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W minioną niedzielę (04.12.16) 
oficer dyżurny lidzbarskiej komen-
dy odebrała telefon od 40-letnie-
go mieszkańca gminy Lidzbark 
Warmiński. Mężczyzna powiedział, 
że chce targnąć się na swoje 
życie. Nie informując, gdzie jest 
40-latek zażądał spotkania z byłą 
partnerką pod groźbą rzucenia się 
pod samochód ciężarowy.
Dyżurna zachowując zimną 
krew podtrzymywała rozmowę 
ze zgłaszającym, aby odwrócić 
jego uwagę i uzyskać jakiekol-
wiek informacje co do miejsca 
przebywania 40-latka. Dzięki 
informacji swojego pomocnika, 
który pełnił kilkunastoletnią służbę 
na stanowisku dzielnicowego 
terenu gminy Lidzbark Warmiń-
ski, funkcjonariuszka ustaliła 
miejsce zamieszkania mężczyzny. 
Wiedząc, że liczy się każda minuta 
w domniemane miejsce zdarzenia 
natychmiast skierowała policyjny 
patrol oraz powiadomiła służby 
ratunkowe.
Po kilku minutach policyjny patrol 
zauważył idącego odcinkiem 
drogi K-51 w kierunku Barto-
szyc 40-latka. Pijany mężczyzna 
został przewieziony do komendy. 
40-latek przyznał, że czekał na 
odpowiednią chwilę by rzucić się 
pod tira. Obecna na miejscu zało-
ga karetki pogotowia przewiozła 
mężczyznę do szpitala.

Mk/kw

Dyżurna lidzbarskiej policji 
pomogła 40-letniemu mężczyź-
nie, który chciał targnąć się na 
własne życie. Policjantka wie-
dząc, że liczy się każda minuta, 
podczas rozmowy z niedoszłym 
samobójcą skierowała w miej-
sce zdarzenia patrol policji oraz 
wezwała służby ratunkowe. 
Podjęcie profesjonalnej decyzji 
przez dyżurną uratowało męż-
czyźnie życie.

Lidzbark Warmiński: 
Dyżurna zapobiegła 
tragedii

Stare Troki to niewielka miej-
scowość niedaleko Wilna, w 
której mieszka ponad 1500 
osób, z czego ok. 70% stanowią 
Polacy. Działa tu polska Szkoła 
Podstawowa im. Andrzeja Stel-
machowskiego, w której uczy 
się 80. dzieci polskiego pocho-
dzenia. Każdego roku szkoła 
oraz mieszkańcy przyjmują na 
nocleg pątników warmińskich 
pielgrzymujących z Kętrzyna 
do Ostrej Bramy. Nasi rodacy 
to rodziny ubogie, bardzo czę-
sto żyjące  w warunkach mocno 
odbiegających od naszych stan-
dardów. Rodziny te kultywują 

polskie tradycje, wartości patrio-
tyczne, pielęgnują polską mowę. 
Słyną również z prawdziwie sta-
ropolskiej gościnności.

Jak informuje ks. Jarosław Do-
brzeniecki: - Naszą akcją chcemy 
objąć wszystkie dzieci ze szkoły 
oraz najuboższe  rodziny miesz-
kające w Starych Trokach. Za-
leży nam, aby uczniowie pol-
skiej szkoły otrzymali przybory 
szkolne oraz słodkie upominki, a 
rodziny paczki z żywnością oraz 

artykułami higienicznymi i środ-
kami czystości.
Do akcji „Paczka dla Rodaka” 
przyłączył się Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 przy ul. 
Wańkowicza 1 w Olsztynie. Ze-
brane dary organizatorzy zamie-
rzają zawieźć na Litwę w nocy 
18 grudnia. Następnego dnia, 
19 grudnia, zostaną przekazane 
uczniom Szkoły Podstawowej 
im. Andrzeja Stelmachowskiego 
oraz polskim rodzinom. Warto 
podkreślić, że w działania bardzo 
chętnie zaangażowała się mło-
dzież Parafii Miłosierdzia Bo-
żego oraz Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 3. Uczniowie 

będą pomagali w zbiórce, przy-
gotowywaniu i pakowaniu pa-
czek.
Zbiórkę w Warmińsko-Mazur-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
prowadzi Biuro Wojewody. Dary 
można przekazywać do 15 grud-
nia do pokoju 153.

Wojewoda Artur Chojecki i Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki włączają się do 
podjętej, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, akcji „Paczka 
dla Rodaka”. Pomysłodawcą i inicjatorem jest Parafia  Miłosierdzia Bożego w Olsz-
tynie z ks. proboszczem Józefem Romanowskim na czele, a głównym koordynato-
rem ks. Jarosław Dobrzeniecki. Akcja prowadzona jest na rzecz Polaków mieszkają-
cych w Starych Trokach na Litwie.

PACZKA DLA RODAKA

Ewelina Paź- Zduniuk i Magda-
lena Kowalska działają w Stowa-
rzyszeniu Dobre Miasto dla zwie-
rząt, które pomaga bezbronnym 

zwierzętom. Zajmuje się głów-
nie opieką nad wolnożyjącymi 
kotami i bezpańskimi psami. Od 
wielu lat bardzo aktywnie działa 

Klub Wolontariusza Pomost przy 
Gimnazjum Publicznym im. Jana 
Pawła II. Obecnie jego opie-
kunką jest nauczycielka, Beata 

Kępińska. Klub Wolontariusza 
działa także przy Zespole Szkół 
w Dobrym Mieście. Kieruje nim 
nauczycielka Barbara Opała. 
Młodzież z obu szkół pomaga 
osobom niepełnosprawnym, bie-
rze udział w zbiórkach żywności 
i w różnych innych, okoliczno-
ściowych akcjach. Przed 1 listo-
pada wolontariusze z klubu tra-

dycyjnie porządkują opuszczone 
groby oraz mogiły upamiętnia-
jące żołnierzy. Pani Mariola Kle-
mienko z kolei z wielkim zaan-
gażowaniem wspiera realizację 
różnych działań dobromiejskiego 
oddziału Polskiego Stowarzysze-
nia Na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną. 

rad

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Gmina Dobre 
Miasto doceniła trud osób, które bezinteresownie  poświęcają swój wolny czas dla 
dobra innych. W Urzędzie Miejskim odbyła się mała uroczystość, podczas której Be-
ata Harań zastępca burmistrza Dobrego Miasta uhonorowała dobromiejskie stowa-
rzyszenia, zaangażowane w realizację idei wolontariatu.

Dzień Wolontariusza –święto 
bezinteresownie niosących pomoc

Beata Harań, zastępca burmistrza Dobrego Miasta składa gratulacje i podziękowania wolontariuszom

Dobromiejscy wolontariusze docenieni

Świąteczne paczki dla rodaków 
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Według założeń ustawy, reforma 
ma wprowadzić nowe rozwią-
zania, które usprawnią orga-
nizację udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej przez szpitale 
oraz przychodnie przyszpitalne 
i poprawią dostęp pacjentów 
do leczenia specjalistycznego 
w szpitalach. Dodatkowo mają 
zoptymalizować liczbę oddzia-
łów specjalistycznych oraz uła-
twić zarządzanie szpitalami, 
które mają zostać pogrupowane 
na szpitale pierwszego, drugiego 
i trzeciego stopnia, onkologiczne, 
pulmonologiczne i pediatryczne. 
W praktyce jednak, reforma bu-
dzi wiele niejasności wśród sa-
morządów, a przede wszystkim 
wśród dyrektorów szpitali, któ-
rzy obawiają się, że niektóre 
obiekty mogą zostać po prostu 
zamknięte, ponieważ nie spełnią 
wyznaczonych kryteriów.

Kolejny projekt 
ministerstwa

Podczas posiedzenia sejmo-
wej Komisji Zdrowia 30 li-
stopada, wiceminister zdrowia 
Piotr Gryza poinformował, że 
po uwagach zebranych podczas 
konsultacji prowadzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia, two-
rzona jest nowa wersja projektu 
ustawy o tzw. sieci szpitali. Do-
dał również, że na chwilę obecną 

nie może mówić o szczegółach 
prac. W trakcie posiedzenia wi-
ceminister zdrowia Piotr Gryza 
podkreślił, że sieć szpitali ma ob-
jąć jedynie część zakresu lecz-

nictwa. Takie jak psychiatria, 
rehabilitacja, opieka długotermi-
nowa, hospicyjna i paliatywna, 
które nie zostaną uwzględnione 
w sieci, będą działały na obecnie 
panujących zasadach. Wicemini-
ster dodał, że jest to obszar, który 
pozwala na inwestowanie pry-
watnego kapitału, rozwój i inno-
wacyjność. 

Jak na Warmii
i Mazurach?
Reforma zdrowia i powstanie tzw. 
sieci szpitali wywołuje niepokój 
również w warmińsko-mazur-
skich szpitalach, ale jednocześnie 
sytuacja w szpitalach musi zostać 
uporządkowana. Tak uważa mię-
dzy innymi Marek Pietras, Dy-
rektor Szpitala Powiatowego 
im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 
– Cała masa różnych jednostek 
zdrowia jest bez ładu i składu. To 
musi zostać uporządkowane tak, 
jak w większości krajów na świe-
cie. Natomiast brak jest na razie 
jasnych zasad, co do tworzenia tej 
sieci. Ministerstwo tworzy teraz 
nowy projekt, ale nic nie zostało 
ujawnione. Tak, że nie wiemy jakie 
to będą zasady i trudno nam się na 
razie odnosić i przygotowywać do 
czegokolwiek. Idea jest słuszna, 
ale sposób, w jaki ma to być pro-
wadzone jest na dzień dzisiejszy 
kompletnie nam nieznany. Podob-
nego zdania, że pomysł tworze-
nia sieci szpitali jest dobrym po-
mysłem jest Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa Krzysztof Pla-
ziński ze Szpitala Powiatowego 
im. Jana Pawła II w Bartoszy-
cach. Jednak w tym przypadku 

zastrzeżenia budzi również samo 
wprowadzanie projektu w życie. 
– Sam pomysł stworzenia sieci 
szpitali jest dobrym pomysłem, 
który wychodzi naprzeciw po-
stulatom środowiska. Natomiast 
pewne zastrzeżenia budzi w nas 
sposób wprowadzenia tego i pro-
jekt, w jaki sposób do poszcze-
gólnych stopni referencyjności 
miałyby być zaliczane poszcze-
gólne szpitale. Jeśli chodzi o pro-
jekt, brakuje odpowiedzi na sze-
reg szczegółowych, a ważnych 
dla nas kwestii. Dopóki nie po-
znany odpowiedzi na te pytania, 
trudno nam ustosunkować się do 
projektu. W szpitalu w Bartoszy-
cach, działa 11 oddziałów. Świad-
czymy usługi lecznicze innym 
powiatom, a nawet wojewódz-
twom – dodał Krzysztof Plaziń-
ski. – Na chwilę obecną, w liście 
rankingowania szpitali, nasz szpi-
tal kwalifikuje się do pierwszego 
poziomu, czyli na równi z ościen-
nymi szpitalami, dysponującymi 
3-4 oddziałami bez szpitalnego 
oddziału ratunkowego. Boimy 
się, że jeśli nie ulegnie zmianie 
sposób rankingowania szpitali, 
to nasz szpital w tym momencie 
ulegnie degradacji. Również dy-

rektor Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Dobrym Mieście 
– Mariusz Szubert, pozytyw-
nie ocenie projekt wprowadze-
nia sieci szpitali w Polsce. – Sam 
projekt można ocenić pozytywnie, 
pod warunkiem, że wszystkie za-
łożenia zostaną zrealizowane. On 
na nowo organizuje świadczenia, 
natomiast zagrożeniem może być 
ograniczenie do świadczeń zdro-
wotnych w sytuacji, kiedy część 
placówek lecznictwa szpitalnego 
w tej sieci nie będzie funkcjono-
wać. Dyrektor Szubert przyznał, 
że szpital jest w dobrej sytuacji fi-
nansowej i przygotowuje się do 
nowych przepisów. Dyrektor do-
dał również, że placówka prawdo-
podobnie do sieci szpitali nie trafi, 
co nie oznacza, że nie będzie funk-
cjonować. Będzie funkcjonować 
w zakresie świadczeń szpitalnych 
tj. oddział wewnętrzny lub izba 
przyjęć. Szpital będzie przystępo-
wał do konkursu, który jest plano-
wany w połowie następnego roku.
Podczas posiedzenia sejmowej 
Komisji Zdrowia, wiceminister 
Piotr Gryza podkreślił, że nowy 
projekt dotyczący sieci szpitali 
niebawem trafi do rządu, jednak 
trudno określić, kiedy dokładnie. 
Dodał również, że nowy projekt 
ma zostać poddany konsultacjom 
społecznym. 

dym

Zapowiadana reforma zdrowia, podobnie jak reforma 
edukacji, budzi wiele kontrowersji i stawia szpitale 
przed niejasną przyszłością. Wątpliwości wśród dyrek-
torów budzi przede wszystkim utworzenie tzw. sieci 
szpitali.

Kontrowersje wokół sieci szpitali

Spór pomiędzy radnymi Prawa 
i Sprawiedliwości, a przewod-
niczącą Haliną Ciunel wybuchł 
po apelu Rady Miasta do rządu. 
Część radnych apelowała o przy-
wrócenie Małego Ruchu Gra-
nicznego z Rosją. Zdaniem 
radnych PiS takie zachowanie 
wybiega poza kompetencje rad-
nych i nie powinno być poruszane 
podczas posiedzeń. Dariusz 
Rudnik powiedział, że ostatnie 
dwie sesje „przelały czarę go-
ryczy”, jednak to nie jedyne po-
wody, dla których chcą odwołania 
przewodniczącej. 

Po pierwsze
– Naszym zdaniem jest to cał-
kowite, bezpodstawne zmani-
pulowanie wyników głosowa-
nia nad apelem, który zgłosiła 
Platforma Obywatelska w spra-
wach różnych oraz bezpreceden-
sowe przerwanie wystąpienia 
przewodniczącego klubu Prawa 
i Sprawiedliwości. Zdaniem PiS 
podczas głosowania nad apelem 
nie było kworum, jednak Halina 
Ciunel powiedziała, że według 

przepisów, kworum jest wyma-
gane przy podejmowaniu uchwał, 
a apel o Małym Ruchu Granicz-
nym uchwałą nie był. Przewod-
nicząca Ciunel dodała również, 
że ten temat dotyczy również 
mieszkańców Olszyna i nie ma 
przeciwskazań, żeby został po-
ruszony na posiedzeniu Rady 
Miasta. – Sprawa dotyczy znacz-
nej części mieszkańców nie tylko 
okręgu, ale i miasta. To nie sam 
Pan Rudnik będzie decydował 
czym ma się zajmować rada, tylko 
tym ma się zajmować 25 radnych. 
Ja jestem przekonana, że musimy 
zajmować się wszystkimi spra-
wami, które dotyczą mieszkań-
ców naszego miasta. Skomento-
wała Halina Ciunel, dodając, że 
wystąpienie przewodniczącego 
klubu PiS zostało przerwane, po-
nieważ Dariusz Rudnik zabierał 
głos w sprawie, która nie była ak-
tualnie omawiana w porządku ob-
rad. 

