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Razem czy osobno? 
Trudne negocjacje w sprawie połączenia szpitali

Str.3
Prof.  Wojciech Maksymowicz, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektor Szpitala Miejskiego w Olsztynie

Komentarz 
z ulicy Wiejskiej

Sąsiedzkie relacje 

Andrzej Maciejewski, 
poseł na Sejm VIII kadencji, 
Klub Poselski Kukiz’15

Szpital dziecięcy w Olsztynie 
przejdzie gruntowną rozbudowę

Powstanie przedszkole 
specjalne
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W lutym tego roku do prezydenta 
Olsztyna Piotra Grzymowicza zo-
stał złożony apel (FRO, SARP, 
SPAK, FAN, Rada Osiedla Grun-
waldzkiego) o przeprowadzenie 
otwartego konkursu architekto-
nicznego na projekt przebudowy 
targowiska oraz zagospodarowa-
nia całego terenu, znajdującego 
się między ulicami Grunwaldzką 
i Szarych Szeregów. Niestety, pre-
zydent odmówił. Pozostał projekt, 
który zgodnie z wytycznymi ZDZiT 
jest ograniczony do hal targowych 
z dużym parkingiem, bez pomysłu 
i planu na całą przestrzeń, która 
mogłaby służyć mieszkańcom każ-
dego dnia – tak całą sprawę komen-
tuje stowarzyszenie Forum Roz-
woju Olsztyna.
Stowarzyszenie twierdzi, że zamó-
wiono projekt ograniczony tylko 
do fragmentu części targowej z po-
minięciem całego otoczenia. Plany 
powinny natomiast uwzględniać 
wszystkie elementy tego terenu, 
a więc: targowisko, pumptrack, 
układ przystanków, powiązanie ze 
Starym Miastem i Dworcem Za-
chodnim. Zwrócono również uwagę 

na to, że cały proces decyzyjny nie 
uwzględniał oczekiwań mieszkań-
ców oraz sprzedawców, nie przewi-
dziano jakiejkolwiek formy party-
cypacji społecznej.
Warto także przypomnieć, że wła-
dze miast zleciły wykonanie pro-
jektu nowego targowiska znanemu 
olsztyńskiemu architektowi To-
maszowi Lelli, który zaplanował, 
że targowisko ma przybrać biało-
-czarne barwy. Najwięcej kontro-
wersji wywołał jednak parking, 
a w zasadzie jego wielkość. Parking 
ma zajmować więcej miejsca niż 
samo targowisko. 
Prezydent Olsztyna, Piotr Grzy-

mowicz, odrzucił pomysł stowa-
rzyszeń odnośnie przeprowadze-
nia otwartego konkursu, pomimo 
tego, iż nawet olsztyńscy radni in-
terweniowali w tej sprawie. Jako 
powód prezydent Olsztyna po-

dał brak czasu, gdyż pojawiła się 
szansa, żeby otrzymać dofinanso-
wanie na ten cel z konkursu „Mój 
rynek”. Wniosek o dofinansowanie 
przebudowy targowiska miejskiego 
ramach programy „Mój rynek” tra-

fił do Urzędu Marszałkow-
skiego, zgodnie z wybra-
nym przez ZDZiT projektem 
i czeka w tej chwili na rozpa-
trzenie.
Wygląda na to, że zostanie 
zrealizowany projekt, któ-
rego założenia nie wypływają 
z oczekiwań mieszkańców 
i sprzedawców oraz który nie 
wykorzystuje całego poten-
cjału przestrzeni między uli-
cami Grunwaldzką i Szarych 
Szeregów. Powstanie także 
parking ze znacznie mniejszą 
niż dziś przestrzenią targową 
– dodaje FRO.
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Kara nawet 12 lat pozbawie-
nia wolności grozi mieszkań-
cowi miasta podejrzanemu 
o rozbój w jednym ze skle-
pów spożywczych. Zamasko-
wany mężczyzna krzycząc "to 
jest napad!" zażądał od eks-
pedientek wydania pieniędzy. 
Po niespełna godzinie 34-latek 
został zatrzymany. Podczas 
przeszukania policjanci zna-
leźli przy mieszkańcu miasta 
skradzione pieniądze. Pijany 
napastnik trafił do policyj-
nego aresztu.

