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- Jak Pan znosił ten czas?
- Znosiłem to bardzo ciężko, 
przede wszystkim psychicznie. 
Miałem schorzenie, po uderze-
niu miałem skrzep krwi w oku 
i przed przyjazdem Czerwo-
nego Krzyża spakowano nas 
wszystkich niedomagających 
i przewieziono nas do więzienia 
w Barczewie, a później do Szpi-
tala Miejskiego w Olsztynie. Tam 
na poddaszu wygospodarowano 
taki pokój socjalny okratowany 
i tam nas trzech trzymano z So-
lidarności Rolniczej. Tam pilno-
wało nas dwóch strażników. 4 
lata po internowaniu nie mogłem 
dostać pracy nigdzie, byłem prze-
śladowany.
- Jak długo przebywał Pan 
w Iławie?
- Ja tu przebywałem od początku 
stanu wojennego i po dwóch wi-
zytach w szpitalu, pod koniec 
kwietnia zwolniono mnie z zale-
ceniem meldowania się na Ko-

mendzie Wojewódzkiej.
- W kraju pojawiają się głosy, 
że w czasie stanu wojennego 
było bardzo kulturalnie i spo-
kojnie.
- Jestem tym oburzony. Warunki 
były bardzo trudne. Warunki, je-
dzenie były straszne. W pew-
nym momencie odkładaliśmy 
to wszystko i nie chcieliśmy 
tego jeść. Wszystko gotowali 
więźniowie. Szczególnie zupa 
mleczna, do której dosypywano 

środki psychotropowe, żebyśmy 
chodzili, jak baranki. Dopiero po 
4 latach leczenia zacząłem wra-
cać do równowagi psychicznej. 
Zdrowie zawdzięczamy kościo-
łowi, który z zachodu przywoził 
paczki i to one postawiły nas na 
nogi. 
- Jak odczytuje Pan to, co się 
dzieje dziś na scenie politycz-
nej?
- Przytoczę cytat za generałem 
Józefem Hallerem z jego pamięt-
ników: „My widzimy Ojczyznę 
i tych, którzy wewnątrz brużdżą 
i sieją niezgodę rodzącą się z za-
wiści i tych, którzy na zewnątrz 

czyhają na zdobycz za przykła-
dem Fryderyka i Katarzyny. Na 
miłość Boga i Ojczyzny, zakli-
nam wszystkich Polaków, aby 
podjąwszy te wieczne sztandary 
miłości, prawdy i wiary podali 
sobie bratnie ręce”. Apeluję, żeby 

wszyscy, którzy mają wpływ na 
wychowanie młodego pokole-
nia, żyli w zgodzie. Ta niena-
wiść i podsycanie niszczy naszą 
Ojczyznę. Apel przesyłam do 
wszystkich ludzi dobrej woli. Te 
młode pokolenie powinno być 
wychowane w takim duchu, żeby 
żyli jak brat z bratem.

dym

Rozmowa ze Stefanem Ruchlewiczem, który do stanu 
wojennego był dyrektorem komunikacji miejskiej 
w Olsztynie. Był on jedynym internowanym dyrektorem 
w więzieniu w Iławie. 

Żeby żyli jak brat z bratem

Biuro Projektów Budownic-
twa Komunalnego z Gdańska, 

które zaprojektowało nowy roz-
kład trakcji tramwajowej do-

konuje ostatnich poprawek do 
swojego planu zasugerowanych 
przez władze miasta. Jeszcze w 
tym miesiącu zostanie złożony 
wniosek o dofinansowanie pro-
jektu rozbudowy olsztyńskiej 
sieci tramwajowej. Rzecznik 
prasowy urzędu miejskiego Pa-
tryk Pulikowski poinformo-
wał nas, że Ratusz zbliża się do 
ostatecznych uzgodnień. - Lo-
kalizacje przystanków już są 
uzgodnione- stwierdził.  Przy 
wstępnych założeniach, koń-
cowy przystanek miał znajdo-
wać się w okolicy Wysokiej 
Bramy, jednak ze względu na 

odkrycie średniowiecznych ruin 
plan ten nie mógł zostać zreali-
zowany. Prezydent w tej spra-
wie zasięgnął opinii architek-
tów i urbanistów. Rozważane 
są dwa rozwiązania: pozosta-
wienie przystanku w miejscu, 
w którym znajduje się obecnie i 
rozbudowanie go, albo przenie-
sienie peronu na pl. Jedności 
Słowiańskiej oraz wybudowa-
nie tam przystanku zintegro-
wanego z komunikacją auto-
busową. Pierwsze rozwiązanie 
wiąże się z koniecznością skrę-
cania pojazdami indywidual-
nymi tuż przy pl. Jana Pawła 
II w kierunku Urzędu Stanu 
Cywilnego. Autobusy miałyby 
natomiast zatokę przy ulicy Pie-

niężnego, w miejscu jej łączenia 
z placem. W drugim rozwiąza-
niu część terenu przy budynku 
PTTK zostałaby zajęta przez 
perony.   Architekci i urbaniści 
przygotują opinię dotyczącą lo-
kalizacji krańcówki przy Sta-
rym Mieście. W najbliższych 
dniach przekażą ją prezyden-
towi Olsztyna, który po akcep-
tacji projektu przedstawi go 
opinii publicznej. Drugi etap 
projektu tramwajowego ma 
kosztować ok. 200-210 mln zł, 
miasto ma nadzieję, że ponow-
nie uda się uzyskać 85-procen-
towe dofinansowanie inwesty-
cji z przeznaczonych pieniędzy 
z funduszy unijnych

ad

W Ratuszu dobiegają końca ostatnie konsultacje dotyczące nowych linii tramwajo-
wych oraz przystanków, które powstaną w latach 2017-2019. Ostateczny projekt ma 
być znany do końca roku.

Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie

W niedzielę(18.12) o godzinie 
12.45  na drodze wojewódzkiej 
512 w pobliżu miejscowo-
ści Piasty Wielkie doszło do 
wypadku drogowego. Z ustaleń 
policjantów wynika, że kierujący 
Citroenem 23-latek na prostym 
odcinku drogi z nieznanych przy-
czyn nagle zjechał na pobocze, 
uderzył w drzewo, a następnie 
dachował.  23-latek w stanie 
ciężkim został przetransporto-
wany do szpitala w Olsztynie. 
Od mężczyzny pobrano krew do 
badań na zawartość alkoholu. 
23-letni mieszkaniec gminy 
Górowo Iławeckie podróżował 
sam.Policjanci wyjaśniają przy-
czyny wypadku. 

bp/in

Policjanci pracowali na 
miejscu wypadku drogowego, 
do którego doszło na drodze 
wojewódzkiej 512 w pobliżu 
miejscowości Piasty Wielkie. 
W wyniku zdarzenia 23-latek 
kierujący citroenem w stanie 
ciężkim trafił do szpitala. Po-
licjanci ustalają okoliczności 
zdarzenia.

BARTOSZYCE, 
GÓROWO IŁ.: 
WYPADEK 
W POBLIŻU PIAST
WIELKICH. 23- LETNI 
KIEROWCA 
CITROENA 
W STANIE CIĘŻKIM
TRAFIŁ DO SZPITALA

Konsultacje dotyczące nowych linii tramwajowych dobiegaja końca

Cztery lata po internowaniu nie mogłem dostać pracy nigdzie, byłem
 prześladowany-mówi Stefan Ruchlewicz
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Często niestety zdarza się, że ta-
kie osoby pracują nie do końca 
legalnie, czyli „na czarno”. Jest to 
jednak ryzyko dla pracodawców 
i samych pracowników. Większe 
jest oczywiście dla osoby zatrud-
niającej pracowników nielegal-
nie. Konsekwencje szczególnie 
bolesne pracodawca ponosi za 
unikanie obowiązku opłacania 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne pracownika. Oprócz od-
powiedzialności karnej, praco-
dawca będzie musiał za takiego 
pracownika zapłacić odsetki. 
Sam pracownik nie jest obcią-
żony karą, o ile nie ma statusu 
osoby bezrobotnej. Wtedy, jeśli 
podejmie pracę „na czarno” i nie 
powiadomi urzędu pracy będzie 
podlegał karze grzywny, która 
będzie nie niższa niż 500 złotych. 
W przypadku takiego zatrudnia-
nia obcokrajowców, kary są jesz-
cze wyższe. Pracodawca może 
otrzymać wtedy karę grzywny od 
3 do 5 tysięcy złotych, a cudzo-

ziemiec od tysiąca do 5 ty-
sięcy złotych. Jeśli zatrud-
niony mieszkaniec innego 
kraju przebywa w Polsce 
nielegalnie, pracodawcy 
mogą grozić kary grzywny 
nawet do 10 tysięcy zło-
tych, a w skrajnych przy-
padkach – więzienie. Co 
zatem musi zrobić przed-
siębiorca, żeby nie narażać 
się na takie niebezpieczeń-
stwo?

Dwie ścieżki 
zatrudnienia
Przede wszystkim na 
wszystko musi być 
umowa. Pracodawca ma możli-
wość zatrudnienia obcokrajowca 
w dwojaki sposób. Pierwszym 
z nich jest pozwolenie wydawane 
przez wojewodę, które jest wy-
stawiane na podstawie wykazu 
zawodów, w których to zatrud-
nienie nie powoduje negatyw-
nych skutków na rynku pracy. 

W pierwszym półroczu na War-
mii i Mazurach takich pozwo-
leń wydano 436, a do końca 
roku liczba może sięgnąć ty-
siąca. Druga forma zatrudnienia 
jest bardziej przyjazna dla pra-
codawców i pracowników z in-
nych krajów – powiedział Zdzi-
sław Szczepkowski, Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Olsztynie. – Ta forma dotyczy 
osób z takich krajów jak: Ukra-

ina, Białoruś, Mołdawia, Rosja 
i Gruzja. Tutaj jest taki uprosz-
czony sposób, iż pracodawca 
składa oświadczenie o zamia-
rze zatrudnienia cudzoziemca 
do pracy krótkoterminowej. Te 
oświadczenia są potwierdzane 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
i na ich podstawie obcokrajowiec 

dostaje wizę na okres pracy 3 lub 
6 miesięcy z możliwością ewen-
tualnego przedłużenia. Jest to 

bardzo popularna forma 
zatrudniania obcokrajow-
ców. Do końca paździer-
nika w województwie 
warmińsko-mazurskim 
wydano i potwierdzono 
niemal 7 tysięcy takich 
oświadczeń, w tym 6 150 
dla obywateli Ukrainy. 

Ilu obcokrajowców 
pracuje na Warmii 
i Mazurach?
Prawie 7 tysięcy osób to 
jednak nie wszyscy cu-
dzoziemcy pracujący 
w naszym województwie. 
– Dokładnie nie wiemy 
ilu obcokrajowców może 

pracować na Warmii i Ma-
zurach. Dodał Zdzisław Szczep-
kowski. - Wynika to z tego, iż 
pracodawcy, którzy zgłosili to 
oświadczenie w innych woje-
wództwach, zatrudniają pracow-
ników również na terenie na-
szego województwa. Jak dodał 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, w tej kwestii również 

prym wiodą obywatele Ukra-
iny. Łącznie na Warmii i Mazu-
rach może pracować nawet po-
nad 10 tysięcy obcokrajowców 
i proces ten postępuje. Jak pod-
kreślił Dyrektor Szczepkowski 
takie osoby uzupełniają braki na 
rynkach pracy w Polsce. – Często 
są zatrudniane do prac prostych, 
gospodarczych, ale często są za-
trudniane „na czarno”. Miało być 
to uregulowane, nawet powstał 
projekt rozporządzenia regulu-
jący zatrudnianie obywateli tych 
krajów. Miałoby ono polegać 
na tym, że starosta wydawałby 
decyzję o pozwoleniu na pracę 
w określonym terminie. Jednak 
do dziś takie rozporządzenie się 
nie ukazało. Zdzisław Szczep-
kowski dodał, że być może znie-
siony zostanie obowiązek po-
siadania wiz obywateli Ukrainy 
w Unii Europejskiej. Skutkowa-
łoby to wyjazdem części Ukra-
ińców z Polski do innych krajów, 
gdzie zarobki są wyższe. 
Pracodawcom zatrudniającym 
obcokrajowców nie przysługują 
żadne profity, ani ulgi. Cudzozie-
miec zatrudniany w Polsce nie 
może mieć gorszych warunków 
zatrudnienia, niż inni pracownicy, 
którzy są obywatelami Polski. 
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Od wielu lat ludzie wyjeżdżają do innych krajów, żeby pracować i zarobić na życie. 
Polacy upodobali sobie przede wszystkim Anglię i Irlandię. Wielu wyjeżdża również 
do Niemiec lub Holandii. Jednak dla mieszkańców biedniejszych krajów, to właśnie 
Polska jest miejscem poszukiwania pracy.

Coraz więcej zagranicznych rąk do pracy 

- Gdzie Pana zastał stan wo-
jenny w grudniu 1981 roku 
i jakie były Pana losy w pierw-
szych jego godzinach?
- 13 grudnia 1981 roku mie-
liśmy regionalny zjazd i tam 
przyszła pierwsza informacja, 
że polskie wojska mają opuścić 
koszary i przyszły jakieś tajne 
dokumenty do komend woje-
wódzkich. To wtedy wyglą-
dało, że coś się dzieje. Wiedzie-
liśmy, że to będzie z soboty na 
niedzielę, żeby propaganda ko-
munistyczna mogła dobrze pra-
cować, żeby ludzie w poniedzia-
łek rano poszli do pracy i już 
byli przemieleni. I tak rzeczywi-
ście było. Oglądałem wtedy film 
w telewizji o anarchistach wło-
skich i tam człowiek otrzymał 
karę dożywocia i zaczął rozma-
wiać ze sobą w więzieniu, pi-
sać, żeby nie zapomnieć. Pamię-

tam, że pomyślałem, że mnie 
też kiedyś zamkną i jak ja prze-
żyje więzienie. No i długo to nie 
trwało. Telewizja przestała dzia-
łać i kilka minut później byli już 
w domu.
- Dokąd konkretnie Pana za-
brano?
- W Elblągu zwieziono nas do 
jednostki ZOMO i stamtąd su-
kami przywieziono nas do 
Iławy.
- Jak wyglądała sytuacja po 
przyjeździe do Iławy?
- Po pierwsze był wielki stres. 
Po drugie nie wiadomo było, 
co się dzieje. Z nami jechał Ja-
kub Brudziński, który siedział 
w więzieniu przed wojną i in-
formował nas co i jak. Później 
uczył nas, co mamy jeść i tak 
dalej. Dla mnie największym 
stresem było to, że skazany jak 
dostaje wyrok to rano się budzi 

i ma jeden dzień mniej. My się 
budziliśmy rano i dalej nie wie-
dzieliśmy, co się dzieję. To była 
największa presja wywierana na 
nas.
- Jakie warunki mieliście?

- Warunki były szokujące, bo 
nikt z nas wcześniej nie był 
w więzieniu i nikt nie miał ani 
środowiska, ani mentalności 
kryminalnej, żeby ocierać się 
o to i posiadać takie informacje, 

albo przebywać w taki środowi-
sku, które opowiada o więzieniu. 
Dla nas był to nowy świat. To 
była zima, było bardzo zimno. 
W tych celach było zimno, woda 
zamarzała na ścianach. Później 
nam się trafił kolega z Gdyni, 
którzy był w poprawczaku i on 
nam kazał rzuć chleb. Po kilku 
minutach zrobił z tego długie 
kluski i ułożył wokół okien, za-
mknął i wtedy się troszkę po-
prawiło. Z Iławy wyszedłem 
w kwietniu, po Wielkanocy.
- Jakie były Pana dalsze losy?
- Po wyjściu z internowania spo-
tkałem się z Edmundem Kra-
sowskim z Elbląga, później-
szym szefem IPN w Gdańsku. 
W tym czasie, jak ja siedziałem 
to on pracował w podziemiu 
i wydawał nielegalną broszurę. 
Po wyjściu ustaliliśmy, że on 
dalej będzie to robił, ale mamy 
przygotowane kolejne maszyny, 
że jak jego zaaresztują to ja będę 
robił to dalej, żeby wprowadzić 
ubecję w niepewność, że do-
brze trafili i zamknęli tego, co 
trzeba i tak się stało. Po wyjściu 
z więzienia w pracy zostałem 
oczywiście zwolniony i gdyby 
nie pomoc kościoła w Elblągu 
to pewnie bym został bez środ-
ków utrzymania. Żona studio-
wała w Szkole Nauczycielskiej 
w Elblągu, to ją wyrzucono. 
W pierwszych 2-3 dniach, kiedy 

wyszedłem treściowa mnie wy-
słała z kartkami po zakupy i jak 
sprzedawcy dowiedziały się kim 
ja jestem to zaczęły pluć. Róż-
nie ludzie reagowali, ale nie było 
przyjemnie. 
- Jak trafił Pan za granicę?
- Miałem szczęście, że pozna-
łem człowieka, który był emery-
towanym oficerem wojskowym. 
On był w Warszawie w AK 
w Powstaniu i wiedział, jak bu-
dować struktury i mnie tego 
nauczył. Ja myślę, ze wyjazd 
był karą za moją bezczelność. 
Za każdym razem, kiedy mnie 
brano na komendę w Elblągu 
i pytano, kto rządzi w mieście, to 
odpowiadałem, że ja. Skończyło 
się tak, że któregoś dnia wy-
wieźli mnie w stronę Braniewa 
w las i taki jeden przystawił mi 
broń do skroni. Wtedy uznałem, 
że czas się pakować i wyjeżdżać. 
Wtedy Elbląg otrzymywał po-
moc z miasta Stavanger w Nor-
wegii i otrzymaliśmy informa-
cję, że przyjmą 10 rodzin, które 
muszą wyjechać z powodów po-
litycznych. Wtedy jeszcze nie 
wyjechałem, ale później po roz-
mowie z osobami, które praco-
wały w podziemiu, podjęliśmy 
decyzję, że najlepiej będzie, jak 
wyjadę i będę im pomagał, niż 
oni będą dbać o moją rodzinę, 
jak je będę siedział.

dym

Rozmowa z Ryszardem Kalinowskim z Elbląga, który 
podczas strajków w 1980 roku był przewodniczącym 
strajku, a później przewodniczącym regionu i wice 
przewodniczącym Krajowej Rady Porozumiewawczej. 
W stanie wojennym  trafił do więzienia w Iławie. Pan 
Ryszard mieszka teraz w Norwegii w Stavanger.

