedstawiamy sytuację, jaka się wydarzyła: ktoś stracił przy-

tomność, był wypadek samochodowy, ktoś nie oddycha albo doszło do poważnego 
zranienia poszkodowanego.

• ILE POSZKODOWANYCH? – Do jednego ambulansu może wejść 1 osoba dorosła lub 
1 dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym.

• JAKĄ POMOC UDZIELONO? – Jeśli nie wiesz, co masz zrobić lub jak udzielić pomocy 
– nie obawiaj się! Dyspozytor nie będzie Cię oceniał ani obrażał, tylko krok po kroku 
wyjaśni, co powinnaś/powinieneś zrobić, aby pomóc poszkodowanemu. 

• DANE OSOBY DZWONIĄCEJ – można również anonimowo wezwać pomoc.

I najważniejsze – NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ PIERWSZY! 
Dyspozytor może zadać jeszcze pytania, które mogą być istotne dla pracowników me-
dycznych. 

Znaczenie świadka zdarzenia jest przeogromne – Twoja pomoc sprawia, że możemy 
więcej!



Rys. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji 2015.

CO ZROBIĆ KIEDY KTOŚ NIE ODDYCHA? 
Krok 1. ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Upewnij się, że miejsce, w którym się znajdujesz nie zagraża Twojemu zdrowiu i ży-
ciu – środek ulicy to nie jest dobre miejsce na ratowanie życia. Do tego miej ze sobą 
zawsze parę rękawiczek, nigdy nie wiadomo, kiedy mogą być przydatne. Jeśli jesteś kie-
rowcą pamiętaj o zastosowaniu kamizelki odblaskowej, świateł awaryjnych i trójkąta.  
To wszystko sprawi, że inni uczestnicy ruchu drogowego będą ostrożniejsi. 

Krok 2. PODEJDŹ DO LEŻĄCEGO POSZKODOWANEGO I SPRAWDŹ PRZYTOMNOŚĆ

Wołaj głośno, bo być może po prostu śpi. Jeśli nie reaguje zbliż się i potrząśnij za ra-
miona, tak, jakbyś chciał/a go obudzić. Jeśli nie reaguje zupełnie to oznacza, że będzie 
potrzebna pomoc. Nie bij poszkodowanego po twarzy ani nie oblewaj go wodą.

Krok 3. ZAPEWNIJ SOBIE POMOC

Każda para rąk się przyda, dlatego zawołaj głośno o pomoc. Jeśli jesteś w tłumie to wy-
znacz konkretne osoby do pomocy, nawiązując kontakt wzrokowy i wyraźnie określając, 
jakiej pomocy oczekujesz (np. Wyciągnij telefon, zadzwonisz po pomoc).

Krok 4. UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE
Wystarczy położyć jedną dłoń na czoło, drugą na brodę i odchylając mocno głowę do 
tyłu sprawiamy, że drogi oddechowe stają się drożne. 

Nie próbujemy niczego usuwać w jamy ustnej – można m.in. sprowokować wymioty!
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Krok 5. SPRAWDŹ ODDECH

Zdrowa osoba dorosła oddycha prawidłowo od 12 do 20 oddechów w ciągu 1 minuty. 
Wydech jest trzykrotnie dłuższy niż wdech. Między fazami oddechu jest przerwa. Od-
dech w pełni rozpręża klatkę piersiową powodując uniesienie. 

Dlatego sprawdzanie oddechu powinno odbywać się przez 10 sekund! A to oznacza, 
że wystarczy obserwować klatkę piersiową, czy w ciągu 10 sekund unosi się na wdechu 
oraz opada na wydechu min. 2 razy. 

Jeśli:
• oddech nie pojawił się w ogóle,
• był tylko jeden i klatka więcej się nie uniosła,
• masz wątpliwości, czy to co usłyszałaś/eś to na pewno oddech,

NIEZWŁOCZNIE WEZWIJ POMOC I ROZPOCZNIJ RESUSCYTACJĘ!

Nie obawiaj się – jeśli boisz się, że dojdzie do pomyłki i zaczniesz uciskać klatkę piersio-
wą u osoby oddychającej – taka osoba pokaże Ci to całym swoim ciałem! Zacznie ma-
chać rękami próbując usunąć bodziec bólowy lub zacznie grymasić na twarzy. Zgodnie 
z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji poziom błędnego uciśnięcia klatki piersiowej to 
2% w skali 5 lat badań. Dodatkowo badania potwierdziły, że nie dochodziło do pękania 
żeber oraz mostka podczas tych omyłkowych uciśnięć. Reakcja będzie natychmiasto-
wa, dlatego niech obawa przed błędem nie spowolni Twoich czynności. Bo to bierność  
zabija. 

Krok 6. WEZWIJ POMOC

Wyciągnij telefon i zadzwoń po pomoc zanim rozpoczniesz RKO lub poproś wyznaczoną 
osobę o to, podaj jej numer alarmowy oraz powiedz, że poszkodowany nie oddycha. 

Krok 7. ROZPOCZNIJ RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ

Klęknij przed poszkodowanym. Odsłoń jego klatkę piersiową – ściągnij koszule, usuń 
bieliznę, wszystko, co może utrudniać Ci uciskanie klatki piersiowej.
Znajdź środek klatki piersiowej, spleć dłonie  i nasadą dłoni ułóż dłoń. Pochyl się nad 
poszkodowanym i trzymając ręce prosto (nie zginaj w stawie łokciowym) ciężarem ciała 
uciskaj klatkę. 

Uciskaj klatkę 30 razy w tempie 100-120 uciśnięć/min. 
(wersja ze sztucznym oddechem) lub nieprzerwanie 

aż do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Jeśli poczujesz pod dłońmi dyskomfort lub „trzaśnięcie” – nie przerywaj czynności!
 
U NIEZNANYCH OSÓB NA ULICY WYKONUJ TYLKO UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ.
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AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY
Co to jest defibrylacja?

Defibrylacja – Zabieg stosowany przy czynnościach ratunko-
wych, mający na celu poprawić przeżywalność NZK. Wywołuje 
się go poprzez użycie leczniczej dawki  impulsu elektrycznego, 
które ma „uspokoić serce”, tzn. wyciszyć wiązkę bodźcotwórczą 
serca, celem ustabilizowania rytmu i przywrócenia spontanicz-
nego krążenia, tj. miarowej pracy serca.

Co oznacza skrót AED?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator). Ozna-
cza to, że maszyna, która wydaje polecenia słowne i sygnały świetlne, ma na celu wyko-
nać defibrylację, instruuje osobę wykonującą czynności ratunkowe krok po kroku. 

Gdzie spotkam defibrylatory AED?

Zalecane jest, aby w dużych skupiskach ludności (np. Muzea, dworce kolejowe, sta-
cje metra, Sądy Rejonowe) w miejscu, gdzie w ciągu ostatnich 5 lat doszło do Nagłego 
Zatrzymania Krążenia znajdował się defibrylator AED. Nie jest to wymóg prawny, lecz 
coraz częściej symbol AED jest zauważany w miejscach codziennego użytku, np. w cen-
trach handlowych. 
Szukajmy Symbolu AED – serduszka z błyskawicą, jest to międzynarodowy symbol.
Na terenie Żar i okolic spotkamy je m.in. w Urzędzie Miasta Żary, w Sądzie Rejonowym, 
w ZUS-ie, w zakładach pracy takich jak: Swiss Krono, Sage Automative, ZZO w Marszo-
wie.

Czy do użycia defibrylatora trzeba mieć specjalne uprawnienia?

Nie! Defibrylatory to maszyny, które po otwarciu pokierują każdą osobę, nawet bez 
szkolenia z pierwszej pomocy i poinstruują krok po kroku, co dokładnie masz zrobić.