Po drugie 
Radni z klubu Prawa i Sprawie-
dliwości podkreślają, że to nie są 

jedyne powody, dla których zło-
żyli wniosek. Początkowo klub 
PiS popierał kandydaturę Ha-
liny Ciunel na przewodniczącą 
Rady Miasta. Jednak, jak powie-

dział Dariusz Rudnik, popar-
cie polityczne nie jest wieczne, 
a przewodnicząca Ciunel nie 
wywiązała się z obietnic złożo-
nych radnym Prawa i Sprawie-
dliwości. - Ostatnie posiedzenia 
przelały czarę goryczy, jednak 
poparliśmy Panią radną Ciunel 
pod pewnymi warunkami, które 

nie zostały spełnione. Chcieliśmy, 
jako drugi pod względem ilości 
członków klub, uzyskać przewod-
nictwo trzech komisji – rewizyjnej, 
edukacji i rodziny. Warunkiem po-

parcia było również przeniesie-
nie punktu interpelacji i zapy-
tań na początek sesji. To zostało 
spełnione, jednak ostatnio Pani 
Ciunel stwierdziła, że ten punkt 
wraca na koniec sesji. Następnym 
postulatem było wprowadzenie na 
stronę rady całościowych nagrań 
z sesji. Z kolei Jarosław Babal-

ski dodał, że przewodnicząca nie 
wypełnia poprawnie swoich obo-
wiązków. - Pani przewodnicząca 
w sposób autorytarny decyduje 
o czym będziemy dyskutować, 
a o czym nie. W naszym odczuciu 
przewodnicząca rady miasta nie 
panuje nad sytuacją podczas se-
sji, nie radzi sobie z tym, albo nie 

jest samodzielna w swojej pracy 
i ulega presji obozu rządzącego 
w Olsztynie. 

Po trzecie 
Przewodnicząca Halina Ciu-
nel kategorycznie nie zgadza się 
z tymi zarzutami i jest zdziwiona, 
że takie argumenty zostały posta-

wione. – Komisją Sportu kieruje 
Jarosław Babalski. Pierwsza 
sprawa, którą można spraw-
dzić wchodząc na stronę inter-
netową olsztyńskiej Rady Mia-
sta. Halina Ciunel dodała, że 
na początku kadencji Prawo 
i Sprawiedliwość zgłosiło chęć 
przewodniczenia kilku komi-
sjom, jednak to nie przewod-
niczący o tym decyduje, tylko 
członkowie poszczególnych ko-
misji. Przewodnicząca Rady 
Miasta dodała również, że jest 
przekonana, że wszystkie jej 
działania są zgodne z przepisami 
prawa i kulturą osobistą. – Być 
może niejednokrotnie byłam zbyt 
pobłażliwa w stosunku do nie-
właściwych zachowań i to się ty-
czy głównie przewodniczącego 
klubu PiS Dariusza Rudnika. 

Po czwarte
Pod wnioskiem dotyczącym od-
wołania przewodniczącej Rady 
Miasta Haliny Ciunel podpisali 
się wszyscy członkowie klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, co 
łącznie daje 7 głosów. Do odwo-
łania przewodniczącej potrzeba 
co najmniej 13. Na najbliższej se-
sji Rady Miasta wniosek będzie 
poddany głosowaniu, jednak jak 
dodała Halina Ciunel, jedynie 
radni Prawa i Sprawiedliwości 
mają zarzuty do jej działań jako 
przewodniczącej.

dym 

Członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości chcą odwo-
łania Haliny Ciunel z funkcji przewodniczącej olsztyń-
skiej Rady Miasta. Na wniosku, który złożyli radni pod-
pisali się wszyscy członkowie klubu PiS.

Konflikt w Radzie Miasta Olsztyna

Szpital w Biskupcu 

Sala obrad Rady Miasta Olsztyna 
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Podejrzani zostali zatrzymani 
przez funkcjonariuszy CBA i usły-
szeli zarzuty. Wójt gminy Irena D. 
oraz sekretarz Iwona K. zostały 
zawieszone w czynnościach służ-
bowych, a prokurator zastosował 
wobec nich poręczenie w kwocie 
– kolejno - 20 i 5 tysięcy złotych. 
Inspektor NIK nie został zawieszo-
ny w swoich obowiązkach służbo-
wych i wyszedł na wolność za po-
ręczeniem w wysokości 20 tysięcy 
złotych. 
Obowiązki wójta gminy przejął te-
raz jego zastępca, czyli Jarosław 
Organiściak, który poinformo-
wał pracowników gminy i popro-
sił o normalne wykonywanie do-
tychczasowej pracy. – Jeśli cho-
dzi o funkcjonowanie gminy, to 
ona nie jest zagrożona, ponieważ 
je jestem. Na dzień dzisiejszy nie 
ma przesłanek, żeby ograniczyć 
funkcjonowanie gminy lub wspo-

móc gminę inną osobą trzecią, 
która miałaby wprowadzić np. za-
rząd komisaryczny. Poinformował 
Organiściak, dodając, że mimo 
wszystko nie jest to łatwa sytuacja 
i ma nadzieję, że w niedługim cza-
sie prokuratura odstąpi od środka 
zapobiegawczego, jakim jest za-
wieszenie Ireny D. w pracy wójta. 
Na szczęście przyszłoroczny bu-
dżet gminy Stawiguda jest już 
pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunko-
wą. – On trafi pod obrady komisji. 
Poinformował Jarosław Organi-
ściak. – Obrady komisji prowadza 
radni, my jesteśmy tylko gośćmi na 
komisjach i sesjach rady i przed-
stawiamy określone dokumenty. 
Będę przekonywał komisję do ce-
lowości i słuszności tych wydat-
ków i mam nadzieję, że rada po-
dejmie decyzję o zatwierdzeniu te-
go budżetu. 

Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
poinformował, że Wojewoda na 
chwilę obecną nie będzie podej-
mował żadnych działań, ponieważ 
nie ma takiej potrzeby. - Obowiąz-
ki wójta przejmie jego zastępca – 
Jarosław Organiściak. Decyzja 
odnośnie przeprowadzenia kolej-
nych wyborów zostanie podjęta 
w późniejszym czasie, gdy spra-
wa się rozwinie. Jednak nie jest 
to zadanie Urzędu Wojewódzkie-
go, ale Rady Gminy. Powiedziała 
w rozmowie telefonicznej Bożen-
na Ulewicz, Rzecznik Prasowy 
Wojewody.
Jarosław Organiściak nie krył 
zaskoczenia po zatrzymaniu Ire-
ny D. i Iwony K. oraz uważa, że te 
zarzuty nie mogą być prawdziwe. – 
To nie są czasy i sytuacje, kiedy de-
cydowała jedna osoba. Pani wójt 
w każdym przypadku powołała ko-
misje i znajdowały się w nich różne 

osoby, m.in. byłem to ja. My prze-
słuchując dane osoby ocenialiśmy 
każdą z tych osób z osobna i nikt na 
nas nie miał wpływu. Bodajże tylko 
w głosowaniu na sekretarza brała 

udział Pani wójt, ponieważ jest to 
jedna z najbliżej działających jej 
osób. Poinformował Organiściak 
i dodał, że podczas innych głoso-
wań Irena D. nie brała udziału. 

Prokuratura nie ujawniła szczegó-
łów zarzutów dla dobra prowadzo-
nego śledztwa. Jeśli zarzuty się po-
twierdzą, wójt, sekretarz oraz pra-
cownik NIK w Olsztynie mogą 
otrzymać karę od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Rad, Dym

Przekroczenie uprawnień podczas naboru pracowników na stanowi-
ska urzędnicze – takie zarzuty postawiła prokuratura wójtowi i sekre-
tarzowi gminy Stawiguda, a także pracownikowi delegatury Najwyż-
szej Izby Kontroli w Olsztynie.

Wójt gminy Stawiguda i sekretarz 
gminy zatrzymane przez CBA

REKLAMA

 Jarosław Organiściak, zastępca wójta Gminy Stawiguda
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Środki w ponad 80 proc. pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. 
Pod koniec listopada w Olsztynie pod-
pisana została umowa o współpracy 
między PKP Polskimi Liniami Ko-
lejowymi S.A. a samorządem woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
w sprawie linii kolejowej Braniewo - 
Gutkowo. Porozumienie usprawni pro-
ces pozyskiwania funduszy z Regional-
nego Programu Operacyjnego.
- Infrastruktura transportowa, drogowa 
i kolejowa, jest niezwykle istotna w re-
gionie tak rozległym jak Warmia i Ma-
zury - mówi Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa. - Jej jakość 
podnosi bezpieczeństwo i komfort ży-
cia mieszkańców regionu i gości. Ma 
także bezpośredni wpływ na rynek 
pracy oraz na nasz rozwój gospodar-
czy i turystyczny. W regionalnym pro-
gramie przeznaczyliśmy na ten cel bli-
sko 800 mln zł. To kolejne środki do 
zainwestowania w ramach nowego 
regionalnego programu, co dowodzi, 
że jego realizacja istotnie przyspiesza 
W poprzedniej perspektywie moder-
nizacja kolei objęła linię na obrzeżach 
województwa. Obecnie znacząco po-
prawią się podróże koleją w regionie. 
Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mo-
gli korzystać z krótszych podróży m.in. 
z Olsztyna do Ełku, Korsz, Braniewa 
i Działdowa.

- Realizacja projektu, wpisuje się w roz-
wój i usprawnienie sieci kolejowej na 
terenie Warmii i Mazur. Po wykonaniu 
prac będzie lepsza podróż z Gutkowa 
do Braniewa i sprawniejszy dojazd do 
granicy. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego w najbliższych latach 
zgodnie z Krajowym Programem Ko-
lejowym planują 7 projektów o łącz-
nej wartości ponad 2,3 mld zł. Na liście 
podstawowej jest 5 projektów za ponad 
1,5 mld zł - mówi Ireneusz Merchel, 
prezes PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A.
W 2019 roku PLK planują rozpoczę-
cie prac na prawie 90 km odcinku linii 
łączącej Gutkowo z granicą państwa. 
Przebudowa skróci podróż trwającą 
obecnie z 1h 50 min o 30 minut i za-
pewni szybki i sprawny przejazd pocią-
gów pasażerskich z prędkością 100 
km/h oraz ułatwi przejazd pociągów to-
warowych.

PLK planują także przebudowę pero-
nów na stacjach i przystankach. Będą 
wygodniejsze i dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Wy-
remontowanych będzie 190 obiektów 
inżynieryjnych: mostów, wiaduktów 

i przepustów. Na 50 przejazdach ko-
lejowo-drogowych wzrośnie poziom 
bezpieczeństwa. Zlikwidowane zo-
staną też punktowe ograniczenia pręd-
kości Projekt przebudowy linii Gut-
kowo - Braniewo został wpisany do 
Krajowego Programu Kolejowego.
Szacowany koszt prac to 231 mln 
zł, dofinansowanie ze środków RPO 
WiM 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 
7.3 Infrastruktura kolejowa) wynie-
sie 44 mln euro. Obecnie opracowy-
wane jest studium wykonalności, które 
określi szczegółowy zakres prac. Pla-
nowana realizacja prac w latach 2019 
- 2020.
Krajowy Program Kolejowy
Projekty na liście podstawowej:
Prace na linii kolejowej nr 38 na od-
cinku Ełk - Korsze wraz z elektryfika-
cją (POIiŚ)
Prace na linii kolejowej nr 216 na od-
cinku Działdowo - Olsztyn (PO PW) 

Prace na linii kolejowej nr 219 na od-
cinku Ełk - Szczytno (PO PW) Rewi-
talizacja linii kolejowej nr 221 Gut-
kowo - Braniewo (RPO) Prace na linii 
nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom. - 
Iława - Olsztyn - Korsze (śr. krajowe)
Lista rezerwowa:
Prace na linii kolejowej E 75 na od-
cinku Białystok - Suwałki - Trakiszki 
(gr. państwa) (CEF) Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn - 
Gutkowo (RPO)
Podstawowe efekty prac - skrócenie 
czasu przejazdu:
• w relacji Korsze - Ełk o ok. 32 min 

z 1h 36 min do ok. 1h 04 min;
• w relacji Olsztyn - Korsze o ok. 5 

min z obecnych 48 min do ok. 43 
min;

• w relacji Olsztyn - Korsze - Ełk 
o ok. 37 min z 2h 24 min do ok. 1h 
47 min;

• w relacji Działdowo - Olsztyn o ok. 
16 min z 1h 17 min do ok. 1h 01 
min;

• w relacji Warszawa Centr.- Olsztyn 
Główny o ok. 16 min z 2h 28 min 
do ok. 2h 12 min;

• w relacji Iława - Olsztyn o ok. 6 min 
z obecnych 50 min do ok. 44 min;

• w relacji Szczytno - Ełk o ok. 1h 22 
min z 2h 54 min do ok. 1h 32 min;

• w relacji Olsztyn - Szczytno - Ełk 
o ok. 1h 22 min z 3h 33 min do ok. 
2h 11 min;

• w relacji Gutkowo - Braniewo: 
obecny czas jazdy: 1h 49 min; do-
celowy czas jazdy przy maksymal-
nej prędkości 120 km/h: ok 1h 18 
min;

• w relacji Białystok - Ełk - Suwałki 
do ok. 1h 29 min.

Pod koniec listopada marszałek Gu-
staw Marek Brzezin spotkał się z pre-
zesem firmy Rafałem Tomasiakiem.
Pomimo krótkiej działalności gospo-
darczej producent drukarek 3D zdą-
żył już z powodzeniem wprowadzić 
na rynek autorską drukarkę Zortrax 
M200, unikalne oprogramowanie (Z-
-Suite) i materiały do druku (Z_Fila-
ment Series). Tworzone w Polsce pro-

dukty Zortrax S.A. sprzedawane są 
w ponad 50 krajach świata, na 6 kon-
tynentach.
W 2015 roku firma otrzymała Laur 
Najlepszym z Najlepszych w katego-
rii „Innowacje i rozwój”, a w 2016 - 
DIAMENTOWY Laur Najlepszym 
z Najlepszych za błyskawiczny roz-
wój.Podczas spotkania w odbył się 
pokaz druku 3D. 

II pokój toruński został zawarty 
w Toruniu 19 października 1466 
roku pomiędzy Polską a Zakonem 
Krzyżackim, kończąc wojnę trzy-
nastoletnią, trwającą w latach 1454-
1466.
Królestwo Polskie odzyskało Po-
morze Gdańskie z Gdańskiem (jako 
Prusy Królewskie), Ziemię Cheł-
mińską i Ziemię Michałowską, uzy-
skało Warmię i Powiśle z Żuławami, 
a w ich obrębie miasta pruskie, m.in. 
Malbork i Elbląg.
Trak ta t  pokojowy zawar to 
w mieście, które zasłynęło wier-
nością i pierwsze podjęło decyzję 
o powstaniu antykrzyżackim. To-
ruń, w nagrodę za wierność i pomoc 
w prowadzeniu wojny, został obda-
rowany licznymi przywilejami kró-
lewskimi oraz 15 wsiami i folwar-

kami pokrzyżackimi. Uzyskał też 
tytuł samodzielnego miasta królew-
skiego z prawem udziału w życiu 
parlamentarnym Prus i Polski.
Sejmik województwa warmińsko-
-mazurskiego, będąc świadomy wagi 
tej rocznicy, przyjął 26 sierpnia 2015 
roku uchwałę dotyczącą obchodów 
jubileusz 550-lecia II pokoju toruń-
skiego. W uchwale podkreślano fakt, 
że rok 1466 był momentem tworzą-
cym, poprzez otwarcie na koloniza-
cję z obszarów Ziemi Chełmińskiej, 
Kujaw, Mazowsza i Podlasia, nowy 
typ mieszkańca i nową świadomość 
nie tylko terytorialną, ale i naro-
dową. Ziemie, włączone w skład 
Królestwa Polskiego, stały się wie-
loetniczne, wielokulturowe i tole-
rancyjne wyznaniowo, szczycące 
się osiągnięciami naukowymi, kul-

turalnymi i gospodarczymi. Nie bez 
przyczyny król Zygmunt III Waza 
nazywał Prusy Królewskie „najbar-
dziej kwitnącą prowincją Rzeczy-
pospolitej”. To stąd przecież promie-
niowało na całą Polskę braniewskie 
Hosianum, to dzieckiem tej ziemi 
był najsłynniejszy polski uczony Mi-
kołaj Kopernik. Jeszcze dziś kiedy 
patrzymy na granice naszego wo-
jewództwa, musimy być świadomi 
faktu, że w znaczącej części wyryso-
wane zostały właśnie w XV wieku.