Broń przystawiona do skroni 
przekonała go, że może być różnie

Polska staje się miejscem pracy dla obcokrajowców

Miałem szczęście, że poznałem człowieka, który był emerytowanym oficerem 
wojskowym-mówi Ryszard Kalinowski
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Ostatnio dziennikarze pytają 
mnie o ranking spraw, które 
z perspektywy tego czasu były 
najważniejsze. Bez wątpienia 
na pierwszym miejscu należy 
umieścić rządowy program Ro-
dzina 500 Plus. Myślę, że był 
to przysłowiowy strzał w dzie-
siątkę. Po raz pierwszy obywa-
tele naszego kraju otrzymali od 
swych władz tak znaczącą po-
moc. W województwie warmiń-
sko-mazurskim program objął 
ok. 161 tys. dzieci: najwięcej 
w Olsztynie – ponad 20 tys., ok. 
10 tys. w Elblągu i 6 tys. w Ełku. 
Na realizację świadczeń wycho-
wawczych przekazałem w tym 
roku dotację w łącznej wysoko-
ści 708.232.875zł.
Drugi, nie mniej ważny temat, 
to na pewno drogi. Od lat je-
steśmy regionem jeżeli nie wy-
kluczonym komunikacyjnie, to 
na pewno o dużych zapóźnie-
niach inwestycyjnych na tym 
polu. Ten stracony czas sta-
ramy się teraz nadrabiać. Naj-
lepiej widać to na przykładzie 
dróg krajowych. Parę dni temu, 
19 grudnia, trzy miesiące wcze-
śniej niż było to planowane, zo-
stał uruchomiony kolejny frag-
ment drogi ekspresowej S7 na 
odcinku Miłomłyn – Ostróda 
Północ. W ramach inwestycji 
wybudowano ok. 9,2 km dwu-
jezdniowej drogi. Powstały 
także drogi serwisowe, obiekty 
inżynierskie oraz obiekty 
ochrony środowiska. Przebudo-
wano także dwa węzły drogowe 
- „Miłomłyn Północ”, „Miłom-
łyn Południe”.
Dopowiem, że aktualnie na te-
renie województwa w budo-
wie znajduje się 108,4 km dróg 

krajowych wartości 4,5 mld zł. 
Większość z nich zostanie od-
dana do użytku w 2017 roku. 
Obwodnica Olsztyna będzie 
gotowa w 2018 roku. Obecnie 
w trakcie postępowań przetargo-
wych znajdują się zadania na bu-
dowę dróg o łącznej długości 152 
km. Są to drogi : S61 Szczuczyn 
– Raczki, S7 Napierki – Płońsk, 
DK 15 obwodnica Nowego 
Miasta Lubawskiego. Na eta-
pie przygotowania dokumenta-
cji są natomiast zadania o łącznej 
długości 32,4 km. Wśród nich 
znajduje się przetarg na koncep-
cję projektową dla DK 16 Borki 
Wielkie – Mrągowo. W 2017 
roku będą kolejno oddawane 
do użytku odcinki: S7 Nidzica 
Północ – Nidzica Południe, 
S7 Nidzica Południe – Napierki, 
S7 Ostróda Południe – Rych-
nowo, S7 Rychnowo – Olszty-
nek, S7 Ostróda Południe wraz 
z obwodnicą Ostródy w ciągu 
DK 16, S51 Olsztyn – Olszty-
nek. Olsztyński oddział GDD-
KiA realizuje także mniejsze za-
dania inwestycyjne, które mają 
poprawić bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w ramach Programu 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecz-
nych. Na terenie Warmii i Mazur 
przewidziano do realizacji 37 za-
dań wartości 205 mln zł. 
Stopniowo poprawia się infra-
struktura drogowa w gminach 
i powiatach. W ramach pro-
gramu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 wojewódz-
two otrzymało w tym roku ok. 
48 mln zł. W wyniku oceny do-
konanej przez Komisję Woje-
wódzką na ostatecznej liście 
rankingowej znalazły się 54 za-

dania: 25 na drogi powiatowe 
i 29 na drogi gminne. Ogółem 
wyremontowano w tym roku 
142,37 km dróg publicznych: 
92,13 km powiatowych i 50,24 
km gminnych. 
W roku 2017 środków na ten cel 
będzie więcej, ok. 60 mln zł. Na 
liście rankingowej znalazło się 45 
zadań (19 drogi powiatowe, 26 
drogi gminne), wartości planowa-
nych prac w łącznej kwocie ponad 
125 mln zł. Zasadą jest, że 50 proc. 
środków daje wojewoda, a 50 
proc. samorządy. Mam nadzieję, 
że uzyskane w drodze przetargów 
oszczędności pozwolą dofinanso-

wać kolejne projekty z listy.
I na koniec parę informacji 

o środkach przekazanych na ra-
townictwo medyczne. Niektóre 
zadania z zakresu zdrowia pu-
blicznego znajdują się w kompe-
tencjach wojewody i wiadomo, 
że zostaną znacznie poszerzone. 
Udzielone przeze mnie wsparcie 

dotyczyło jednostek systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycz-

nego. W mijającym roku prze-
kazałem im sprzęt medyczny na 
sumę 1.973 mln zł, sprzęt szko-
leniowy za 30.000,00 zł, a przede 
wszystkim tak bardzo potrzebne 
ambulanse wartości ponad 2 mln 
zł. Dodam jeszcze, że w powiecie 
olsztyńskim, dla Szpitala Powia-
towego im. Jana Mikulicza w Bi-
skupcu, za 311 tys. zł zakupiłem 
ambulans medyczny z wyposa-
żeniem typu C, a także urządze-
nie do kompresji klatki piersio-
wej, defibrylator oraz dwa aparaty 
EKG za 48 tys. zł. Natomiast Ze-
spół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Dobrym Mieście otrzymał: 
krzesełko kardiologiczne, nosze, 
zestaw do unieruchomień, plecak 
reanimacyjny wartości ponad 94 
tys. zł. 
Chciałbym, żeby ten nowy rok 
przyniósł nam wszystkim kolejne, 
pozytywne zmiany. Żeby nie bra-
kowało pracy. Żeby mieszkań-
com województwa warmińsko-
-mazurskiego żyło się dostatniej. 
Tego właśnie czytelnikom Gazety 
Warmińskiej z całego serca życzę. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

-Mija rok mojej pracy na stanowisku wojewody warmińsko-mazurskiego. 8 
grudnia 2015 r., z rąk pani premier Beaty Szydło, odebrałem nominację, a na-
stępnego dnia rozpocząłem urzędowanie. Nie będę krył, że było to dla mnie 
duże przeżycie-mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, 
który podsumowuje na naszych łamach mijający rok.

Województwo przyspiesza 
w inwestycjach drogowych

Chciałbym, żeby ten nowy rok przyniósł nam wszystkim kolejne, pozytywne zmiany
- mówi wojewoda Artur Chojecki
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Panie marszałku, koniec roku 
skłania do podsumowań. Jaki 
był rok 2016 dla Warmii i Ma-
zur?
- To był rok systematycznej, „po-
zytywistycznej” pracy, konse-
kwentnego realizowania planów 
i naszej strategii rozwoju wo-
jewództwa. A efekty? Nadra-
biamy dystans rozwojowy w sto-
sunku do innych regionów Unii 
Europejskiej, zwiększamy nasz 
udział w średniej wartości unij-
nego PKB w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Wzrasta pozy-
cja Warmii i Mazur w rankingu 
atrakcyjności inwestycyjnej, ob-
serwujemy szybszy niż śred-
nio w kraju wzrost wydajności 
pracy. W ostatnich latach w re-
gionie utrzymuje się stały wzrost 
liczby przedsiębiorstw, a przed-
siębiorcy coraz chętniej inwe-

stują w rozwój, spada stopa bez-
robocia. Nasze Specjalne Strefy 
Ekonomiczne przyciągają coraz 
więcej przedsiębiorców, których 
kusi nie tylko dobre uzbrojenie 
i przygotowanie pod względem 
logistycznym, czy oferowana po-
moc publiczna, ale też to, że bez 
problemu mogą w regionie zna-
leźć dobrze wykształconych, wy-
kwalifikowanych pracowników. 
Cieszy zapowiedź kolejnych lo-
kalizacji ważnych inwestycji 
w regionie.
- W mijającym roku wyraźnie 
przyspieszyło też wdrażanie 
funduszy unijnych.
- Realizacja RPO jest już mocno 
zaawansowana. Świadczy 
o tym zainteresowanie konkur-
sami i ilość składanych wnio-
sków. Do tej pory ogłosiliśmy 
95 konkursów w każdej osi pro-

gramu. Do końca tego roku pod-
piszemy ponad 300 umów na po-
nad 455 mln zł. Przyszły rok to 
kolejne konkursy i kolejne mi-
liony euro do wykorzystania. 
Dzięki pieniądzom europejskim 

poprawiliśmy też zdecydowa-
nie infrastrukturę transportową 
– drogową i kolejową. Urucho-
mienie na początku roku Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury 
znacznie poprawiło zewnętrzną 
dostępność komunikacyjną wo-
jewództwa. Te inwestycje nie 
tylko zwiększają bezpieczeństwo 
i komfort życia, ale mają też bez-

pośredni wpływ na rynek pracy 
oraz na rozwój gospodarczy i tu-
rystyczny regionu. Środki unijne 
to nie tylko RPO, ale również 
programy branżowe, krajowe. 
Samorząd województwa wdraża 
np. trzy działania objęte Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 - pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich, scalanie 
gruntów oraz Leader, które mają 
służyć m.in. poprawie konku-
rencyjności rolnictwa i zrówno-
ważonemu rozwojowi obszarów 
wiejskich. W sierpniu podpisali-
śmy 182 umowy o dofinansowa-
nie ze środków PROW budowy 
lub modernizacji 300 kilometrów 
dróg lokalnych.
- Na najbliższe lata region ma 
do dyspozycji z RPO ponad 1,7 
mld euro. Jakie są priorytety?
- Cała kwota jest skierowana 
na wzrost społeczno-gospodar-
czy regionu. 1,2 mld euro prze-
znaczamy na rozwój przedsię-
biorczości i tak zwane projekty 
twarde, a 0,5 mld euro na wzrost 
kapitału społecznego, czyli na 
włączenie społeczne, kształcenie 
zawodowe, przygotowanie kadr 
dla gospodarki, rynek pracy, eko-

nomię społeczną, korzystne po-
życzki czy kredyty. Skupiamy się 
na wspieraniu przedsiębiorczości, 
wprowadzaniu nowoczesnych 
technologii i podnoszeniu kon-
kurencyjności firm. Poszukujemy 
inwestorów, zabiegamy o rozwój 
istniejących przedsiębiorstw, li-
czymy na nasze silne gospodar-
czo sfery. Priorytetowo traktu-
jemy działania powiązane z tzw. 
inteligentnymi specjalizacjami. 
Inwestycje własne to głównie 
infrastruktura drogowa. Na re-
monty i budowę dróg wojewódz-
kich chcemy przeznaczyć ponad 
600 mln zł. Duże znaczenie dla 
dalszego rozwoju regionu ma re-
alizacja Kontraktu Terytorialnego 
uzgodnionego z rządem Rzeczy-
pospolitej. 
Pod koniec listopada Zarząd wo-
jewództwa przyjął harmonogram 
ogłaszania naborów wniosków 
z RPO na nadchodzący rok. Pla-
nujemy 92 konkursy na łączną 
kwotę blisko 573 mln euro. W ko-
lejnych latach konsekwentnie bę-
dziemy realizować strategię roz-
woju społeczno-gospodarczego 
województwa. Rozwój to pro-
ces, a doświadczenie pokazuje, że 
idziemy w dobrym kierunku. 

Z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazur-
skiego, rozmawiamy o szansach na rozwój regionu i dużych pieniądzach, które będą 
na ten cel wydane.

W przyszłym roku będą kolejne 
miliony euro do wykorzystania

Kolejni przedstawiciele lokal-
nego biznesu otrzymali presti-
żowe certyfikaty podczas VII gali 
„Produkt Warmia Mazury”, która 
odbyła się w Olsztynie 9 grudnia.
– Jako samorząd województwa 
staramy się uświadomić miesz-

kańcom, jak ważna jest przy-
należność do danego regionu 
– mówił marszałek wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin. – 
Wszystko to przekłada się bo-
wiem na dobrobyt gospodarczy 
i społeczny Warmii i Mazur.
Certyfikaty „Produkt Warmia 
Mazury” przyznawane są przez 
samorząd województwa od 2014 
roku. Wręczane są firmom, które 
przyczyniają się do wzrostu roz-

poznawalności regionu, zarówno 
w kraju jak i zagranicą.
– Wskazując flagowe produkty, 
usługi i wydarzenia z naszego 
województwa nagradzamy te, 
z których jesteśmy znani i które 
chcemy promować – dodaje 

marszałek Brzezin. – Zachęca-
jąc do wspierania lokalnych pro-
ducentów, pragniemy budować 
wśród mieszkańców poczucie 
przynależności do regionu. 
Posługiwanie się znakiem „Pro-
dukt Warmia Mazury” bez wąt-
pienia przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności i atrakcyjno-
ści gospodarczej regionu. Idea ta 
przyczynia się także do wzmoc-
nienia lokalnego patriotyzmu. 
Wyróżnione podmioty w swojej 

codziennej pracy dążą do stałego 
rozwoju i pogłębiania innowacyj-
ności. 
– Zauważamy, że takie certyfi-
katy, jak ten pomagają produ-
centom – mówi Mariola Piłat 
Skalmowska, której firma Eko 

Snails Garden właśnie dołą-
czyła do grona podmiotów po-
sługujących się symbolem Pro-
dukt Warmia Mazury. – W tej 
chwili kładziony jest duży nacisk 
na wyroby lokalne, zdrowe i eko-
logiczne. Znak „Produkt Warmia 
Mazury” daje gwarancję, że na-
sze wyroby są dobre i najwyż-
szej jakości. Na pewno pomaga 
w sprzedaży i rozpoznawalności 
naszej firmy.
Korzystanie ze znaku jest bez-

płatne. Mogą się nim posługiwać 
podmioty, które działają na lokal-
nym rynku (wytwarzają swoje 
produkty lub świadczą usługi) 
minimum dwa lata. Z kolei or-
ganizatorzy wydarzeń muszą 
wykazać się przeprowadzeniem 
przynajmniej jednej imprezy 
w okresie nie krótszym niż 12 
miesięcy przed złożeniem wnio-
sku. Do tej pory wyróżnienia 
przyznawane były na rok z moż-
liwością przedłużenia, jednak od 
stycznia 2016 roku okres wydłu-
żył się do 3 lat z możliwością 
przedłużenia.
Podczas grudniowej gali certy-
fikaty odebrali:

PRODUKT
Młyn Produkcyjno-Handlowy 
„Młyn w Rynku” Zdzisław Przy-
borowski, Snails Garden Ho-
ReCa, Przedsiębiorstwo pro-
dukcyjno-handlowe Kostrzewa 
spółka jawna, Kers sp. z o. o., 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe Automax 
Józef Brzostek, Przedsiębior-
stwo Budowalne Eksportowo-
-Importowe „Krawczyk”, Adam 
Gutowski Kowalstwo Arty-
styczne – Rękodzieło Ludowe, 
Firma Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowa Podlaski Wojciech, 
Drewko PL – Ireneusz Kędzier-
ski, Zakład usług stolarskich Sto-
masz. 

USŁUGI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-handlowo-usługowe Eko Snails 
Garden, Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe Tłoczkowski 
Arkadiusz, Jabłoń Lake Resort 
sp. z. o.o., Gospoda pod Czar-
nym Łabędziem w Rydzewie, 
Szkoła Tańca i Wdzięku S.C. 
Barbara Przemieniecka, Woj-
ciech Przemieniecki, Studio Na-
grań Maciej Zawisza, Pracow-
nia Rzemiosł Dawnych, ZPOL 
Firma Wielobranżowa, Zakład 
Ślusarski Henryk Przybyszew-
ski, Kazimierz Zawalich, Szko-
lenie Psów Aron Sebastiaan Ro-
oth.

WYDARZENIA
Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe Tłoczkowski Arka-
diusz, Urząd Gminy Świętajno, 
Stajnia Koczek.

Już ponad 220 podmiotów może pochwalić się certyfikatem „Produkt Warmia Ma-
zury”. Znak ten przyznawany jest przedsiębiorcom, którzy swoimi produktami, usłu-
gami lub organizacją wydarzeń przyczyniają się do promocji regionu. 