Czy powinienem przed użyciem defibrylatora wykonać jakąś określoną ilość 
uciśnięć klatki piersiowej?

Nie! Jeśli masz możliwość podłącz AED najszybciej jak tylko to możliwe. Najlepiej, 
jeśli podłączanie elektrod nie zakłóci ciągłości resuscytacji.

Czy defibrylator może porazić prądem? 

AED jest zależny od ratującego – potrafi przygotować dawkę impulsu elektryczne-
go, instruuje, aby wykonać defibrylację, lecz bez współpracy z osobą ratującą nie jest  
w stanie sam wykonać wyładowania elektrycznego. Jeśli ratownik nie naciśnie przycisku 
wyładowania po ok. 30 sekundach energia zostaje rozładowana, a AED zaleca uciskanie 
klatki piersiowej. 
Istnieje ryzyko porażeniem prądem tylko, jeśli ktoś dotyka poszkodowanego podczas 
defibrylacji. Założenie rękawiczek minimalizuje ryzyko porażenia.
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PODEJRZENIE USZKODZENIA LUB ZŁAMANIA KRĘGOSŁUPA
Kiedy się spodziewamy?

• Uczestnictwo w kolizjach i wypadkach komunikacyjnych
• Upadki z wysokości wyższej niż własna, np. upadek z drabiny, schodów, z drzewa itp.
• Nieprawidłowe nurkowanie – „skoki na główkę” 
• Nieprawidłowe dźwiganie ciężarów
• Urazy pleców.

Co możemy zrobić? 

ZABRONIĆ PORUSZANIA SIĘ TAKIEJ OSOBIE! Każda aktywność, zmiana pozycji to ak-
tywność mięśni przykręgosłupowych i samego kręgosłupa. W przypadku złamań krę-
gów w kręgosłupie istnieje ryzyko przesunięcia się elementów kostnych i UCISK LUB 
ZERWANIE RDZENIA KRĘGOWEGO, a to oznacza paraliż kończynowy!

Każ osobie, jeśli jest przytomna, pozostać w pozycji zastanej (np. przy upadku), ustabili-
zuj głowę i wezwij Zespół Pogotowia Ratunkowego!

Jeśli taka osoba jest uczestnikiem wypadku drogowego i znajduje się w aucie – jeśli jest 
bezpiecznie, auto nie pali się, nie zagraża upadkiem np. w przepaść – każ pozostać tej 
osobie w bezruchu w oparciu o siedzenie auta. Ustabilizuj głowę i kontroluj oddech  
i świadomość poszkodowanego.

KIEDY EWAKUUJEMY KOGOŚ Z AUTA?

• Kiedy stwierdzamy zatrzymanie krążenia tj. brak oddechu u osoby poszkodowanej,
• Kiedy miejsce zaczyna stawać się niebezpieczne, np. auto na krawędzi  przepa-

ści lub unosi się dym spod maski.
• Kiedy istnieje ryzyko, że auto zostanie po raz kolejny uszkodzone lub potrącone.

W INNYCH PRZYPADKACH (np. siedzi i rozmawia z nami) POSZKODOWANY 
POZOSTAJE W AUCIE (w pozycji zastanej ułatwiającej jej oddychanie)  

I KONTROLUJEMY JEGO CZYNNOŚCI ŻYCIOWE OGRANICZAJĄC PORUSZANIE SIĘ!
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Ostatnią częścią, o której pragnę wspomnieć to zachorowanie, z którym społeczeństwo 
zmaga się coraz częściej – UDARY MÓZGU. 
Udary są poważnym uszkodzeniem mózgu, który może być wywołany zarówno przez 
wylewającą się krew do mózgu (np. w wyniku pękniętego tętniaka lub urazu głowy), 
jak i niedrożności naczyń krwionośnych przez miażdżycę lub skrzep, który zatamuje 
możliwość przepłynięcia krwi do mózgu. Dlatego bardzo ważne jest znać objawy udaru, 
ponieważ liczy się szybka interwencja, aby zapobiec niepełnosprawności, jaka może wy-
stąpić. W ramach zapobiegania zachęcam do regularnego badania ciśnienia tętniczego 
oraz codziennej aktywności fizycznej, bo już 30-minutowy spacer wykonywany każdego 
dnia poprawia nasze zdrowie! Palenie papierosów jest szkodliwe i u palaczy wzrasta 
ryzyko pojawienia się udarów, ale te ryzyko jest znacznie podwyższone u kobiet, które 
leczą się antykoncepcją hormonalną i palą papierosy. Warto mieć świadomość, że takie 
połączenie jest wybitnie groźne dla zdrowia z powodu wzrostu lepkości krwi wewnątrz-
naczyniowej! Jeśli ktoś choruje na nadciśnienie tętnicze lub migotanie przedsionków na-
leży stosować się do leczenia zaleconego przez lekarza, a odstawianie leków na własną 
rękę może być szkodliwe w skutkach. 
Dbajmy o swoje zdrowie oraz o naszych bliskich w tych niespokojnych czasach. 

Emilia Pieńko - Ratownik Medyczny
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ w ŻARACH

DZIENNY DOM SENIOR+

Jeżeli jesteś osobą nieaktywną zawodowo, w wieku 60+, chcesz spędzić czas w miłej, 
rodzinnej atmosferze, odnaleźć lub realizować swoje zainteresowania, spędzić aktywnie 
czas - zapraszamy do Dziennego Domu ,,Senior+”.      
W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ OFERUJEMY:
• terapię zajęciową, m.in.: prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, haf-

ciarstwo, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne, muzykoterapię i filmoterapię;
• zajęcia komputerowe;
• zajęcia społeczno-kulturalne (wyjazdy do kina, teatru, udział w imprezach i uroczy-

stościach lokalnych);
• wycieczki plenerowe;
• rehabilitację i zajęcia ruchowe;
• opiekę i wsparcie terapeutów, pielęgniarki i psychologa;
• transport busem dla osób nie mających możliwości dowozu;
• ciepły posiłek.
Dzienny Dom „Senior+” mieści się przy ul. Parkowej 8 w Żarach, otwarty jest w dni 
robocze od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy z Dziennym Domem „Senior+” nr. tel. 516 
182 731, 068 475 56 03, 068 475 56 08.
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WYPOŻYCZALNIA

Środowiskowa Wypożyczalnia  Sprzętu  Rehabilitacyjnego z Punktem Informacji znaj-
duje się na ul. Parkowej 8 w Żarach. Swoją działalnością obejmuje teren gminy Żary  
o statusie miejskim oraz gminy ościenne. Wypożyczalnia świadczy usługi od poniedział-
ku do piątku w godz. 11:00 - 15:00. Głównym celem jej działalności jest pomoc osobom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej przez nieodpłatne udostęp-
nianie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Wypożyczalnia dysponuje 
takim sprzętem jak: wózki inwalidzkie, wózki WC, krzesełka toaletowe, chodziki i balko-
niki, kule, laski, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, sprzęt do ćwiczeń 
indywidualnych zwiększający ich sprawność i aktywność życiową tj. rower rehabilitacyj-
ny trójkołowy, rotor kończyn dolnych i górnych. Zapewniamy właściwy dobór i dopaso-
wanie sprzętu stosownie do potrzeb i możliwości osób użyczających, konserwację, na-
prawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego udostępnianego 
beneficjentom pomocy. Tel kontaktowy:  516 182 731, 68 475 56 03, 68 475 56 08. 