Zawarcie II Pokoju Toruńskiego było 
wydarzeniem, które w historii zawsze 
będzie wiązało Warmię i Powiśle 
z Pomorzem i Ziemią Kujawsko-Po-
morską. Wspólne przeciwdziałanie 
Zakonowi Krzyżackiemu doprowa-
dziło do osiągnięcia celu. Historia 
i skutki zespołowego działania jej 
uczestników powinny być inspiracją 
do współczesnych, wspólnych dzia-
łań samorządów województwa war-
mińsko-mazurskiego, pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego. 

To gwarancja wysokiej jakości za-
pewnianych przez nie atrakcji. Na-
grodą główną są realizowanie przez 
Polską Organizację Turystyczną dzia-
łania promocyjne w nadchodzącym 
roku.
Wśród 16 nominowanych znala-
zły się propozycje z Warmii i Mazur. 
Mieszkańcy naszego regionu mogą 
głosować na najdłuższe jezioro 
w Polsce – Jeziorak czy rowerowy 

Szlak Green Velo, który przebiega 
przez północną część województwa.
Do tej pory na liście produktów, które 
uzyskały certyfikat Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej w latach 2008-
2014 znalazły się Piknik Country 
w Mrągowie, Spływ Kajakowy Szla-
kiem Rzeki Krutyni oraz Międzyna-
rodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
„Old Jazz Meeting – Złota Tarka” 
w Iławie.

Certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego” Pol-
skiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątko-
wych atrakcji turystycznych w Polsce. Nadawany jest 
tylko nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, 
obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowa-
nym na poziomie regionalnym i lokalnym.

Wybierz turystyczny 
produkt z Warmii 
i Mazur

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 listopada 
w Rzeszowie, wręczono statuetki laureatom XIV edy-
cji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W kategorii 
START-UP.PL nagrodę otrzymała olsztyńska firma Zor-
trax S.A.

ZORTRAX –najlepszy 
START-UP w kraju 
u marszalka

Na olsztyńskim zamku odbyła się Konferencja podsu-
mowującą obchody jubileuszu 550-lecia II pokoju to-
ruńskiego.

Obchody traktatu pokojowego
na Warmii i Mazurach

Szybkie i sprawne połączenia pasażerskie, odnowione 
perony na stacjach i przystankach, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych oraz bezpieczniejsze prze-
jazdy kolejowo-drogowe - PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. przebudują linię Gutkowo - Braniewo. 

Porozumienie dla rozwoju kolei
Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Od lewej :Ireneusz Merchel,prezes PKP Polskich Linii Kolejowych,Gustaw Marek Brzezin 
,marszałek województwa warmińsk-mazurskiego, Marcin Kuchciński, członek zarządu 
województwa warmińsko-mazurskiego

Uczestnicy konferencji na olsztyńskim zamku

Urokliwe zakątki Warmii i Mazur 
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KRÓTKO
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego odbędzie 
się 8 grudnia w godz. 09:00-
15:00. Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: Spektakl “Upadłe 
anioły” zostanie odegrany 13 
grudnia o godz. 19:15 w Teatrze 
im. Stefana Jaracza.
Olsztyn: W dniu 14.12.2016 r. 
o godz. 15:00 w Auli Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego 
będzie miał miejsce wykład 
“Promocja zdrowia w geriatrii”. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Koncert Braci Soprano 
odbędzie się już niedługo, bo 15 
grudnia o godz. 21:00 w Pubie 
Sarmata. Wstęp wolny.
Bartoszyce: Bartoszycki Dom 
Kultury zaprasza 11 grudnia 
o godz. 16 na występ kabaretu 
literackiego Retro na 5. Wstęp 
wolny!
Barczewo: 10 grudnia na 
Placu Ratuszowym w Barto-
szycach odbędzie się Jarmark 
Świąteczny “Choinka z Rodziną 
Nowowiejskich”.
Biskupiec: II Biegowe Grand 
Prix Biskupca o Puchar Burmi-
strza odbędzie się 10 grudnia 
przy jeziorze Kraksy. 
Start - 09:30.
Biskupiec: W dniu 17.12.2016 
r. o godz. 14:00 w Centrum 
Biskupca (Plac Wolności), 
odbędzie się Warmiński Jarmark 
Świąteczny Cittaslow.
Dobre Miasto: Jarmark Bożona-
rodzeniowy w Dobrym Mieście 
odbędzie się 11 grudnia na 
Przedmurzu Sowińskiego.
Jonkowo: IV Warsztaty Bożo-
narodzeniowe “W Świątecz-
nym Klimacie”, odbędą się 16 
grudnia w świetlicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jonkowie, 
w godz 16:00-20:00. Wstęp 
wolny.
Olsztynek: 18 grudnia (nie-
dziela) 2016 roku tradycyjnie 
w centrum Olsztynka odbędzie 
się Olsztynecki Jarmark Wigilijny.
Lidzbark Warmiński: Już 13 
grudnia o godzinie 17:00 wprowa-
dzamy wyjątkowy stan świąteczny! 
Na scenie Lidzbarskiego Domu 
Kultury wystąpi Zespół Tańca 
Ludowego Perła Warmii, Grupa 
Tembr oraz Teatr Dorosły. 
Stawiguda: 9 grudnia o godz. 
17:00 w wiejskiej świetlicy we 
wsi Wymój odbędą się Rodzinne 
Warsztaty Wykonywania Ozdób 
Choinkowych.
Stawiguda: 10 grudnia o godz. 
15:00 w centrum wsi Wymój 
odbędzie się wspólne ubieranie 
choinki.
Purda: 23.12.2016 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Purdzie 
będzie miał miejsce świąteczny 
występ chóru.

Podczas listopadowej sesji, Rada 
Powiatu w Olsztynie podjęła 
szereg uchwał o przeznaczeniu 
wolnych środków na dodatkowe 
inwestycje. Wśród nich znalazły 
się przedsięwzięcia remontowe 
i zakup sprzętu dla Powiatowej 
Służby Drogowej – 230 tys. zł 
zostało przeznaczonych na re-
mont drogi powiatowej pomię-
dzy Sząbrukiem a Naterkami, 
a za około 700 tys. zł. zosta-
nie uzupełniona baza sprzętowa 
PSD, wpływająca na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach. 55 
tys. zł radni przeznaczyli na do-
tację dla gminy Dywity na bu-
dowę ciągu pieszo-rowerowego 
w pasie drogowym drogi powia-
towej 1430N.
W związku z przesunięciami 
wewnątrz budżetu możliwe też 
będą remonty w powiatowych 
placówkach oświatowych, w 
tym przystosowanie infrastruk-
tury Zespołu Szkół w Olsz-
tynku do potrzeb powstającego 
w ramach Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej pomieszczenia wczesnego 
wspomagania dziecka – 25 tys. 
zł. Za kwotę 64 tys. zł zostaną 
zakupione pomoce do nauki na 
nowo powstałym w Zespole 
Szkół Rolniczych w Smolajnach 
kierunku „technik weterynarii”. 
Środki trafią też do placówek 
pieczy społecznej: Domu dla 
Dzieci w Gryźlinach – 110 tys. 
zł na remont kotłowni i wymianę 
2 kotłów gazowych, a także do 
DPS Jeziorany – 90 tys. zł na za-
bezpieczenia przeciwpożarowe, 

DPS Jonkowo – 93 tys. zł na 
modernizację windy, a także do 
DPS Barczewo – 27 tys. zł na za-
kup wózków transportowo-ką-
pielowych.
25 listopada radni przyjęli auto-
poprawkę do uchwały w spra-
wie budżetu, w ramach której 
Powiat przekaże gminie Olszty-
nek brakujące 15 tys. zł, co po-
zwoli na dokończenie termomo-
dernizacji strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Waplewie 
(ogólny koszt inwestycji to 67 
tys. zł). W wyniku głosowania 
radnych nie uzyskała natomiast 
poparcia propozycja Komisji 
Budżetowej w sprawie przezna-
czenia kwoty 129 tys. zł na bu-
dowę ogrodzenia i parkingu przy 
szpitalu w Dobrym Mieście, o 
co wnioskowali radni Andrzej 
Abako i Jarosław Wolak. – Są 
dwie możliwości spożytkowa-
nia nadwyżki w budżecie: prze-
znaczyć ją na spłatę zobowią-
zań albo na drobne inwestycje. 
Zarząd proponuje zmniejsze-

nie zadłużenia, co zwiększyłoby 
zdolność kredytową Powiatu, bo 
przecież czekają nas wielomilio-
nowe inwestycje i może okazać 
się konieczne zaciągnięcie no-
wej pożyczki – argumentowała 
starosta Małgorzata Chyziak. – 
Poza tym, nie wszyscy radni są 
członkami Komisji Budżetowej, 
więc nie mieli okazji na wczoraj-
szym posiedzeniu złożyć swoich 
propozycji, co do wydatkowania 
nadwyżki. Zależy nam na spra-
wiedliwym podziale środków, 
dlatego dobrze by było, gdyby 
każdy radny miał możliwość 
wypowiedzieć się, tym bardziej, 
że jesteśmy na etapie tworze-
nia projektu budżetu na kolejny 
rok – dodała starosta. Po długiej 

dyskusji, Rada Powiatu w Olsz-
tynie zdecydowała się przezna-
czyć wolne środki na spłatę zo-
bowiązań kredytowych. Sprawa 
Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Dobrym Mieście wy-
wołała też dyskusję na temat 
projektu planowanej przez rząd 
zmiany przepisów w finanso-
waniu placówek zdrowotnych 
i wprowadzenia sieci szpitali. 
W tej sprawie wypowiedział 
się Mariusz Szubert, dyrektor 
ZZOZ w Dobrym Mieście.
Radni rozmawiali również o pro-
pozycji Zarządu na nieprzekaza-
nie w przyszłym roku dotacji dla 
Fundacji „Fundusz Ziemi Olsz-
tyńskiej”. Kwota 48 tys. zł zosta-

łaby utrzymana na stypendia dla 
uzdolnionych uczniów i studen-
tów, jednak środki byłyby wy-
datkowane bezpośrednio z Po-
wiatu. – Analiza pracy Funduszu 
Ziemi Olsztyńskiej wykazała, że 
poza naszą dotacją oraz dobro-
wolnymi wpłatami radnych po-
wiatowych i z gminy Biskupiec, 
Fundacja przez 2 lata nie pozy-
skała środków z innych źródeł. 
Intencją Zarządu jest zwróce-
nie Państwa uwagi na potrzebę 
zmiany formuły funkcjonowa-
nia Fundacji – argumentowała 
starosta Małgorzata Chyziak. 
Głos w dyskusji zabrał radny Je-
rzy Laskowski, jeden z założy-
cieli Funduszu Ziemi Olsztyń-
skiej. – Fundacja powstała 16 

lat temu. Jej ideą było zaangażo-
wanie się wszystkich samorzą-
dów, a nie tylko Powiatu Olsz-
tyńskiego. Od nas zależy, czy 
potrafimy przekonać gminy, by 
co roku miały swój wkład w po-
moc zdolnej młodzieży – mówił 
radny. Zwolenniczką utrzymania 
dotacji była m.in. przewodni-
cząca Alicja Wąsik, która zgło-
siła chęć udziału w pracach Fun-
dacji. Po długiej dyskusji Rada 
Powiatu w Olsztynie postano-
wiła dać szansę FZO. – Dajmy 
im rok czasu, a potem zoba-
czymy, jakie są efekty pracy – 
mówił Henryk Goździcki, prze-
wodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i 
Sportu.
W trakcie sesji radni przyjęli ra-
port z wykonania w latach ubie-
głych „Programu Ochrony Śro-
dowiska Powiatu Olsztyńskiego 
na lata 2013-2016 z uwzględ-
nieniem perspektywy na lata 
2017-2020”, a także informację 
o stanie realizacji zadań oświa-
towych Powiatu za rok szkolny 
2015/ 2016. Miłym akcentem 
było podziękowanie strażakom-
-ratownikom z Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Olsztynie, którzy w 
październiku przeszkolili pra-
cowników Starostwa Powiato-
wego w Olsztynie z zasad udzie-
lania I pomocy przedmedycznej. 
– Cieszę się, że takie szkole-
nie odbyło się w starostwie. To 
umiejętności, które mogą się 
przydać nie tylko w urzędzie, ale 
w codziennym życiu – powie-
dział Komendant Miejski PSP w 
Olsztynie bryg. Andrzej Górzyń-
ski. Strażacy sekc. Rafał Świder-
ski, st. sekc. Łukasz Rońda i mł. 
asp. Paweł Zapadka otrzymali 
z rąk starosty dyplomy i upo-
minki.

mbm

Autorami prac są niepełno-
sprawni podopieczni placówek 
oświatowych i społecznych w 
powiecie. Do kiermaszu przy-
gotowują się od wielu tygodni, 
a ich nauczyciele i opiekuno-
wie dbają, by za każdym razem 
ozdoby były nieco inne. Środki 

pozyskane ze sprzedaży ręko-
dzieła przeznaczone są na za-
kup materiałów do wykonania 
kolejnych pięknych przedmio-
tów. Liczy się też budowanie 
wiary niepełnosprawnych twór-
ców w to, że ich praca ma sens 
i może innych zachwycić. To 

wielka motywacja do dalszych 
starań.
Przedświąteczny kiermasz w sta-
rostwie:
- środa 7 grudnia w godz. 7:30-
14:30 – Dom Pomocy Społecznej 
w Grazymach.

mbm

Bombki, świeczniki, stroiki, zdobione skrzyneczki, ceramika, a przede wszystkim 
piękne i niepowtarzalne kartki świąteczne… To wszystko będzie można zobaczyć i 
kupić w dniach 5-7 grudnia w olsztyńskim starostwie przy placu Bema, które jak co 
roku zaprasza na przedświąteczne kiermasze. To okazja, by nabyć unikatowe przed-
mioty na niewygórowaną cenę, a przy okazji spełnić dobry uczynek.

Przedświąteczne 
kiermasze w starostwie

W październiku br. Zarząd Powiatu dokonał analizy planów finansowych na 2016 r. 
Zgodnie z jej wynikami, w budżecie Powiatu nastąpił wzrost dochodów o prawie 883 
tys. zł, pochodzących m.in. z wpływów za usługi administracyjne i podatki. Budżet 
po stronie wydatków zmniejszył się z kolei o prawie 1 mln 184 tys. zł z powodu prze-
sunięcia terminu wydatkowania środków zabezpieczonych na rok bieżący na przy-
gotowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej inwestycji drogowych. Rok koń-
czy się nadwyżką środków w budżecie w wysokości prawie 880 tys. zł.

Powiat kończy rok nadwyżką w budżecie

W środku Małgorzata Chyziak starosta 
olsztyński

Radni powiatu olsztyńskiego na ostatniej sesji 

Takie ozdoby można kupić na kiermaszu 
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Wcześniej znajdowały się tu: 
przedszkole, kawiarnia, sklep 
a nawet kaplica. Budynek został 
wystawiony na sprzedaż. Ponie-
waż nie znalazł się żaden kupiec, 
pojawiły się różne propozycje na 
jego adaptację, między innymi 
na mieszkania socjalne. W końcu 
gmina Górowo Iławeckie posta-
nowiła otworzyć Dom Pomocy 
Społecznej.

W wiejskiej gminie 
miejsca pracy to skarb 
Remont i adaptacja budynku 
kosztowały ponad 1 700 000 zł. 
Było to możliwe dzięki uzyska-
niu przez gminę dofinansowa-
nia od Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.-Dzięki powstaniu 
DPS-u kilka osób znalazło pracę. 
W gminie, gdzie o nią niełatwo, 
jest to fakt nie do przecenie-
nia- mówi dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej w Kamińsku 
Agnieszka Gorzycka . Obec-
nie w ośrodku zatrudnionych 
jest sześć opiekunek, dwie te-
rapeutki, fizjoterapeutka, poko-
jowa psycholog, pielęgniarka 
i księgowa. W przyszłości po-
wstanie prawdopodobnie etat 
konserwatora. 