Jakość potwierdzona certyfikatem

Skupiamy się na wspieraniu przedsiębiorczości, wprowadzaniu nowoczesnych techno-
logii i podnoszeniu konkurencyjności firm – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin

Wyróżnieni przedsiębiorcy dążą do stałego rozwoju
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- Jaki dla Powiatu był 2016 
rok?
- Na pewno bardzo intensywny. 
Od początku naszej pracy posta-
wiliśmy sobie za zadanie realiza-
cję takich działań, które wpłyną 
na podniesienie bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu i poprawę 
komfortu ich życia. Dlatego też 
staramy się wygospodarowywać 
jak najwięcej środków na inwe-
stycje. W 2016 r. udało nam się 
przebudować i wyremontować 
21 odcinków dróg o łącznej dłu-
gości prawie 30 km. Na ten cel 
przeznaczyliśmy 6,5 mln zł, czyli 
o 0,5 mln zł więcej niż rok temu. 
Na inwestycje i remonty dro-
gowe realizowane wyłącznie ze 
środków własnych przeznaczy-
liśmy prawie 2 mln zł więcej niż 
w 2015r. Przede wszystkim jed-
nak sukces był możliwy dzięki 
dobrze napisanym wnioskom do 
rządowego Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej, z którego pozy-
skaliśmy 1,8 mln zł. oraz współ-
pracy z samorządami gmin, które 
wraz z Powiatem zabezpieczyły 
wkład własny w inwestycje.

 - Potrzebę współpracy z gmi-
nami podkreśla Pani od po-
czątku kadencji.
- Dziś możemy ocenić trafność 
tej decyzji. Dzięki dobrym rela-
cjom z burmistrzami i wójtami 
nasze działania są skuteczniejsze. 
Nie chodzi tylko o to, że możemy 
w pozytywnej atmosferze reali-
zować wspólne, bieżące zadania, 
ale przede wszystkim razem ła-
twiej nam pozyskiwać środki na 
inwestycje, niż w pojedynkę. 
- Które gminy skorzystały na 
przebudowie dróg w 2016 r.?
- Myślimy o wszystkich 12 gmi-
nach tak samo intensywnie. 
Różnica polega na źródle finan-
sowania. W ramach programu 
rządowego zostały sfinansowane 
drogi koło Stanclewa (gm. Bisku-
piec), Piotraszewa (gm. Dobre 
Miasto), w Tłokowie (gm. Jezio-
rany) i na odcinkach Świątki – 
Żardeniki (gm. Świątki) oraz Je-
miołowo-Kunki (gm. Olsztynek). 
Z kolei z własnych oszczędności 
przebudowaliśmy odcinki Ka-
biny – Kolno (gm. Kolno), Ki-
kity (gm. Jeziorany) – Biesowo 
(gm. Biskupiec), Platyny – War-
lity Małe (gm. Olsztynek), Bie-
sal – Guzowy Piec (gm. Gietrz-
wałd), Barczewo – Barczewko 
(gm. Barczewo), Gradki – Tu-
ławki (gm. Dywity), Nowe Kaw-
kowo – Stare Kawkowo (gm. 
Jonkowo) i ulicę Garnizonową 

w Dobrym Mieście. Dzięki po-
rozumieniu z gminą Biskupiec 
udało się też przebudować drogę 
w Najdymowie, a z dodatkowych 
oszczędności wyremontowali-
śmy drogę na odcinku Barczewo 
– Silice (gm. Barczewo). Nasze 
ekipy naprawiały też drogi i mo-
sty w Łęgajnach i Mokinach (gm. 
Barczewo), Bartągu (gm. Stawi-
guda), Marcinkowie, Nowej Wsi, 
Klebarku Małym (gm. Purda), 
Jezioranach, Skajbotach (gm. 
Barczewo), Unieszewie (gm. 
Gietrzwałd) i innych 
miejscowościach.
- W samym staro-
stwie też się nieco 
zmieniło.
- Cały czas my-
ślimy o podwyż-
szaniu standardu 
obsługi osób odwie-
dzających urząd. Dla-
tego wymieniliśmy 
w Wydziale Komu-
nikacji i Transportu 
stare i awaryjne bi-
letomaty na nowo-
czesne terminale po-
zwalające na sprawne 
zarządzanie  ko -
lejką. Po raz pierw-
szy terminal sta-
nął też w Wydziale 
Geodezji. Na dniach 
zostanie urucho-
miona funkcjonalność rezerwa-
cji kolejki przez internet, nawet 
do miesiąca w przód. Z myślą 
o dzieciach towarzyszących ro-
dzicom w załatwianiu spraw 
w urzędzie, stworzyliśmy Kącik 
Malucha z książeczkami, stoli-
kiem i tablicą do rysowania. 
- Sporo działo się też w eduka-
cji…
- Dynamicznie reagujemy na sy-
tuację na rynku oświatowym do-
pasowując ofertę kształcenia do 
aktualnego zapotrzebowania. 
W Zespole Szkół w Olsztynku 
otworzyliśmy kierunek „tech-
nik technologii żywienia”, w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Smo-
lajnach – „technik weterynarii”, 
a w Zespole Szkół w Biskupcu 
powstała „klasa mundurowa”. 
Sukcesem okazało się otwarcie 
w Dobrym Mieście filii Powia-
towej Szkoły Muzycznej w Dy-
witach. To już czwarty oddział 
szkoły. Trzeba jednak podkre-
ślić duże zaangażowanie i dobrą 
wolę samorządu gminy. Warto 
nadmienić, że Powiatowa Szkoła 
Muzyczna nawiązała współpracę 
z ośrodkami w Niemczech, Fin-
landii i Islandii. Zdradzę, że pro-
wadzimy też rozmowy na temat 

partnerstwa na gruncie szkolnic-
twa artystycznego z Węgrami. 
Z kolei z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach powiatu niedawno 
otworzyliśmy w Olsztynku nową 
poradnię wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka w wieku 
od niemowlęcia do 6 lat. Dzieci 
mogą liczyć na fachową pomoc 
pracowników Powiatowej Po-
radni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Olsztynie. 
- Jakie działania Powiat pla-
nuje na 2017 r.?

- Mamy przygotowany ambitny 
projekt budżetu, który stanie do 
decyzji radnych podczas sesji 22 
grudnia. Po stronie wydatków 
zaproponowaliśmy kwotę 135,5 
mln zł. To kwota najwyższa od 
10 lat. Najwięcej, bo 34,7 mln zł 
chcielibyśmy przeznaczyć na in-
frastrukturę drogową. To wię-
cej o ponad 19 mln niż w roku 
bieżącym. Na sprawy związane 
z oświatą mielibyśmy 34 mln, 
tu też nastąpił wzrost o prawie 4 

mln. Rekordowa natomiast jest 
suma środków, którą chcemy 
przeznaczyć na inwestycje – 
mowa o 32 mln zł. To o 21,7 mln 
zł więcej niż w 2016 r.! Chcemy, 
żeby 83 % budżetu na inwestycje 
trafiło na remonty i przebudowę 
dróg w powiecie. 
Planujemy też start budowy hali 
widowiskowo-sportowej w Ze-
spole Szkół w Biskupcu. To in-
westycja, o której Powiat myśli 
od dawna, zawsze jednak stawało 
coś na przeszkodzie. Raz znaleź-
liśmy się na liście rezerwowej 
marszałka województwa, a gdy 
już się zakwalifikowaliśmy do 
dofinansowania, okazało się, że 
brak jest środków. W 2016 r. jed-
nak nasz projekt przeszedł pozy-
tywnie weryfikację w konkursie 
Ministra Sportu i Turystyki, po-

zyskując na ten cel 
1,6 mln zł. Wkład 
własny zabezpieczy 
Powiat i gmina Bi-
skupiec. Szacujemy, 
że cała inwestycja 
może kosztować 6,5 
mln zł. Obecnie jeste-
śmy na etapie oceny 
ofert na wyłonienie 
wykonawcy. Hala 
jest potrzebna, będzie 
mogła pełnić rolę za-
równo sali gimna-
stycznej, rehabilita-
cyjnej, jak i teatralnej, 
wykładowej, czy za-
baw, z trybunami i ca-
łym zapleczem. 
Przygotowujemy się 
także do dużej inwe-
stycji w Powiatowym 
Szpitalu im. Jana 

Mikulicza w Biskupcu. Cho-
dzi o rozbudowę i modernizację 
Bloku Operacyjnego, Centralnej 
Sterylizatorni oraz Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Tera-
pii. To ważne zadanie, bo z usług 
placówki korzystają mieszkańcy 
wielu gmin powiatu olsztyń-
skiego. W pierwszym półroczu 
powinna być gotowa dokumenta-
cja projektowa, tak, byśmy mogli 
ruszyć z pracami jeszcze w 2017 
r. Będziemy aplikować o fundu-

sze unijne, mamy zabezpieczone 
środki na wkład własny. Całko-
wity koszt może wynieść około 
13 mln zł. 
W 2017 r. planujemy też wdro-
żenie II części projektu „E-geo-
dezja”, umożliwiającego ko-
rzystanie z geoportalu osobom 
fizycznej, a nie tylko wykonaw-
com prac geodezyjnych, a także 
stworzenie możliwości dokony-
wania płatności przez internet. 
- Widzi Pani jakieś zagrożenia 
dla powiatu w 2017 roku?
- Raczej wyzwania. A do ta-
kich może należeć zapowiadana 
zmiana przepisów w finansowa-
niu świadczeń medycznych. Po-
wiat jest organem założycielskim 
dla wspomnianego wcześniej 
Szpitala w Biskupcu oraz Ze-
społu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Dobrym Mieście. Trzy-
mamy rękę na pulsie i mamy 
przygotowane plany wdrożenia 
różnych rozwiązań, w zależności 
od rozwoju sytuacji. 
- A na jakim etapie są prace nad 
tworzeniem Strategii Rozwoju 
Powiatu?
- Mamy już przygotowaną 
diagnozę aktualnej sytuacji 
w powiecie. Jesteśmy też po kon-
sultacjach społecznych z przed-
stawicielami organizacji poza-
rządowych, służb mundurowych, 
opieki zdrowotnej i kultury. 
Znaczący wkład w pracę nad 
Strategią mieli burmistrzowie 
i wójtowie gmin powiatu. Opu-
blikowaliśmy w internecie Pro-
gnozę oddziaływania dokumentu 
na środowisko. Do końca roku 
każdy może zgłosić swoje uwagi 
i sugestie. Zależy nam na głosach 
osób, które w powiecie miesz-
kają, pracują, wychowują dzieci. 
Bo to one skorzystają ze Stra-
tegii, którą tworzymy. Chcemy 
planować przyszłość powiatu 
nie w kategoriach kadencyjno-
ści, ale bardziej dalekowzrocznie. 
Już diagnoza pokazała, że po-
wiat olsztyński tętni życiem i ma 
ogromny potencjał. Zamierzamy 
go dobrze wykorzystać dla dobra 
mieszkańców.

Kończący się rok to jednocześnie półmetek kadencji w samorządach. 
O obranych kierunkach działania i planach na przyszłość rozmawiamy 
ze starostą olsztyńskim Małgorzatą Chyziak.

Powiat tętni życiemOlsztyn: Koncert Braci Soprano 
odbędzie się 22 grudnia o godz. 
21:00 w Pubie Sarmata. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 22 grudnia będą odby-
wały się w godz. 15:00-17:00. 
Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza 
na film „Dzika”. Najbardziej 
kontrowersyjny film konkursu 
głównego na Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Sun-
dance’2016. Seans odbędzie 
się 22 grudnia o godz. 19:00 
w Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego w Olsz-
tynie odbędzie się w dniu 21 
grudnia w godz. 09:00-15:00. 
Bilety od 9 PLN.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 27 grudnia będą odby-
wały się w godz. 11:00-17:00. 
Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza 
na film „Belgica”. „Belgica” to 
najnowszy obraz twórcy kultowe-
go „W kręgu miłości”. Projekcja 
filmu odbędzie się 29 grudnia 
o godz. 19:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych 
w Olsztynie.
Barczewo: 30 grudnia na Placu 
Ratuszowym w Barczewie odbę-
dzie się Sylwester Przy Ratuszu.
Dobre Miasto: W dniach 24-
26.12.2016 r. na Przedmurzu 
Sowińskiego będzie stała Stajen-
ka Bożonarodzeniowa, w której 
spotkamy Świętą Rodzinę 
otoczoną żywymi zwierzętami: 
osłem, kozami burskimi, owcami 
kameruńskimi i lamą.
Jonkowo: 31 grudnia odbę-
dzie się Powitanie Nowego 
Roku 2017 na Placu 650-lecia 
Jonkowa, połączone z pokazami 
fajerwerków.
Lidzbark Warmiński: Już 10 
stycznia 2017 roku (wtorek) 
o godz. 17:00 zapraszamy osoby 
w każdym wieku na otwarte 
warsztaty konferansjerskie. Od-
będą się one na sali widowisko-
wej Lidzbarskiego Domu Kultury, 
a poprowadzi je doświadczony 
konferansjer Arkadiusz Jaksze-
wicz. 
Purda: 23 grudnia odbędzie 
się Świąteczny występ chóru 
w Gminnym Ośrodku Kultury, 
połączony ze spotkaniem opłat-
kowym.

Wyb.(K)

Dynamicznie reagujemy na sytuację na rynku oświatowym dopasowując 
ofertę kształcenia do aktualnego zapotrzebowania-przekonuje 
Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński
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- Ostatnio dużo się mówi o plano-
wanej zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków pu-
blicznych. Na czym mają pole-
gać te zmiany?
Sławomir Wójcik, dyrek-
tor Szpitala Powiatowego im. 
Jana Pawła II w Bartoszycach 
- W skrócie można to nazwać 
projektem nowej sieci szpitali. 
Nie jest to plan nowy. Jego au-
torem był jeszcze profesor Re-
liga. Projekt zakłada stworzenie 
sześciu kategorii szpitali. Szpi-
talami I stopnia będą prawie 
wszystkie placówki powiatowe, 
II stopnia- szpitale marszałkow-
skie, czyli obecne wojewódzkie, 
III stopnia – szpitale kliniczne. 
Poza tym powstaną szpitale dzie-
cięce, onkologiczne i pulmono-
logiczne. Część usług prowa-
dzonych w placówkach, które 
wejdą do sieci, nie będzie finan-
sowana, tak jak dotychczas, na 
podstawie kontraktów zawiera-
nych z NFZ i przeprowadzanych 
konkursów. Szpitale dostaną 
określoną pulę pieniędzy, czyli 
coś w rodzaju własnego budżetu 
i będą musiały się w nim zmie-
ścić. Nie dotyczy to wszystkich 
oddziałów. W naszym przypadku 
do sieci wejdą jedynie oddziały: 
chirurgii ogólnej, wewnętrzny, 
ginekologiczno- położniczy, no-
worodkowy, izba przyjęć i szpi-
talny oddział ratunkowy- w ra-
mach SOR-u finansowana będzie 
opieka nocna i świąteczna. Po-
zostałe oddziały będą musiały 
stawać do konkursów na świad-
czenie usług. Do nowej sieci nie 
wejdą szpitale powiatowe w Do-
brym Mieście i Węgorzewie. To 
nie znaczy, że nie mogą się starać 
o finansowanie. Będzie to zale-
żało od potrzeb lokalnej społecz-
ności i od NFZ-tu, który może 
zwrócić się do Ministerstwa 
Zdrowia o włączenie danego 
szpitala do sieci pomimo tego, że 
na daną chwilę nie spełnia okre-
ślonych warunków. Prawdopo-
dobnie nowa sieć szpitali ma za-
cząć funkcjonować od lipca 2017 
roku. 
- Jakie argumenty przema-
wiają za tym, że świadczycie 

usługi medyczne na wysokim 
poziomie? 
- Nasz szpital, zgodnie z nową 
nomenklaturą, to trochę wię-
cej niż „jedynka”. Niedawno 
Centrum Monitorowania Jako-
ści z Krakowa przeprowadziło 
u nas audyt. W jego wyniku 
Szpital Powiatowy w Bartoszy-
cach został jednostką akredy-
towaną, tzn. taką, która spełnia 
określone standardy. Uzyskali-
śmy punktację powyżej średniej 
krajowej wśród wszystkich szpi-
tali w Polsce. Tylko kilka szpitali 
w naszym województwie uzy-
skało akredytację. Kolejny audyt 
odbędzie się za trzy lata. 
- Z jakiego terenu trafiają do 
szpitala pacjenci?
- Przede wszystkim z terenu po-
wiatu bartoszyckiego, ale mamy 
kilka oddziałów o zasięgu po-
nadpowiatowym. Na oddziale 
rehabilitacji dziecięcej leczymy 
małych pacjentów z porażeniem 
w wieku do 3 lat z terenu całej 
Polski. Dzieci powyżej 3 lat reha-
bilituje szpital w Ameryce. Poza 
tym mamy, na całkiem niezłym 
poziomie, ortopedię. Nie wszyst-
kie szpitale powiatowe oferują 
usługi ortopedyczne. Wykonu-
jemy endoprotezy kolan, bio-
der, endoprotezy rewizyjne. Spe-
cjalizujemy się w operacjach 
miednicy. Dowożeni są do nas 
pacjenci z terenu całego woje-
wództwa. Jako jeden z niewielu 
szpitali powiatowych mamy też 
odziały: nefrologiczny i chorób 
płuc. 
-Wchodząc na niektóre od-
działy w szpitalu można od-
nieść wrażenie, że jest to plac 
budowy?
- Szpital w Bartoszycach jest 
stosunkowo młodym obiektem, 
bo został oddany do użytku 23 
lata temu, ale w tym czasie nie-
wiele się tu remontowało. Nie-
szczęściem tego szpitala było to, 
że był bardzo długo budowany 
i oddany do użytku praktycznie 
ze starym sprzętem, przeniesio-
nym ze starego szpitala. Chirur-
gia od dawna wymagała kapital-
nego remontu. Cieszymy się, że 
już w niedługo przeniesiemy się 
do zmodernizowanych pomiesz-

czeń. Po zakończeniu remontu 
w salach stanie 28 łóżek. Oddział 
nie wygasił swojej działalności. 
Pacjentów chirurgicznych przyj-
mujemy w ograniczonej ilości 
i leczymy na innych oddziałach. 
Musieliśmy przełożyć planowe 
zabiegi, ale w zamian pacjenci, 
którzy musieli dłużej czekać, 
będą leczeni w zdecydowa-
nie bardziej komfortowych wa-
runkach. Przebudowane zostały 
wszystkie instalacje. Każda sala 
jest wyposażona we własny wę-
zeł sanitarny i całkowicie nowe 
sprzęty- łóżka, szafki itd. W grud-
niu zakończymy także kapitalny 
remont oddziału nefrologicznego 
i stacji dializ. Na początku przy-
szłego roku planujemy wymienić 
park maszyn do hemodializ. Poza 
tym rozpoczęliśmy modernizację 
pracowni RTG. Będziemy mieli 
też własny tomograf kompute-
rowy. Do tej pory badania wy-
konywała na nasze zlecenie ze-
wnętrzna firma. Prowadzimy też 
prace związane z poprawą wyży-
wienia w szpitalu. Mamy własną 
kuchnię i nie korzystamy z cate-
ringu. Firma zewnętrzna przygo-
towuje posiłki u nas na miejscu. 