Do zdarzenia doszło w nocy 
z 30 na 31 sierpnia br. Kilka-
naście minut przed północą za-
maskowany mężczyzna, z poń-
czochą na głowie wszedł do 
jednego ze sklepów spożyw-
czych na terenie miasta i zażą-
dał od ekspedientek wydania 
pieniędzy. Kiedy napastnik je 
dostał, oddalił się w nieznanym 
kierunku. Powiadomieni przez 
sprzedawczynie funkcjonariu-
sze natychmiast ruszyli za nim 
w pościg. Po niespełna godzi-
nie 34-latek został zatrzymany. 
Podczas przeszukania odzieży 
34-latka mundurowi znależli 
skradzione ze sklepu pieniądze. 
Pijany mieszkaniec miasta trafił 
do policyjnego aresztu. W toku 
dalszych czynności funkcjona-
riusze ustalili, że 34-latek jest 
podejrzewany o inne przestęp-
stwa, m.in. kradzież telefonu, 
karty bankomatowej, portfeli 
z zawartością pieniedzy oraz 
posługiwania się skradzioną 
kartą bankomatową. Mężczyzna 
przyznał się do zarzucanych mu 
czynów.

(mk/rj)

LIDZBARK WARM.: 
NAPADŁ NA SKLEP 
I ZAŻĄDAŁ PIENIĘDZY. 
TEJ SAMEJ NOCY 
TRAFIŁ DO ARESZTU
POLICYJNEGO 

Jakiś czas temu Wojewódzki 
Konserwator Zabytków odmó-
wił wszczęcia procedury wpisa-
nia dworca w Olsztynie do rejestru 
zabytków. Wydawało się wtedy, 
że pomysł upadł. Stowarzysze-
nia, które wnioskowały o ochronę 
dworca, złożyły jednak odwołanie 
w tej sprawie, które przyniosło osta-
tecznie zamierzony skutek. 
Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego uchylił w całości decy-
zję Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i zlecił przeprowadze-
nie postępowania, które wykaże, 
czy dworzec rzeczywiście spełnia 
ustawowe kryteria zabytku. Sprawa 
odbiła się w Olsztynie szerokim 
echem. 
Warto się zastanowić, czy PKP 
jako właściciel Dworca Głównego, 
może mieć wpływ na decyzję kon-
serwatora – właściciel nie może nie 
zgodzić się, żeby dworzec był zabyt-
kiem, jeśli konserwator podejmie 
taką decyzję. Oczywiście w trakcie 
postepowania na pewno poszcze-
gólne strony będą zajmować różne 

stanowiska, w mniej lub 
bardziej formalny sposób. 
Jeżeli chodzi o nas, Mini-
sterstwo uznało, że stowa-
rzyszenia udowodniły, że 
mogą występować w poste-
powaniu na prawach stron. 
To oczywiście nie przesą-
dza, że stron nie może być 
więcej – powiedział Jerzy 
Gozdek z Forum Rozwoju 
Olsztyna.
Jerzy Gozdek dodał również, że ta-
kie postępowanie może trochę po-
trwać – konserwator będzie zasię-
gał opinii niezależnych ekspertów 
z dziedziny architektury, właśnie ze 
względu na to, żeby uchronić się 
przed oskarżeniami o stronniczość. 
Postępowanie może potrwać kilka 
miesięcy, a nawet dłużej.
Co status zabytku oznaczałby dla 
przyszłości Dworca Głównego 
w Olsztynie? – Kiedy budynek jest 
zabytkiem rejestrowym, to na jego 
właścicielu ciążą pewne obowiązki, 
jak chociażby obowiązek dba-
nia o ten budynek. Można zgodnie 

z prawem domagać się, żeby budy-
nek został odświeżony. Tym samym 
będzie można wrócić do rozmów 
o tym, jak zmodernizować budynek 
dworca i przestrzeń wokół niego. 
Dotychczas planowano, że powsta-
nie tam centrum handlowe z częścią 
dworcową, jednak na razie z tych 
planów nic nie wynikło i prawdopo-
dobnie nie wyniknie – tak skomen-
tował Bartłomiej Biedziuk z Fo-
rum Rozwoju Olsztyna.
Cóż, każdy widzi, jaki jest stan 
olsztyńskiego dworca. To miejsce, 
które powinno być chlubą Olsztyna, 
ponieważ codziennie odwiedzają je 

tysiące osób. Olsztyn jest miejscem, 
w którym wiele osób przesiada się 
i zmierza w dalszą podróż, ale także 
sporo podróżnych to właśnie Olsz-
tyn wybiera jako cel podróży. Po-
winno się zatem zrobić wszystko, 
żeby osoby mogły w godnych wa-
runkach oczekiwać na swój pociąg 
lub autobus.