WOLONTARIAT

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem, a chcesz pomagać - serdecznie zapraszamy do 
współpracy w ramach wolontariatu. 
Wolontariat MOPS mieści się na ul. Parkowej 8 w Żarach. Tel kontaktowy: 516 182 
731, 068 475 56 03, 68 475 56 08.
Celem działalności wolontariatu jest:
• pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom 

niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym, a także sprawiającym trudności 
wychowawcze,

• umożliwienie wolontariuszom uzyskanie umiejętności i doświadczenia niezbędne-
go do pracy w systemie pomocy społecznej,

• kształtowanie pozytywnych postaw członków społeczności lokalnej w stosunku do 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Nie posiadasz bliskiej rodziny, nie radzisz sobie z wykonywaniem czynności życia co-
dziennego – możesz skorzystać z pomocy i wsparcia w postaci usług opiekuńczych, 
świadczonych przez siostry Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach. Zadzwoń do pra-
cownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarach, tel. 68 475 55 80 

POMOC SPECJALISTÓW  MOPS W ŻARACH

Chcesz uzyskać wiedzę o podstawowych kwestiach związanych ze zjawiskiem uzależ-
nień i współuzależnień, zadzwoń tel. 512 705 529 - nasi specjaliści terapii uzależnień 
obejmą Ciebie i Twoich najbliższych profesjonalną pomocą i wsparciem, w tym zakresie.
Masz kłopot w życiu osobistym, problem obyczajowy lub ściśle psychologiczny ? Chcesz 
wiedzieć, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc i dowiedzieć jakie są potencjalne rozwią-
zania? Dowiedz się korzystając z darmowej konsultacji naszego psychologa. Zadzwoń, 
zgłoś to pracownikowi socjalnemu MOPS w Żarach, tel. 68  475 55 80, który wyda Ci 
skierowanie. Pamiętaj korzystaj i proś o pomoc specjalistów -  nie zamykaj się w przy-
słowiowych czterech ścianach. 
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PRZEMOC W RODZINIE 

Doznajesz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy - przyjdź, zgłoś, zadzwoń, nie musi  
to być tylko i wyłącznie Twój problem. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy. 
Jesteśmy w stanie udzielić pomocy i wsparcia dla Ciebie i Twojej rodziny.

TU ZNAJDZIESZ POMOC:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Zespół Interdyscyplinarny działa-

jący na rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
 www.mops.zary.pl 
 Żary, ul. Domańskiego 1 
 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach: 
 Izabela Walczak, tel. 68 475 55 80, 512 170 528 
 e-mail: izabela.walczak@mops.zary.pl 
 e-mail: poczta@mops.zary.pl 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 Żary, ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363 06 80 
 www.pcprzary.pl 
 e-mail: pcpr@pcprzary.pl 
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Żary, Plac Rynek 17/13
 tel. 68 470 83 52
• Komenda Powiatowa Policji w Żarach
 Żary, ul. Legionistów 3, tel. 68 476 33 11
• Prokuratura Rejonowa w Żarach
 Żary, ul. Górnośląska 17, tel. 68 363 93 51
• Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział rodzinny i nieletnich
 Żary, ul. Spokojna 20, tel. 68 363 53 60 (58, 59)

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: 
• www.niebieskalinia.pl
• aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie: twojparasol.com

PRZYDATNE TELEFONY: 
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 
 tel. 800 12 00 02 - czynny całą dobę 
• Centrum Praw Kobiet 
 tel. interwencyjny 600 070 717 - czynny całą dobę 
 tel. 22 621 35 37 - pomoc prawna i psychologiczna, czynny 10:00-16:00 
• Fundacja Feminoteka 
 tel. 888 88 33 88 - czynny pn.-pt. 8:00-20:00 
• Niebieska Linia IPZ 
 tel. 22 668 70 00 - czynny codziennie 12:00-18:00 
• Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych 
 tel. 116 123 – czynny codziennie 14:00-22:00 
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
 tel. 116 111 - czynny całą dobę 
• Policyjny Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 tel. 800 120 226 – czynny codziennie 9:30-15:30 (linia bezpłatna).
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RADCA
PRAWNY §

OBRONA KONIECZNA
Listopadowe popołudnie. Zmierzcha. Aby skrócić sobie drogę do domu Matylda wy-
biera drogę na skróty przez mało uczęszczany park. Idzie szybko, równym tempem, 
odmierzając metry pozostałe do oświetlonej ulicy. Słyszy za sobą kroki. Odwraca się, ni-
kogo nie widzi, ale słyszy kroki. Przyśpiesza. Kroki również przyśpieszają. Zwalnia. Kroki 
również. Matylda zaczyna biec, w panice przypominając sobie wszystkie chwyty, których 
nauczyła się na kursie samoobrony. W ręku trzyma klucze, a w kieszeni ma gaz pieprzo-
wy. Jest zdeterminowana użyć każdego sposobu, aby obronić się przed atakiem. Czuje 
jak ktoś chwyta ją za ramię. Matylda powoli odwraca się w stronę napastnika?...

Scenariuszy dalszych losów Matyldy może być co najmniej kilka. Mogłoby się okazać, 
że za ramię chwyciła ją koleżanka, kolega, sąsiad, sąsiadka czy inna znajoma osoba. Ale 
mógłby być to napastnik, osoba, która chce jej zrobić krzywdę. Co wtedy? Czy z obawy 
przed konsekwencjami prawnym Matylda powinna grzecznie paść ofiarą przestępstwa? 
Powróćmy do mało uczęszczanego parku. Matylda czuje jak ktoś chwyta ją za ramię, po-
woli odwraca się w stronę napastnika, który ma nóż. Ze stekiem wyzwisk grozi jej utratą 
zdrowia lub życia, jeśli Matylda nie zrobi tego, czego on chce. Matylda instynktownie się 
broni, używając kluczy jak kastetu i obficie pryskając sprawcy gazem pieprzowym po 
oczach. Słychać tylko jęk napastnika.

Co tu zaszło? Czyżby Matylda z potencjalnej ofiary stała się sprawcą przestępstwa? Nic  
z tych rzeczy. Matylda działała w granicach obrony koniecznej. Czym jest obrona ko-
nieczna? Obrona konieczna jest jednym z kontratypów, czyli czynów wyłączających bez-
prawność. Jeśli dane zachowanie człowieka nie ma przymiotu bezprawności, nie jest 
ono przestępstwem i dana osoba nie może być za nie ukarana.

Obrona konieczna uregulowana została w art. 25 Kodeksu karnego, stanowi on, że nie 
popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny za-
mach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Aby działanie można było zakwalifikować jako obronę konieczną, niezbędne jest 
wystąpienie trzech warunków:

• musi mieć miejsce zamach (atak) na dobro lub osobę chronione prawem,
• zamach musi mieć charakter bezpośredni,
• zamach musi być bezprawny.
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Atak, zamach na dobro czy osobę musi być realny, o zamachu można mówić także wte-
dy, gdy istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że zagrożone atakiem dobro zo-
stanie zaatakowane w najbliższej chwili. Chodzi o przypadki, gdy zachowanie sprawcy 
jest już tak dalece zaawansowane, że brak przeciwdziałania ze strony osoby atakowanej 
doprowadzi do istotnego niebezpieczeństwa (w przypadku Matyldy napastnik ma nóż, 
jeszcze go nie użył, ale istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że to zro-
bi).Wtedy obrona konieczna może zostać zastosowana. Aby obrona konieczna mogła 
zaistnieć, zamach musi być bezpośredni, tj. skierowany wobec konkretnej rzeczy bądź 
osoby (zdrowie i życie Matyldy). Zamach musi być także bezprawny, tzn. osoba dokonu-
jąca „zamachu” działa na podstawie i zgodnie z prawem (sztandarowym przykładem jest 
wejście funkcjonariusza Policji do domu jakieś osoby w ramach jego obowiązków służ-
bowych. w takim przypadku jakakolwiek próba „odparcia zamachu” przez mieszkańców 
byłaby przestępstwem, a nie obroną konieczną). Odparcie zamachu przez osobę atako-
waną może nastąpić przy użyciu różnego rodzaju „pomocy” (Matylda dysponuje klucza-
mi i gazem pieprzowym oraz umiejętnościami nabytymi na kursach samoobrony). 