Zatrudniamy własnego diete-
tyka, który czuwa nad tym, aby 
pacjenci otrzymywali odpowied-
nie posiłki. Przeprowadziliśmy 
przetarg na żywienie i sprzątanie. 
W specyfikacji przetargowej za-
strzegliśmy, że wymagamy bar-
dzo dobrej jakości potraw. Nie 
będą to już posiłki nakładane ze 

wspólnego kotła. Każdy pacjent 
otrzyma własną tacę, a jedzenie 
podawane będzie na ceramicz-
nych talerzach. Obecnie trwają 
prace modernizacyjne w kuchni. 
Przygotowywany jest ciąg tech-
nologiczny porcjowania poży-
wienia na tacę. Mam nadzieję, że 
nasi pacjenci będą mogli się cie-
szyć lepszą jakością posiłków już 
w grudniu. 
Od dłuższego czasu nie posia-

damy na terenie szpitala żad-
nego punktu gastronomicznego. 
Ta sama firma, która będzie 
żywić pacjentów, zainwesto-
wała także w remont takiego 
punktu niemałą kwotę 100 tys. 
złotych. Kiedy tylko zakończy 
się modernizacja kuchni, roz-
poczną się prace nad remontem 
pomieszczeń na małą gastro-
nomię. Wszystkie inwestycje, 
które realizujemy są po to, aby 
zapewnić pacjentom optymalne 
warunki leczenia i pobytu w na-
szym szpitalu.
- Skąd pochodzą środki finan-

sowe na tak intensywne prace 
modernizacyjne?
- Pieniądze na modernizację 
i wyposażenie oddziału chirur-
gicznego i nefrologicznego po-
chodzą z dotacji Powiatu. Jest 
to ponad 1 750 000 zł. Zgod-
nie z przepisami, szpital musiał 
także wyłożyć własne środki. 
Pracownię RTG i tomografii 
komputerowej modernizujemy 
wyłącznie z własnych środ-

ków. Jest to niebagatelna kwota 
5,5 miliona złotych. Musieli-
śmy zaciągnąć na ten cel kre-
dyt inwestycyjny, który spła-
cimy w ciągu pięciu lat. Firmy 
outsourcingowe, współpra-
cujące z nami, również inwe-
stują swoje środki finansowe. 
Otwiera się też perspektywa 
pozyskania środków unijnych, 
na przykład z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Za-
mierzamy sięgnąć po te środki 
i gruntownie przebudować od-
dział położniczo- ginekolo-
giczny oraz noworodkowy. Je-
żeli się uda, zrealizujemy tę 
inwestycje w przyszłym roku. 
Obecny starosta, pan Wojciech 
Prokocki , bardzo dobrze ro-
zumie potrzeby szpitala i na-
prawdę dużo nam pomaga. Po-
dobnie przychylne są nam cała 
rada i zarząd Powiatu. Zarzą-
dzam placówką od trzech lat 
i uważam, że w tym czasie bar-
dzo dużo zrobiliśmy dla jej mo-
dernizacji. Zaczęliśmy od upo-
rządkowania terenu wokół 
szpitala, potem wymieniliśmy 
tabor samochodowy, windy. Od 
trzech lat jesteśmy właściwie 
placem budowy. We wszystkich 
naszych poczynaniach inwe-
stycyjnych zawsze mogliśmy 
liczyć na wsparcie finansowe 
i organizacyjne Powiatu. Jako 
dyrektor mam natomiast po-
zostawiony duży margines sa-
modzielności w podejmowaniu 
różnych decyzji. Myślę, że jest 
to bardzo dobry układ. Dobre 
kontakty nawiązaliśmy też ze 
wszystkimi samorządami na-
szego powiatu. Pomagają nam 
tyle, ile mogą, ale każda po-
moc jest nie do przecenienia. 
Szpital ze swej strony uczest-
niczy w różnych akcjach, sta-
ramy się być na wszystkich lo-
kalnych uroczystościach, typu 
dożynki itp.. Mierzymy ciśnie-
nie , cukier, uczymy udzielania 
pierwszej pomocy, zajmujemy 
się szeroko rozumianą promo-
cją zdrowia. 

Dariusz Gołębiowski

We wtorek (20 grudnia) w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II 
w Bartoszycach oddany zostanie do użytku  zmodernizowany oddział 
chirurgii, a pod koniec grudnia, jeszcze w tym roku, zakończy się ka-
pitalny remont oddziału nefrologicznego i stacji dializ.–Będziemy też  
mieli własny tomograf komputerowy- zapowiada Sławomir Wójcik, dy-
rektor bartoszyckiego szpitala, z którym rozmawiamy o planach mo-
dernizacji placówki medycznej. 

Podnoszą standard usług 
i nie obawiają się zmian

Szpital w Bartoszycach jest stosunkowo młodym obiektem, bo został oddany do użytku 23 lata temu, ale w tym czasie niewiele
się tu remontowało-mówi dyrektor Sławomir Wójcik 
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Siła doświadczenia
Przyznaję, początki były bardzo 
trudne. Brak obycia w polityce, 
brak znajomości specyfiki pracy 
samorządowca, brak politycznych 
„przyjaciół”. Jednocześnie znałem 
swoją naturę i mocne strony. 
Doświadczenie zawodowe w cha-
rakterze pracownika firmy korpo-
racyjnej przy obsłudze trudnych 
spraw w bezpośrednim kontakcie 
z klientem. Wieloletnie prowa-
dzenie własnej działalności go-
spodarczej polegającej na świad-
czeniu usług specjalistycznych 
oraz bardzo ważne, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne. Upór i kon-
sekwencja w działaniu oparta na 
budowaniu dialogu i chęci nauki 
pomaga mi w codziennych zma-
ganiach z trudnościami. 
Otwartość na drugiego człowieka 
oraz duża doza empatii z jednej 
strony jest moją siłą, lecz z drugiej 
słabością. W świecie bezwzględ-
nych działań polityków trzeba 
być ostrożnym i stanowczym, nie 
zapominając, że dobro społeczne 
jest ponad wszystko. W mojej do-
tychczasowej pracy spotkałem 
wielu wspaniałych ludzi, uczest-
niczyłem w wielu wydarzeniach 
i zainicjowałem wiele działań, 
które są konsekwencją moich 
wcześniejszych przyrzeczeń. 

Zarządzenie inwestycjami 
Poznałem siłę i profesjonalizm 
pracowników naszego Urzędu 
Miasta oraz jednostek podle-
głych i spółek miejskich. Wspól-
nie z tymi ludźmi zrealizowa-
liśmy zapoczątkowane przez 
poprzednie władze inicjatywy in-
westycyjne oraz przeprowadzi-
liśmy szereg nowych inwestycji. 
W czasie, gdy trwały inwestycje 
i bieżące działania, negocjowałem 
warunki uczestnictwa w ponad-
lokalnym programie rewitaliza-
cji miast Cittaslow. Konsekwen-
cją tych działań jest najwyższy 
poziom spodziewanej alokacji 
funduszy unijnych dla Lidzbarka 
Warmińskiego wśród miast Cit-
taslow. Przygotowaliśmy sze-
reg projektów inwestycyjnych 
i zrealizowałem obietnicę trans-
parentności działań władz miasta. 

Prowadzimy ostrożną politykę fi-
nansową przy uwzględnieniu 
zwiększenia alokacji na udział 
własny w programach unijnych.

Sprecyzowane kierunki 
rozwoju miasta
Wspieram rozwój kultury w mie-
ście. Prowadzimy ekspansywną 
politykę promocji miasta w Pol-
sce i Europie. Wytyczyliśmy ja-
sne kierunki rozwoju miasta 
w oparciu o turystykę, sport , 
uzdrowisko i małą przedsiębior-
czość. 

Budowa kapitału 
społecznego
Z roku na rok zwiększamy party-
cypację społeczną w życiu miasta 
poprzez zwiększenie nakładów na 
organizacje pozarządowe, utwo-
rzenie budżetu obywatelskiego, 
konsultacje społeczne i plano-
wane utworzenie funduszu estety-
zacyjnego. 

Zwiększenie dostępności 
usług społecznych
Pamiętamy o osobach bezdom-
nych i będących w trudnej sytu-
acji ekonomicznej tworząc ogrze-

walnie miejską i wprowadzając 
program oddłużeniowy i wyjścia 
z ubóstwa.

Przyjazne warunki 
dla przedsiębiorczości
 Wspieramy przedsiębiorców po-
przez możliwość skorzystania 
z ulg w podatku od nieruchomo-

ści i środków transportu w przy-
padku nowych inwestycji two-
rzących nowe miejsca pracy. 
Utrzymujemy już trzeci rok, tj. 
2015,2016 i 2017, takie same 
stawki podatków. Złożyliśmy 
wniosek o poszerzenie strefy eko-
nomicznej, jednocześnie sprzeda-
jąc dwie działki w strefie ekono-
micznej.

Budownictwo 
mieszkaniowe 
Prowadzimy aktywna politykę 
mieszkaniową poprzez sprzedaż 
działek budowlanych, uzbrajanie 
nowych obszarów oraz budowę 
nowych mieszkań, tj. 8 mieszkań 
socjalnych na ulicy Orneckiej, 44 
mieszkań WTBS na ulicy Polnej 
i projektowanie nowego budynku 
przy ulicy 11 Listopada. 
 
Liczne programy
i aktywny tryb życia 
Wspieramy sport poprzez utwo-
rzenie Rady Sportu, Akademii 
Siatkówki, Programu Umiem Pły-
wać, Nauka Pływania, Sekcji Te-
nisa Ziemnego, Klasy Sportowej, 
Biegam Bo Lubię, licznych wy-
darzeń sportowych rangi lokalnej, 
krajowej i międzynarodowej. 
W tych wszystkich działaniach 
pomagają mi Radni Rady Miej-
skiej, za co serdecznie dziękuję. 
Dziękuję Państwu, drodzy Lidz-
barczanie, za okazałe zrozu-
mienie i nieocenioną pomoc 
w rozwoju naszego miasta oraz 
wspieranie moich działań, a także 
za konstruktywną krytykę. 

Z wyrazami szacunku 
Jacek Wiśniowski  

Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński 

Szanowni Państwo,
przychodzi czas, kiedy należy stanąć przed Państwem i rozliczyć się z dwóch lat mojej pracy 
na zaszczytnym stanowisku Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego. Był to czas nauki, 
pokory i wielkich wyzwań. W dniu 08.12.2014r. złożyłem ślubowanie, przyrzekając, że  „docho-
wam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności Mieszkańców”. Podejmując każdą decyzję oraz działanie pamiętam, że zobo-
wiązałem się do służby na rzecz Mieszkańców. Czy wykonuję ją dobrze? 

Podsumowanie  połowy kadencji  
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

Artykuł sponsorowany

Przyznaję, początki były bardzo trudne -nie ukrywa Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
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 - Jaki to był rok dla Filharmo-
nii Warmińsko- Mazurskiej 
i dla Pana osobiście?
- Piotr Sułkowski, dyrektor na-
czelny i artystyczny Filharmo-
nii Warmińsko- Mazurskiej 
– Był to rok niezwykły, bo jubi-
leuszowy. Filharmonia święto-
wała 70-lecie swojego istnienia. 
Z tej okazji odbyły się okolicz-
nościowe koncerty z wybitnymi 
wykonawcami m.in. z młodymi, 
niezwykle utalentowanymi fi-
nalistami Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego (II 
i III nagroda). Rok 2016 to także 
rok Feliksa Nowowiejskiego 
- wielkiego kompozytora i na-
szego patrona. Z tej okazji podję-
liśmy wiele dodatkowych dzia-
łań, aby przypomnieć jego osobę 
i wskrzesić często niesłusznie 
zapomniany, zwłaszcza jego 
symfoniczny dorobek, co obok 
trudności wykonawczej wynika 
także z małej dostępności nut. 
Cieszę sie bardzo, bo widzę co-
raz większe zainteresowanie 
twórczością i wykonawstwem 
dzieł Feliksa Nowowiejskiego 
i to nie tylko przez organistów 
czy chóry, ale orkiestry symfo-
niczne. Mam nadzieję, że będzie 
to początek stałego działania 
programowego. W kończącym 
się roku nasi melomani mieli 
także okazję wśród wielu wspa-
niałych artystów usłyszeć fina-

listów Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego. 
Następnie wykonaliśmy koncert 
z finalistką w/w konkursu w Fil-
harmonii Narodowej w Warsza-
wie. Nasi melomani pojechali 
za nami do Warszawy, by wziąć 
udział w tym wydarzeniu. To 
ogromnie miłe i budujące dla ze-
społu i dla mnie. 
- Czy olsztyńska orkiestra za-
istniała w tym niezwykłym 
roku na scenach poza Filhar-
monią Warmińsko- Mazur-
ską?
Rzeczywiście, staliśmy się wi-
doczni na polskiej scenie mu-
zycznej. Poziom artystyczny 
orkiestry jest wysoki i z ogrom-
nym uznaniem traktuje się na-
szych filharmoników. Ufam, że 
w niedługim czasie rozszerzymy 
swoja działalność koncertową 
także poza granice Polski. Co-
raz częściej zapraszani jesteśmy 
na prestiżowe koncerty. W 2016 
nasza orkiestra wielokrotnie wy-
stąpiła w Filharmonii Narodo-
wej oraz w studio S1 w Warsza-
wie. Mam nadzieję, że jeszcze 
w tym roku pojawi się nasza 
płyta CD „Quo vadis” Feliksa 
Nowowiejskiego, która została 
nagrana z udziałem doskonałych 
solistów na co dzień występu-
jących na najważniejszych sce-
nach świata np. w Metropolitan 
Opera - Aleksandry Kurzak, Ar-

tura Rucińskiego, Rafała Siwka. 
Myślę, że nagranie tej płyty 
otworzy dla orkiestry sceny za-
graniczne. Słuchałem już nagra-
nia i uważam, że będzie to fanta-
styczna płyta. 