Należy podkreślić, że zaletą obec-
nego dworca jest to, że jest zintegro-
wany, obsługuje zarówno kolej, jak 
i autobusy lokalne i dalekobieżne. 
Dzięki temu (oczywiście po rozsąd-
nym remoncie) jest w stanie zapew-
nić znacznie wygodniejsze prze-
siadki niż dwa osobne dworce, które 
planują PKP i Retail Provider.
Dworzec Zachodni w Olsztynie, 
który jeszcze jakiś czas temu wręcz 
odstraszał, teraz wygląda bardzo do-
brze – jest funkcjonalny i sprawia, że 
oczekiwanie na pociąg staje się przy-
jemniejsze. Czy z Dworcem Głów-
nym nie może być podobnie? Oczy-

wiście, że może. Wiadomo, że środki 
przeznaczone na renowacje, muszą 
być dużo wyższe niż w przypadku 
Dworca Zachodniego, ale jest to in-
westycja, która na pewno się zwróci. 
– Oczywiście nie uważamy, że dwo-
rzec należy zakonserwować w obec-
nym, opłakanym stanie. Potrzebny 
jest gruntowny remont, który przy-

stosuje dworzec do współ-
czesnych standardów, pod-
kreśli świetną architekturę 
i przywróci budynkowi re-
prezentacyjny charakter. 
Uznanie go za zabytek nie 
oznacza, że PKP straci pie-
niądze na jego remont. Je-
żeli PKP jest zdecydowane 
na inwestycję w Olsztynie, 
to nadal będzie ją mogło 
przeprowadzić, przywraca-
jąc blask obecnemu gma-
chowi, a nie budując nowy. 

– dodaje Jerzy Gozdek.
Wbrew pozorom status zabytku nie 
przekreśla szans na głęboką moder-
nizację, chociaż oczywiście jej za-
kres zależy od treści wpisu do re-
jestru. Stowarzyszenia FRO, SKZ 
i SARP zabiegają o to, żeby objąć 
ochroną przede wszystkim bryłę 
budynku i niektóre elementy wnę-
trza, takie jak mozaiki, a jedno-
cześnie umożliwić na przykład 
budowę wewnątrz schodów rucho-
mych i wind, żeby pierwsze piętro 
dworca, obecnie puste, znów mogło 
być wykorzystywane. 
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Sprawa olsztyńskiego Dworca Głównego ciągnie się już bardzo długo. Wydaje się 
jednak, że teraz wszystko zmierza w dobrym kierunku. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński wszczął postępowanie, które ma sprawdzić, czy dworzec 
spełnia kryteria zabytku.

Dworzec Główny w Olsztynie 
może zostać zabytkiem

Targowisko miejskie w Olsztynie czeka gruntowna przebudowa. Pod koniec przy-
szłego roku została wykonana wizualizacja i projekt nowego targowiska. Olsztyńskie 
stowarzyszenia są jednak zdania, że projekt nie jest odpowiednio dopracowany.

Co dalej z targowiskiem w Olsztynie?

Wizualizacja Dworca Głównego po ewentualnym remoncie

Wizualizacja targowiska po przebudowie
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Trzeba przyznać, że wystąpie-
nia wywołały sporą dyskusję. 
Radni mieli sporo pytań, do-
tyczących planowanego pro-
jektu. Wojciech Maksymo-
wicz przygotował projekt, który 
przedstawia możliwość przy-
łączenia Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Olsztynie do 
Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego. Dwa miesiące temu 
Senat Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego przegłosował 
decyzję, że pora podjąć dzia-
łania w celu połączenia tych 
dwóch szpitali.
Jeżeli chodzi o sfinansowanie 
tego projektu, to obecnie w ra-
mach budżetu państwa są reali-
zowane programy wieloletnie, 
dzięki którym można ubiegać 
się o ogromne pieniądze z mi-
nisterstwa. Obecnie tylko cztery 
uczelnie w Polsce mogą starać 
się o środki i UWM znajduje 
się wśród tych uczelni. Mowa 
o kwocie od 350 do 500 mi-
lionów złotych, z tym, że o te 
środki ubiegać się może wyłącz-
nie uniwersytet, dlatego Profe-

sorowi Maksymowiczowi tak 
bardzo zależy na połączeniu 
dwóch szpitali.
Budowa połączonego szpitala 
miałaby wyglądać następująco:
• Oddziały szpitalne (14 od-

działów ze szpitala Miej-
skiego + 4 oddziały ze 
Szpitala Chorób Płuc = 18 od-
działów) 24 tys. m2 x 8 tys. 
zł = 192 mln +Psychiatria + 
Choroby Zakaźne (+8 tys. m 
x 8 tys. zł = 64 mln)