Najistotniejsze jest to, aby te „pomoce” były proporcjonalne i współmierne w stosun-
ku do zamachu, grożącego niebezpieczeństwa. Jednocześnie nie można zbyt dosłownie 
rozumieć dobrania właściwego, proporcjonalnego narzędzia obrony. Ofiara ataku jest 
pod wpływem silnych emocji, strachu, wzburzenia. Najczęściej jest też zaskoczona ata-
kiem. Napastnik ma więc niebagatelną przewagę nad ofiarą- jest przygotowany i używa 
narzędzi, którymi umie się posługiwać. Współmierność środka obrony nie oznacza, że 
musi on być taki sam, jak narzędzie atakującego. Sposób obrony musi być odpowied-
ni do niebezpieczeństwa, które tkwi w zamachu. (Aby mówić o współmiernym środku, 
Matylda nie musi mieć noża w odpowiedzi na nóż, gaz pieprzowy, klucze i umiejętności 
są adekwatne).

Zdarza się jednak, że ofiarę ataku poniosą emocje i przesadzi z obroną.

Zasadniczo takie „poniesienie” może przyjąć dwie formy:
• osoba atakowana działa w ramach obrony koniecznej, ale przekroczyła jej granice,
• osoba atakowana nie działa w ramach obrony koniecznej.

Do przekroczenia granic obrony koniecznej może dojść w następujących sytuacjach:
• broniący się zastosował środek obrony niewspółmierny do zagrożenia (Matylda  

z czeluści damskiej torebki wyciąga broń palną dużego kalibru, mogącą zrobić dziu-
rę wielkości pięści, a napastnik ma krótki nóż),

• broniący się odparł skutecznie atak, ale zamiast zaprzestać działań po ustaniu za-
grożenia, kontynuował czynności, przez co z osoby broniącej się, stał się stroną ata-
kującą (Matylda po znokautowaniu napastnika nadal go bije, kopie i okłada torebką 
po głowie albo strzela w plecy uciekającego).

Obrona konieczna musi być tylko i wyłącznie obroną. Jeśli już udało się obronić, to 
należy zaprzestać dalszego działania i najpóźniej wtedy wezwać odpowiednie służby.

Kiedy osoba broniąca się przekracza granice obrony koniecznej, gdyż była pod wpły-
wem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Wówczas 
uznaje się, że wprawdzie popełnia ona przestępstwo, ale nie podlega karze. Wszystko 
zależy od okoliczności zdarzenia. Ocena postawy osoby broniącej się wymaga pewnego 
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odniesienia do tzw. wzorcowego obywatela i sprawdzenia, jak taki „wzorcowy” obywatel 
zachowałby się w podobnej sytuacji.

W sytuacji, gdy osoba atakowana nie działała w ramach obrony koniecznej, zwyczajnie 
popełnia przestępstwo. Formalnie trudno w takim przypadku mówić o przekroczeniu 
granic obrony, gdyż w takim przypadku jej postępowanie to nie obrona konieczna, ale 
atak, napaść na inną osobę. (Matylda zauważyła idącą w tym samym, co ona kierunku 
osobę i uznała ją za napastnika, mimo że ani zachowanie tej osoby, ani okoliczności nie 
wskazywały na niecne zamiary wobec Matyldy).

Na uwagę zasługuje fakt, że inaczej potraktowano obronę konieczną w miejscu zamiesz-
kania ofiary. Gdy dochodzi do ataku w domu, na jej terenie, prawo stoi znacznie bardziej 
po stronie zaatakowanego. Istotne jest, czy doszło do „wdarcia się” przez atakującego 
na dany teren, siłą, bez zgody czy wiedzy osoby atakowanej. W takim przypadku, je-
śli przekroczono granice obrony, to wprawdzie dochodzi do popełnienia przestępstwa 
przez broniącego się, jednak broniący się nie podlega karze. Nie musi już wykazywać, jak  
w pozostałych przypadkach, że przekroczenie granic obrony było wynikiem np. strachu. 
Kiedy dochodzi do wdarcia się sprawcy do mieszkania, domu, posesji naturalną rzeczą 
jest to, że to atakowany (ofiara napaści) pozostaje w stresie. Dlatego osoba podejmu-
jąca obronę nie powinna w takim przypadku podlegać karze, nawet jeśli przekroczyła 
granice obrony koniecznej. Jedynie w bardzo wyjątkowym przypadku można ją ukarać. 
Chodzi o przypadki, gdy postawa broniącego się, sposób obrony był skrajnie nieade-
kwatny do zamachu i zagrożenia, tj. gdy w rażący sposób przekroczono granice obrony.

STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI
Jest piękny letni dzień. Skwar, powyżej 40 stopni w cieniu. Matylda wyszła właśnie z kli-
matyzowanej galerii handlowej na rozgrzany do czerwoności parking. Nagle jej uwagę 
przykuwa samochód stojący w pełnym słońcu. W środku znajduje się kilkuletnie dziecko 
i pies. Matylda bez wahania rozbija szybę samochodu…
Kolejnym kontratypem, czynem wyłączającym bezprawność jest stan wyższej koniecz-
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ności, uregulowany w art. 26 Kodeksu karnego. Nie popełnia przestępstwa, kto dzia-
ła w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek 
dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć,  
a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Na stan wyższej 
konieczności może powoływać się ten, kto poświęca jakieś dobro chronione prawem  
w celu ratowania innego dobra. Może to być np. życie, zdrowie, mienie etc. (Nasza dziel-
na Matylda zniszczyła mienie w celu ratowania życia i zdrowia dziecka i zwierzęcia). Za-
grożenie dla danego dobra musi być bezpośrednie i rzeczywiste. Musi ono istnieć 
obiektywnie. Nie może to być zatem jedynie przekonanie osoby ratującej. (Matylda 
musi wbrew panującemu upałowi, chłodno ocenić sytuację i sprawdzić czy faktycz-
nie mamy tu do czynienia z narażeniem życia lub zdrowia znajdujących się w samo-
chodzie dziecka i psa). Zdarza się, że błędnie ocenimy sytuację i osoby przebywające  
w samochodzie nie są narażone na niebezpieczeństwo (np. włączona klimatyzacja), wte-
dy osoba, której tylko wydaje się, że ratuje dobra zagrożone bezpośrednio może próbo-
wać powoływać się na art. 29 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem nie popełnia 
przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym 
przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę. 

Ważną cechą stanu wyższej konieczności jest subsydiarność. Objęte ochroną są wyłącz-
nie te sytuacje, w których niebezpieczeństwa nie można było uniknąć inaczej niż po-
przez poświęcenie jakiegoś dobra. (Jeśli dziecko i pies w samochodzie byliby przytomni, 
nie wykazywali oznak osłabienia, to Matylda najpierw powinna poszukać właściciela 
pojazdu lub zgłosić sytuację właściwym służbom. Dopiero gdyby przybycie służb lub 
właściciela pojazdu się przedłużało, a dziecko i pies by słabli, Matylda mogłaby przejść 
do działania). Pamiętać należy, że trzeba racjonalnie oceniać taką sytuację i reagować 
na zachowanie osób lub zwierząt zamkniętych w pojeździe.

Pamiętać również należy o ostatniej przesłance stanu wyższej konieczności. To pro-
porcjonalność – stosunek między dobrem poświęconym a ratowanym. Aby była mowa  
o działaniu w stanie wyższej konieczności dobro poświęcane musi mieć wartość niższą 
niż dobro ratowane. Pamiętać należy,  że w przypadku zamknięcia w samochodzie psa 
lub innego zwierzęcia. Jego zdrowie i życie ma wyższą wartość niż szyba w samocho-
dzie. Przekraczając granice stanu wyższej konieczności (poświęcenie dobra o wartości 
oczywiście wyższej niż dobro ratowane) jest przestępstwem, jednakże sąd może zasto-
sować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Jako ciekawostkę dodam, że również w prawie cywilnym znajdziemy kontratyp podobny 
do stanu wyższej konieczności. Art. 424 Kodeksu cywilnego, stanowi: Kto zniszczył lub 
uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie 
lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, 
ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie 
wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro 
jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.