- Z jednej strony olsztyńscy 
melomanii mogą być dumni 
z tego, że mają możliwość słu-
chania na żywo tak znakomi-
tych muzyków, ale z drugiej 
strony pojawia się obawa, czy 
nie zechcecie robić kariery 
w „wielkim świecie”.
- Pracownicy orkiestry tu miesz-
kają, mają tutaj swoje rodziny. 
Naszą misją jest raczej przycią-
ganie ludzi na Warmię i Mazury. 
Temu celowi ma też służyć wy-
darzenie muzyczne, które odbę-
dzie się na przełomie czerwca 
i lipca w Ostródzie. Mam na my-
śli festiwal pod nazwą ARENA 
FESTIVAL FILM AND MU-
SIC. Będziemy tam grali mu-
zykę filmową, bo prawdopo-
dobnie nie ma osoby, która nie 
zna i nie kocha muzyki filmo-

wej. Poza koncertami będą prze-
prowadzane warsztaty, spotka-
nia z gośćmi, zaproszonymi 
z Polski i z zagranicy. Stwo-
rzymy fantastyczną przestrzeń 
dla dzieci, dorosłych i dla senio-

rów. Każdy będzie mógł wejść 
w wielki świat filmu i muzyki. 
Arena Ostróda ma fantastyczne 
warunki do organizacji tego typu 
koncertów. Pracuję nad tym od 
wielu miesięcy. W tej chwili je-
steśmy na etapie pozyskiwania 
sponsorów. Myślę, że wszyscy 
skorzystamy z tego, że na ma-
pie muzycznej Polski pojawi 
się taka impreza, zwłaszcza, je-
śli uda się ją wypromować jako 
wydarzenie cykliczne. Jestem 
pewien, że będzie to jeden z ma-
gnesów, przyciągających na po-
czątku lata tysiące turystów na 
Warmię i Mazury. 
- W jaki sposób Filharmonia 
pożegna obecny rok?
- Pożegnamy go tradycyjnie Ga-
lami Sylwestrowymi. Nowy 
Rok natomiast będziemy wi-

tać Koncertem Marszałkow-
skim, którego Gospodarzem 
będzie Marszałek wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, 
pan Gustaw Marek Brzezin. 
Nasza oferta programowa na 
2017 rok również jest bardzo 
interesująca. Proponujemy ko-
lejne koncerty, na których wy-
stąpią wybitni artyści, mię-
dzy innymi diva operowa pani 
Małgorzata Walewska. Przed 
nami dużo nowych projektów. 
W poprzednich latach stara-
łem się przybliżyć publiczności 
operę i operetkę. Teraz skupimy 
się na musicalu. W czerwcu po-
każemy „Skrzypka na dachu”. 
Planujemy kilka przedstawień 
o limitowanej liczbie miejsc na 
widowni, dlatego już teraz ser-
decznie na nie zapraszam. 
- W związku z tym , że rozma-
wiamy w okresie przedświą-
tecznym, proszę powiedzieć, 
czym są dla Pana, jako mu-
zyka, kolędy?
- Polskie kolędy i pastorałki to 
chyba najbogatsza sfera pie-
śni które zna większość Pola-
ków. Każdy zaśpiewa przynaj-
mniej jedną zwrotkę. Świadczy 
to o tym, że Polacy są bardzo 
głęboko zakorzenieni w tradycji 
świątecznego kolędowania. 
- Jak w Pana rodzinie wygląda 
przeżywanie tego świątecz-
nego czasu? 
Święta Bożego Narodzenia spę-
dzam w bardzo szerokim, wie-
lopokoleniowym gronie rodzin-
nym. Sama uroczystość jest 
oczywiście bardzo pieczołowi-
cie przygotowywana. Ponieważ 
wielu członków mojej rodziny 
gra na jakichś instrumentach, 
dajemy prawdziwy koncert ko-
lęd i pastorałek. Nadchodzące 
Święta będą pierwszymi bez 
mojej ukochanej babci, która 
odeszła w minionym roku 

w wieku 103 lat. Po Wigilii tra-
dycyjnie idziemy na pasterkę. 
Z każdych Świąt pozostaje mnó-
stwo wspomnień. 
- Czy w Krakowie na stole wi-
gilijnym pojawiają się jakieś 
specjalne potrawy wigilijne?
- Z tego, co sie orientuję w Kra-
kowie i w Małopolsce jada się 
groch z kapustą, którego chyba 
nie ma na warmińskim wigilij-
nym stole? Poza tym tradycyjnie 
barszcz z uszkami, pierogi, kom-
pot z suszek, karp. W rodzinie 
mojej żony podaje się żur grzy-
bowy zamiast barszczu. 
- Czy w związku z tym, że cią-
gle ma Pan mnóstwo zajęć, 
wypadło już Panu spędzić Wi-
gilię na Warmii?
- Nie. Zawsze wracam na Wi-
gilię do Krakowa. Tam jest mój 
dom i dlatego tam spędzam 
wszystkie Święta i różne uroczy-
stości rodzinne. 
- Jakie życzenia świąteczne ma 
Pan dla olsztyńskiej publicz-
ności?
- Życzę wszystkim naszym 
obecnym i przyszłym meloma-
nom, ale także artystom i pra-
cownikom Filharmonii Warmiń-
sko- Mazurskiej spokojnych, 
rodzinnych Świąt. Życzę, żeby 
codzienny zamęt nie przeło-
żył się na atmosferę domową. 
Niech zapach choinki, kolędy 
i wspólne świętowanie spowo-
dują, że zobaczymy same do-
bre rzeczy w drugim człowieku. 
Nawet, jeśli są między nami 
zwady i różnice, niech nie wpły-
wają one na wyjątkową atmos-
ferę Świąt. Bez względu na to, 
czy jest się wierzącym, czy nie, 
Święta Bożego Narodzenia są 
wyjątkowym momentem po-
jednania. Warto to przypominać 
i o tym pamiętać. 

Dariusz Gołębiowski

Piotr Sułkowski dyrektor naczelny i artystyczny Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej pracuje w Olsztynie, ale 
święta spędza z rodziną w  Krakowie. Wszystkim zwią-
zanym z Filharmonią ten rok, zapisze się w pamięci, 
jako rok niezwykły, obfitujący w rocznice i jubileusze.

Olsztyńscy filharmonicy zdobywają 
uznanie poza Olsztynem

-Czy bierze Pani udział w Przy-
gotowaniach do Świąt Bożego 
Narodzenia?
Tak .Oczywiście nie mogłabym 
się oprzeć tym przygotowaniom 
i przedświątecznemu krzątaniu. 
Pierwsze skojarzenie ,które mam 
w głowie na myśl o zbliżających 
się świętach bożonarodzeniowych 
to choinka. Ubieranie choinki całą 
rodziną to jest ogromna radość 
i frajda, którą zawsze będę wspo-
minać. Druga nieodłączna rzecz 

towarzysząca przygotowywaniu 
świąt to domowe wypieki ciast.
-Są jednak tradycyjne potrawy 
na wigilijnym stole.
Dla mnie taką świąteczną wigi-
lijną potrawą są pierogi z kapustą 
i grzybami.
-Czy potrafiłaby Pani sama 
przygotować potrawy na świą-
teczny stół?
Wydaje mi się ,że w każdym 
domu panuje swoista hierarchia 
pierwszeństwa w kuchni, która 

zaczyna się od osoby najstarszej 
w rodzinie do najmłodszej, czyli 
na samej górze jest babcia, mama 
i dzieci. Generalnie nie mam za 
bardzo możliwości, żeby dostać 
się do garnków i coś samemu 
przygotować .Zawsze podpatruje 
mamę i staram się jej pomagać 
.Jednak główną moja specjaliza-
cją świąteczną jest pieczenie cia-
sta.
- Czy na wigilijnej wieczerzy 
pojawi się np. karp?
Generalnie nie jestem zwolen-
niczką rybnych dań ,ale na pewno 
ryby na stole będą.
-Czy dużą wagę przywiązuje 
Pani do prezentów?
Och, to już nie jest tak ważne 

jak było jeszcze kilka lat temu. 
Teraz staram się cieszyć fanta-
styczną polską świąteczną tra-

dycją. Wspomniałam już wcze-
śniej ,że ważne jest wspólne 
ubieranie choinki ,nakrywanie 

wigilijnego stołu, słuchanie i śpie-
wanie kolęd.
-Święta kameralne, czy w więk-
szym gronie?
Mniej więcej do wieczerzy wi-
gilijnej zasiada około 15 osób. 
Wszyscy dziadkowie ,ciocie ,wuj-
kowie. To są wspaniałe chwile, 
kiedy możemy się wszyscy ze-
brać i rozmawiać ze sobą, czy żar-
tować. Spodziewam się, że w te 
święta nie zabraknie tematu zwią-
zanego z konkursem Miss i oczy-
wiście nie tematów politycznych. 
Nigdy nie chciałam wyjeżdżać na 
święta za granicę. Każde święta 
są dla mnie najważniejsze, ale 
spędzane razem z rodziną.
-Czy powitanie Nowego Roku 
również jest już zaplanowane ?
Tak są już pewne plany. Jak bę-
dzie zobaczymy, ale wybieram się 
na sylwestrową zabawę z moim 
chłopakiem.

rad

O przygotowania do świąt zapytaliśmy tego-
roczną Miss Polonię Izabellę  Krzan, która stu-
diuje w Warszawie ,ale w dalszym ciągu na 
święta przyjeżdża do rodzinnego Olsztyna.  

Miss Polonia 2016 będzie spędzała 
święta z rodziną w Olsztynie

Staliśmy się widoczni na polskiej scenie muzycznej- przekonuje Piotr Sułkowski, 
dyrektor naczelny i artystyczny  Filarmonii Warmińsko-Mazurskiej

Izabella Krzan, Miss Polonia 2016 jest olsztynianką
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W pierwszej 
kolejności dzieci
Zmiany zaczęły się od reorga-
nizacji zasad dowożenia dzieci 
do placówek oświatowych znaj-
dujących się na terenie gminy. 
- Przed moim przyjęciem do 
urzędu przewoźnikom płacono 
z kasy gminy po 55 zł za jeden 
kilometr. Dla mnie były to nie-
wyobrażalnie duże pieniądze jak 
na taką usługę – mówi wójt Piotr 
Płoski. 
Władze gminy postanowiły to 
zmienić. Wprowadzono nowe 
zasady, zgodnie z którymi prze-
woźnikom zleca się obsługę po-
szczególnych tras. - W ten spo-
sób zaoszczędziliśmy dużo 
pieniędzy. I wykorzystujemy je 
z pożytkiem fundując dzieciom 
z naszej gminy dojazd i korzy-
stanie z basenu – mówi wójt Pło-
ski. 
Z nauki pływania korzystają 
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczęsnem i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kle-
barku Wielkim. Rekreacyjnie 
z pływania na basenie korzystają 
uczniowie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Butrynach. 
Daliśmy dyrektorom tych placó-
wek wolną rękę i to oni wybrali 
formę zajęć. Nie ukrywają, że są 
z tego bardzo zadowoleni. 
Z inicjatywy wójta powstał 
także program stypendialny 
pod nazwą „Lokalny Program 
Wspierania Szczególnie Uzdol-
nionych Uczniów”. W ramach 
programu ustanowiono trzy ro-
dzaje stypendiów: sportowe, na-
ukowe i artystyczne. O stypen-
dia mogą się ubiegać uczniowie 
szkół podstawowych klas IV-VI 

i klas I-III gimnazjum. Z wnio-
skiem o przyznanie stypendium 
mogą występować m.in. dyrek-
torzy szkół, nauczyciele i trene-
rzy. W roku 2016 komisja sty-
pendialna przyznała w sumie 26 
stypendiów. - To bardzo ważna 
i potrzebna inicjatywa. Środki 
ze stypendium można prze-
znaczyć na dodatkowe lekcje, 
nowy instrument muzyczny czy 
sprzęt sportowy. Warto inwesto-
wać w młodzież. Ona jest naszą 
przyszłością. Cieszę się, że radni 
podzielają moją opinię w tej 
sprawie. Bardzo zależało mi na 
utworzeniu programu stypen-
dialnego w gminie Purda, ponie-

waż dzięki niemu dzieci mogą 
rozwijać swoje pasje i umiejęt-
ności – mówi wójt Płoski. 

Inwestycje ze środków
zewnętrznych
Do najważniejszych inwestycji 
zaliczyć można budowę elek-
trowni fotowoltaicznych zasila-
nych z energii słonecznej oraz 
przebudowę kotłowni w gmin-
nych szkołach. Władze Purdy 
pozyskały na ten cel 720 tys. 
w ramach RPO Warmia i Ma-
zury 2014-2020. Dzięki zdoby-
tym funduszom możliwa będzie 
modernizacja dwóch słabo wy-
dajnych kotłowni na węgiel na 

dwie nowe wysoko sprawne ko-
tłownie na biomasę wraz z pełną 
automatyką w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Butry-
nach oraz Szkole Podstawowej 
w Szczęsnem. W ramach pozy-
skanych środków planowana 
jest także budowa czterech elek-
trowni fotowoltaicznych.
Nie są to jedyne inwestycje, 
które zostaną przeprowadzone 
na terenie gminy Purda. Z ko-
lejnych skorzystają mieszkańcy 
miejscowości Trękusek. Gmina 
wybuduje tam kanalizację sani-
tarną o długości prawie dwóch 
kilometrów i sieć wodociągową 
o długości około 300 metrów. 
Wartość tego przedsięwzięcia to 
447 tys. zł. Pieniądze pozyskano 
z Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Olsztynie.
Gmina pozyskała również do-
finansowanie w wysokości 680 
tys. zł na zakup dwóch średnich 
samochodów ratowniczo–ga-
śniczych oraz sprzętu dla trzech 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W efekcie konkursu 

rozstrzygniętego przez Zarząd 
Województwa Warmińsko–Ma-
zurskiego gmina Purda wzmocni 
ochronę przeciwpożarową na te-
renie gminy i powiatu. 
Do swoich sukcesów władze 
gminy mogą zaliczyć budowę 
boiska wielofunkcyjnego w Pur-
dzie. Obiekt został oddany do 

użytku 30 września br. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 
354 tys. zł, a gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 116 
tys. zł z Ministerstwa Sportu. 
Dzięki temu mieszkańcy mają 
do dyspozycji boisko z nowo-
czesną nawierzchnią poliureta-
nową wraz z ogrodzeniem. Cały 
obiekt został oświetlony.
Konsekwentne działania władz 
gminy prowadzą również do re-
alizacji drobniejszych, lecz nie 
mniej ważnych inwestycji, które 
bezpośrednio wpływają na po-
prawę komfortu życia codzien-
nego. Przykładem jest na pewno 
wyremontowanie fragmentu 
drogi w Ostrzeszewie, któ-
rej stan techniczny pozostawiał 
wiele do życzenia. 

Fundusz sołecki motorem 
napędowym gminy
Warto nadmienić, że w gminie 
Purda realizowane są również 
projekty finansowane z budżetu 
gminy w ramach funduszy so-
łeckich. W tym przypadku to 
mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości decydują, co po-
winno zostać zrobione w ich naj-
bliższym otoczeniu. W tym roku 

wszystkie sołectwa otrzymały 
do wykorzystania fundusz so-
łecki. Środki można było prze-
znaczyć na dowolne potrzeby 
wsi i jej mieszkańców. - Znaczna 
część z tych pieniędzy została 
wykorzystana na inwestycje. 
Dziękuję Radnym za poparcie 
mojego pomysłu i wprowadze-

nie Funduszu Sołeckiego. Zary-
zykuję stwierdzenie, że nie ma 
osób niezadowolonych z tej de-
cyzji – mówi Piotr Płoski, wójt 
gminy Purda.
Sołectwa Purda i Butryny zde-
cydowały się przeznaczyć więk-
szą część swojego funduszu so-
łeckiego na remont świetlic. 
W Butrynach remontowany jest 
praktycznie cały budynek, tj. 
sala widowiskowa wraz z za-
pleczem kuchennym i toaletami 
oraz mała sala, w której mieściła 
się wcześniej biblioteka. Środki 
z funduszu sołeckiego przezna-
czono na materiały, natomiast 
prace wykonywane są społecz-
nie. 
Także w Purdzie wyremon-
towano część pomieszczeń 
w świetlicy wiejskiej. Koszt in-
westycji to ponad 38 tysięcy 
złotych. Zakres prac obejmo-
wał wykonanie robót rozbiórko-
wych i demontażowych, moder-
nizację instalacji wod.kan., c.o. 
i elektrycznych oraz wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
Przeprowadzone prace pozwo-
liły na uzyskanie dodatkowych 
pomieszczeń. Odmalowany zo-
stał również korytarz. 
W ramach środków z fundu-
szu sołeckiego przeprowadzono 
także szereg mniejszych inwe-
stycji, jak np. budowa wiaty 
przystankowej w Marcinko-
wie, zakup i postawienie bla-
szaka w Klewkach czy budowa 
siłowni zewnętrznych w Prejło-
wie, Klebarku Wielkim i Patry-
kach. Znaczna część środków 
z funduszu została zainwesto-
wana w poprawę oświetlenia. 
W wielu miejscowościach sta-
nęły lampy ułatwiające życie 
mieszkańcom. Pieniądze na ten 
cel przeznaczono m.in. w Cha-
berkowie, Klebarku Wielkim, 
Nowej Wsi, Silicach, Starym 
Olsztynie, Ostrzeszewie i Szczę-
snym. Najwięcej na poprawę 
oświetlenia, a pośrednio bezpie-
czeństwo mieszkańców przezna-
czyli sołtysi Marcinkowa i Trę-
kuska. 

Dokończenie na stronie 13

Minęły właśnie dwa lata od wyboru Piotra Płoskiego na wójta gminy 
Purda. Przez ten czas wójt Płoski konsekwentnie stawia na poprawę 
komfortu życia swoich mieszkańców. Zaczął także sięgać po unijne 
dotacje, dzięki czemu skończył się w gminie czas zastoju. Z udziałem 
pozyskanych środków realizowanych jest wiele inwestycji.

Dobra zmiana w Purdzie 

Piotr Płoski, wójt Gminy Purda odbiera wyróżnienie na gali Wzorowa Gmina

Droga gminna w Ostrzeszewie po remoncie
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Purda to nie tylko 
inwestycje 
Środki zewnętrzne udaje się po-
zyskiwać nie tylko na inwesty-
cje i wydarzenia o charakterze 
proekologicznym. Przykładem 
może być projekt „Kulinarne 
Dziedzictwo Pogranicza War-
mii i Mazur” realizowany przez 
gminę Purda wiosną i latem 
tego roku. Jego celem była akty-
wizacja mieszkańców wsi, prze-
ciwdziałająca społecznemu wy-
kluczeniu. - To bardzo ważne 
przedsięwzięcie, aktywizujące 
mieszkańców naszej gminy. 
W dodatku projekt zostanie zre-
alizowany niemalże w 100 % 
bez udziału finansów gminy, bo 
całość pozyskanej dotacji po-
chodzi ze środków europejskich, 
a ściślej mówiąc z Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 2014-
2020 - mówi Rafał Wilczek, se-
kretarz gminy i autor projektu. 
Gmina Purda podejmuje 
także szereg inicjatyw ma-
jących na celu popularyza-
cję wiedzy o środowisku 
przyrodniczym, kształtowa-
nie odpowiedniego stosunku 
wobec przyrody, podniesie-
nie ekologicznej i przyrodni-
czej wrażliwości oraz integra-
cję mieszkańców. Z WFOŚiGW 
gmina pozyskała ponad 13 tys. 
zł na projekty edukacyjno-eko-
logiczne, w ramach których zor-
ganizowano szereg wydarzeń, 
m.in. spływ kajakowy rzeką 
Kośna, kino plenerowe, konkurs 
EuroEkoRambit, rajdy rowe-
rowe oraz piknik z okazji Euro-
pejskiego Dnia Bez Samochodu. 
- Ponad połowę powierzchni na-
szej gminy stanowią lasy, dla-
tego edukacja ekologiczna jest 
dla nas bardzo ważna. Gmina 
Purda jest obszarem bardzo 
atrakcyjnym turystycznie i re-
kreacyjnie. Aby było tak zawsze 
wszyscy musimy dbać o przyrodę 
– wyjaśnia wójt Płoski.