• Laboratoria i pracownie dia-

gnostyczne = 2 tys. m2 x 7 tys. 
zł = 14 mln zł

• Poradnie – 3 tys. m2 x 6 tys. 
m2 – 8 mln

• Parking piętrowy – 3 tys. m2 x 
4 tys. zł = 12 mln zł

• Drogi i zagospodarowanie te-
renu = ok. 16 mln zł

• SUMA 242 mln. (+64 mln zł)
Pojawił się jednak spory pro-
blem, ponieważ, jak wiadomo, 
Szpital Miejski w Olsztynie jest 
własnością miasta i to właśnie 
radni miejscy musieliby podjąć 

decyzję dotyczącą połączenia. 
Jeżeli do połączenia by doszło, 
to radni straciliby jakąkolwiek 
kontrolę nad szpitalem – szpital 

powstały z połączenia szpitala 
miejskiego i uniwersyteckiego 
stałby się własnością Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego.
Dyrektor Szpitala Miejskiego 
w Olsztynie Joanna Szyman-
kiewicz-Czużdaniuk zwróciła 
się bezpośrednio do radnych 
– w tym momencie miasto ma 
wpływ na wszystko. To państwo 
jako radni kształtują politykę 
zdrowotną. Co się stanie, jak 
oddacie ten szpital? Nie będzie-
cie mieli już żadnego wpływu na 

to, co się dzieje w tym szpitalu. 
Wszystko przejmie uniwersytet. 
Przez wiele lat państwo poma-
gali mi w remoncie tego szpi-
tala, na który zostało przezna-
czone sporo pieniędzy. Szpital 
jest bardzo przyjazny pacjentom 
i oni bardzo to wszystko doce-
niają. Jeszcze raz mówię, niech 
powstanie nowy szpital uniwer-
sytecki, ale szpital miejski niech 
zostanie na swoim miejscu.
Radni na sesji nie mogli zna-
leźć konsensusu. Pierwszą kwe-
stią sporną okazało się świad-
czenie usług zdrowotnych 
w nocy i święta. Dyrektor Szpi-
tala Miejskiego twierdzi, że po 
ewentualnym połączeniu obu 
szpitali, nie będzie możliwości, 
żeby nowy szpital świadczył ta-
kie usługi, ponieważ tak prze-
widuje ustawa. Jedynie Szpi-
tal Wojewódzki w Olsztynie 
mógłby świadczyć pomoc zdro-
wotną w nocy i dni świąteczne.
Inne zdanie na ten temat ma jed-
nak Wojciech Maksymowicz, 
który tłumaczył, że owszem 
w ustawie nie jest zawarte, że 
szpital uniwersytecki musi takie 
usługi świadczyć, ale jeżeli taki 
szpital będzie z własnej inicja-
tywy chciał to robić, to nie bę-
dzie z tym żadnego problemu.
Druga ważna kwestia dotyczyła 

także obecnej współpracy po-
między oboma szpitalami. Dy-
rektor Joanna Szymankie-
wicz-Czużdaniuk twierdzi, że 
przez osiem lat szpital miejski 
nie otrzymał z uczelni ani zło-
tówki, a także nie dostał żad-
nego sprzętu, więc tej współ-
pracy praktycznie nie ma.
– Uniwersytet zgodnie z podpi-
saną umową regularnie płaci 
szpitalowi za tzw. prowadzenie za-
jęć. Szczegółów teraz nie powiem, 
ale jest to na pewno około 100 ty-
sięcy złotych rocznie –kontruje 
Wojciech Maksymowicz.
Nie jest jednak tajemnicą, że 
Szpital Miejski w Olsztynie co-
rocznie generuje straty. W tym 
roku straty wyniosą około 3 mi-
lionów złotych. Szpital uniwer-
sytecki od pewnego czasu przy-
nosi natomiast zyski, dlatego to 
ewentualne połączenie szpitali 
miałoby sprawić, że budżet mia-
sta w pewnym stopniu zostałby 
odciążony.
Cóż, jak widać kontrowersji, 
wobec tego projektu jest wiele. 
Rozmowy z pewnością będą się 
jeszcze toczyć. Z jednej strony 
trudno przejść obojętnie obok 
tego, że uniwersytet mógłby 
z ministerstwa otrzymać ponad 
300 milionów złotych na bu-
dowę szpitala, ponieważ taka 
okazja może się już nie powtó-
rzyć. Z drugiej strony jednak 
miasto nie miałoby już swojego 
szpitala, a to też generuje pewne 
problemy. Wszystko teraz w rę-
kach radnych. raf

Podczas XXXIX Sesji Rady Miasta Olsztyn doszło do wystąpienia Prorektora Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. zadań uczelni medycznej Wojciecha 
Maksymowicza, a także Joanny Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektora Szpi-
tala Miejskiego w Olsztynie. Wystąpienia dotyczyły wniosku o połączenie Szpitala 
Miejskiego ze Szpitalem Uniwersyteckim w Olsztynie.