Pomysł trafiony 
Lokalne społeczeństwo bardzo 
szybko się starzeje. Młodzi wy-
jeżdżają w poszukiwaniu pracy. 
Większość mieszkańców gminy 
to osoby po 60-tym roku życia. 
Coraz częściej tych ludzi doty-
kają schorzenia, które uniemoż-
liwiają im codzienną egzysten-
cję. Nierzadko są samotni i nie 
mogą liczyć na pomoc najbliż-
szych. Nawet, jeśli mają krew-
nych, ci nie zawsze mają możli-
wość odpowiedniego zajęcia się 
nimi. -U nas takie osoby otrzy-
mują 24-godzinną opiekę. Cza-
sami rodziny, oddające do nas 
swoich bliskich, mają poczucie 
winy, ale tak naprawdę robią dla 
nich coś bardzo dobrego. Nasi 
pensjonariusze mają zapewnione 
godne życie, fachową opiekę , 
traktowani są z szacunkiem. Roz-
wijamy ich zainteresowania. Je-
śli chcą, mogą być aktywni, ale 
do niczego ich nie przymuszamy. 
Są to ludzie starsi, którzy mają 
swoje nawyki. Czasami dochodzi 
między nimi do nieporozumień, 
to nieuniknione, ale staramy się 
je łagodzić. Jeżeli widzimy, że 
konflikt się zaognia, staramy się 
w taki sposób zorganizować im 
czas, żeby nie wchodzili sobie 

w drogę- przekonuje dyrektor 
Agnieszka Gorzycka. 

Jak wygląda dzień
w domu opieki ?

Zwykły dzień zaczyna się o go-
dzinie 7 rano od toalety poran-
nej.Ci, którzy mogą, udają się 
do świetlicy na śniadanie, po-
zostali są karmieni w pokojach. 
Po śniadaniu odbywa się krótka 
gimnastyka. Są to ćwiczenia od-
dechowe, ogólnokondycyjne, 
których celem jest rozbudzenie 
i rozruszanie podopiecznych. 
Później prowadzone są zajęcia 
terapii i rehabilitacja. W między-
czasie podawane jest drugie śnia-
danie. Po obiedzie jest chwila 
czasu wolnego, a potem ponow-
nie odbywają się zajęcia terapii. 

Prowadzone są zajęcia manualne 
kulinarne i socjoterapeutyczne. 

Pensjonariusze mogą sobie wy-
brać zajęcia. Jeżeli chcą, grają 
w karty, warcaby, szachy, ukła-
dają puzzle. -W okresie przed-
świątecznym wykonują kartki, 
bombki, gwiazdki częściowo dla 
siebie, a czasami dla odwiedzją-
cych ośrodek gości. Do osób le-
żących przychodzą terapeutka 
i rehabilitantka. Terapeutka 
czyta głośno gazetę, gra w karty 

lub warcaby- opisuje zajęcia 
pensjonariuszy dyrektor Go-
rzycka. W świetlicy znajdują się 
także komputery z dostępem do 
Internetu. Po kolacji odbywa się 
toaleta wieczorna, jest również 
czas na zajęcia własne. W domu 
znajduje się kaplica. W niedzielę 
przyjeżdża ksiądz i odprawia tu 
Mszę. Niedziela to także dzień 
odwiedzin i odpoczynku od za-
jęć rehabilitacyjnych i terapeu-
tycznych. 

W jaki sposób można 
trafić do domu?

Dom Opieki w Kamińsku ma 19 
miejsc. Jest tu jeden pokój jed-

noosobowy, pięć „dwójek” i trzy 
„trójki”. W każdym pokoju jest 
łazienka i telewizor. W ośrodku 
przebywa obecnie jedenastu 
pensjonariuszy w różnym sta-
nie fizycznym. Dwoje z nich to 
osoby leżące, które nie mogą sa-
modzielnie funkcjonować . Dy-
rektor spodziewa się, że 8 wol-
nych jeszcze miejsc zostanie 
wkrótce zajętych, bo potrzeby są 

ogromne
Jeżeli ktoś podejmie 
decyzję o zamiesz-
kaniu w Domu Po-
mocy Społecznej, 
musi udać się do 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej właści-
wego dla swojego 
miejsca zamieszka-
nia i złożyć tam po-
danie oraz podpisać 
zgodę na ponoszenie 
odpłatności. Otrzy-
muje wówczas do 
uzupełnienia doku-
menty. Potrzebne 
jest między innymi 
zaświadczenie lekar-

skie. Lekarz wskazuje typ domu, 
do którego dana osoba się kwa-
lifikuje. Badana jest sytuacja 
materialna rodziny. Miesięczny 
koszt utrzymania to 3040,41 

zł. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej może przejąć 70% emery-
tury, renty lub innych dochodów 
osoby, umieszczanej w Domu 
Opieki. Pozostałą kwotę dopłaca 

rodzina bądź gmina. Po dostar-
czeniu kompletu dokumentów, 
są one wysyłane wraz z decyzją 
kierującą do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Taka procedura obo-

wiązuje w przypadku DPS-ów 
prowadzonych przez samorząd 
gminny. W DPS-ach ,które pro-
wadzą inne jednostki samorzą-
dowe decyzję o umieszczeniu 
wydaje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Po przeanali-
zowaniu dokumentów Kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej weryfikuje, czy dana osoba 
kwalifikuje się do umieszcze-
nia w Domu Pomocy Społecz-
nej. -Wszyscy nasi mieszkańcy 
posiadają pełnię praw i zna-
leźli się tutaj z własnej woli. 
Każdemu przysługuje urlop na 
różne święta, czy po prostu wa-
kacje. Wystarczy złożyć podanie 
do dyrektora –zapewnia dy-
rektor Agnieszka Gorzycka. 
Nowoprzyjęci pensjonariusze 
są informowani o tym, że mel-
dunek mają na pół roku. Jest to 
okres adaptacyjny, po którym 
można podjąć decyzję o pozo-
staniu lub zrezygnować z dal-
szego pobytu. 

Dariusz Gołębiowski

 Do Domu Pomocy Społecznej  w Kamińsku przy ulicy 
Topolowej 8 pierwsi pensjonariusze wprowadzili się w 
grudniu 2015 roku. Przeznaczony jest dla osób w pode-
szłym wieku i z niepełnosprawnością fizyczną. 

Odzyskują radość życia i opiekę

REKLAMA

Agnieszka Gorzycka dyrektor DPS w Kamińsku

Pensjonariusze pamiętają o zbliżających się świętach 

Tak wyglądają nowe pokoje w DPS

Sprzęt do rehabilitacji  i aktywnego spędzania czasu pod okiem specjalistów
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- Jakie były początki piekarni?
Od początku działamy w tym 
samym miejscu. Zaczęliśmy 
od niewielkiego pomieszcze-
nia i jednego małego pieca, 
który nabyliśmy w ramach wy-
przedaży od PSS-ów. Było tak 
jak w „Ziemi obiecanej”-kiedy 
w początkowym okresie prze-
mian ustrojowych spotkaliśmy 
się z Kazikiem- „Ja nie mam nic, 
ty nie masz nic, więc zrobimy 
piekarnię”. 
- Czym się Panowie zajmowali 
wcześniej?
- Z wykształcenia jesteśmy me-
chanikami energetykami. Oby-
dwaj pracowaliśmy na sta-
nowiskach kierowniczych 
w bartoszyckich zakładach. Ka-
zimierz był głównym mechani-
kiem w Zakładzie Drzewnym , 
a ja byłem na takim samym sta-
nowisku w Poligrafice. Na po-
czątku lat dziewięćdziesią-
tych, w czasie przekształceń 
gospodarczych , przyszłość firm, 
w których pracowaliśmy, była 
niejasna. Próbowaliśmy zna-
leźć zajęcie, które zabezpieczy-
łoby nasz byt. Znaliśmy się od 
dziecka, a w podstawówce sie-
dzieliśmy w jednej ławce. Do 

pomysłu prowadzenia piekarni 
przekonał mnie Kazimierz. 
Stwierdziliśmy, że chleb musi 
jeść każdy, więc spróbujmy . Ka-
zimierz kupił od upadającego 
rolnika część budynku gospo-
darczego, pochodzącego z końca 
XIX wieku, później ja dokupi-
łem kolejną część. Na początku 
trzeba było się zająć generalnym 
remontem i przystosowaniem 
budynku dla potrzeb piekarni.
- To, że daliście sobie radę z re-
montem, to zrozumiałe, biorąc 
pod uwagę Wasze wykształce-
nie i dotychczasową karierę za-
wodową, ale jak to się miało do 
pieczenia chleba?
-Nie mieliśmy o tym pojęcia. Na 
pierwszy wypiek poprosiliśmy 
piekarza z długoletnią praktyką. 
Upiekł zresztą chyba najgorszy 
chleb w historii naszej piekarni- 
gliniasty, twardy, bez smaku. Na 
szczęście zgłosili się do nas inni 
piekarze. Pojawił się pan Jaro-
szewicz, który wówczas był cze-
ladnikiem, oraz pan Adamczuk 
i obydwaj są z nami do dzisiaj. 
Później dołączyli do nas inni, 
którzy u nas nauczyli się rzemio-
sła. Przez prawie rok sami by-
liśmy pomocnikami piekarzy. 

Pracowaliśmy razem z nimi na 
produkcji i wyuczyliśmy się za-
wodu na poziomie czeladnika 
piekarstwa a następnie zdoby-
liśmy tytuł mistrza w zawodzie 
piekarza. Początkowo piekliśmy 
około stu bochenków dziennie. 
Z tego sprzedawało się od 20 do 
30. Niesprzedana reszta przypra-
wiała nas o czarną rozpacz. 
- Jak długo to trwało?
- Zaczęliśmy pod koniec paź-
dziernika 1991 roku. Jak przy-

szło Boże Narodzenie i piekar-
nie PSS-owskie i GS-owskie nie 
dały rady zapewnić odpowied-
niej ilości pieczywa, przyjechali 
do nas sklepikarze, bo słyszeli, 
że w Krawczykach pieką chleb. 
Tak się wówczas ten nasz chleb 

spodobał, że zaczęły się po niego 
ustawiać kolejki. Rozpoczęli-
śmy wtedy pracę na dwie zmiany 
i wynajęliśmy samochód do roz-
wożenia towaru. Musieliśmy so-
bie poradzić także z silną konku-
rencją na rynku. Nie było łatwo. 
Do czerwca zysk ze sprzedaży 
był taki, że wystarczało nam 
pieniędzy jedynie na zakup su-
rowca. Żyliśmy z zarobków na-
szych żon i dzięki pomocy finan-
sowej rodzin. Dzieci śmiały się, 

że przynajmniej chleb mamy za 
darmo. Na szczęście szybko zdo-
byliśmy renomę, a nasze pie-
czywo zyskało wielu amatorów, 
bo zdecydowanie różniło się od 
tego, które w tamtym czasie ofe-
rowano na rynku. Za historyczne 

wydarzenie w dziejach naszej 
firmy uważamy dzień, w którym 
jeden ze sklepów w pomieszcze-
niu o powierzchni 21m² jednego 
dnia sprzedał 1,5 tysiąca bochen-
ków chleba z naszej piekarni (po-
zdrawiamy pana Kazimierza). 
- Co sprawiło, że Wasze pie-
czywo zaczęło być poszuki-
wane przez klientów? Kiedyś 
chleb wypiekano tylko na za-
kwasie. 
- Panie redaktorze, bez zakwasu 
nie ma chleba, jest najwyżej er-
zac, który po sześciu godzinach 
kruszy się i rozpada. Na po-
czątku właśnie ten zakwas był 
dla nas problemem. Wyprowa-
dzenie właściwego zakwasu jest 
sztuką. Jest to długotrwały pro-
ces. Jeśli gdzieś popełni się po-
myłkę, przez cały tydzień nie ma 
dobrego chleba, czyli takiego , 
który ma odpowiednią kwaso-
wość, aromat, świeżość. Na ja-
kość ciasta wpływają różne czyn-
niki-ciśnienie atmosferyczne , 
temperatura , wilgotność powie-
trza. Zainwestowaliśmy w to, 
żeby nasze pieczywo mimo tego 
było powtarzalne. Kupiliśmy no-
woczesne maszyny , kwas pro-
dukujemy laboratoryjnie- nie ma 
już miejsca na pomyłkę. 
- Z tego, co Pan mówi wynika, 
że musieliście zainwestować 
znaczne środki finansowe.
- Rozwijaliśmy się etapami i ni-
gdy nie zaciągaliśmy pożyczek. 
Inwestowaliśmy wyłącznie na-
sze własne pieniądze. W pierw-
szych latach rozwijaliśmy się 
najszybciej. Konkurencja nie in-

westowała, nie szkoliła pracow-
ników. My w 1995 roku doku-
piliśmy kolejną część budynku 
i następny piec elektryczny oraz 
dodaliśmy produkcję półcukier-
niczą. Zaczęliśmy też wypiekać 
gatunkowe rodzaje chleba. Każ-
dego roku staraliśmy się wpro-
wadzić na rynek jakiś nowy 
produkt. Na początku nasze 
umiejętności i możliwości tech-
niczne pozwalały jedynie na 
wypiek zwykłego chleba i bu-
łek. Obecnie w naszym asorty-
mencie znajduje się ponad sto 
produktów. Wytwarzamy także 
wypieki świąteczne -baranki wiel-
kanocne, bożonarodzeniowe pier-
niki, gwiazdki, choineczki, wileń-
skie śliżyki, chleby dożynkowe. 
Zwiększając asortyment, cały czas 
inwestowaliśmy w maszyny. Prąd 
zrobił się tak drogi, że musieliśmy 
kupić nowe piece, opalane ole-
jem. W takim piecu można jed-
nocześnie upiec 200 bochenków 
chleba. Cały czas poszerzaliśmy 
rynek zbytu, bo konkurencja opa-
nowała prawie całe Bartoszyce. 
W pewnym momencie było tak, 
że piekarze więcej czasu poświę-
cali na rozwożenie chleba, niż na 
pracę w piekarni. W tej chwili ob-
sługujemy Lidzbark, Sępopol, 
Bisztynek, Górowo, Iławeckie 
wsie dookoła Bartoszyc i same 
Bartoszyce. Jako jedyni, dostar-
czamy pieczywo trzy razy dzien-
nie. Dzięki temu nasz chleb jest 
zawsze świeży, co daje nam prze-
wagę nad konkurencją. 
- Macie swoje własne punkty 
sprzedaży?
- W Bartoszycach mamy jeden 
punkt sprzedaży detalicznej, ale 
jest to zbyt małe miasto, aby pro-
wadzenie sklepów było dla nas 
rentowne. Niesie to za sobą zbyt 
duże koszty. Klientów zabrały 
nam przede wszystkim sklepy 
wielkopowierzchniowe. Nadeszły 
takie czasy, że dla małych jest na 
rynku coraz mniej miejsca. Jesz-
cze parę lat temu w naszej okolicy 
było dużo więcej piekarń. W sa-
mych Bartoszycach było ich pięć, 
a obecnie nie ma żadnej. 
- Macie wiernych odbiorców 
swoich wypieków. Czy trzeba 
cały czas o nich zabiegać ?
- Są tacy, z którymi współpracu-
jemy bez mała 25 lat. Wielu na-
szych klientów musiało jednak 
pozamykać swoje firmy. W pew-
nym momencie w Bartoszycach 
było około 20-30 sklepików. Zo-
stało kilka. Zaproponowaliśmy 
swoje pieczywo dużym marketom 
„sieciowym”, ale musielibyśmy 
płacić im za to, że nasz towar zna-
lazłby się na ich półkach. 