Purda przyciąga dobrym 
klimatem

Purda to jedna z sześciu gmin 
graniczących z Olsztynem. Jest 
idealnym miejscem nie tylko dla 
turystów, ale także dla zapraco-
wanych, zestresowanych miesz-
kańców aglomeracji. Ze swojej 
strony władze gminy zachęcają 
mieszkańców spoza Purdy do 
zamieszkania i zainwestowa-
nia w tejże gminie. Do tej pory 
mieszkańcy stolicy regionu 
przeprowadzali się głównie do 
dwóch sąsiednich samorządów. 
Największą popularnością cie-
szyły się wsie gminy Stawiguda 
i Dywity. Władze gminy posta-
nowiły zmienić te tendencje. - 
Chcemy przyciągnąć do siebie 
nowych mieszkańców. Magne-
sem mają być zwolnienia z po-
datków. Chodzi o ulgi w opła-
tach od nieruchomości – mówi 
wójt Piotr Płoski. - Rada gminy 
poparła moją propozycję zmie-
rzającą do zachęcenia nowych 
mieszkańców do zamieszkania 
na terenie Purdy. Zgodnie z nią 
każda taka osoba, która wybu-
duje się u nas, zostanie zwol-
niona z podatku od nierucho-
mości na okres pięciu lat. Są już 
pierwsze efekty.

Mieszkaniec ma być 
zadowolony 
W ciągu ostatnich dwóch lat do 
życia powołano m.in. Gminny 
Ośrodek Kultury, kierowany 
przez dyrektor Agnieszkę Bu-
dziszewską. - Celem tej placówki 
jest koordynowanie wszyst-
kich działań w zakresie kultury, 
rozpoznawanie, rozbudzanie 
i zaspokajanie potrzeb oraz aspi-
racji mieszkańców gminy w za-
kresie uczestnictwa w kulturze – 
podkreśla dyrektor Agnieszka 
Budziszewska. 
W październiku bieżącego roku 
minął pierwszy rok działalno-
ści Gminnego Ośrodka Kultury. 
W tym krótkim okresie udało się 
zrobić naprawdę wiele. Wśród 
zorganizowanych wydarzeń 
znalazły się wystawy, werni-
saże, imprezy plenerowe i kon-
certy, konkursy, występy, gale, 
warsztaty i różnego rodzaju spo-

tkania. Udało się przygotować 
ofertę kulturalną i zajęciową do-
pasowaną do potrzeb miesz-
kańców oraz zaangażować ich 
w realizację różnego rodzaju ini-
cjatyw, w tym na rzecz lokalnej 
społeczności, tj. WOŚP, Zbiórki 
Żywności. Celem działań po-
dejmowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury jest integracja 
miejscowych środowisk w celu 
współtworzenia i uczestnictwa 
w działalności kulturalnej. Oferta 
GOK-u będzie stale rozwijana 
i poszerzana tak, aby była atrak-
cyjna dla wszystkich grup wie-
kowych.
Pozytywne zmiany wprowa-
dzone w gminie odczuwają na 
pewno mieszkańcy załatwiający 
sprawy w urzędzie. Dla nich uru-
chomione zostało Biuro Obsługi 
Interesanta. 
- BOI powstało, aby sprawy 
w urzędzie załatwiać łatwiej, 
szybciej i przyjemniej. Wprowa-
dzenie takiego udogodnienia na 
pewno to usprawniło, bo pozy-
skanie niezbędnych druków i for-
mularzy oraz uzyskanie podsta-
wowych informacji możliwe jest 
w jednym miejscu – podkreśla se-
kretarz gminy Rafał Wilczek.

Najważniejsze 
inwestycje:
- budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Szczęsne
- budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej na odcinku J. 
Gim – Bałdy
- budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Prejłowo
- budowa sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w miejscowości 
Trękusek
- przejęcie oczyszczalni ścieków 
od Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Trękusku
- rozbudowa sieci wodociągo-
wej w miejscowości Patryki
- budowa przyłącza wodociągo-
wego do projektowanej świe-
tlicy w Przykopie
- remont sali widowiskowej 
w Domu Kultury w Klewkach
remont pomieszczeń w budynku 
bazy Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Inwestycji

- remont nowej siedziby Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej (Purda 96)
- remont świetlicy wiejskiej 
w Purdzie
- budowa boiska wielofunkcyj-
nego w Purdzie
- przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w Ostrzeszewie
- remont drogi gminnej w miej-

scowości Zaborowo
- budowa „małej obwodnicy” 
Klebarka Małego
- bieżące utrzymanie dróg, na-
prawy cząstkowe, profilowania
- modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego w Nowej 
Wsi, Chaberkowie, Klebarku 
Wielkim, Marcinkowie, Trę-
kusku, Klewkach, Ostrzesze-
wie, Prejłowie, Silicach, Starym 
Olsztynie, Trękusie i w miejsco-
wości Szczęsne
- budowa siłowni zewnętrznych 
w Klewkach, Prejłowie, Kle-

barku Wielki, Patrykach i Trę-
kusku
- budowa placów zabaw dla 
dzieci
- dzięki aktywności mieszkań-
ców budowa siłowi zewnętrznej 
w Purdzie i placu zabaw w Mar-
cinkowie (wygrane w konkur-
sach Nestle i Nivea)
- budowa wiat przystankowych 
w Marcinkowie, Gąsiorowie, 
Silicach, Linowie, Zgniłosze, 
Pokrzywach, Podlazach, Klew-
kach, Przykopie

- budowa miejsc aktywnego wy-
poczynku w Klewkach i Kle-
barku Wielkim 
- budowa wiat/altan w miejsco-
wościach Purdka, Klewki, Stary 
Olsztyn, Kaborno, Zgniłocha
- pozyskanie gruntów dla sołec-
twa Marcinkowo, Ostrzeszewo, 
Stary Olsztyn, Patryki, Trękus 
(w miejscowości Linowo)
- zakup budynku z przeznacze-
niem na świetlicę wiejską w Pa-
trykach
- przejęcie budynku mieszkal-
nego od Agencji Nieruchomości 
Rolnej w Szczęsnem 

Opracowana 
dokumentacja:
- przygotowanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę drogi 
gminnej w miejscowościach 
Ostrzeszewo i Trękus
- opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Rozbu-
dowa drogi gminnej na odcinku 
Klebark Mały – DK16”
- opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Rozbu-
dowa drogi gminnej Szczęsne – 
Ostrzeszewo”
- przygotowanie dokumentacji 
projektowej na budowę świe-
tlicy wiejskiej w miejscowo-
ściach Przykop i Zgniłocha
- przygotowanie dokumenta-
cji projektowej na remont drogi 
Marcinkowo – Purdka
- opracowanie dokumentacji na 
remont drogi gminnej w Tręku-
sku
- opracowanie programu funk-
cjonalno-użytkowego budowy 
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej na odcinku Klebark Wielki-
-Silice 
- opracowanie 10 audytów ter-
momodernizacyjnych

Wójt złożył 28 aplikacji o pozyskanie 
środków zewnętrznych, w tym 12 uzyskało 

dofinansowanie, a 7 jest aktualnie 
w rozpatrzeniu. 

Łączna kwota pozyskanych środków to 
ponad 2 mln zł. Czekamy na rozstrzygnięcie 

wniosków na kolejne 2 mln. 

Nowe boisko wielofukcyjne w Purdzie zachęca do korzystania 

Sala widowiskowa Domu Kultury w Klewkach zyskała nowy wygląd po remoncie
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Kumulacja  inwestycji wynika mię-
dzy innymi stąd, że dopiero od 2017 
roku ogłaszane będą  znaczące kon-
kursy z nowej perspektywy unij-
nej 2014-2020. Biorąc pod uwagę, 
że większość zadań musi być zre-
alizowana i rozliczona do września 
2018 roku,  wysiłek gminy będzie 
ogromny. -Po raz drugi zapropono-
wałem radnym budżet nie do końca 
zamknięty tak, aby zostawić im 
możliwość podjęcia własnej, od-
powiedzialnej decyzji o wydatkach 
majątkowych gminy. Chciałbym 
utrwalić w radzie poczucie, że jest 
to nasz wspólny budżet i wspólna za 
niego odpowiedzialność. I tak, Ko-
misja Rolna, wiedząc, że złożyli-
śmy już projekt na budowę plaży i 
mamy przygotowaną dokumentację 
na modernizację stadionu, zapro-
ponowała wpisanie tych inwestycji 
do przyszłorocznego budżetu. Rada 
przyjęła tę propozycję- wyjaśnia 
Stanisław Trzaskowski drogę do-
chodzenia do zgody w sprawie bu-
dżetu. Przy  dużej ilości inwestycji 
gmina będzie musiała wspomóc się 
kredytem bankowym w wysokości 
6,7 mln złotych. Deficyt budżetowy 
zaplanowano na  3,9 mln zł.- „Złota 
zasada budżetu” mówi, że deficyt 

może być pokryty kredytem pod wa-
runkiem, że będzie on przeznaczony 
na inwestycje długoterminowe. W 
naszym wypadku warunek ten jest 
spełniony nawet z nawiązką. –mówi 
Stanisław Trzaskowski. 

Inne wskaźniki budżetu 
Zadłużenie ogólne jest na poziomie 
ok. 11 mln zł. Procentowe zadłuże-
nie do dochodów wynosi 15%. Na 
sesji budżetowej ustalono, że jeżeli 
którakolwiek z inwestycji nie zo-
stanie zrealizowana z powodu nie-
uzyskania dofinansowania unijnego 
na jej realizację,  zostanie skreślona 
z budżetu, a w to miejsce nie bę-
dzie realizowana żadna inna. Dzięki 
temu gmina zaoszczędzi na kredy-
cie, który musiałaby zaciągnąć na 
wyłożenie wkładu własnego.
Najważniejszą przyszłoroczną in-
westycją będzie budowa nowego 
przedszkola w Dobrym Mieście. 
Wartość kosztorysowana to ok. 7 
mln zł, władze miasta mają jednak 
nadzieję, biorąc pod uwagę przy-
kłady dużych ośrodków, że koszt 
budowy uda się zamknąć w kwo-
cie 5 mln złotych.- Pomimo tego, że 
budżet został przyjęty jednogłośnie, 
pojawiły się głosy, krytykujące de-

cyzję budowy nowego przedszkola. 
Dlatego będę namawiał radnych, że-
byśmy zamówili parę niezależnych 
ekspertyz - kontynuuje burmistrz 
Trzaskowski. Osobiście nie rozu-
miem opinii, według której bardziej 
opłaca się remontować stary, zawil-
gocony budynek na 1000 miejsc, niż 
zbudować nowoczesne przedszkole 
dla 1500 dzieci. Przepisy przeciw-
pożarowe  i zarządzenia Sanepidu 
są w tej chwili tak rygorystyczne, 
że przebudowa pociągałby za sobą 
olbrzymie koszty i byłaby całkiem 
nieopłacalna. Mogę się oczywiście 
mylić, dlatego zaproponuję zlecenie 
ekspertyz.

Sposób prezentacji zadań
 Mieszkańcy, czytając projekt bu-
dżetu na stronie BIP-u, mogą odczu-
wać rozczarowanie tym, że np. nie 
ma na liście inwestycji, dotyczących 
modernizacji konkretnych odcin-
ków chodników itd. Należy jednak 
pamiętać, że budżet nie jest zada-
niowy. Pewne inwestycje są zapi-
sane ogólnikowo. Jeżeli na remonty 
dróg i chodników przeznaczonych 
jest kilkanaście tys. złotych to wia-
domo, że w ramach tych środków 
będą remonty i modernizacje róż-

nych odcinków, niewypisanych kon-
kretnie w BIP-ie. W budżecie nigdy 
nie zamieszcza się całego wykazu, 
bo liczyłby ok. 100 stron i byłby 
mało przejrzysty. Konkretnymi za-
daniami  w zakresie remontu dróg są 
: przebudowa drogi gminnej na od-
cinku Barcikowo-Knopin, budowa 
ulicy Krasickiego w Dobrym Mie-
ście, przebudowa ulic Artylerzy-
stów i Armii Krajowej w Dobrym 
Mieście, a także budowa oświetle-
nia chodnika do miejscowości Ku-
nik.  Inne przykładowe  inwestycje 
w nowym budżecie na 2017 rok to 
np. rozbudowa budynku OSP przy 
ul. Kościuszki  w Dobrym Mieście, 
jak również zakup specjalistycz-
nego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla tejże jednostki. Ważnym 
zadaniem władz samorządowych 
jest także zadbanie o estetykę mia-
sta, stąd zaplanowano odnowienie 
zielonej strefy w centrum Dobrego 
Miasta. Są to tylko niektóre z wielo-
letnich inwestycji, przewidzianych 
do realizacji w roku 2017. Więcej 
konkretnych informacji mieszkańcy 
mogą uzyskać w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Dobrego Miasta.
(bip.dobremiasto.com.pl).

rad

 -Nasz przyszłoroczny budżet jest bardzo ambitny- mówi  Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta. Zakłada 
prawie 72 mln zł po stronie dochodów, a niemal 30% wydatków majątkowych przeznaczonych jest na inwestycje. 

W Dobrym Mieście budżet na 2017 rok przyjęto jednogłośnie 

Projekt zakłada rozbudowę budynku 
przedszkola w Świątkach o nowe po-
mieszczenia przeznaczone dla Żłobka 
Publicznego (sala zabaw, toalety, 
szatnia, pomieszczenia gospodarcze, 
taras) oraz modernizację kuchni. W 
ramach projektu powstanie docelowo 
20 nowych miejsc w instytucjach 
opieki nad dziećmi do lat 3. Dotacja 
od Wojewody Warmińsko – Mazur-
skiego wynosi 499,835zł.

Od 1 do 31  grudnia br. trwa nabór 
wniosków, które dotyczą okresu 
przyjęcia do Żłobka do 31 sierpnia 
2017 roku. Wniosek oraz szczegó-
łowe warunki przyjmowania dzieci 
do żłobka można pobrać ze strony 
internetowej, w kancelarii Przed-
szkola Samorządowego w Świąt-
kach i strony internetowej Urzędu 
Gminy w Świątkach.

 mon

W maju tego roku Wójt Gminy Świątki podpisał umowę 
na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Świąt-
kach, w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu 
„Maluch plus 2017”. 

Żłobek w Świątkach
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Część z Państwa, być może, do-
łączy do tych marzeń noworocz-
nych – oczekiwania nowych, 
udanych premier w Waszym Te-
atrze, w Teatrze im. Stefana Ja-
racza w Olsztynie. Będziemy 
szczęśliwi, jeśli pomyślicie o 
nas, o olsztyńskich aktorkach, 
aktorach i artystach teatralnych, 
o zatrudnionych u nas rzemieśl-
nikach sceny i pracownikach 
wszystkich działów, ale też o 
uczących się w naszym Stu-
dium Aktorskim studentach. Bę-
dziemy dumni, jeśli zechcecie 

Państwo w tym nowym roku, 
wybrać się do nas i oglądać na-
sze spektakle na 4 scenach Te-
atru Jaracza. Zagłębić się w 
piękne i jakże aktualne sensy 
„Wyzwolenia” Stanisława Wy-
spiańskiego; rozbawić kontynu-
acją „Folwarku zwierzęcego” 
Orwella, napisaną przez Ra-
dosława Paczochę pt. „Rewo-
lucja zwierząt”. Będziecie też 
mogli obejrzeć kolejne nasze 
spektakle muzyczne: „Musical 
Krzyżacki” błyskotliwie napi-
sany przez Szymona Jachimka i 

przedstawienie dyplomowe na-
szych studentów pod batutą Mi-
strza Jerzego Satanowskiego… 
Zaprosimy Was też na bestsel-
lerowy „Lot nad kukułczym 
gniazdem i na Szekspirowską 
komedię „Wiele hałasu o nic”. 
Obiecujemy kolejne edycje 
Olsztyńskich Spotkań Teatral-
nych z polskimi gwiazdami te-
atru i filmu, oraz NOWEJ EU-
ROPY – z perłami teatralnymi 
przyjeżdżającymi do nas z kra-
jów byłych demoludów, czyli - 
od naszych sąsiadów…

Dyrekcja oraz zespół Teatru 
Jaracza w Olsztynie

Życzymy Wam, Drodzy Nasi Widzowie, zdrowych, wesołych i udanych 
Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Roku 2017: Wiary, Mi-
łości i Nadziei, tych Trzech Sióstr, o których poeci pisali sonety, bardo-
wie śpiewali ballady, a dramaturdzy płodzili sztuki teatralne, z których 
czerpiemy naszą mądrość i zachętę do pokonywania przeszkód i pu-
łapek, jakie zastawia na nas życie. Pokonujmy je wspólnie, razem! Do 
Siego Roku!   