Czy dojdzie do połączenia Szpitala Miejskiego 
w Olsztynie ze Szpitalem Uniwersyteckim?

-To zupełnie nowe otwarcie i mi-
lowy krok w rozwoju szpitala. 
Pierwszy krok wykonaliśmy 
w 2012 roku, kiedy oddaliśmy 
do użytku jedną zmodernizo-
waną część, a teraz druga cześć 
szpitala będzie również zmoder-
nizowana. Jest to ogromny krok 
do przodu, który sprawi, że bę-
dziemy mogli hospitalizować 
większą liczbę pacjentów w dużo 
lepszych warunkach – powie-
działa Krystyna Piskorz-Ogó-
rek, dyrektor Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie.
Projekt ma sprawić, że dostoso-
wana i doposażona zostanie in-
frastruktura czterech oddziałów:
Oddziału Intensywnej Terapii 
i Anestezjologii – zwiększenie 
liczby stanowisk intensywnej te-
rapii z dziewięciu do trzynastu.
Oddziału Pediatrycznego IV dla 
dzieci do 3. roku życia w struk-

turze izolacyjnej, tzn. izolatki 
wyposażone w śluzę, salę i ła-
zienkę.
Oddziału Pediatrycznego V 

Chorób Zakaźnych wraz z od-
cinkiem wyposażonym w boksy 
Meltzera do leczenia wysoce 
zakaźnych chorób u dzieci.

Oddział Leczenia Chorób 
Układu Kostno-Stawowo-Mię-
śniowego w zakresie Ortopedii 
i w zakresie Reumatologii (po-
łączenie dwóch oddziałów).
-Przyświeca nam to, żeby w ca-
łym szpitalu były przyjazne wa-
runki hospitalizacji. Te cztery 

oddziały zostaną zmodernizo-
wane i bardzo się z tego powodu 
cieszymy. Jak za kilka lat zakoń-
czymy tę inwestycję, to oddamy 

najmłodszym mieszkańcom na-
szego województwa do użytko-
wania szpital z zupełnie innej 
bajki – dodała Krystyna Pi-
skorz-Ogórek.
Łączny koszt inwestycji powi-
nien zamknąć się w kwocie 19 
mln złotych, a dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego wyniesie około 
15 mln złotych. Środki z bu-
dżetu województwa to ponad 
2 mln złotych, a wkład wła-
sny szpitala to 1,6 mln złotych. 
Przebudowa ma rozpocząć się 
na przełomie 2017 i 2018 roku, 
a zakończenie planowane jest 
na połowę 2020 roku.
-Jest to jedyny tak ważny szpi-
tal w naszym regionie, ponie-
waż pomaga pacjentom tak 
bliskim naszym sercom, czyli 
dzieciom. Jeżeli ten szpital ma 
swoją strategię, ma założenia 
długofalowe, to potrzebne są 
na to pieniądze. Gratuluję ser-
decznie Pani Dyrektor i wszyst-
kim, którzy byli zaangażowani 
w pisanie tego projektu, ponie-
waż wymogi unijne nie są łatwe, 
ale jak widać potrafimy dobrze 
się przygotować i pozyskać pie-
niądze – podsumował Gustaw 

Marek Brzezin, Marszałek 
Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego. raf

Podpisano umowę, na mocy której Szpital Dziecięcy w Olsztynie otrzyma 15 mi-
lionów dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na doposażanie 
i rozbudowę czterech oddziałów.

Szpital dziecięcy w Olsztynie 
przejdzie gruntowną rozbudowę

Od lewej. Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego, Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Nowo oddana część Szpitala Uniwersyteckiego
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Utarło się przekonanie, że pań-
stwa takie jak Niemcy i Fran-
cja mogą pouczać inne kraje 
przeważnie z Europy Wschod-
niej o tym co jest dobre ,pożą-
dane i oczekiwane przez Eu-
ropę .W dodatku tym glosom 
wtóruje opozycja w Polsce, co 
jest swoistym kuriozalnym za-
chowaniem, bo pozwala na 
mieszanie się obcych państw 
w wewnętrzne sprawy pol-
skie. Polskie elity polityczne 
nie potrafią porozumieć się 
w tak zasadniczej sprawie jaką 
jest jednolite i spójne stanowi-

sko w sprawie polskich intere-
sów w polityce zagranicznej. 
Smutne jest to, że opozycja 
uważa, że im gorzej dla obec-
nego rządu, to tym lepiej dla 
niej samej. To wizerunkowa 
porażka opozycji, która po-
winna do spraw polskich pod-
chodzić z większą troską, 
niż złorzeczeniem dla rządu. 
Dzieje się tak dlatego po czę-
ści, że obecnie od wielu lat 
polskie kolejne rządy, obecny 
również, nie mają jasno spre-
cyzowanej polskiej polityki za-
granicznej, a co za tym idzie 