Dokończenie na stronie 9

Kazimierz Bykowski i Henryk Kulesza od dwudziestu pięciu  lat prowa-
dzą wspólnie niewielką , rzemieślniczą piekarnię w Krawczykach koło 
Bartoszyc. Znają się jeszcze dłużej, bo razem chodzili do jednej szkoły 
i siedzieli w jednej ławce. Z Henrykiem Kuleszą rozmawiamy o począt-
kach firmy, jej teraźniejszości, blaskach i cieniach prowadzenia tego 
typu działalności.

„Ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc  zrobimy piekarnię”

Od 25 lat wypiekają najlepszy chleb w okolicy 

Tak wygląda budynek piekarni w Krawczykach po adaptacji 
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Dokończenie ze strony 8
Współpracujemy z marketem 
„Jedynka” oraz siecią sklepów 
„Stokrotka”. Są to nasi ważni 
partnerzy w biznesie. 
- Konkurencja wśród pro-
ducentów pieczywa jest bar-
dzo duża. Co robicie, żeby się 
utrzymać na rynku?
- Naszym atutem jest choćby 
to, że trzy razy dziennie dostar-
czamy świeże pieczywo. Prze-
strzegamy receptur, a nasze 
chleby powstają wyłącznie na 
naturalnym , świeżym zakwasie. 
Jak na nasze lokalne warunki, je-
steśmy znaczącym pracodawcą. 
Zatrudniamy ok. 30- tu miejsco-
wych osób - z Bartoszyc i oko-
licznych wsi. W większości są 
to nasi wychowankowie. Być 
może gdzie indziej dostaliby le-
piej płatną pracę, ale tutaj mają 
pewność zatrudnienia wszyst-
kie świadczenia i co najważniej-
sze blisko do domu. Ze swojej 
strony szanujemy naszych pra-
cowników, bo rozumiemy, że li-
czy się dobry zespół, który gwa-
rantuje sukces w każdej sytuacji. 
Mam nadzieję, że jesteśmy 
obecni w świadomości miesz-
kańców także jako firma wspie-
rająca miejscową społeczność, 
szkołę i Dom Kultury. Jeżeli mo-
żemy pomóc, staramy się nie od-
mawiać. 
- Co zatem przeszkadza w pro-
wadzeniu działalności? 
Od początku nie mieliśmy żad-
nych problemów z urzędami. 
Nasz Sanepid jest wymagający, 
ale konkretny. Wejście do Unii 
przyniosło wiele nowych prze-
pisów, co pociągnęło za sobą 
konieczność przeprowadzenia 

kosztownych inwestycji oraz 
zmian w planowaniu i organiza-
cji produkcji. Przepisów , doty-
czących produkcji jest naprawdę 
bardzo dużo. Jest to dla nas du-
żym obciążeniem. Od grudnia 
na przykład będzie obowiązy-

wać zarządzenie , wprowadza-
jące wymóg podawania na opa-
kowaniu kaloryczności produktu 
oraz pełnego składu surowców 
i wszystkich półproduktów, np. 
margaryny, czy drożdży piekar-
skich. Ludzie będą pewnie się 
dziwić, skąd w chlebie wzięło się 
tyle nowych składników. Trzeba 
będzie zamówić nowe etykiety. 
W historii naszej firmy mieli-
śmy też bardzo dramatyczny 
epizod. 23 maja 2011 roku spło-
nęła cała część produkcyjna pie-
karni. Nad ranem przyszła bu-
rza, w budynek trafił piorun. 
W jednym dniu zawalił nam się 
świat. Silosy mączne, maszyny, 
piece- wszystko spłonęło, albo 
zostało zalane wodą. Konku-

rencja od razu objechała sklepy 
i ogłosiła nasz koniec. Nie pod-
daliśmy się jednak. W Kiwi-
tach stała mała, nieczynna pie-
karenka. Wydzierżawiliśmy ją 
i w ciągu jednego dnia przenie-
śliśmy tam wszystko, co ocalało, 

czyli zakwas i jedną maszynę 
do mieszania. W budynku były 
na szczęście piece. Następnego 
dnia mieliśmy już upieczony 
chleb. Udało się dzięki pomocy 
mieszkańców, którzy pomogli 
nam się przenieść. Przy odbudo-
wie zaangażowali się wszyscy 
nasi pracownicy. W paździer-
niku ruszyliśmy od nowa. 
- Co Pan ceni w zawodzie, któ-
rego się Pan nauczył i z powo-
dzeniem wykonuje ?
- Na pewno się nie nudzę, bo cią-
gle dzieje się coś nowego. Cenię 
sobie także kontakty z ludźmi, 
ale gdybym miał jeszcze raz za-
czynać, chyba bym się tego nie 
podjął . Nie byliśmy z Kazimie-
rzem świadomi , jakie to praco-

chłonne i trudne zajęcie. Bar-
dzo uciążliwe są nocne zmiany. 
Nasi kierowcy wyjeżdżają o go-
dzinie trzeciej rano. Nasze drogi 
też pozostawiają wiele do życze-
nia. Na początku musieliśmy je 
nawet odśnieżać we własnym 

zakresie, bo ani rolnicy, ani 
gmina nie mieli odpowiedniego 
sprzętu. Pamiętam takie Boże 
Narodzenie, kiedy mieliśmy wy-
wieźć świąteczną produkcję i ani 
jeden samochód nie mógł doje-
chać na miejsce. Opady były tak 
obfite, że jedna z dróg była nie-
czynna chyba przez dwa tygo-
dnie. Ktoś nam pomógł prze-
mieszczać się leśnymi drogami. 
- Odczuwa pan satysfakcję 
z tego, co udało Wam się osią-
gnąć?
- Jak popatrzy się wstecz, to 
mamy powody do satysfakcji. 
Mimo różnych przeciwności, 
udało nam się wiele osiągnąć. 
Dzięki naszej firmie utrzy-
muje się około stu osób. Wy-
daje mi się, mamy dobry kon-
takt z ludźmi. Niewielu naszych 
pracowników odeszło na wła-
sną prośbę. Porażką naszej ca-
łej branży jest to, że mamy słabe 
organizacje producenckie. Mle-
czarze, na przykład, mają spół-
dzielnie mleczarskie, które łą-
czą wszystkich producentów. 
Brakuje takiej organizacji, która 
działałaby na przykład na rzecz 

budowania świadomości kon-
sumenckiej i promocji dobrych 
produktów. Wszechobecne są 
agresywne reklamy, mówiące 
o następcach drożdżówek tak, 
jakby ich już nie było lub pro-
mujące jedzenie chipsów. Lu-
dzie kupują chleb z marketu, 
wytwarzany metodą przemy-
słową na masową skalę i nie 
czują potrzeby jedzenia praw-
dziwego chleba, który jest na 
drugim miejscu w piramidzie 
żywieniowej człowieka, zapew-
niając mu wiele składników od-
żywczych. Najzdrowszy chleb 
razowy to zaledwie ułamek na-
szej produkcji. Kiedyś piekło 
się bułki z mąki typu 650, która 
zawierała więcej otrąb. Teraz 
klient ma tak wyszukane pod-
niebienie, że domaga się bu-
łek z mąki tortowej. Prawda 
jest taka, że im ciemniejsze pie-
czywo, tym zdrowsze. O nie-
wiedzy konsumentów świadczą 
też różne legendy na temat po-
lepszaczy. Mówi się o nich tak, 
jakby to była trucizna. Tymcza-
sem jest to po prostu naturalny 
wyciąg z pszenicy, który stosuje 

się po to, aby wzbogacić mąkę 
o zbyt niskich parametrach. Do-
daje się skoncentrowany wy-
ciąg glutenu i chleb jest taki, jak 
trzeba. Prawda jest taka, że pie-
karzom nie wolno dodawać do 
wypieków barwników synte-
tycznych i surowców z produk-
tów modyfikowanych genetycz-
nie. 
- Jakie Pan widzi perspektywy 
dla rozwoju małych firm w na-
szym kraju?
- Mam co do tego pewne obawy. 
Nasze miasteczka się wylud-
niają. Zmieniają się też prefe-
rencje żywieniowe ludzi. Od 
początku lat 90-tych spożycie 
pieczywa spadło o około 40 %. 
Do tego dochodzi inwazja du-
żych sieci handlowych, które 
mają mniejsze koszty produkcji 
i dlatego oferują towar w niższej 
cenie. Kluczem do sukcesu jest 
wzrost świadomości konsumen-
tów, ale to długotrwały proces. 
Mimo to patrzymy z nadzieją 
w przyszłość i dlatego cały czas 
inwestujemy w nowe maszyny 
tak, aby ulżyć naszym pracow-
nikom. Inwestujemy też w eko-
logię. Przystosowaliśmy piec 
piekarski do opalania pele-
tem, czyli sprasowanymi troci-
nami. Dostarcza nam go miej-
scowy producent. Można więc 
powiedzieć, że dokładamy na-
szą cegiełkę do dbałości o nasze 
środowisko naturalne. Na ko-
minach zainstalowaliśmy wy-
mienniki ciepła, które pozwalają 
nam zabezpieczyć ciepłą wodę 
we własnym zakresie ze spalin, 
które wcześniej szły w niebo. 
Takiej wody używamy do celów 
socjalnych i grzewczych. To 
bardzo ekonomiczna technolo-
gia, która pozwala zredukować 
koszty produkcji i utrzymania 
piekarni .
- Jakie macie marzenia na 
przyszłość?
Nie dać się wielkopowierzch-
niowej konkurencji i piec dla 
następnego pokolenia świado-
mych konsumentów.

Dariusz Gołębiowski 

Henryk Kulesza z dumą pokazuje piekarnicze maszyny

Chleb z piekarni w Krawczykach jest znanym produktem na lokalnym rynku

Od czasu pierwszego wypieku chleba  wiele zmieniło się w piekarni, a maszyny ułatwiają pracę 
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Podczas wydarzenia będzie 
można kupić wykonane przez 
Panią Danutę ozdoby świąteczne 
lub wylicytować coś na aukcji 
charytatywnej, a czas umili wy-
stęp kabaretu „Silna grupa na 
wezwanie”. Pani Danuta Bia-
łobrzewska cierpi na syringo-
myelia(przewlekła, dość rzadka 
choroba rdzenia kręgowego), 
która uniemożliwia jej sprawne 
funkcjonowanie. Pieniądze ze 
zbiórki zostaną w pełni przeka-
zane na leczenie i operację, która 
jest konieczna w walce o zdro-
wie Pani Danuty. Do tej pory 
Danuta Białobrzewska przeszła 
6 operacji. W Polsce niestety 
nikt nie chce podjąć się kolej-
nych, dlatego taką kolejną ope-
rację można wykonać w Hisz-
panii. Na ten cel potrzebne są 
ogromne pieniądze w kwocie 60 

tys. zł.. Do pełni szczęścia wciąż 
brakuje ponad 20 tys. zł. -Do tej 
pory w parafii Kwiecewo oraz 
gminie Świątki udało się zebrać 
ok. 1100 zł ze sprzedaży maku-
latury i ponad 400 zł ze zbiórki 
plastikowych nakrętek od bu-
telek. Jesteśmy wdzięczni wój-
towi, który udostępnił wolon-
tariuszom darmowy transport 
w celu odstawienia do skupu 

zebranej makulatury i nakrę-
tek - mówi Edyta Waszczuk 
i Iwona Gołębiowska organi-
zatorki sobotniej akcji charyta-
tywnej.- Odzew ze strony spon-
sorów na naszą akcję jest bardzo 
pozytywny, co niezmiernie nas 
cieszy. Bez ich pomocy przecież 
nic by nie wyszło. Chciałybyśmy 
wszystkich serdecznie zaprosić 
na naszą zbiórkę, ponieważ liczy 

się każda złotówka. Będzie licy-
tacja, sprzedaż pięknych ozdób 
świątecznych wykonanych przez 
Panią Danutę, a także wiele 
atrakcji, m.in. występ naszego 
lokalnego kabaretu „Silna grupa 
na wezwanie”. - zachęcają or-
ganizatorki. Wśród atrakcji bę-
dzie można m.in. wylicytować 
„Obiad z wójtem, sekretarzem 
i skarbnikiem gminy Świątki”, 
albumy przyrodnicze Andrzeja 
Waszczuka „Szczurka” , kola-
cję przy świecach dla dwojga, 
czy wizytę u fryzjera Poza pla-
nowaną licytacją oraz sprzedażą 
ozdób świątecznych organizato-
rzy zachęcają do przyniesienia 
ze sobą plastikowych korków, 
które cały czas są zbierane i też 
będą stanowiły dochód z akcji.

rad

Świetlica wiejska w Kwiecewie organizuje akcję charytatywną „Złotówka dla Da-
nusi do zdrowia ją przywróci.” Kwesta odbędzie się 10 grudnia 2016 roku o godzi-
nie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Kwiecewie na rzecz Danuty Białobrzewskiej miesz-
kanki wsi Różynka w gminie Świątki.

W  Kwiecewie chcą zebrać pieniądze na leczenie pani Danuty

Akcja charytatywna 
na rzecz chorej sąsiadki

Docenieni zostają Ci, dla któ-
rych dobrze działająca Biblioteka 
gminna jest najlepszym świadec-
twem dbałości samorządu o za-
pewnienie łatwego i bezpłatnego 
dostępu do kultury, wiedzy i no-
wych mediów. Znamy wyniki te-
gorocznej VI edycji rankingu naj-
lepiej prowadzonych bibliotek. 
Podczas gali 28.11.2016 r. na-
grodzono przedstawicieli samo-
rządów i bibliotek z pierwszej 

dziesiątki rankingu oraz liderów 
każdego z województw.
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Świątkach zajęła V miejsce 
w kraju oraz zdobyła tytuł „Naj-
lepszej Biblioteki w woj. war-
mińsko-mazurskim”.
W Rankingu wzięło udział 806 
bibliotek z gmin wiejskich, miej-
sko-wiejskich i gmin miejskich 
(z wyłączeniem miast na pra-
wach powiatu).

W 2016 roku po raz szósty Instytut Książki i „Rzeczpo-
spolita” nagradzają samorządy najbardziej zaangażo-
wane w kulturalny rozwój swojej gminy. 

Biblioteka 
w Świątkach na 5

Danuta Białobrzewska z ogromną 
dzielnością i nadzieją walczy z chorobą

Takie ozdoby będzie można kupić w Kwiecewie 
Wyróżnieni bibliotekarze i ich biblioteki
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Dwa tygodnie przed świętami Bo-
żego Narodzenia, od 16-stu lat, 
do wybranych potrzebujących ro-
dzin trafiają prezenty. Wszystko za 
sprawą Szlachetnej Paczki, pro-
jektu, który jest realizowany przez 
Stowarzyszenie Wiosna. Projekt 
ze swoją pomocą dociera do rodzin 
i osób, które naprawdę tego po-
trzebują i ma być szansą na zmianę 
trudnej sytuacji, chociaż w święta . 
Podczas włączania rodzin do Szla-
chetnej Paczki, wolontariusze 
przyjmują pewne kryteria. Są nimi: 
historia rodziny i przyczyny jej trud-
nej sytuacji, dochód przypadający 
na jednego członka rodziny oraz 
postawa – czy rodzina podejmuje 
kroki do poprawienia swojej sytu-
acji. Ponadto, każda rodzina należy 

przynajmniej do jednej z 8 kategorii, 
m.in. w rodzinie jest chore lub nie-
pełnosprawne dziecko, wielodziet-
ność, samodzielny rodzic, starość 
i samotność, nieszczęście, czy zda-
rzenia losowe (pożar, powódź, itp.). 
Wtedy właśnie z pomocą wkracza 
Szlachetna Paczka. 