Od Teatru Jaracza dla widzów mamy 
świąteczno-noworoczne życzenia 

Zespół aktorski spektaklu „Rewolucja zwierząt”

Na potrawy wigilijne oraz świą-
teczne czekamy z utęsknieniem 
cały rok. Rybka po grecku, ka-
pusta z grzybkami poza tym na 
stole pojawiają się dania, które 
każda rodzina ma zapisane w 
swojej domowej tradycji. Są to 
m.in. peklowane mięso lub róż-
nego rodzaju sałatki w których 
nie oszczędza się soli i majo-
nezu. Później, aby się „wyrów-
nało” zagryzamy kawałkiem 
ciasta lub inną słodkością. Nic 
dziwnego, że po 3 dniach świę-
towania mamy problem z za-
pięciem spodni lub spódnicy 
na ostatni guzik. A za kilka dni 
czeka nas sylwester, na którym 
chcielibyśmy założyć najlepsze 
ubrania, aby wejść w nowy rok 
dostojnie i z klasą. 

Co na to ekspert?
Niektórzy, aby potrawy le-
piej smakowały decydują się 
na kilkudniowy post, podczas 
którego jedzą bardzo mało. 
Dietetyk mgr Małgorzata 
Ślusarska radzi, aby unikać 
tego ponieważ zapobiegnie to 
destabilizacji poziomu glukozy 
oraz znacznym wyrzutom insu-
liny we krwi, a przez to zmniej-
szy ryzyko zjedzenia zbyt du-
żej porcji i odłożenia tkanki 
tłuszczowej.  Kolejną wska-
zówką ekspertki jest wybiera-
nie spośród różnorodności tych 
potraw, które są najmniej tłu-
ste i kaloryczne. Jak wiadomo 
wszystko na stole wigilijnym 
smakuje lub wygląda wspaniale 
więc ciężko się oprzeć, dlatego, 

żeby zmniejszyć swój apetyt, 
warto przed posiłkiem wypić 
szklankę wody, która wypełni 
żołądek. Zamiast coli, mrożo-
nych herbatek oraz kolorowych 
napojów, które są nasycone ka-
loriami, lepiej pić różnego ro-
dzaju herbaty ziołowe. Ważne 
jest, aby pić regularnie wodę.

Dietetyczna, ale 
smaczna wigilia.
Kilka wskazówek od specja-
listki od odchudzania odnośnie 
przygotowywanych potraw. 
Karp,łosoś czy śledź szczegól-
nie hodowlane, są dosyć tłuste.  
Nie smażmy ich zatem, tylko 
przyrządzajmy w galarecie lub 
upieczmy w folii. Odnośnie pie-
rożków lepiej zrobić je z mąki 

pełnoziarnistej, najlepiej je 
piec lub podawać z wody. 
Nie warto podsmażać ich na 
oleju, aby nie nasiąknęły tłusz-
czem. Przy Potrawach z kapu-
sty najlepiej zrezygnować z do-
datku zasmażki i masła- mówi  
Małgorzata Ślusarska. 
Nie powinniśmy zapominać o 
tym, że aby spalić kalorie, po-
trzebny jest ruch. Jeśli sprzyja 
pogoda, należy wybrać się na 
dłuższy rodzinny spacer  który 
pozwoli zaczerpnąć świeżego 
powietrza i odpocząć aktyw-

nie od jedzenia. W miastach 
nie brakuje miejsc, w których 
można pozbyć się „świątecz-
nego brzuszka”, takich jak ba-
sen, siłownia czy lodowisko. 
Śmiech to zdrowie.
Mniej kilogramów na kon-
cie może zagwarantować same 
spotkanie z rodziną. Podczas 
świątecznego biesiadowania 
często rozmawiamy, dysku-
tujemy, a kiedy się rozmawia 
nie powinno się jeść. W trakcie 
wspominania różnych śmiesz-
nych historii rodzinnych wy-

woływany śmiech powoduję 
utratę wielu kalorii, więc pod-
czas świąt śmiejmy się jak 
najczęściej.  Rano po Wigilii 
spróbujmy zrobić krótką gim-
nastykę, poćwiczyć mięśnie 
brzucha – takie ćwiczenia roz-
ruszają jelita i pobudzą je do 
pracy. Warto mieć na uwadze 
wymienione wszystkie wska-
zówki ze względu na zdrowie, 
którego życzymy sobie podczas 
świąt, a o którym często póź-
niej zapominamy.

ad

12 tradycyjnych potraw na stole, do tego ciasta, słodycze, napoje gazo-
wane, a później słyszymy charakterystyczny dźwięk odpinanego paska 
u spodni lub guzika. Święta nie sprzyjają dietom, a mogą dodać kilka ki-
logramów, których nie zawsze potrzebujemy. Jak temu zaradzić?

Świąteczne odchudzanie, czyli jak nie przytyć w święta?
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Wigilijne potrawy mają swoje 
znaczenie symboliczne i mają 
sprowadzać do domu zdrowie 
i dostatekźródło:thinkstockpho-
tos.com

Wigilijne potrawy - jakie 
powinny się znaleźć na
stole?
Zgodnie z tradycją, choć 
i ta się zmieniała, na wigilij-
nym stole powinno być dwa-
naście potraw, co dla naszych 
przodków oznaczało bogactwo. 
Dwanaście wigilijnych potraw 
ma symbolizować liczbę apo-
stołów, którzy razem z Jezusem 
zasiadali do ostatniej wieczerzy, 
choć może to się kojarzyć raczej 
z Wielkanocą niż Bożym Naro-
dzeniem. Aby zapewnić sobie 
szczęście i przychylność losu 
w nadchodzącym roku, należy 
w wigilię spróbować każdego 
dania. Inaczej może spotkać nas 
bieda lub nieszczęście.
Najpopularniejsza lista zawiera:
1. przystawki ze śledzia
2. sałatkę jarzynową
3. i 4 barszcz czerwony z uszkami 
z farszem grzybowym/zupę 
grzybową lub rybną,
5. pierogi z kapustą i grzybami
6. kapustę z grzybami
7. karpia smażonego/inną rybą 
smażoną lub pieczoną
9. kompot z suszu
10. makowiec
11. kutię/kluski z makiem
12. piernik
Fakultatywnie i regionalnie po-
jawiają się także łamańce z ma-
kiem, fasola gotowana na sypko, 
smażone kapelusze grzybów su-
szonych, ryba w galarecie, sa-
łatka śledziowa i wiele innych 
potraw. Kluczem do nich jest 
to, że nie zawierają mięsa, przy-
rządzone są z darów pól, lasów 
i stawów, często jadane są tylko 
w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia. No i to, że składniki po-
traw wigilijnych często mają 
znaczenie symboliczne.

Potrawy wigilijne 
- co symbolizują?
Najważniejszą potrawą wi-
gilijną jest ryba. Nieważne 
w jakiej postaci zostanie po-
dana, ważne, by zagościła na 
każdym wigilijnym stole. Tra-
dycja tej wigilijnej potrawy na-

rodziła się bardzo dawno temu 
i związana jest oczywiście 
z początkiem chrześcijaństwa. 
W języku starogreckim ryba 
tłumaczona jest jako ichthys. 
Jednocześnie ichtys to akro-
stych, czyli słowo które po-
wstaje po ułożeniu pierwszych 
liter wyrazów w zdaniu. Pierw-
sze litery greckich odpowied-
ników słów: Jezus, Chrystus, 

Boga, Syn, Zbawiciel składają 
się na wyraz ichtys. Ryba sym-
bolizuje Jezusa Chrystusa i była 
znakiem rozpoznawczym pierw-
szych chrześcijan.Symbolika 
ryby ma dwojakie znaczenie:
• z jednej strony odwołuje się do 
chrztu, gdyż żywiołem ryby jest 
woda;
• z drugiej strony symbolizuje 
eucharystię – pokarm chrześci-
jan.
Na uwagę zasługuje też fakt, 
że ryba znacznie wcześniej od 
krzyża została uznana za symbol 
chrześcijaństwa. Tak naprawdę 
o krzyżu, jako symbolu Jezusa 
Chrystusa, zaczęto dopiero mó-
wić w IV wieku.
Na każdym obrazie przedsta-
wiającym Jezusa i apostołów 
podczas ostatniego posiłku, 
widnieje chleb, wino i ryba. Stąd 
też na wigilijnym stole ryba po-
jawia się jako przypomnienie 
o chrzcie, zmartwychwstaniu 
i nieśmiertelności Jezusa. Aby 
w nowym roku liturgicznym 
zapanował spokój i harmonia, 
ryba musi znaleźć się w wigilij-

nym menu.
Barszcz czerwony, pierogi z ka-
pustą i czosnek – oto potrawy, 
które zgodnie z tradycją mu-
szą znaleźć się na wigilijnym 
stole. Dlaczego buraki, kapusta 
i czosnek to wigilijne jarzyny? 
W większości domów uroczy-
stą wigilijną kolację otwiera 
barszcz czerwony. Od dawna 
burakom przypisywana jest dłu-

gowieczność. Tradycja głosi, 
że ten kto spożywa buraki, nie 
dość, że doczeka sędziwego 
wieku, to jeszcze przez całe dłu-
gie życie będzie grzeszyć nie-
skazitelną urodą. Kolejną ja-
rzyną, która na stałe wpisała się 
w kanon wigilijnych potraw jest 
kapusta. Podczas Wigilii poda-
wana jest na wiele sposobów. 
Bogata oferta potraw z kapu-
stą wynika z symboliki, jaka 
jej towarzyszy. Według daw-
nych wierzeń kapusta zawiera 
życiodajną siłę, dzięki której 
wszystko, zarówno przyroda jak 
i człowiek, budzą się do życia.

Wszystko o wigilii, 
zwyczajach wigilijnych, 
potrawach na wigilijny
stół...

W niektórych rejonach Polski 
w wigilijnym menu honorową 
pozycję zajmuje także czosnek. 
W południowo – wschodniej 
części kraju po dzieleniu się 
opłatkiem, domownicy sięgają 
po czosnek, który następnie spo-

żywają razem z chlebem i solą. 
Według tradycji, czosnek jest 
symbolem zdrowia, a w połą-
czeniu z chlebem i solą gwaran-
tuje domostwu obfitość.
Symbolika grzybów - grzyby 
w wielu kulturach uchodzą za 
magiczne dary ziemi. Ponieważ 
kolacja wigilijna powinna skła-
dać się m.in. z płodów ziemi, ich 
najbardziej godną reprezentacje 
stanowią grzyby. Na wigilijnym 
stole grzyby występują w róż-
nych postaciach - od pierogów, 
po naleśniki, skończywszy na 
suszonych i smażonych. Według 
dawnych wierzeń, grzyby na 
stole wigilijnym ze względu na 
to, że rosną w lesie, uchodzą za 
magiczną potrawę, wykradzioną 
z innego świata. Symbolizują 
uleganie pokusom i pewnie 
przez to właśnie są tak bliskie 
ludziom.
W wigilijnym menu nie może 
zabraknąć potraw z makiem. 
Ten wigilijny zwyczaj związany 
jest z symboliką maku. Tradycja 
głosi, że mak przyniesie gospo-
darstwu dostatek. Według wie-

rzeń ludowych, mak był najważ-
niejszą z wigilijnych potraw, 
a jego brak mógł ściągnąć na do-
mostwo nieszczęście. Dla chrze-
ścijan mak jawi się jako symbol 
chrześcijaństwa i płodności.
Symbolika orzechów Na stole 
wigilijnym nie może zabrak-
nąć również orzechów. Ich 
symbolika jest niezwykle bo-
gata. Ze względu na skorupę 
orzech symbolizuje tajemnicę, 
wróżbę, płodność. Orzechy 
leszczyny uchodzą za symbol 
mądrości i witalności. Religio-
znawcy przekonują, że również 
w chrześcijaństwie owoc ten 
ma specjalną symbolikę. Bar-
dzo często nazywa się go sym-
bolem Chrystusa - jego gorzka 
powłoka odpowiada ciału Je-
zusa, które doświadczyło gorz-
kiej męki, skorupę porównuje 
się do drzewa krzyża, a jądro, 
które żywi ludzi jest utożsa-
miane z boską naturą Chrystusa. 
Chrześcijańska interpretacja 
symboliki orzecha tłumaczy 
jego obecność w wigilijnym 
menu. Ponadto orzech uchodzi 
za symbol szczęścia. Skoro Wi-
gilia to radosne spotkanie w gro-
nie najbliższych, tego owocu 
z pewnością nie może na nim 
zabraknąć.
Na wigilijnym stole muszą poja-
wić się także owoce - jako płód 
sadu. Kompot z suszu, piernik 
ze śliwkami czy ciasto francu-
skie z suszonymi owocami - oto 
smakołyki z wigilijnego menu. 
Mówimy, jakie owoce powinny 
pojawić się na Wigilii i jaka jest 
ich symbolika.
Jabłko to owoc niezwykle bo-
gaty w symbolikę. Większości 
ludzi owoc kojarzy się z kusze-
niem Ewy w raju. Jabłko tym-
czasem ze względu na kulisty 
kształt powinno być odbierane 
jako symbol Ziemi, wieczno-

ści. Nieprawdą jest także, że 
w biblijnej przypowieści o Ewie 
i Wężu, kuszącym owocem było 
jabłko. „Owocem poznania do-
bra i zła” mogło być zarówno 
winogrono, jak i figa. Dlatego 
też w chrześcijaństwie jabłko 
nie wywołuje konotacji z Szata-
nem. Na obrazach często przed-
stawiano je w rękach Jezusa 
i Maryi, co odczytuje się jako 
symbol odkupienia i pokoju. 
W legendach i wierzeniach lu-
dowych jabłko również wystę-
puje jako symbol, który odmie-
nia losy świata. Ze względu na 
tak bogatą symbolikę jabłko co-
raz częściej dodawane jest do 
sałatek lub ciast przyrządzanych 
na Wigilię. Spożywając jabłko 
podczas wieczerzy wigilijnej, 
domownicy w pewien sposób 
przekazują sobie znak pokoju.
Nie tylko jabłko gości na wigilij-
nym stole. Coraz częściej wśród 
owoców serwowanych podczas 
Wigilii dołączają też gruszki, 
figi i daktyle. Oczywiście każdy 
z wymienionych owoców ma 
swoją symbolikę I tak:
gruszka - symbolizuje stosunki 
międzyludzkie, zwłaszcza miło-
sne, to właśnie z gruszką więk-
szość chrześcijan utożsamia 
grzech. Owoc ten oznacza także 
dobrobyt oraz długie życie;
 figi - z tym owocem utożsamia 
się m.in długowieczność, płod-
ność, obfitość i nieśmiertelność;
daktyle - podobnie jak figi sym-
bolizują płodność oraz dostatek 
i powodzenie;
Jeśli wierzyć przesądom opi-
sującym symbolikę wymie-
nionych owoców, popularność 
jabłek, gruszek fig i daktyli pod-
czas wigilijnej kolacji nie po-
winna dziwić. W końcu każdy 
chce skosztować tych rów-
nie smacznych, co magicznych 
owoców.

Najbardziej uroczyście obchodzona jest w Polsce wigilia. Do wigilijnej 
wieczerzy zasiada się wraz z pierwszą gwiazdką, a na stole powinno 
pojawić się dwanaście postnych potraw. Choć menu wigiline różni 
się w naszych domach, to bez względu na wybór potraw jedno jest 
pewne - będą one zawierały rybę, kapustę, grzyby, mak, buraki, orze-
chy, Na wigilijnym stole pojawią się też owoce - suszone w postaci ba-
kalii i kompotu z suszu. Ta zbieżność jest nieprzypadkowa - potrawy 
wigilijne mają swoją symbolikę.

Potrawy wigilijne: lista, symbolika

Wigilijna wieczerza bez karpia nie może sie obejść
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AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTA skupujemy -gotówka 
502-180-869.
KASACJA pojazdów, skup 
aut, własny odbiór, 608-059-
707.

AUTO-MOTO 
SPRZEDAM

NISSAN Almera, tanio, 883-
894-607.
SPRZEDAM, Volkswagen 
Polo, (1999), 1700cm3, prze-
bieg 245000km, diesel, biały 
immobiliser, 3-drzwiowy. 
Tel. 508-660-793.
TOYOTA Auris, 2006r., poj. 
1,6 benzyna. Przebiej 97.000 
tys km. 126 km. Stan bardzo 
dobry-garażowany. Full wy-
pas, 667-992-424.
V W P a s s a t  F L 1 , 9 , 
130KM,(2001) 4x4, stan 
BDB, 604-438-603.
DO Kraza kompletny tylny 
wózek -mosty, piasty, resory, 
półosie skręcone w komple-
cie, 605-398-266.

HDS „Zurawik“ nie uży-
wany, kompletny udźwig 1,5 
tony 605-398-266.
KOMPLETNE koła zimowe 
2 sztuki 185/70/R14 do Opla. 
Komplet drzwi do Tico i 2 
sztuki opony zimowe, 696-
414-767.
SPRZEDAM kompletne koła 
zimowe do Toyoty Hillux, 
508-343-272.
SPRZEDAM modelarską 
makietę kolejową typ H0. 
503-343-272.
WARSZTAT mechaniki sa-
mochodowej, 604-992-366.