Podsumowując: prawodawca nie oczekuje od nas, że nie będziemy próbowali się bronić 
w stanie zagrożenia lub nie udzielimy nikomu pomocy w obawie przed konsekwencjami 
prawnymi. Należy jednak umiejętnie dostosować podjęte działania adekwatnie do zaist-
niałej sytuacji. I na tym polega cała sztuka.

Karolina Kaczmarska
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CO ROBIĆ KIEDY MAMY OSOBĘ UZALEŻNIONĄ 
OD ALKOHOLU W RODZINIE? 
www.psychotekst.pl

Mając wśród najbliższych nam osób alkoholika zawsze zadajemy sobie pytanie: co po-
winniśmy zrobić? W jaki sposób możemy wpłynąć na tę osobę, żeby zmienić jej postę-
powanie?

Otóż niestety możliwości oddziaływania bezpośrednio na osobę uzależnioną od alko-
holu są niewielkie. Istnieje natomiast możliwość wpłynięcia pośrednio na alkoholika po-
przez zmianę własnej postawy wobec niego.

Wiele osób zada pytania: dlaczego?, po co?, co to zmieni?

Okazuje się, że rodzina, w której jest osoba uzależniona od alkoholu, działa jak me-
chanizm zegarka. Członkowie tej rodziny to coś w rodzaju pojedynczych trybów, ele-
mentów, które zazębiają się wzajemnie i obracają w tym samym kierunku i rytmie. 
Zazwyczaj alkoholik wymusza na członkach rodziny, by podporządkowali się jego 
własnemu, choremu rytmowi. Jest to coś w rodzaju tyranii.
Żaden człowiek nie powinien tyranizować innego człowieka, a każdy człowiek ma 
prawo nie poddawać się tyranii.

Wniosek z tego jest taki: członkowie rodziny poprzez zmianę swojego nastawienia i po-
stępowania wobec alkoholika, powinni dążyć do tego, by on sam podporządkował się 
określonemu przez nich wspólnemu rytmowi.

Szanse na powodzenie całego planu zwiększają się tym bardziej, im więcej członków 
rodziny uczestniczy w przedsięwzięciu i im lepiej ze sobą współpracują.

Wskazówek jest wiele, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że teoria jest łatwiejsza od 
praktyki. Praktyka bowiem wymaga byśmy w swoich działaniach byli konsekwentni. To 
wszystko jest trudne, gdy w grę wchodzą powiązania rodzinne, emocjonalne i finanso-
we, ale nigdy nie jest to niewykonalne.

Oto wybrane wskazówki jak powinniśmy reagować, co robić, a jakich zachowań i sytuacji 
unikać, gdy członek naszej rodziny jest uzależniony od alkoholu:
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• Zawsze należy pamiętać, że alkoholizm to ciężka, przewlekła choroba i aby po-
móc członkowi rodziny w pokonaniu jej, trzeba koniecznie zaakceptować ten fakt 
i przestać się wstydzić. 

• Nie wolno traktować osoby uzależnionej jak „niegrzeczne dziecko”. Przecież nie 
traktuje się w ten sposób żadnego chorego. Chory człowiek wymaga akceptacji 
i tego, by godnie go traktowano. Wymówki, groźby, kary, wymuszanie obietnic, 
gderanie nie pomogą, a być może pogorszą tylko wasze relacje. Pozwól więc swoje-
mu alkoholikowi obudzić się w stanie w jakim przyszedł do domu i runął na łóżko. 
Pozwól mu zobaczyć jak wygląda pokój, w którym się awanturował. Nie sprzątaj. 
Nie zamykaj drzwi przed dziećmi. One już i tak od dawna o wszystkim wiedzą. Lepiej 
uczynić sprawę otwartą. Jeśli trzeba - wezwij policję.

• Bardzo szkodliwym i bezsensownym jest wdawanie się w kłótnie z alkoholikiem. 
Szczególnie należy przestrzegać tej reguły, gdy jest on pod wpływem alkoholu. 

• Alkoholik może mieć ubytki pamięci. Jeśli zrobi coś złego, niestosownego pod 
wpływem alkoholu i tego nie pamięta, nie należy dręczyć go wymówkami, wy-
głaszać kazań na temat szkodliwości picia. On to wszystko już wie, ale nie może 
sobie z tym poradzić, bo choroba jest od niego silniejsza. Trzeba powiedzieć mu to, 
co niezbędne, bez kazań, złości i wymówek, przekazując tylko „nagie fakty”. Jest to 
sposób na to, by osoba uzależniona mogła zobaczyć samego siebie takim, jakim  
w rzeczywistości jest będąc pod wpływem alkoholu. Pozwolenie mu na chwilę re-
fleksji w samotności może wiele zdziałać.
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• Często popełnianym błędem jest przyjmowanie obietnic dawanych przez uzależ-
nionego członka rodziny. Alkoholik daje obietnice, których nie będzie w stanie 
wypełnić i doskonale o tym wie. Robi to dla „świętego spokoju”, by rozładować 
nerwową atmosferę w domu. Członkowie rodziny natomiast, dając się okłamywać, 
utwierdzają alkoholika w przekonaniu, że potrafi przechytrzyć rodzinę. Będzie on 
zatem próbował robić to wiele razy, a członkowie rodziny będą za każdym razem 
rozgoryczeni, że nie dotrzymał danego im słowa.

• Podobnie nie wolno wypowiadać pod adresem osoby pijącej gróźb, których nie 
jesteśmy w stanie spełnić. W oczach uzależnionego jesteśmy wtedy osobami 
,które nie traktują poważnie tego, co mówią. Zamiast powiedzieć: „Jeśli nie prze-
staniesz pić - pozbawię cię praw rodzicielskich!”, zacznij informować alkoholika  
o jego niewłaściwym postępowaniu. 

• Nie wolno szantażować osoby uzależnionej od alkoholu. Często słyszymy „gdybyś 
mnie kochał - nie piłbyś!”, itp. Po pierwsze nie jest to prawda, ale przede wszystkim 
- nie jest to metoda. Taka informacja zwiększa tylko poczucie winy osoby pijącej. 

• Wskazanym jest znalezienie „zdrowego” sposobu na rozładowywanie swoich ujem-
nych uczuć. Jest to droga do rozsądnego i spokojnego porozumiewania się z alko-
holikiem. Świetnym miejscem dla wyrażenia i odreagowania wszystkich przykrych, 
ciążących od lat jak głaz na sercu uczuć, jest spotkanie grupy wsparcia Al-Anon.

• Nie należy kontrolować alkoholika. Sprawdzenie ile pije jest niemożliwe.
• Nie wolno zabierać lub chować alkoholu osobie uzależnionej. Takie postępowa-

nie zmusza ją jedynie do desperackich prób odnalezienia wódki, wina czy piwa.
• Dużym błędem jest picie alkoholu z osobą uzależnioną. 
• Nie wolno robić za osobę uzależnioną niczego, czego nie mógłby zrobić sama. 

Taka ochrona przed przykrymi konsekwencjami picia alkoholu przekreśla szanse 
na to, że alkoholik zauważy wreszcie fakt, że picie doprowadza go na „dno” i żeby 
się podnieść trzeba coś ze sobą zrobić, radykalnie zmienić swoje dotychczasowe 
postępowanie. 