nie wiadomo jaki jest polski in-
teres narodowy i polska racja 
stanu. Biorąc pod uwagę, ko-
lejne pomysły zgłaszane przez 
rząd w polityce zagranicznej 
nie da się na ich podstawie ja-
sno i dokładnie sprecyzować 
o co nam jako Polakom i Pol-
sce chodzi na arenie polityki 
europejskiej. Przez ten fakt 
Polska ogromnie dużo traci 
w polityce zagranicznej, wzbu-
dzając histeryczne podejrzenia 
o chęć opuszczenia Unii Euro-
pejskiej.
Zgłoszona w ostatnim cza-

sie przez polski rząd sprawa 
uzyskania od Niemiec repara-
cji wojennych jest jak najbar-
dziej na miejscu. Skoro Fran-
cji udało się załatwić i uzyskać 
reparacje za pierwszą wojnę 
światową,t o dlaczego my Po-
lacy nie możemy uzyskać re-
paracji za drugą wojnę świa-
tową? Wszystkie państwa 

koalicyjne w czasie drugiej 
wojny zapomniały już, że po 
Jałcie i Poczdamie wepchnęły 
Polskę w ręce komunistów. To 
one później dofinansowywały 
Niemcy, które dzisiaj mają 
odwagę pouczać Polskę w jej 
sprawach wewnętrznych i poli-

tyki europejskiej. Można zatem 
zapytać w świetle faktów hi-
storycznych jakie mają do tego 
moralne prawo wobec tych Po-
lek i Polaków, którzy zostali 
zamordowani przez okupantów 
i tych, którym udało się prze-
żyć drugą wojnę światową?

NA CZASIE

Komentarz z ulicy Wiejskiej - Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz’15

Sąsiedzkie relacje 

Andrzej Maciejewski

Ostatnie wydarzenia związane z relacjami polsko-niemieckimi nie napawają 
optymizmem co do dalszych stosunków między naszymi państwami w najbliż-
szej przyszłości.

Od prawej Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki i wicekurator Wojciech Cybulski

Warmińsko-Mazurski Kura-
tor Oświaty, Krzysztof Marek 
Nowacki, a także wicekura-
tor Wojciech Cybulski, pod-
kreślają, że wdrażanie reformy 
edukacji przebiegło bardzo 
dobrze i wszystkie szkoły są 
w pełni przygotowane na nowy 
rok szkolny.
Przypomnijmy, że reforma edu-
kacji spowodowała przekształ-
canie 6-letnich szkół podstawo-
wych w 8-letnie, a zasadniczych 
szkół zawodowych w 2-letnie 
szkoły branżowe I stopnia; nie 
ma I klas w gimnazjach i jest 
nowa podstawa programowa 
w klasach I, IV i VII szkół pod-
stawowych oraz I klasach szkół 
branżowych.
Kurator, Krzysztof Marek No-
wacki podkreślał również, że 
nauczyciele do nowego roku 
szkolnego są bardzo dobrze 
przygotowani, ponieważ od-
było się wiele szkoleń odno-
śnie wprowadzonego, nowego 
programu nauczania. Finanso-
wanie tej reformy jest również 
zapewnione. Warto dodać, że 
sześciolatki zostały objęte pełną 
subwencją oświatową. Całko-
wite finansowanie wyniosło 1 
mld 400 mln złotych. Szkoły 
województwa warmińsko-ma-

zurskiego skorzystały również 
z tzw. rezerwy 04. Na całe wo-
jewództwo rozdysponowano 
kwotę 2 milionów złotych, 
która została podzielona na 60 

jednostek samorządu terytorial-
nego.
Kurator wspomniał także 
o nowym programie rządowym 
„Aktywna Tablica”- Adresatem 

tego programu są szkoły pod-
stawowe. Ze środków rządo-
wych szkoła uzyska 14 tysięcy 

złotych, natomiast 20 % do tej 
kwoty, jeżeli chce powinien do-
łożyć samorząd i jest to kwota 
3.5 tysiąca złotych. Przewidu-
jemy, że nawet kilkadziesiąt ty-

sięcy szkół w przeciągu 3 lat 
zaopatrzy się w to co my nazy-
wamy aktywną tablicą.