Jak działa?
Potrzeby rodziny, która zostanie wy-
brana do projektu są definiowane 
przez wolontariuszy i umieszczane 
w anonimowej bazie danych. Wtedy 
do działania wkraczają darczyńcy, 
którzy wybierają rodzinę z tej bazy 
i jej pomagają. Oczywiście dar-
czyńcą nie musi być jedna osoba, 
ale mogą być to grupy znajomych, 
firmy, klasy szkolne, itp. Nad koor-

dynacją całej operacji w wojewódz-
twie czuwa lider. Koordynatorem 
ds. promocji Szlachetnej Paczki 
na Warmii i Mazurach jest Sylwia 
Stalończyk. Funkcję koordynatora 
pełni od tego roku, jednak 
wcześniej była już liderem 
Akademii Przyszłości, sio-
strzanego projektu Szlachet-
nej Paczki. – Był to taki im-
puls i chciałam się rozwijać. 
Prywatnie jestem nauczy-
cielką, ale promocja zawsze 
była mi bliska. Jest to dla 
mnie fajna odskocznia, a jed-
nocześnie wiem, że mogę zro-
bić coś wartościowego i po-
móc komuś oraz sobie. 

Szlachetna Paczka 
na Warmii i Mazurach
W zeszłym roku, Szla-
chetna Paczka w całej Pol-
sce pomogła ponad 20 ty-
siącom rodzin, czyli łącznie ponad 
84 tysiącom osób. Wartość pomocy 
przekazanej w paczkach przekro-
czyła 53,5 miliona złotych, co daje 

około 2600 złotych przypadających 
średnio na wartość jednej paczki. 
A jak sytuacja wyglądała w naszym 
regionie? W zeszłorocznej edycji na 
Warmii i Mazurach pomoc otrzy-

mało 885 rodzin, do których dotarło 
400 wolontariuszy i około 1000 dar-
czyńców. Wartość jednej paczki 
w naszym województwie była nieco 

większa niż średnia wartość w kraju, 
mianowicie było to ponad 3 tysiące 
złotych. W tym roku do pracy go-
towych jest również około 400 wo-
lontariuszy, a rodziny, do których 

dotrze pomoc ciągle są li-
czone i sprawdzane. Jednak, 
jak przyznała Sylwia Staloń-
czyk, w planach jest to ponad 
1000 rodzin. 

Co włożyć do paczki?
Na szczęście darczyńcy 
nie muszą sami wymyślać 
i trafiać, czego potrzebuje 
dana rodzina. Wszystko jest 
sprawdzane przez wolon-
tariuszy, którzy wiedzą, co 
jest najbardziej potrzebne, 
powiedziała Sylwia Staloń-
czyk. – Wolontariusze mają 
specjalny arkusz, który wy-
pełniają i weryfikują po-

trzeby danej rodziny. Z tego 
tworzony jest opis, który można 
znaleźć na stronie www.szlachet-
napaczka.pl, i tam wybrać rodzinę, 
której potrzeby możemy spełnić. 

Dzięki temu, każda rodzina otrzyma 
to, co jest jej najbardziej potrzebne 
i nie będzie nietrafionych prezen-
tów. 

Nie tylko Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to nie jedyna 
działalność Stowarzyszenia Wio-
sna, to również Akademia Przy-
szłości. Jest to siostrzany projekt, 
który wywodzi się ze Szlachetnej 
Paczki i odbywa się w nieco inny 
sposób. Wolontariusze podczas wi-
zyt w domach, wybierają dzieci, 
które trafią do programu. Polega on 
na indywidualnych spotkaniach wo-
lontariusza z dzieckiem. – Wolon-
tariusz spotyka się z dzieckiem raz 
w tygodniu do końca czerwca. Są 
to dzieci z biednych rodzin, które są 
wycofane i chcielibyśmy w nich wy-
robić tzw. „mentalność wędkarza”. 
Ma ona sprawić, że dziecko w przy-
szłości nie będzie potrzebowało na-
szej pomocy, tylko świetnie radziło 
sobie w życiu. Dodała na zakończe-
nie Sylwia Stalończyk. 

dym

Kiedy dogasają ostatnie zapalone na 
1 listopada znicze, w telewizji, In-
ternecie oraz na witrynach sklepo-
wych pojawiają się reklamy ze świą-
tecznymi promocjami. Jesteśmy 
kuszeni najlepszymi okazjami do 
kupienia prezentów ozdób świątecz-
nych czy jedzenia. Szukamy promo-
cji jednocześnie chcielibyśmy, aby 
święta były dobrze przygotowane, 
aby podczas wigilii mieć poczucie 
spełnienia, że wszystko zostało za-
pięte na ostatni guzik. Aby tak się 
stało trzeba dobrze przeliczyć zawar-
tość portfela i ruszyć na zakupy. Co 
zrobić, aby nasz domowy budżet nie 
ucierpiał oraz aby nie wejść z dłu-
gami w nowy rok? Nasza redakcja 
przeprowadziła świąteczny rekone-
sans, aby przybliżyć ile w przybliże-
niu kosztują święta i na jaki wydatek 
przygotować nasz domowy budżet.

Tradycja, czyli jedzenie
Zaczniemy od tego, co na stole, czyli 
potrawy. Na stole nie może zabrak-
nąć tradycyjnego karpia, za którego 
zapłacimy w typowym dyskoncie 
spożywczym od 8 do 14 zł. Mrożone 
uszka z grzybami za 2 opakowania 
wydamy 12-14 zł do tego buraki za 
kilogram około 1 zł i mamy barszcz 
z uszkami za 15 zł. Składniki na rybę 

po grecku to koszt około 25 zł zależ-
nie od tego, jaki rodzaj ryby wybie-
rzemy. Do tego dodajmy wędliny na 
święta, których dla większej rodziny 
trzeba kupić w większych ilościach 
zapłacimy około 50 zł. Jeśli ktoś nie 
wyobraża sobie świąt bez zapachu 
kompotu z suszu będzie musiał wy-
dać na składniki około 8 zł w zależ-
ności, jaki rodzaj owoców znajdzie 
się w zestawie. Sałatka warzywna, 

w zależności od upodobań co do 
składu takiej sałatki, to koszt 15-20 
zł. DO tego owoce np. mandarynki, 
pomarańcze oraz słodycze to koszt 
w granicach 20 zł. Warto doliczyć 
napoje, którymi będziemy się raczyć 
podczas wigilii i świąt to koszt 20 zł 
licząc 2 litrowe butelki najpopular-

niejszych napojów. Nie należy za-
pomnieć o ciastach na świątecznym 
stole jak święta to tradycyjny mako-
wiec. Masa makowa to koszt około 
7-8 zł do tego bakalie różne rodzaje, 
za które zapłacimy od 30 do 50 zł. 
Ciasta w zależności od tego czy bę-
dziemy robić je w domu sami czy 
kupne ze sklepu. Te drugie to koszt 
powyżej 15 zł od kilograma w cu-
kierni. Podsumowując w przybliże-

niu świąteczne dania uszczuplą nasz 
portfel o około 230- 280zł

Magia świąt- ozdoby
Aby lepiej poczuć atmosferę świat 
w domu należy zakupić ozdoby 
świąteczne. Najważniejsza jest 
choinka, jedni wolą żywą drudzy 

sztuczną. Jodła w zależności od 
wysokości ceny wahają się od 60 
do 150 zł. Świerk jest tańszy 35-50 
zł. Jednak często w centrach han-
dlowych lub podczas świątecz-
nych jarmarków organizowane są 
akcje, w których można otrzymać 
choinkę za darmo wtedy już koszt 
choinki nam odpada. Gdy zdecy-
dujemy się na choinkę sztuczną to 
za niższe sztuczne drzewka, np. 

120-centymetrowa jodłę kaukaską, 
zapłacimy poniżej 100 zł. Jednak 
najdroższe egzemplarze kosztują 
nawet do 300 zł. Na choince muszą 
zawisnąć bombki oraz inne ozdoby. 
Jeżeli korzystamy z wcześniej ku-
pionych i wypróbowanych choinek 
wtedy ten koszt również nam od-
pada. Zestaw bombek w przecięt-
nych markecie to koszt około 15 zł 
za 6-8 bombek, zatem należy po-
mnożyć to razy 3 i wyjdzie prawie 
50 zł. DO tego zestaw lampek i łań-
cuchów - 30 zł. Jeśli ktoś zdecyduje 
się na kupno ozdób po świętach, 
z myślą o następnych wtedy może 
liczyć na obniżki nawet do 80%. Za-
miast tego czeka nas koszt w zależ-
ności, na jaki wariant się zdecydu-
jemy, od150zł – 500 zł.

To, na co wszyscy czekają 
– prezenty
Prezenty są sprawą mocno indy-
widualną zależną od ilości osób 
w rodzinie oraz wieku jej człon-
ków. Najpopularniejsze prezenty, 
czyli krawat, zestaw kosmetyków, 
książka to koszt od 30 zł do ponad 
200. W dobie Internetu oraz rozwi-
jającej się technologii coraz młodsze 
pokolenia otrzymują gadżety elek-
troniczne. Koszty takich urządzeń 
jak smartfony, drony czy tablet to 
koszt kilkuset złotych a często prze-
kraczających 1000zł. Zestaw zaba-
wek dla dzieci to również wydatek 
w przedziale 50-200 zł. To właśnie 
prezenty zabierają lwią część świą-
tecznego budżetu. A co jeśli ktoś 
zdecyduję się na spędzenie świąt 
poza domem?

Święta w hotelu
Gdy zdecydujemy się na święta poza 
domem to hotele w regionie przygo-
towały specjalne świąteczne oferty. 
Jeden z hoteli w Lidzbarku oferuje za 
950zł dla dwóch osób 3 dniowy noc-
legi ze świątecznymi atrakcjami w tym 
uroczystą wigilią oraz zabiegami Spa. 
W Olsztynie hotele oferują od 440zł za 
osobę, plus dodatkowe opłaty za dzieci 
zaczynające się od 200zł za jedno 
dziecko, atrakcje świąteczne w tym 
wizytę świętego mikołaja pyszne tra-
dycyjne potrawy. Najtańsze noclegi 
świąteczne w pensjonatach na War-
mii i Mazurach zaczynają się już od 
100 zł. Najdroższe sięgają nawet 800 
zł za osobę. Gdyby ktoś zechciał spę-
dzić święta w górach musi się przygo-
tować na dużo większy wydatek oraz 
szczęścia, ponieważ większość kwater 
jest już zarezerwowana.

To, co najdroższe
Na święta wydamy około 700zł przede 
wszystkim na jedzenie oraz prezenty. 
Większość ludzi posiada już w domu 
ozdoby świąteczne z zeszłych lat, 
więc ten koszt ewentualnie odpada Za 
święta poza domem zapłacimy od 400 
zł za osobę mając wszystko przygoto-
wane bez troski o to czy wszystko jest 
gotowe na 100%. Jedni nie wyobra-
żają sobie pozbawienia się przygoto-
wań do Bożego Narodzenia, w któ-
rych widzą urok świąt. Dla drugich 
to okazja to wypoczynku z rodziną 
z dala od miasta. Ważne, aby obojęt-
nie, w jaki sposób spędzić te święta 
w gronie tych, których kochamy. Tego 
za pieniądze nie kupimy.

ad

Od 16 lat pomagają rodzinom, które znalazły się w trud-
nych sytuacjach z niezależnych od siebie przyczyn. 
Mimo, że finał ma miejsce w grudniu i ubierają się na 
czerwono, to nie chodzi o Świętego Mikołaja, a o Szla-
chetną Paczkę. Chociaż wolontariusze i darczyńcy, 
chcąc nie chcąc, przygotowując paczki w taką role 
wchodzą.

16 lat pomocy Szlachetnej Paczki

Grudzień to miesiąc, w którym wszystkie swoje siły 
koncentrujemy na przygotowaniach do świąt Bożego 
Narodzenia. Magia świąt, na którą czekamy cały rok 
sprawia jednocześnie uszczuplenie budżetu domo-
wego. Ile kosztują nas święta? Czy taniej wychodzi 
przygotowanie świąt dla kilku osobowej rodziny czy 
może spędzenie Bożego Narodzenia poza domem?

Portfel Świętego Mikołaja, czyli ile kosztują nas święta

Wolontariusze Szlachetnej Paczki

Przedświąteczna gorączka dotyka każdego z nas
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W środę, 7 grudnia, 2016 r, 
o godz. 11.00 i 19.00 w koncer-
cie pt. „Bajki”w wykonaniu or-
kiestry symfonicznej Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej pod 
dyrekcją Tomasza Chmiela usły-
szymy muzykę filmową z pol-
skich i zagranicznych bajek, ta-
kich jak: „Bolek i Lolek”, „Miś 
Uszatek”, „Reksio”, „Porwanie 
Baltazara Gąbki”, „Zaczarowany 
ołówek”, „Parauszek i przyja-
ciele”, „Shrek”.    
Choć oglądając ulubione bajki 
(również te z dawnych lat) na-
szą uwagę przykuwają przede 
wszystkim obrazy, nie sposób 
wyobrazić ich sobie bez towarzy-
szących im charakterystycznych 
melodii. A trzeba przyznać, że 
wiele kompozycji stworzonych 
do filmów dla dzieci to praw-
dziwe perełki – tak pod wzglę-
dem pomysłu kompozytorskiego 
jak i instrumentacji czy aranżacji. 
Często są one tak doskonałe, że 
stają się samodzielnym przebo-
jem muzycznym, będąc później 
niejako wizytówką filmu. Kon-
certowi towarzyszyć będzie pre-
mierowy pokaz najnowszej pol-
skiej bajki pt. „Kuba i Śruba” ze 
Studia Filmów Rysunkowych 
z Bielska-Białej. Publiczność 
będzie miała okazję spotkać się 
z realizatorami i wykonawcami 
tej dziecięcej produkcji filmowej. 
Fakt, żekoncertowej interpreta-
cji tych znanych nam z telewizji 
czy kina „bajkowych tematów” 
podejmie się dyrygent, aranżer 

i producent muzyczny Tomasz 
Chmiel gwarantuje moc muzycz-
nych wrażeń.
W dniu 8 grudnia 2016r., (czwar-
tek), o godz.19.00 w drugim dniu 
„Weekendu z muzyką filmową” 
w sali koncertowej Filharmonii 
będzie miał miejsce Benefis Hen-
ryka Kuźniaka.
Trudno doprawdy wyobrazić so-
bie oblicze polskiego kina bez 
kompozytorów muzyki filmowej, 
którzy opatrując obrazy swoimi 
niezapomnianymi melodiami nie-
jednokrotnie przyczynili się do 
ich entuzjastycznego przyjęcia 
przez widzów.
Wśród ważnych nazwisk polskiej 
muzyki filmowej szczególne miej-
sce zajmuje Henryk Kuźniak, ar-
tysta, który w tym roku obchodzi 
swoje 80-te urodziny. Talent kom-
pozytorski i wspaniałe wyczu-
cie intencji reżysera sprawiły, że 
wiele filmowych kompozycji tego 
artysty, idealnie stopiło się z ob-
razem, tworząc artystyczną ca-
łość. Nie przeszkodziło to wielu 
z nich niemal natychmiast wy-
emancypować się spod panowa-
nia dziesiątej muzy, zyskując nie-
jako swoją własną, samodzielną 
egzystencję. Muzyką Henryka 
Kuźniaka można by wypełnić 
wiele koncertów. Kompozytor jest 
autorem muzyki do ponad 150 fil-
mów fabularnych, dokumental-
nych, animowanych i seriali tele-
wizyjnych. (J.C.)
W koncercie „Benefis Henryka 
Kuźniaka” wystąpią soliści: Woj-