• Jeśli osoba uzależniona zaczyna się leczyć, nie należy liczyć na natychmiastowe 
efekty leczenia. Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, leczenie również wymaga cza-
su, a nawroty są prawdopodobne. Bardzo potrzebne jest w tym czasie wspieranie 
osoby, która się leczy. Abstynencja to wielkie cierpienie i wyrzeczenie dla osoby uza-
leżnionej, szczególnie w początkowej fazie. Pomóż mu w tym, wspieraj go uprzejmo-
ścią, miłością, zrozumieniem. Pamiętaj o tym, że osoba ta nie zawsze była uzależnio-
na od alkoholu, a kochasz ją za to, kim jest, a nie za to na co jest chora.

Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika. Zacznij koncentrować się na jego 
potrzebie leczenia.

Dostosowanie się, do powyższych wskazówek, skorzystanie z nich w odpowiednich 
momentach, może być bardzo pomocne w obcowaniu z osobą uzależnioną. Należy 
jednak pamiętać o tym, że chorego leczy terapeuta, a zadaniem rodziny jest wspie-
rać go w trudnych chwilach.

Rodzinom, w których ktoś pije alkohol w sposób chorobliwy, niezbędna jest pomoc pro-
fesjonalistów. Musi ona być udzielona zarówno osobie chorej - alkoholikowi jak i jego 
najbliższym. Będąc bowiem w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu sami 
stajemy się ofiarami alkoholizmu czyli współuzależnienia od destruktywnych zachowań 
alkoholika. Syndrom ten nie znika samoistnie po tym jak alkoholik zaprzestanie picia. 
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Najczęściej natomiast jest czynnikiem podtrzymującym osobę uzależnioną w jej pijac-
kich nawykach i ułatwiającym jej nawrót w stronę alkoholu.

Zatem jednoczesne poddanie się terapii osoby uzależnionej i członków rodziny daje 
większe szanse na powodzenie przedsięwzięcia, którego głównym celem jest to,  
ABY OSOBA UZALEŻNIONA ZOSTAŁA WYLECZONA, A CHORA RODZINA ZACZĘŁA 
FUNKCJONOWAĆ NA ZDROWYCH ZASADACH.

Literatura:
Cierpiałkowska L, Ziarko M: „Psychologia uzależnień – alkoholizm”
uzależnienia-terapia. pl
uzależnienie.com.pl
vesusmed.com.pl
poradnia.pl

Opracowała Zofia Szarejko-Michalska
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
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Jak nie poddawać się manipulacji
Manipulację psychiczną można zrozumieć jako wywieranie wpływu na kimś poprzez 
zaburzanie czyjegoś punktu widzenia i emocjonalne eksploatowanie. Celem tego jest 
przejęcie kontroli, władzy, jakiegoś zysku oraz osiągnięcie uprzywilejowanej pozycji 
kosztem ofiary.

Większość manipulatorów odznacza się czterema cechami:
• Wiedzą, jak wykrywać twoje słabości.
• Jak tylko je znajdą, wykorzystują je przeciwko tobie.
• Dzięki swym sprytnym machinacjom, przekonują cię, abyś na jego lub jej korzyść 

zrezygnował(a) z części siebie lub czegoś należącego do ciebie.
• Czy to w pracy, między ludźmi czy w domu, jak tylko manipulator uzyska przewagę, 

będzie z wysokim prawdopodobieństwem powtarzał punkty 1 do 3, aż nie powstrzy-
masz tego procesu.

Powody chronicznej manipulacji są złożone i głębokie. Niezależnie jakie powody stoją za 
daną manipulującą osobą, nikomu nie jest łatwo żyć jako ofiara. Jak radzić sobie w tych 
sytuacjach? Oto siedem kluczowych postaw w radzeniu sobie z tym. Nie wszystkie rady 
poniżej mogą znajdować odniesienie do twej konkretnej sytuacji. Zwyczajnie korzystaj  
z tego, co działa, odkładając resztę na bok.

Znaj swoje podstawowe ludzkie prawa:
• Masz prawo być traktowanym lub traktowaną z szacunkiem.
• Masz prawo wyrażać swoje odczucia, opinie i potrzeby.
• Masz prawo ustalać własne priorytety.
• Masz prawo do mówienia „nie” bez poczucia winy.
• Masz prawo otrzymywać to, za co płacisz.
• Masz prawo mieć inne zdanie niż inni.
• Masz prawo dbać o siebie i chronić się przed fizycznym, psychicznym i emocjonal-

nym zagrożeniem.
• Masz prawo tworzyć własne, szczęśliwe i zdrowe życie...
• Utrzymuj dystans.

Jednym z użytecznych sposobów wykrywania manipulacji jest sprawdzenie, czy osoba 
ta zachowuje się tak samo w różnych sytuacjach wobec różnych osób. Wprawdzie każdy 
z nas do pewnego stopnia różni się tutaj, ale niektórzy manipulatorzy zwyczajowo zasie-
dlają ekstrema, będąc bardzo miłym lub miłą dla jednych i totalnie bez serca dla innych, 
w jednej chwili w 100% zagubiony czy nieporadna, a w drugiej tratujący jak buldożer. 
Jeśli regularnie zauważasz coś takiego u kogoś, utrzymuj zdrowy dystans i nie wchodź  
w relacje z tą osobą, chyba że naprawdę musisz. Jak wspomniano wyżej, powody stoją-
ce za przewlekłym manipulowaniem są złożone, a twoją pracą nie jest zmieniać ich czy 
ratować. Utrzymaj zdrowy dystans.

Unikaj odnoszenia rzeczy do siebie i obwiniania się
Jako że programem wyborczym manipulanta jest wypatrywać słabości i pasożytować 
na nich, zrozumiałe jest, że możesz czuć się źle lub nawet obwiniać się za niespełnianie 
zachcianek manipulanta. W takich sytuacjach ważne jest pamiętać, że to nie ty jesteś 
problemem. Jesteś zwyczajnie manipulowany lub manipulowana, aby tak się czuć, dzię-
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ki czemu będzie większa szansa, że skapitulujesz i oddasz swoje życie za darmo. Pomyśl 
chwilę o relacji, jaką masz z kimś manipulującym, zadając sobie następujące pytania:

• Czy jestem traktowany/-a z rzeczywistym szacunkiem?
• Czy oczekiwania i żądania tej osoby są rozsądne?
• Czy dawanie w tej relacji jest wzajemne, czy idzie tylko w jedną stronę?
• Wreszcie, czy czuję się dobrze ze sobą w tej relacji?

Twoje odpowiedzi tutaj będą wskazówkami do tego, czy problem jest po twojej stronie, 
czy może po stronie drugiej osoby.

Przenieś punkt ciężkości na niego/nią poprzez dopytywanie się
Nieuniknienie manipulator wyrazi w twym kierunku jakieś żądanie. Owe „oferty” spra-
wiają, że skręcisz ze swej drogi tylko po to, aby zaspokoić tę osobę. Kiedy w uszach 
zadzwoni ci coś nierozsądnego, jest czasem bardzo przydane, aby przenieść nacisk  
z powrotem na żądającego, dopytując się o kilka rzeczy, aby sprawdzić w ogóle, czy ma 
wystarczająco dużo samoświadomości, aby dostrzec nierówność takiego scenariusza. 

Zapytaj się, przykładowo:
• „Czy to wydaje się tobie rozsądne?”
• „A co ze mną? Czy ja też tutaj mam coś do powiedzenia?”
• „Prosisz mnie czy każesz mi?”
• „Zatem co ja będę mieć z tego?”
• „Czy naprawdę oczekujesz, że ja (opisz nierówny wymóg)….?”