A jak wygląda sprawa ze 
zwolnieniami wśród nauczy-
cieli po reformie edukacji?
Pełne i dokładne dane będziemy 
mogli przekazać na przełomie paź-

dziernika i listopada, kiedy to 
dyrektorzy szkół wprowadzą do 
systemu informacji oświatowej 
szczegółowe informacje. Jednak 
my już na nasze potrzeby ten ry-
nek pracy monitorujemy od maja. 
Ogółem wychodzi nam, że bez 
pracy w województwie warmiń-
sko-mazurskim zostanie około 
0.5 % nauczycieli, czyli 130 osób. 
Wiadomo jednak, że dalej ten 
ruch kadrowy trwa, ale on może 
być tylko lepszy, ponieważ teraz 
w sierpniu już nie można zwolnić 
nauczyciela mianowanego. Jeżeli 
chodzi o te zwolnienia to wyni-
kają one głównie z niżu demogra-
ficznego – powiedział Wojciech 
Cybulski.
Wicekurator Wojciech Cyblu-
ski, twierdzi jednak, że reforma 
edukacji sprawiła, że etatów dla 
nauczycieli przybyło, a zwolnień 
jest mniej niż wcześniej- W ciągu 
najbliższych lat w skali kraju na-
stąpi wzrost zapotrzebowania na 
około 6 tysięcy etatów dla na-
uczycieli, jest to spowodowane 
tym, że powstaje więcej siód-
mych klas szkół podstawowych 
niż byłoby pierwszych klas gim-
nazjalnych. Jak widać tych eta-
tów przybywa i gdyby nie reforma 
edukacji, pewnie ten wskaźnik 
nauczycieli zwolnionych byłby 
znacznie większy. Zakładamy, że 
ten znikomy procent nauczycieli 
bez pracy będzie jeszcze mniejszy.
Warto także dodać, że nauczy-
ciele po wielu latach, w roku 
2018 dostaną podwyżkę. Ta 
podwyżka w ciągu najbliższych 
trzech lat ma wynieść 15 %.
W nowym roku szkolnym 
2017/18, naukę w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 
rozpoczęło około 230 tysięcy 
uczniów.

raf

4 września oficjalnie rozpoczął się rok szkolny 2017/18. Będzie to 
niezwykle trudny rok, zarówno dla nauczycieli, jak uczniów, ponieważ 
przeprowadzona została reforma edukacji.

Rozpoczął się nowy szkolny, stojący 
pod znakiem reformy edukacji
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Jak się zaopiekować dzieckiem 
cierpiącym na dysfunkcje roz-
wojowe? Jak mu pomóc, by 
możliwie szybko i skutecznie 
nauczyło się radzić sobie w co-
dziennym życiu? Gdzie znaleźć 
najlepszą opiekę? To pytania, 
które rodzicom dzieci z niepeł-
nosprawnościami spędzają sen 
z powiek. Odpowiedzią może 
się stać przedszkole, w którym 
rehabilitacja pójdzie w parze 
z nauką.
- Zauważamy tendencję zgła-
szania się do poradni psycholo-
giczno – pedagogicznych rodzi-
ców z coraz młodszymi dziećmi, 
wśród których coraz liczniej-
sza jest grupa dzieci ze sprzę-
żonymi i głębokimi deficytami 
rozwojowymi. Wczesne zanie-
dbanie edukacji ma konsekwen-
cje w dalszych latach dziecka. 
Jeśli powstaną i utrwalą się 
nieprawidłowe reakcje, później 
bardzo trudno je wyeliminować, 
a w konsekwencji może dojść do 
opóźnienia w procesie terapii 
i edukacji – mówi starosta olsz-
tyński Małgorzata Chyziak.
Część dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie wczesnego wspo-
magania rozwoju dwa razy 
w tygodniu korzysta z półgo-

dzinnych zajęć prowadzonych 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Żarde-
nikach. Rehabilitacja małych 
dzieci w tej formie wsparcia jest 
jednak niewystarczająca. Starsi 
uczniowie z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i znacznym 
oraz ze sprzężeniami kształcą 

się w szkole podstawowej, gim-
nazjum i szkole przysposabia-
jącej do pracy. Dzięki decyzji 
powiatowych radnych oraz po-
rozumieniu powiatu z gminą 
Jeziorany, do ich grona dołą-
czą młodsi koledzy. Od 1 wrze-
śnia ruszy tu bowiem pierwsze 
przedszkole specjalne. Będą 
mogły do niego uczęszczać 

dzieci w wieku od 3 do 6 roku 
życia, cierpiące z powodu nie-
pełnosprawności uniemożliwia-
jących im korzystanie z przed-
szkoli ogólnie dostępnych.