ciech Stolorz – śpiew i Paweł 
Perliński – fortepian, a orkie-
strą symfoniczną filharmoników 
warmińsko-mazurskich dyrygo-
wać będzie Piotr Sułkowski. Pod-
czas jubileuszowego wieczoru 
usłyszymy kompozycje ilustru-
jące m.in. tak znane obrazy, jak: 
„Vabank”, „Seksmisja”, „Polacy 
spod znaku Rodła” i wielu, wielu 
innych. Poprzez muzyczne te-
maty filmowe poprowadzi pu-
bliczność dziennikarz telewi-
zyjny, uznany krytyk filmowy 
Bogumił Osiński.
W piątkowy wieczór 9 grudnia 
2016 r., o godz.19.00 orkiestra 
symfoniczna Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej pod batutą 
Piotra Sułkowskiego zaprezen-
tuje „Muzykę świata” – oczy-
wiście jej filmowe oblicze.  
Symfoniczna muzyka filmowa 
oprócz dźwiękowej roli ilustra-
cyjnej filmu spełnia również inne 
zadania. Jakie? Pisze o nich Ja-

nusz Ciepliński w programie 
koncertowym filharmonii:
Jeśli mówiąc o muzyce wykony-
wanej przez zespoły symfoniczne 
można by pokusić się o użycie 

pojęcia „evergreen”, to z pew-
nością należałoby je zastosować 
w odniesieniu do muzyki filmowej.  
I rzeczywiście, dzięki sile raże-
nia jaką mają w kulturze maso-
wej filmowe mega produkcje, po-

jawiająca się na ich ścieżkach 
dźwiękowych „symfonika” po-
zwala zapoznać się z brzmieniem 
smyczkowego tremolo, sforzato 
kotłów czy arpeggio harfy oso-

bie, która nad ekskluzywizm sali 
koncertowej przedkłada smak po-
pcornu i kawę podawaną w styro-
pianie na kinowej sali.
Nie zmienia to faktu, iż, nieza-
leżnie od gustów przeciętnego 
Kowalskiego, muzyka stwo-
rzona na potrzeby kinowych 
hitów nie jest pozbawiona ar-
tyzmu.(…) A gdy już po raz 
kolejny porwą nas ulubione 
motywy, przyznamy znów, iż gi-
ganci tej miary, co Ennio Mor-
ricone, Jerry Goldsmith, Klaus 
Badelt, Hans Zimmer, James 
Horner, Howard Shore czy John 
Williams słusznie stali się praw-
dziwymi ikonami kultury maso-
wej w jej najlepszym wydaniu.
Zapewne filharmoniczni słu-
chacze piątkowego koncertu 
potwierdzą lub rozszerzą po-
wyższą opinię zasłuchując się 
w muzycznych tematach m.in. 
z filmów „Gwiezdne wojny”, 
”Piraci z Karaibów”, „Gladia-
tor” czy „Władca Pierścieni”.

Zespół Śmierci i Tańca” to ko-
mediowy spektakl muzyczny 
oparty na utworach zespołu The 
Tiger Lillies, w autorskich tłu-
maczeniach Szymona Jachimka. 
Przedstawienie ma formę cyrko-
wego show z muzyką na żywo 
(surowe brzmienia kontrabasu, 
klawiszy i cyrkowej perkusji) 

oraz efektownymi, choreogra-
fiami z elementami akrobatycz-
nymi.
Cyrk pełną gębą –kuglarstwo, 
akrobacje, klaunada, zwierzęca 
nieprzewidywalność. Młodzi 
aktorzy śpiewają, tańczą, popi-
sują się sprawnością fizyczną. 
Każdy wieczór jest wyjątkowy, 

ponieważ podczas show postaci 
rozmawiają z widownią, impro-
wizują. Zespół Śmierci i Tańca 
prowokuje, śmieszy i wzrusza. 
To idzie młodość i naiwna wiara, 
że sztuką można podbijać serca.
Zapraszamy 15-18 oraz 20 i 21 
grudnia o 19:30 na Scenę Mar-
gines. 

W czerwcu zakończyli naukę w szkole przy „Jaraczu”, a grudniu będzie można ich 
ponownie zobaczyć w docenianym i nagradzanych spektaklu „Zespół Śmierci i 
Tańca”. Przedstawienie zostało trzykrotnie nagrodzone na I Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Dyplomów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych w Polsce „Przygrywka” 
w 2016 r.: nagroda za Najlepszy dyplom muzyczny, nagroda dla Najlepszej aktorki i 
dla Najlepszego aktora dyplomu.

Do Teatru Jaracza, na Scenę 
Margines, powracają absolwenci 
Studium Aktorskiego

Powrót absolwentów

W Filharmonii – „Weekend z muzyką filmową” 
7, 8, 9 grudnia 2016 r. godz.19.00
Patronat honorowy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
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Firma Budokop zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze 
życzenia bożonarodzeniowe, w których zawrzeć należy słowo 
„BETON”. Jesteśmy pewni, że zaskoczycie nas swoją kreatyw-
nością! 
Życzenia lub wiersz własnego autorstwa może przesłać każdy 
zainteresowany na email sekretariat@budokop.net (w temacie 
wpisując KONKURS) lub przesłać listem na adres firmy ul. 
Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński (na kopercie dopi-
sując KONKURS) do 12 grudnia 2016r. Nie zapomnijcie podać 
swojego imienia, nazwiska, adresu, maila i telefonu kontakto-
wego, żebyśmy wiedzieli do kogo i gdzie mamy dostarczyć na-
grodę  Potrzebna nam będzie również zgoda poświadczona 
czytelnym podpisem rodziców lub opiekunów osób niepełno-
letnich (dołączona do przesyłanych listów lub zeskanowana 
i przesłana w załączniku na adres mailowy). 

Jeśli tak, weźcie udział w naszym konkursie i wygrajcie pobyt dla dwojga w Termach Warmińskich!

Czy tak jak my nie możecie doczekać się
Świąt Bożego Narodzenia? A może prezentów?

Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na pu-
blikację imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwy-
cięzcy oraz nieodpłatne wykorzystanie treści nadesła-
nej pracy w celach marketingowych firmy (publikacja 
na stronach internetowych, prasie, materiałach świą-
tecznych).
Ogłoszenie wyników na Facebooku BUDOKOP 
LIDZBARK WARMIŃSKI jeszcze przed świętami.

Śledźcie naszego funpag’a i sprawcie sobie prezent na 
święta – pobyt dla dwojga w Termach Warmińskich do 
wykorzystania w Nowym Roku.

Poczujcie magię świąt 
razem z nami!

Voucher obejmuje:
• 1 nocleg  dla 2 osób ze śniadaniem - komfortowe apartamenty Term Warmińskich
• nielimitowany wstęp do Strefy Aktywnej, Strefy Relaks oraz Strefy Saun w czasie 

trwania doby hotelowej
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NIERUCHOMOŚCI  KUPIĘ

KUPIĘ garaż w Olsztynie do 10000zł 
-gotówka, 668-200-300.

MIESZKANIE lub inną nierucho-
mość, najchętniej do remontu (może 
być zadłużone) w atrakcyjnej cenie. 
Płatność natychmiastowa gotówką, 
666-451-902.

MIESZKANIE z lokatorem zameldo-
wanym lub nie. Interesują mnie tylko 
większe miasta powyżej 10000 miesz-
kańców. Lokalizacja dowolna, 720-
420-420.

POSZUKUJĘ mieszkania na sprzedaż 
w rozsądnej cenie, 505-165-898.

SZYBKO kupię mieszkanie w Olsz-
tynie i nie tylko, w dobrej cenie. Go-
tówka w tym samym dniu. Obojętnie 
jakie, może być z problemem, do re-
montu, itp. 668-200-300.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

KAWALERKĘ tanio 25,500zł, 530-
638-064.

MIESZKANIE 35m2, parter, własne 
wejście i ogródek, ul. Mazowiecka, 
cena: 155tys. 602-340-650.

2 pokoje z balkonem Jagiellońska, 
155000zł, Dywizjonu 303, 165000zł, 
Paderewskiego, 145000zł, Reymonta, 
115000zł, Grunwaldzka, 175000zł, 
Korczaka, 199000zł, www.bngaleria.
pl 505-165-898.

48,3M2 Żołnierska, 602-313-371.

KĘTRZYN mieszkanie 40m2, 2-po-
kojowe po remoncie (wszystko nowe) 
Ip. Możliwość powiększenia miesz-
kania- adaptacja strychu. Działka bu-
dowlana przy domu pod garaż gro-
dzona. Sprzedam lub zamienię na 
Olsztyn. 120.000zł do negocjacji, 504-
59-32-03.

NA obrzeżach Puszczy Rominckiej 
(15 tys. ha), 10 km od trzech jezior 
Wiżajny, wyremontowane M-2, I pię-
tro, co 50m2, sprzedam, 65.000zł, 51-
601-550.

OSTATNIE nowe mieszkanie 43m2, 
gotowe do zamieszkania, Kołobrze-
ska, 601-538-010.

OSTRÓDA, 30m2, 2-pokoje, po grun-
townym remoncie, umeblowane, stałe 
zabudowy, sprzęt agd, działka rekre-
acyjna, garaż przy bloku w cenie. 
Ogrzewanie miejskie, blok ocieplony. 
119000zł lub zamienię na mieszkanie 
w Olsztynie, z dopłatą (może być za-
dłużone) 505-165-898.

SPRZEDAM atrakcyjne mieszkanie 
na ul. Limanowskiego 9 w Olsztynie. 
Tel. 517-873-677.

120M2 dom wykończony gotowy do 
zamieszkania z ogrodem i dużym tara-
sem + budynek gospodarczy, Dywity, 
cena 529000zł. Wysoki standard wy-
kończenia, energooszczędny, działka 
1550m2 + gratis działka budowlana 
1600m2, uzbrojona, woda, prąd, kana-
lizacja. Tel. 660-417-419.

DOM 110m2, Iława, 602-680-050.

DOM 156m2, Dorotowo, stan surowy 
zamknięty, działka 1111m2. Biuro 
602-340-650.

DOM rozbieralny, parterowy, dach 
płaski typ kanadyjski, konstrukcja sa-
monośna, nie wymaga fundamentów, 
60m2, całoroczny. Przedpokój z anek-
sem kuchennym, łazienka z pryszni-
cem i toaletą, trzy pokoje, okna plasti-
kowe, 605-398-266.

DOM w Kronowie lub zamienię na 
mieszkanie w Olsztynie lub Barcze-
wie i ziemię w Kronowie pod budowę 
50.000 hektar, (89)514-88-90.

DYWITY dom bliźniak, 150m2 po re-
moncie w dobrej cenie, ul. Olsztyńska, 
cena 239000zł do negocjacji. Dzwoń, 
515-696-137.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 504-175-182.

FIRMA Staphyt zatrudni specjali-
stę do spraw badań polowych. Wy-
kształcenie rolnicze lub pokrewne. 
CV + list motywacyjny: zjazskol-

ski@staphyt.com

KIEROWCA kat.B hurtownia owoce 
- warzywa, 606-979-480.

Kontakt: tel. (89)512-32-32, email: se-
kretariat@europrofil.co

MECHANIK samochodowy, 691-
096-382.

MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie rol-
nym, 797-580-971.

NIEMIECKA firma zatrudni w Niem-
czech, osoby bez doświadczenia w 
branży mięsnej (pakowanie mięsa - 
temp. ok. +1C) oraz do kontrolingu 
elementów plastikowych (temp. poko-
jowa). Praca naprzemienna. Bez zna-
jomości niemieckiego. CV: informa-
cja@op.pl Tel. 692-823-866.

OPIEKA Niemcy Legalnie, 725-248-
935.

SZUKAMY młodej i energicznej 
osoby do pracy na kuchni w Wiel-
kiej Brytanii od zaraz. 796-403-176, 
0044/77-076-923-28.

ZATRUDNIĘ mężczyznę w gospo-
darstwie rolnym, bydło mleczne, 664-
091-378.

ZATRUDNIĘ panią do sprzątania 
obiektu praca w weekendy atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel: (89)612-97-97.

USŁUGI

BALUSTRADY, Bramy, Ogrodzenia, 
-produkcja i montaż. KOWALSTWO 
ARTYSTYCZNE, ławki, łóżka, inne 
wyroby met. 508-525-778 www.ra-
dem.pl. 

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 502-
472-522.

DACHY, 514-456-553.

DOCIEPLANIA, adaptacja poddaszy, 
wykończeniówka 501-536-679.

GLAZURA, regipsy, docieplenia, re-
monty- wykończenia, 500-089-296.

GLAZURA, szpachlowanie, 698-161-
987.

GLAZURA, szpachlowanie, regipsy- 
docieplenia, 503-580-128.

GLAZURA, terakota, 517-676-901.

GLAZURA. Terakota. Malowanie. 
Hydrauliczne. Panele, (89)534-07-45; 
502-060-413.

HYDRAULIK, wod-kan, co, usu-
wanie awarii, spawanie gazowe, 608-
888-672.

HYDRAULIKA, gaz, 695-054-509.

MALOWANIE mieszkań, wnętrz 
-ekspresowo -profesjonalnie -niedrogo 
572-673-359.

NAPRAWA okien, rolet, bram gara-
żowych i żaluzji, (89)541-35-00, 504-
720-494.

PŁYTA drogowa mon, jumbo, tre-
linka, cegła, płyty chodnikowe, ściany 
oporowe, kruszywo betonowe, kon-
strukcje stalowe. Prowadzimy skup 
prefabrykatów po skończonej inwe-
stycji: płyt drogowych jumbo, kostki 
oraz kontenerów budowlanych, 500-
104-197.

POLBRUK kompleksowo, układa-
nie granitu, kamienia, ogrodzenia, 
przydomowe oczyszczalnie, mała ar-
chitektura wokół budynków. Trans-
port wywrotką, busem. Materiały syp-
kie, piasek, żwir, kamień, czarnoziem, 
ziemia rolna, kora, tłuczeń. Wywóz 
wszystkich nieczystości z posesji. Tel. 
534-949-376.

REGIPSY, 503-324-651.

REMONTY, wykończenia, 602-864-
002.

O G Ł O S Z E N I E 
Wynajmę  pomieszczenia biurowe o powierzchniach  od 15,5 m² 

do  62,5m² w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 39 na III piętrze. 
Telefon do kontaktu  512 139 181 lub 89 535 38 12

Sprzedam lub wynajmę pomieszczenia w Braniewie przy 
ul. Kościuszki 105A  na działalność biurową lub mieszkanie.
 Całkowita powierzchnia 180 m² składa się z 9  pomieszczeń 

o powierzchniach od ok. 10 m² do ok. 39,5 m² plus dwie toalety i korytarz.
Telefon do kontaktu: 512 139 181 lub 89 535 38 12
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-Jakbyś ocenił, do tej pory, ten 
sezon w wykonaniu Stomilu? 
Czy zgodzisz się ze stwierdze-
niem, że wasz wynik punktowy 
jest poniżej waszych możliwo-
ści?
Tak na pewno. Początek sezonu 
pokazał nam i wszystkim kibi-
com, że powinniśmy grać o coś 
więcej niż teraz. Natomiast dzi-
siaj jesteśmy w trochę innym po-
łożeniu i musimy patrzeć głównie 
przed siebie. Trzeba sobie powie-
dzieć otwarcie, że nikt w klubie 
nie jest zadowolony z tego wy-
niku sportowego, który jest obec-
nie.
- Zgodzisz się z tym, że pro-
blemem był brak stabilizacji 
formy? Często po dobrym me-
czu, przychodził ten słabszy.
Tak właśnie było w całej tej run-
dzie, że lepsze mecze przepla-
taliśmy tymi słabszymi. Ciężko 
mi powiedzieć czym to jest spo-
wodowane. O to chyba bardziej 
trzeba się trenera zapytać, to on 
jest odpowiedzialny za przygo-
towanie mentalne i fizyczne dru-
żyny. To nie jest moja rola, żeby 
wypowiadać się w tej kwestii. 
Na pewno po zakończeniu rundy, 
gdzieś tam się spotkamy w swoim 

gronie i wyciągniemy wnioski, 
żeby tych słabszych spotkań było 
jak najmniej.
-Indywidualnie też nie możesz 
być zadowolony z tego sezonu. 
Było dużo kontuzji, mało minut 
na boisku, a przede wszystkim 
zerowy dorobek bramkowy. 
Zapewne spodziewałeś się cze-
goś innego?
Jasne. Na pewno nie mogę być 
zadowolony z tej rundy i uwa-
żam ją za straconą. Na to skła-
dało się wiele różnych rzeczy. 
Urazy, które eliminowały mnie 
z kilku spotkań, ale nawet jak by-
łem zdrowy, to często trener miał 
i dalej ma inną wizję zespołu, je-
żeli chodzi o ofensywę i gdzieś 
tam w tej wizji widzi na dzień dzi-
siejszy Rafała Kujawę i trzeba się 
z tym pogodzić. Mam nadzieje, że 
tym okresem przygotowawczym, 
uda mi się wywalczyć miejsce 
w podstawowym składzie.
-Przejdźmy jeszcze do przeszło-
ści. Czy wracasz jeszcze my-
ślami do Euro 2008?
Zdarza się. Sam tego już tak 
mocno nie wspominam, ale lu-
dzie, znajomi zadają różne pyta-
nia i wtedy często ten temat się 
przewija.