Kiedy pytasz o coś takiego, to jakbyś stawiał czy stawiała przed drugą osobą lustro, 
ujawniającą prawdziwą naturę relacji. Jeśli manipulator ma trochę samoświadomości, 
najpewniej wycofa się z żądania i zdystansuje.
Z drugiej strony prawdziwie patologiczni manipulatorzy będą zbijać twe pytania i nale-
gać na swoje. Jeśli coś takiego ma miejsce, korzystaj z następujących niżej rad.

Niech czas będzie po twej stronie
Oprócz nieuzasadnionych żądań, manipulator będzie często starał się otrzymać odpo-
wiedź tu i teraz, aby zmaksymalizować ciśnienie i swój wpływ na sytuację (ludzie od 
sprzedaży nazywają to „wieńczeniem umowy”). W takich chwilach, zamiast odpowiadać 
od razu na naciski, rozważ danie sobie większej ilości czasu, aby zdystansować się od 
bezpośredniego wpływu z zewnątrz. Możesz przejąć kontrolę nad sytuacją mówiąc zwy-
czajnie: „Pomyślę o tym.”

Pomyśl chwilkę, jak silne są te słowa w ustach klienta stojącego przed sprzedawcą, ko-
goś naciskanego przez nadmiernie napaloną osobę lub w twych ustach w konfrontacji 
z manipulacją. Poświęć tyle czasu, ile ci potrzeba, aby rozważyć za i przeciw, czy może 
chcesz wynegocjować więcej dla siebie, by dotrzeć do równiejszego rozwiązania spra-
wy, czy może wreszcie lepiej jest ci powiedzieć „nie”, co prowadzi nas do następnego 
punktu:

Wiedz, jak powiedzieć „nie” – dyplomatycznie, lecz stanowczo
Zdolność do dyplomatycznej a stanowczej odmowy jest podstawą sztuki komunikacji. 
Jeśli tylko ujmiesz to we właściwe słowa, pozwoli ci to bronić swej pozycji, zachowując 
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jednocześnie dobre relacje. Pamiętaj, że w twoich prawach zawiera się prawo do okre-
ślania własnych priorytetów, do mówienia „nie” bez poczucia winy i do wyboru szczęśli-
wego i zdrowego życia.

Konfrontacja z agresorami (w bezpieczny sposób)

Manipulator zmienia się w agresora, kiedy zastrasza lub krzywdzi drugą osobę.
Najważniejsza rzecz, o której można tutaj pamiętać, to że agresorzy wybierają tych, któ-
rych uznają za słabszych, zatem tak długo, jak okazujesz pasywność i zginasz kark, tak 
długo jesteś na celowniku. Wielu agresorów jest w środku tchórzami. Kiedy okazuje 
się, że ofiary mają silny kręgosłup i walczą o swoje, agresor często się wycofuje. Jest to 
prawdziwe w szkołach, w domu i w pracy.
Empatycznie trzeba zauważyć, że wielu agresorów samych jest ofiarą przemocy. To nie 
jest żadne usprawiedliwienie, ale może pomóc ci zobaczyć agresora w pełniejszym świetle.
Stawiając czoła agresorom, upewnij się, że jesteś w takim miejscu i stanie, w którym 
jesteś w stanie się bronić, czy będzie to twarde stanie przy swoim stanowisku, zro-
bienie tego w obecności innych, którzy będą mogli okazać wsparcie lub byś świadka-
mi, lub sporządź listę nieodpowiednich zachowań agresora. W przypadku fizycznego, 
słownego lub emocjonalnego znęcania się, skontaktuj się  z ośrodkiem interwencji 
kryzysowej, pomocą psychologiczną, prawną, policją lub organami administracyjny-
mi. To bardzo ważne, aby stawić agresji czoła, i nie musisz tego robić samotnie.

Źródła: www.psychotekst.pl, www.psychologytady.com, focus.pl
Opracowała Zofia Szarejko-Michalska

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
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PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY
PRZYDATNE ZASADY

1. KORZYSTAM Z PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH Z AKTUALIZACJĄ. 
2. UNIKAM OTWIERANIA NIEZNANYCH PLIKÓW I LINKÓW.
3. NIE PODAJĘ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, HASEŁ, NIE WYSYŁAM SWOICH PRY-

WATNYCH ZDJĘĆ, FILMÓW. 
4. STOSUJĘ TRUDNE DO ODGADNIĘCIA HASŁA - SKOMPLIKOWANE KOMBINACJE LITER 

I CYR. 
5. CZYTAM WNIKLIWIE REGULAMINY STRON I PORTALI. 
6. PAMIĘTAM, ŻE OSOBA Z KTÓRĄ PISZĘ, MOŻE NIE BYĆ TĄ, ZA KOGO SIĘ PODAJE. 
7. ROZMAWIAM Z ZAUFANYMI OSOBAMI O TYM , CO MNIE ZANIEPOKOIŁO PODCZAS 

UŻYWANIA SIECI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA A CYBERPRZEMOC

W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy - Kodeks karny, opubliko-
wana w Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381, uznająca cyberprzemoc i stalking w Polsce za 
czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a K.K. 

1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej 
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywat-
ność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wi-
zerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub 
osobistej. 

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzone-
go na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzo-
nego.

W RAZIE PROBLEMÓW UZYSKASZ POMOC:

Helpline.org.pl lub pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 czynnym od po-
niedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00. 

Bibliografia m.in.: ,,Internet w psychologii – psychologia w Internecie”; ,,I Międzynaro-
dowa Konferencja Patologiczny hazard i inne Uzależnienia Behawioralne”; „Jak reago-
wać na cyberprzemoc” red. Łukasz Wojtasik; www.safeinternet.org; www.sieciaki.pl; 
www.uzaleznieniabehawioralne.pl, 

OPRACOWANIE: 
Łukasz Basaj – specjalista psychologii klinicznej, psycholog transportu, certyfikowany 
psychoterapeuta uzależnień, N ZOZ PROFIL Żary - Żagań, członek Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
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CYBERZAKUPY

Z powodu zagrożenia COVID-19 i ograniczeń z tym związanych wiele Pań korzysta dziś  
z zakupów online i sklepów internetowych. Oto kilka prostych rad, które znacznie 
zmniejszą ryzyko jakie za sobą niosą wirtualne transakcje:

1. Przed dokonaniem zakupów warto sprawdzić:

a) komentarze innych klientów na temat danego sprzedawcy internetowego - 
komentarze dotychczasowych klientów to cenne źródło informacji nt. wiarygodności 
sprzedawcy. W większości przypadków w sieci bez trudu można znaleźć wiele cennych 
informacji dotyczących poszczególnych sprzedających. Pamiętaj, że komentarzy mo-
żesz szukać też na  różnego rodzaju forach internetowych. Wpisz w wyszukiwarkę na-
zwę sklepu z dopiskiem - opinie. 

b) czy strona sprzedawcy internetowego jest właściwie zabezpieczona – sprawdź, 
czy strona jest właściwie zabezpieczona (czy jest nawiązana komunikacja z użyciem szy-
frowania – początek adresu winien zaczynać się od skrótu: „https”). Równie istotne jest 
sprawdzenie ważności certyfikatu oraz dla kogo został wydany, klikając na symbol kłódki.

c) czy sprzedawca internetowy wykorzystuje do przeprowadzenia płatności zna-
nego operatora płatności internetowych - profesjonalnych sprzedawców interneto-
wych obsługują bezpieczni i uznani operatorzy płatności internetowych. Ważne jest, aby 
klienci w trakcie dokonywania zakupów mogli zalogować się do internetowych syste-
mów transakcyjnych banków. Firmy świadczące usługi płatnicze w Internecie także we-
ryfikują swoich klientów. Zachowaj szczególną ostrożność w sytuacji, kiedy sprzedawca 
nie korzysta z usług operatora płatności internetowych, a rachunek bankowy do płatno-
ści prześle Ci za pośrednictwem e-maila.

d) datę uruchomienia sklepu internetowego, tj. daty zarejestrowania domeny 
sklepu - często zdarza się, że przestępcy dla potrzeb przygotowywanego przestępstwa 
otwierają fałszywe sklepy internetowe, jednak czasami zdarza się, że jednorazowo otwie-
rają wiele sklepów, które w późniejszym okresie są wykorzystywane do przestępstw  
w sytuacjach, gdy kolejne są zamykane przez organy ścigania. Datę rejestracji domeny 
oraz inne informacje nt. danej domeny można pozyskać np. na stronie internetowej: 
https://centralops.net/co/domaindossier.aspx
Warto sprawdzić te informacje decydując się na zakupy bezpośrednio w sklepach  

MIEJSKa biblioteka 
publiczna w żarach
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internetowych. Jeśli chcesz dokonać zakupu w nowotworzonym sklepie, to wcale nie jest 
jednoznaczne, że ten sklep jest otwarty w celu popełniania przestępstw. W takich sytu-
acjach szczególnie należy wziąć pod uwagę informacje zawarte w pozostałych punktach 
dobrych praktyk.