INNE SPRZEDAM

20 ton kamienia ciosanego na 
ogrodzenia 507-106-515.
CHOINKI z własnej uprawy, 
hurt, 793-762-195.
DAMSKI rower tanio, 
książki na prezenty, (89)526-
45-89.
DREWNO opałowe od 100zł, 
515-935-774.
DREWNO sezonowane. 
Okazja, 511-196-627.
FREZARKA, 883-894-607.
GRES (terakota) Czeski biały 
zkliwiony, matowy, mrozo-
odoporny 300x300x8mm, 
285m2 idealny na ściany w 
zakładach przemysłowych, 
faktura VAT; 605-398-266.
KLINKIER szkliwiony, ko-

lor cotto-ceglany, rozmiar 
30cm x 15cm, grubość 9 mm 
i 25cm x 25cm x 9mm, gatu-
nek I niemiecki. Duża ilość, 
cena 30,00/m2 brutto tel. 
601-648-715.
KOMPLETNY Węzeł Beto-
niarski Zremb 0,8m3 po ka-
pitalnym remoncie z silosami 
na cement podajniki cementu, 
taśmiociąg, sprężarka, 605-
398-266.
MASZYNY s to larsk ie , 
0-602-459-611.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM/WYNAJEM

K AWA L E R K Ę  t a n i o 
24.000zł, 796-035-438.
48,3M2 Żołnierska, 602-313-
371.
NA obrzeżach Puszczy Ro-
minckiej (15 tys. ha), 10 km 
od trzech jezior Wiżajny, wy-
remontowane M-2, I pię-
tro, co 50 m2, sprzedam, 
65.000zł, 501-601-550.
OSTATNIE nowe mieszkanie 
43m2, gotowe do zamieszka-
nia, Kołobrzeska, 601-538-
010.
DWA mieszkania obok sie-
bie, 37m2 i 57m2 w budynku 
4 kondygnacyjnym, IIp, przy 
ul. Kołobrzeskiej, (89)5126-
188, 792-890-756.
SPRZEDAM mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia, ła-

zienka + garaż w budynku 
wolnostojącym, Bisztynek, 
600-056-941.
TANIO ! ! ! Dobre Miasto- 3 
pokoje, 70m2, balkon, piw-
nica, I piętro. Ekstra cena 
169.000zł, Dzwoń- 515-696-
137.
SPRZEDAM mieszkanie 
w kamienicy w Szczytnie, 
136m2, I piętro, lb zamienię 
2 mniejsze. Tel. 504-945-778.
DOM 137m2 w Dobrym 
Mieście, podpiwniczony, pię-
trowy  pokoi, 2 kuchnie, 2 ła-
zienki, budynek gospodarczy, 
działka 560m2, 606-333-981.

USŁUGI
 
KOWALSTWO ARTY-
STYCZNE ba lus t rady, 
bramy, furtki, balkony, ławki, 
huśtawki, łóżka, ozdobne za-
daszenia, 503-818-114.
CYKLINOWANIE bezpy-
łowe podłogi+ schody 507-
306-262.
CYKLINOWANIE bezpy-
łowe, 502-472-522.
DOCIEPLANIA, adaptacja 
poddaszy, wykończeniówka 
501-536-979.

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

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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19 punktów na koncie i trze-
cie miejsce, to dorobek War-
mii Traveland Olsztyn na pół-
metku rozgrywek. Z jednej 
strony można powiedzieć, że 
jest to całkiem dobry wynik, 
ale z drugiej na pewno pozo-
staje spory niedosyt. Olsztynia-
nie przed sezonem byli uważani 
za jednego z faworytów roz-
grywek. W poprzednim sezonie 
byli bardzo blisko zajęcia pierw-
szego miejsca, ale na finiszu roz-
grywek złapali małą zadyszkę 
i ostatecznie to zespół z Elbląga 
okazał się lepszy.
Ten sezon w wykonaniu olsz-
tyńskich szczypiornistów jest 
bardzo nierówny. Często na-
wet podczas jednego meczu 
widzieliśmy dwie twarze olsz-
tyńskiej drużyny. Potrafili oni 
zagrać bardzo słabą połowę, 

żeby w drugiej grać już znacz-
nie lepiej. Często mieli pro-
blemy z odpowiednim wejściem 
w mecz i potrzebowali sporo 
czasu, aby wskoczyć na swój 
normalny poziom m.in. z tego 
powodu zremisowali ze Stalą 
Gorzów i przegrali z Nielbą 
Wągrowiec. 
Warmia w tej rundzie doznała 
łącznie trzech porażek. Oprócz 
wspomnianej porażki z Nie-
lbą, warmiacy przegrali także ze 
Spójnią Gdynia i MKS Wie-
luń. Ta pierwsza porażka była 
jeszcze do przyjęcia, ponieważ 
zespół z Gdyni jest jednym z fa-
worytów całych rozgrywek, na-
tomiast porażka na własnym 
parkiecie z Wieluniem była już 
sporym zaskoczeniem. Uspra-
wiedliwieniem dla olsztynian na 
pewno jest fakt, że w tym spo-

tkaniu wielu zawodników było 
kontuzjowanych.
I to właśnie kontuzje są zmorą 
klubu w tym sezonie. Praktycz-

nie w żadnym meczu tego se-
zonu trener Giennadij Ka-
mielin nie mógł skorzystać ze 
wszystkich swoich zawodni-
ków. Kontuzjowani byli m.in. 
Michał Krawczyk i Karol 

Królik, czy podstawowi zawod-
nicy, a teraz do tego grona dołą-
czył najlepszy strzelec drużyny 
Marcin Malewski. Te wszyst-

kie kontuzje bardzo utrudniały 
trenerowi ustawianie składu.
Trzeba powiedzieć, że najmoc-
niejszym punktem olsztyńskiej 
drużyny byli rozgrywający. Bar-
dzo dobrze grali Marcin Ma-

lewski, Tomek Fugiel, czy Ka-
rol Królik. Rzucali oni sporo 
bramek i byli zdecydowanymi 
liderami swojej drużyny. Do 

nich za tą pierwszą rundę nie 
można mieć żadnych pretensji. 
Zresztą myślę, że do żadnego 
z zawodników nie można mieć 
pretensji.
Zarząd postawił przed zespo-

łem cel, jakim jest zajęcie pią-
tego miejsca na koniec sezonu 
i jak na razie zawodnicy go speł-
niają. Klub ogólnie ma bardzo 
małe wsparcie ze strony mia-
sta, a to też nie wpływa dobrze 
na morale zawodników. Jednak 
sprawy finansowe klubu, to opo-
wieść na inny czas. Sami zawod-
nicy zdają sobie sprawę z tego, 
że stać ich na więcej. Wydaje się, 
że miejsce w pierwszej trójce na 
zakończenie sezonu jest spokoj-
nie do osiągnięcia.
Warmia ostatni swój tegoroczny 
mecz rozegrała w Białymstoku, 
gdzie zmierzyła się w 1/16 Pu-
charu Polski z tamtejszym Be-
stiosem. Proszę sobie wyobra-
zić, że olsztynianie rozegrali 
cały mecz bez żadnej zmiany, 
ponieważ do gry zdolnych było 
tylko siedmiu graczy. Pomimo 
tych kłopotów Warmia wygrała 
to spotkanie z drugoligowcem, 
22:27 i awansowała do kolejnej 
rundy rozgrywek.
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Trener Warmii Olsztyn, Marcin 
Przybyliński.
 „Oczywiście lubię święta, jest 
to czas gdzie mogę wspólnie 
z najbliższą rodziną się spotkać 
i porozmawiać na wszystkie te-
maty, oczywiście nie zabraknie 
tematów o piłce nożnej. Jest to 
czas na który czekam, ponieważ 
przy dzisiejszym tempie życia 
brakuje czasu na życie rodzinne. 
Jest to również czas na nałado-
wanie energii na nowy rok. Je-
śli chodzi o tradycje to oczywi-
ście, że musi być 12 potraw, jest 
modlitwa przed posiłkiem, a po 
wieczerzy wigilijnej śpiewamy 
wspólnie kolędy. Zawsze ktoś 
z rodziny przebiera się za świę-
tego Mikołaja, wtedy jest nie-
zły ubaw. W miarę możliwości 
idziemy wspólnie na Pasterkę”. 
Również rodzinnie święta spę-
dza, były siatkarz AZS-u UWM 
Olsztyn, a teraz trener UKS 
Chemik Olsztyn, Maciej Do-
browolski.
 „Święta Bożego Narodzenia 
od zawsze, niezależnie od miej-

sca, gdzie mieszkaliśmy spę-
dzamy rodzinnie. Od czasu po-
wrotu do Olsztyna sytuacja jest 

o tyle korzystniejsza, że jeste-
śmy na miejscu i nie musimy 
pomiędzy meczami podróżować 

godzinami, żeby zasiąść przy 
rodzinnym stole. Tradycje oczy-
wiście staramy się kultywować 
i przekazywać kolejnemu po-
koleniu. Lubię czas Świąt, cho-
ciaż czas przygotowań to jedno 
wielkie „wariactwo”. Dopiero 
zasiadając do wigilijnej wiecze-
rzy czujemy, że emocje opadają 
i jest czas na odizolowanie się 
od spraw codziennych i spędze-
nie miłych chwil z najbliższymi. 
Od rozmów o sporcie nie da się 
uciec chociaż szczerze przy-
znam, ze zawsze starałem się 
ich unikać. Teraz po zakończe-
niu aktywnej przygody jako za-
wodnik lubię porozmawiać na 
tematy sportowe.”
Maciej Dobrowolski powie-
dział nam także o tym, czym 
jest dołączenie do sztabu szko-
leniowego reprezentacji Polski 
kadetek. -„Nie traktuję moż-
liwości dołączenia do sztabu 
Reprezentacji Polski Kade-
tek w kategoriach prezentu 
tylko jako wyróżnienie i moż-
liwość dalszego rozwoju. Cie-
szę się, że będę mógł zobaczyć 
jak pracuje trener Wagner z ka-
detkami i porównać to zarówno 
do mojej pracy jak i do wcze-
śniejszej współpracy z trenerem 

Wagnerem, gdy był moim szko-
leniowcem w Plus Lidze. Farcie 
Kielce”. 
O swoich świętach opowiedział 
nam także Marcin Malewski, 
piłkarz ręczny, a także drugi tre-
ner Warmii Traveland Olsztyn.
„Święta spędzę w gronie ro-
dzinnym. Zazwyczaj u rodzi-
ców jednych, a później przeno-
simy się do drugich rodziców. 
Dzieci są szczęśliwe, bo 2 razy 
znajdują prezenty pod choinką. 
Można powiedzieć, że kolędu-
jemy. Potraw jest dużo. Dzie-
limy się opłatkiem i śpiewamy 
kolędy, żeby dostać prezent, 
który przyniósł Mikołaj, trzeba 
zaśpiewać kolędę, albo powie-
dzieć wierszyk. Dzieci czekają 
na północ, bo wtedy pies Afra 
ma mówić ludzkim głosem. Lu-
bię świąteczną atmosferę. Za-
wsze z moją starszą córką sami 
idziemy kupić choinkę, a póź-
niej wszyscy w domu ją ubie-
ramy. Julia i Kaja ( córki) robią 
łańcuchy i przystrajają choinkę. 
Oczywiście rozmowy o spo-
rcie się zdarzają, albo wręcz do-
minują. Piłka ręczna jest czę-
ścią naszego życia więc dużo 
rozmawiamy o sporcie. Wigi-
lię klubową w tym roku mieli-
śmy w karczmie Warmińskiej. 
Sponsorzy przygotowują paczki 
świąteczne. Dzielimy się opłat-
kiem, rozmawiamy. Robimy 
też wigilię drużynową, na któ-
rej wręczamy sobie prezenty. 

Wcześniej losujemy kto komu 
robi prezent. Jest to zabawne, bo 
prezenty są różne.”
Adam Łopatko, trener Stomilu 
Olsztyn, nawet w święta w pełni 
nie odpoczywa od pracy.
„Święta spędzę rodzinnie, u sie-
bie w Dobrym Mieście i przede 
wszystkim będzie to czas nasta-
wiony na odpoczynek. Ogólnie 
w wigilię odwiedzimy mój dom 
rodzinny, jak i żony, dlatego za-
pewne nie uda nam się spróbo-
wać wszystkich potraw. Ogól-
nie jestem pracoholikiem, więc 
trudno mi jest porzucić pracę. 
W drugi dzień świąt idę zazwy-
czaj pobiegać, ponieważ po tym 
jedzeniu świątecznym, wia-
domo człowiek przybiera tro-
chę, a gdzieś tam zawsze znaj-
dzie się jakaś papierkowa praca 
do zrobienia. W dzień odpo-
czywam, a wieczorem staram 
się jednak trochę popracować. 
Rozmowy o sporcie podczas 
świąt oczywiście się pojawiają, 
ponieważ mój teść jest kibicem 
Stomilu, dlatego pyta się o to, 
co słychać w klubie. Żona za-
zwyczaj stara się tonować na-
stroje i chce, żeby rozmowa po-
szła w inną stronę, ale wiadomo, 
że tych rozmów się nie uniknie. 
W klubie mieliśmy także taką 
wigilię klubową. Spotkaliśmy 
się z zawodnikami, życzyliśmy 
sobie wesołych świąt i chłopcy 
rozjechali się do domu”.
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Święta Bożego Narodzenia, to czas odpoczynku i spotkań z rodziną. Jak 
spędzają święta trenerzy olsztyńskich drużyn, czy podczas świąt zapo-
minają o sporcie? 

Od tematów sportowych nie da 
się uciec nawet w święta

W pierwszej lidze piłki ręcznej w Polsce za-
kończyła się właśnie pierwsza runda. Olsztyń-
scy szczypiorniści zajmują po tej fazie trzecie 
miejsce.

Warmia Traveland Olsztyn zakończyła pierwszą 
rundę rozgrywek. Czas na podsumowanie

Warmia w tej rundzie doznała łącznie trzech porażek

Marcin Malewski z żoną i córkami
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Mecz z Czarnymi Radom, był 
kolejnym z serii bardzo waż-
nych spotkań, ponieważ Czarni 
są jednym z bezpośrednich ry-
wali w walce o jak najwyższe 
miejsce po fazie zasadniczej. 
Mecz rozpoczął się bardzo do-
brze dla gości z Radomia, któ-
rzy przede wszystkim dzięki 
kapitalnej zagrywce wybijali 
olsztynian z uderzenia.
Radomianie grali także bar-
dzo dobrze w obronie. Podbi-
jali większość ataków olsztyń-
skich siatkarzy, a także grali 
bardzo skutecznie na kontrach. 
Olsztynianie wyglądali na tro-
chę zaskoczonych, aż tak dobrą 
postawą rywali i nie mieli po-
mysłu, jak im się przeciwstawić. 
Goście całkowicie kontrolowali 
tego pierwszego seta i bardzo 
pewnie go wygrali.
Od drugiej partii rozpoczął się 

koncert gry olsztyńskich siat-
karzy. Bardzo dobrą zmianę 
dał młody Jakub Kochanow-
ski, który zastąpił Daniela Pliń-
skiego. Olsztyński młokos bar-
dzo dobrze grał blokiem, a także 

dołożył świetną zagrywkę. To 
właśnie zagrywka była kluczo-
wym elementem. Olsztynia-
nom udało się odrzucić rywali 
od siatki i dzięki temu mogli 
skutecznie blokować. Bartło-

miej Bołądz, atakujący drużyny 
z Radomia, który zazwyczaj jest 
najlepiej punktującym zawodni-
kiem swojej drużyny, tym razem 

został szybko zdjęty z boiska, 
ponieważ nie mógł przebić się 
przez blok olsztyńskiej drużyny.
W ataku praktycznie bezbłędny 
był Wojtek Włodarczyk, który 
również w przyjęciu radził sobie 

całkiem dobrze. Trzeba przy-
znać, że w porównaniu z pierw-
szym setem, także przyjęcie 
zagrywki było w olsztyńskiej 
drużynie znacznie lepsze, a to 
ułatwiało pracę Pawłowi Wo-
ickiemu, który wręcz bawił się 
z blokiem rywali. Olsztynianie 
dwie kolejne partie wygrali od-
powiednio 25:16 i 25:20.
Czwartego seta olsztyńscy siat-
karze również rozpoczęli bardzo 
dobrze i już na samym początku 
odskoczyli swoim rywalom. 
W tej partii genialnie grał Ja-
kub Kochanowski, który na 
siatce w niektórych momentach 
był wręcz nie do przejścia. Za-
liczył w całym meczu cztery 
punktowe bloki, a do tego do-

łożył trzy asy serwisowe. Osta-
tecznie Indykpol AZS Olsztyn 
wygrał czwartą partię 25:15, 
a cały mecz 3:1.
Podsumowując, warto powie-
dzieć, że mecz mógł podobać 
się kibicom. Było wiele długich 
ciekawych akcji, kapitalnych 
ataków i spektakularnych blo-
ków. Ten mecz pokazał, jak nie-
samowitą siłą dysponuje AZS. 
W poprzednim meczu w ataku 
prym wiódł Olek Śliwka, 
w tym spotkaniu, liderem był 
Wojciech Włodarczyk. Na 
boisku pojawia się Jakub Ko-
chanowski i jest kluczowym 
zawodnikiem spotkania. W dru-
żynie siła. Olsztyńscy siatka-
rze pokazują, w każdym kolej-
nym meczu, że jest między nimi 
„chemia”. Atmosfera w dru-
żynie jest znakomita, a dzięki 
temu dużo łatwiej osiągać lep-
sze rezultaty.
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W ostatnim meczu pierwszej rundy rozgrywek Plus Ligi, Indykpol AZS 
Olsztyn pokonał Cerrad Czarnych Radom. Olsztynianie źle rozpoczęli 
ten mecz, ale później już tyko oni rządzili na parkiecie.

Efektowne zwycięstwo Indykpolu AZS 
Olsztyn na zakończenie rundy

REKLAMA
NIedobry poczatek meczu, ale koniec  znakomity