-Czy śni ci się jeszcze po nocach 
ta niewykorzystana sytuacja 
w meczu grupowym przeciwko 
Chorwacji?
Nie i nigdy mi się nie śniła. Na-
tomiast z perspektywy oczywi-
ście, żałuje, że ta piłka nie zna-
lazła drogi do bramki. Cieszę się 
jednak, że udało mi się zagrać 
na tych Mistrzostwach. Było to 
ogromne wyróżnienie. 
-Gdybyś strzelił przeszedłbyś 
do historii polskiej piłki noż-
nej…

Dokładnie. Natomiast czasu już 
się nie cofnie. Ta bramka nic nam 
by nie dała, sprawiłaby jedynie, 
że ja indywidualnie wpisałbym 
się gdzieś w historię polskiej piłki 
nożnej. Po to człowiek całe życie 
trenuje, gra w piłkę, żeby gdzieś 
tam chociaż raz na taką imprezę 
pojechać. Mnie się udało i fajnie, 
że jest teraz co wspominać.

-A czy utrzymujesz jeszcze ja-
kiś kontakt z Leo Benhakke-
rem?
Nie. Jeszcze jakiś czas temu 
kontakt był, ale teraz każdy po-
szedł w swoją stronę.
-To właśnie trener postawił na 
ciebie i Michała Pazdana. Ob-
darzył was sporym zaufaniem.
Tak oczywiście, ale oprócz 
niego była także spora grupa lu-
dzi w reprezentacji, która nam 
ufała. Nic nie otrzymaliśmy za 
darmo. Na wszystko trzeba było 

ciężko pracować. Przechodzili-
śmy selekcję, a po każdej z nich 
ktoś z tej szerokiej kadry odpa-
dał. My zostaliśmy w niej do 
końca, co pokazuje, że po pro-
stu na to zasłużyliśmy. Przykład 
Michała Pazdana pokazuje, że 
jednak trener wtedy się nie my-
lił, ponieważ teraz robi on fajną 
karierę.

-Od tamtego Euro minęło już 
8 lat, a tak naprawdę Pazdan 
dopiero teraz po raz drugi wy-
płynął na szerokie wody i na 
pewno mógł zrobić większą ka-
rierę. To samo chyba doty-
czy Ciebie. Czy zgodzisz się ze 
stwierdzeniem, że twoja ka-
riera mogła potoczyć się znacz-
nie lepiej? Po Euro pewnie było 
sporo zagranicznych propozy-
cji dotyczących zmiany klubu?
Były propozycje zarówno przed, 
jak i po Mistrzostwach Europy. 
Górnik Zabrze, który reprezen-
towałem, w tamtym czasie miał 
spore ambicje, a ja byłem re-
prezentantem Polski i po prostu 
z klubu nie chcieli mnie nigdzie 
puścić, a ja miałem w tej kwestii 
mało do powiedzenia. Pewnie, że 
jeżeli mógłbym wrócić do tam-
tych czasów, to chciałbym spró-
bować gdzieś indziej, ponieważ 
zapewne inaczej wtedy ta kariera 
by się potoczyła. Uważam, że 
jednak nie ma co gdybać. Cieszę 
się, że udało mi się rozgrać sporo 
spotkań w ekstraklasie, strzelić 
kilka bramek i zagrać w repre-
zentacji Polski.
-A jak wspominasz swój pobyt 
w Stanach Zjednoczonych?
To też nie był okres stracony. 
Byłem tam w fajnych klubach. 
Z jednym z nich wywalczyłem 
mistrzostwo ligi, byłem najlep-
szym strzelcem drużyny, pozna-
łem troszeczkę inne życie i inną 
piłkę.

-Wróciłeś do Stomilu po wielu 
latach i chyba od tamtego 
czasu za dużo się nie zmie-
niło…
Nie zmieniło się nic. 11 lat mnie 
nie było w Stomilu, a dalej jest, 
tak jak było wcześniej. Jest to 
przykre, ponieważ jest tutaj 
w naszym regionie duży poten-
cjał, jeżeli chodzi o piłkę nożną. 
Jest naprawdę fajna historia klu-
bowa, jest rzesza fanów, która na 
pewno w większej ilości przy-
chodziłaby na stadion, gdyby 
był on większy. Życzyłbym so-
bie tego, żeby coś w końcu tutaj 
się ruszyło. Jakaś iskra, chociaż 
chęć, żeby tutaj w tę piłkę za-
inwestować, ponieważ ostatnio 
dużo się o tym mówi, ale czyny 
nie idą za tym żadne. Chciałbym 
kiedyś w przyszłości przyjść tu-
taj na mecz ze swoimi dziećmi, 
na nowoczesny, fajny stadion 
i widzieć ten entuzjazm zarówno 
wśród piłkarzy, jak i kibiców.
- Na koniec od całej redakcji 
chciałbym złożyć Ci życzenia 
urodzinowe. Dużo zdrowia, 
sukcesów w życiu osobistym 
i sportowym i jeszcze spo-
rej liczby bramek strzelonych 
w barwach Stomilu Olsztyn.
Dziękuje. Życzyłbym sobie 
tego jak najbardziej. Zdrowia 
przede wszystkim, ponieważ je-
żeli będę zdrowy, to myślę, że 
to przełoży się też na zdobycze 
bramkowe.
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Rozgrywki Plus Ligi nabierają 
rozpędu i kilka dni po bardzo wy-
męczonym zwycięstwie z Espa-
dronem Szczecin, olsztynianie 
pojechali na mecz do Bełcha-
towa. Nie byli faworytem tego 
meczu, ale starali się podjąć wy-
równaną walkę z tym niezwykle 
utytułowanym rywalem.
Od początku olsztyńscy siatkarze 
pokazywali, że wcale nie muszą 
tego meczu przegrać. Grali bar-
dzo dobrze na zagrywce, a także 
bardzo skutecznie w ataku. 
Szybko wyeliminowali z gry by-
łego zawodnika AZSu, Bartosza 
Bednorza, który nie mógł sobie 
poradzić z przyjęciem zagrywki. 

Olsztynianie odskoczyli swoim 
rywalom na kilka punktów i kon-
trolowali przebieg meczu. Świet-

nie tego dnia dysponowany był 
Jan Hadrava, który w pierw-
szym secie praktycznie nie popeł-
niał żadnych błędów.

Bełchatowianie jednak nie za-
mierzali odpuszczać tego 
pierwszego seta. Dzięki dobrej 

zagrywce i świetnej grze na kon-
trach, wyszli na minimalne pro-
wadzenie. Ostatecznie to jednak 
Akademicy z Olsztyna mogli 
cieszyć się ze zwycięstwa w tej 
partii. W końcówce seta dwa 
razy zablokowali gospodarzy 
i wygrali seta 25:27.
Druga partia była niezwykle 
podobna do pierwszej. Olszty-
nianie uciekli na parę punktów 
i wydawało się, że mogą wygrać 
także i tego seta, ale wtedy go-
spodarze zaczęli grać dużo le-
piej. Kapitalnie w polu zagrywki 
radził sobie Lisinac, który kom-
pletnie rozbijał olsztyńskich 
przyjmujących i zdobywał 
dzięki serwisom sporo punktów. 
Ostatecznie Skra wygrała tego 
seta 25:22, ale naprawdę AZS 
można było tylko chwalić za to 

co pokazywał na parkiecie.
O trzecim secie tego meczu 
olsztynianie chcieliby zapewne 
jak najszybciej zapomnieć. 
Od początku tej partii nie mo-
gli sobie poradzić z przyjęciem 
zagrywki, a także z atakiem. 
Popełniali mnóstwo błędów i zu-
pełnie nie przypominali zespołu 
z dwóch pierwszych partii. Tre-
ner Garadini starał się ratować 
sytuację zmianami, ale na nic się 
to nie zdało. AZS przegrał tę par-
tię aż 25:13 i musiał w następ-
nym secie walczyć o pozostanie 
w tym meczu.
Czwartego seta lepiej zaczęli 
gospodarze, którzy chcieli już na 
samym jego początku zapewnić 
sobie sporą przewagę. Bardzo 
dobrą zmianę w bełchatowskim 
zespole dał Bartosz Kurek, 

który kończył większość swo-
ich ataków, a od początku meczu 
fantastycznie dysponowany był 
młody przyjmujący Artur Szal-
puk, który ostatecznie wybrany 
został MVP całego spotkania. 
AZS w tym secie naprawdę wal-
czył i starał się doprowadzić do 
piątego seta. Olsztynianie dogo-
nili swoich rywali, ale końcówka 
należała do Skry i ostatecznie to 
ona wygrała ten mecz 3:1.
Pomimo tego, że Indykpol AZS 
Olsztyn nie przywiózł z Bełcha-
towa żadnego punktu, to jednak 
należy go pochwalić. Oprócz 
tego trzeciego seta rywaliza-
cja w tym meczu była naprawdę 
wyrównana. Śliwka, Włodar-
czyk czy Hadrava potwierdzili, 
że władze zespołu z Olsztyna 
zrobiły bardzo dobrze ściąga-
jąc ich przed sezonem do klubu. 
Wiadomo, szkoda tego, że nie 
udało się przywieźć z Bełcha-
towa choćby jednego punktu, 
ale ten mecz może być dobrą 
wróżbą na przyszłość.
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Indykpol AZS Olsztyn przegrał mecz wyjazdowy ze 
Skrą Bełchatów. Jednak olsztynianie pomimo porażki 
zostawili po sobie naprawdę dobre wrażenie.

Walka była, ale punktów zabrakło.
Indykpol AZS Olsztyn przegrał w Bełchatowie

Tomasz Zahorski, polski piłkarz występujący na pozy-
cji napastnika. Ma na swoim koncie grę w takich klu-
bach jak: Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Górnik Za-
brze, czy Jagiellonia Białystok. Obecnie występuje w 
klubie Stomil Olsztyn. W 2008 roku wystąpił, jako repre-
zentant Polski w Mistrzostwach Europy.

„Nikt w klubie nie jest zadowolony z tego wyniku sportowego, 
który mamy obecnie „ - wywiad z Tomaszem Zahorskim

Tomasz Zahorski w akcji podczas meczu z Górnikiem Zabrze, fot. Dariusz Hermiesz

Przegrać z dobrym przeciwnikiem to nie wstyd
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13 miejsce i 22 punkty z ta-
kim dorobkiem Stomil Olsztyn 
udaje się na zimową przerwę. 
Dorobek ten byłby większy 
gdyby nie trzy odjęte punkty 
przed początkiem rozgrywek, 
ale i tak trzeba szczerze powie-
dzieć, że jest on poniżej moż-
liwości olsztyńskich piłkarzy. 
Powodów takiego stanu rzeczy 
było wiele, a jednym z nich był 
brak stabilizacji formy.
Wiele razy zdarzało się tak, że 
Stomil grał naprawdę bardzo 
dobry mecz, żeby w następnym 
spotkaniu zagrać wręcz fatalnie. 
Nie trzeba daleko uciekać pa-
mięcią, aby potwierdzić tę tezę. 
Olsztynianie potrafili zagrać 
naprawdę bardzo dobre spotka-
nia przeciwko Bytovii Bytów 

i MKS Kluczbork, żeby w na-
stępnych dwóch kolejkach po-
nieść porażki w naprawdę złym 

stylu. Takich przykładów w tej 
rundzie można by przytoczyć 
jeszcze kilka.
Najgorszym okresem w tym 
sezonie dla Stomilu był wrze-
sień i październik. Podczas tego 

okresu na osiem rozegranych 
spotkań olsztynianie wygrali 
tylko jedeno. Największe pro-

blemy piłkarze Stomilu mieli 
z ofensywą. Nie licząc wy-
granego meczu z GKSem Ty-
chy, strzelili w tym czasie tylko 
jedną bramkę.
Najlepszym strzelcem Stomilu 
jest w tym momencie Rafał Ku-
jawa, który ma swoim koncie 
5 bramek. Nie jest to imponu-
jący wynik, zwłaszcza że ostat-
nią bramkę strzelił 24 września, 
czyli ponad dwa miesiące temu. 
Bez dobrej formy strzelec-

kiej olsztyńskiego napastnika, 
trudno o dobre wyniki, zwłasz-
cza pozostali olsztyńscy na-

pastnicy, także tego sezonu nie 
mogą zaliczyć do udanych.
Wiele osób zastanawia się, czy 
Adam Łopatko dalej powinien 
prowadzić Stomil? Cóż dru-
żyna pod jego wodzą miała za-
równo dobre, jak i złe momenty, 
dlatego tak naprawdę trudno na 
to pytanie odpowiedzieć. Tre-
nera jednak rozlicza się z wyni-
ków, a te w tym sezonie są po-
niżej oczekiwań. W Olsztynie 
bardzo często jest tak, że prze-
chodzi się ze skrajności w skraj-
ność. Jednego dnia zwalnia się 
trenera, a następnego nosiłoby 
się go na rękach. Tak naprawdę 
praca w klubie, w którym nie 
ma choćby podstawowej bazy 
treningowej jest bardzo trudna 
i nie jest łatwo w takich warun-
kach odpowiednio przygotować 
zespół do kolejnych spotkań.
Na pewno największym plu-
sem tego sezonu w Stomilu jest 
Patryk Kun. Ten dwudziesto-

jednoletni zawodnik powró-
cił do Stomilu po dwóch latach 
przerwy i stał się kluczowym 
zawodnikiem. W tym sezo-
nie strzelił jednego gola i za-
liczył cztery asysty, a w więk-
szości spotkań był motorem 
napędowym ataków swojej dru-
żyny. Tak naprawdę trudno so-
bie w tym momencie wyobra-
zić Stomil bez tego zawodnika. 
Jego szybkość i motoryka spra-
wiały, że obrońcy przeciwników 
mieli z nim ogromne kłopoty. 
Jesteśmy przekonani, że jeżeli 
jego kariera będzie rozwijać 
się bez większych problemów, 
to zrobi on większą karierę od 
swojego starszego brata, który 
obecnie gra w Wiśle Płock.
Olsztynianie powrócą do tre-
ningów 5 stycznia, a pierwszy 
sparing rozegrają 14 stycznia. 
Rywalem Stomilu będzie, gra-
jący w trzeciej lidze MKS Ełk.

raf

Zremisowany mecz z Chojniczanką zakoń-
czył pierwszą część sezonu Stomilu Olsztyn. 
Olsztynianie na zimową przerwę udali się jed-
nak w średnich nastrojach. Czas na podsu-
mowanie pierwszej części sezonu.

W Stomilu zimą 
nie będą spać spokojnie

Stomil broni się przed atakiem Chojniczanki