2. Kupuj za pośrednictwem uznanych internetowych serwisów zakupowych, 
tzn. takich, które działają od dłuższego czasu i cieszą się dobrą opinią kupujących-za-
kupy w takich serwisach nie tylko pozwalają na wybór najkorzystniejszej oferty u wielu 
sprzedających, ale przede wszystkim dokonując tam zakupów, masz także gwarancję 
bezpieczeństwa. Takie serwisy prowadzą stałą weryfikację swoich sprzedawców, reje-
strują każdą zawartą za ich pośrednictwem transakcję oraz posiadają dedykowany dział 
wsparcia klienta. Również płatności podlegają tam specjalnej ochronie. Najlepsze z nich 
oferują zwrot pieniędzy w przypadku nieotrzymania przedmiotu lub kiedy otrzymany 
towar istotnie różni się od tego oferowanego na stronie.

3. Unikaj płacenia za towar lub usługę kartą płatniczą bezpośrednio na stronie 
internetowej sklepu - zdarza się, że przestępcy chcąc wyłudzić od Ciebie dane doty-
czące kart płatniczych proszą o podanie informacji o numerze karty, dacie jej ważności, 
imieniu i nazwisku posiadacza, kodach CVV2 lub CVC2 oraz 3d Secure. Decydując się 
na zapłatę kartą w sieci zawsze upewnij się, że podajesz te informacje bezpośrednio na 
stronie agenta rozliczeniowego.

4. Uważaj na fałszywe strony podszywające się pod agentów rozliczeniowych 
- adres prawdziwej strony internetowej agenta rozliczeniowego zawsze winien kończyć 
się nazwą domeny tego agenta np. dotpay.pl. Przestępcy coraz częściej aby uwiarygodnić 
podszycie się pod oficjalnie i legalnie działającego agenta wykupują certyfikat do domeny, 
której nazwa może łudząco być zbieżna z nazwą jego domeny (może się różnić chociażby 



jednym niepozornym znakiem np. zdublowaniem jakieś litery lub rozszerzenia).
Dlatego tak ważne jest nie tylko sprawdzanie czy jest wystawiony certyfikat, ale rów-
nież dla kogo został wystawiony. Przestępcy nie będą mogli wykupić certyfikatu np. dla  
dotpay.pl, gdyż on już jest wykupiony przez tę firmę.

5. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa:
a) złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania (Po-
licji lub Prokuraturze).
Udaj się do najbliższej Twojemu miejscu zamieszkania jednostki Policji lub Prokuratury.  
Zgłaszając sprawę organom ścigania, szczegółowo opisz i udokumentuj całą sytuację. 
Przekaż komplet posiadanych informacji i dokumentów: adres witryny, na której doko-
nałeś zakupu, dane sprzedającego (również teleadresowe), numer rachunku bankowe-
go, na który została dokonana wpłata i dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za 
towar. Możesz dołączyć również wydruki treści korespondencji prowadzonej ze sprze-
dającym oraz wydruk strony przedmiotu czy otrzymanego od nas e-maila potwierdzają-
cego zawarcie transakcji, gdzie widoczne będą dane sprzedającego.
b) zawiadom swój bank i poinformuj go o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu prze-
stępstwa.
Jeśli płatność została dokonana przy użyciu kart płatniczych klienci mogą złożyć rekla-
macje i w ramach charge back odzyskać pieniądze. Poinformuj bank o złożeniu zawia-
domienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania i przekaż wszystkie niezbęd-
ne informacje.
c) ostrzeż innych potencjalnych nabywców o przestępczym charakterze działalności 
prowadzonej przez danego sprzedawcę internetowego.

Ostrożnie formułuj  opinie i komentarze nt. danego sprzedawcy internetowego. Pamię-
taj, że wszelkie nieprawdziwe i szkalujące sprzedawcę opinie i komentarze mogą być 
powodem wytoczenia powództwa cywilnego z tytułu zniesławienia. Dlatego skup się na 
faktach związanych z zakupem, w wyniku którego poniosłeś straty finansowe.

Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
Materiał powstał przy udziale: banków - członków BCC ZBP, 

Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Allegro.pl oraz Ceneo.pl
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ROK 2021 – DZIAŁANIA GMINY NA RZECZ POPRAWY 
ZDROWIA ORAZ POMOCY  RODZINIE

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
W ramach profilaktyki zdrowia Gmina planuje w roku 2021 przeprowadzić następujące 
programy zdrowotne, w tym: 

• „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku 
powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”, realizacja styczeń - listopad 2021. Realizator progra-
mu: Centrum Rehabilitacji i Masażu - ul. Głogowska 5a, tel. 792 399 577.

• „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Żary”  
dla dziewcząt z rocznika 2007, planowany okres realizacji marzec - grudzień 2021 r.

• „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 r.ż. z terenu 
miasta Żary”, planowany okres realizacji wrzesień - listopad 2021r.

• „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary 
powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”, planowany okres realizacji  
marzec - listopad 2021r.

KARTA „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Rada Miejska w Żarach w roku 2014 wprowadziła na terenie gminy program p.n. „Żary 
Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”. W ramach programu żarskie rodziny posiadające 
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 r.ż. i do 25 r.ż. w przypadku dzieci 
uczących się oraz bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych mogą 
ubiegać się o kartę „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”. Posiadacze Karty są uprawnieni do 
ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne i osoby prawne podległe Gmi-
nie oraz inne podmioty oferując swoje partnerstwo w programie. Między innymi posia-
dacze Karty otrzymują 50% zniżki w opłatach za żłobek, 50% zniżki w opłatach za wstęp 
na basen, 20% zniżki w opłatach za odprowadzanie ścieków i doprowadzanie wody. 

Wykaz uprawnień oraz podmiotów je przyznających opublikowano na stronie:
www.zary.pl/PL/897/KARTA_DUZEJ_RODZINY/

ŻARSKA KARTA SENIORA
Na terenie naszej Gminy od roku 2016 realizowany jest program p.n. Żarska Karta Se-
niora. Adresatami programu są mieszkańcy Żar w wieku pow. 65 r. ż. W ramach progra-
mu Żarski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyc-
kiego oraz Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku udzielają ulg posiadaczom 
Żarskiej Karty Seniora. 

Informacja o wysokości ulg oferowanych przez nasze jednostki oraz rodzaju 
i wysokości ulg oferowanych przez pozostałych partnerów programu 

publikowana jest na stronie internetowej 
www.zary.pl/PL/2870/-_Zarska_Karta_Seniora/

TERAPIE PSYCHONOKOLOGICZNE
Dla mieszkańców naszej gminy realizowane są co roku konferencje oraz warsztaty psy-
choonkologiczne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Plano-
wany termin realizacji II - III kwartał 2021 r.