- Baza lokalowa oraz za-
soby kadrowe Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Żardenikach pozwalają 
na rozszerzenie oferty edukacyj-
nej. Placówka posiada specja-
listyczną, doświadczoną kadrę, 
która pozwoli na organizowa-
nie oddziaływań stymulujących, 
usprawniających i kompensu-

jących oraz przygotowujących 
dziecko do kolejnego szczebla 
edukacji. W ośrodku znajduje się 
wyposażenie, sprzęt i pomoce dy-
daktyczne gwarantujące edukację 
integralną, nastawioną na aktyw-
ność dzieci oraz stymulację zmy-
słów. Nowa forma wychowania 
przedszkolnego zapewni specja-
listyczną opiekę dzieciom, ale też 
da wsparcie ich rodzicom – tłu-
maczy starosta.
Nowe przedszkole ruszy już na 
początku września. – Zajęcia 
będą prowadzone przez 5 go-
dzin, od 9 do 14, w tym czasie za-
pewnimy dzieciom dwa posiłki. 
Grupy mają być maksymalnie 
5-osobowe. W codziennym planie 
znajdą się zajęcia rehabilitacyjne, 
logopedyczne i inne, dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb 
dziecka. Zajęcia będą prowadzić 
oligofrenopedagodzy, psycho-
log, terapeuta specjalizujący się 
w Integracji Sensorycznej – opo-
wiada Anna Chyżyńska, dyrek-
tor SOSW w Żardenikach.
Do przedszkola mogą uczęszczać 
dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym ze sprzężeniami, 
a także z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim ze sprzęże-
niami. Rodzice zainteresowani 
zapisem dziecka do powiato-
wej placówki powinni skontak-
tować się z sekretariatem SOSW 
(89 718 10 23).

mbm

W Żardenikach powstanie pierwsze na terenie powiatu olsztyńskiego 
przedszkole specjalne. Podczas ostatniej sesji radni powiatowi pod-
jęli uchwałę w sprawie utworzenia oddziału w tutejszym Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Powstanie przedszkole specjalneOlsztyn: Galeria Sowa 
(Zamkowa 2) zaprasza 14 
września o godz. 20:00 na 
koncert grupy Wicked Heads. 
Bilety w cenie 20 zł normalny 
i 15 zł ulgowy do nabycia 
w lokalu.
Bartoszyce: 7 września 
o godz. 18:00 w Bartoszyc-
kim Domu Kultury odbędzie 
się projekcja filmów krót-
kometrażowych w ramach 
Retrospekcja | WAMA Film 
Festival. Wstęp bezpłatny. 
Biskupiec: 9 września 
odbędą się dożynki gminne. 
Rozpoczęcie o godz. 14:00 
w amfiteatrze miejskim.
Dobre Miasto: 16 września 
od godz. 12:00 odbywać się 
będą dożynki powiatowo-
-gminne. Główna część im-
prezy rozpocznie się o godz. 
14:00 na stadionie miejskim 
(Olsztyńska 14).
Lidzbark Warmiński: 
13 września w godzi-
nach 20:00 - 22:00 zapra-
szamy na Get Up Stand-Up 
Bartosza Zalewskiego i Gawła 
Feliga, który odbędzie się 
w restauracji Caffe Pasja 
(Kajki 7). Bilety w cenie 20 zł 
do nabycia w lokalu lub w ce-
nie 25 zł w dniu występu. 
Lidzbark Warmiński: 8 
września od godz. 14:30 
w Oranżerii Kultury odbędzie 
się spotkanie z autorytetem 
w dziedzinie pedagogiki 
– prof. Edytą Gruszczyk-
-Kolczyńską. Tematy spotkań 
nawiązują do jednego 
z punktów priorytetów po-
lityki oświatowej państwa 
ogłoszonych na nowy 
rok szkolny 2017/2018.
Lidzbark Warmiński: 8 
września o godz. 18:00 
w Hotelu Krasickim odbędzie 
się wernisaż prac Nataszy 
Piskorskiej.
Lidzbark Warmiński: Studio 
Akademii Zdrowego Ciała 
zaprasza 9 września od godz. 
9:00 na spotkanie i trening 
z Sylwią Milczarek. Wstęo 
darmowy, ilość miejsc ogra-
niczona. 
Mrągowo: 15 września 
o godz. 19:00 odbędzie 
się koncert zespołu Over 
The Under, w ramach trasy 
„100% tour”. Wydarzenie 
odbędzie się w klubie Maga-
zyn (Roosevelta 23). 

Olsztynek: 8 września o godz. 
18:30 na dziedzińcu ratusza 
odbędzie się koncert grupy 
Caryna. Bilety w cenie 20 zł 
do nabycia w MDK.

Wyb.(K)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach ,gm. Jeziorany
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OSP w Świątkach jest jedyną 
jednostką na terenie gminy włą-
czoną do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Stan 
samochodu, którym dysponują 
druhowie, w ostatnim czasie 
znacząco się pogorszył. Gminy 
nie stać na samodzielne sfinan-
sowanie całości remontu po-
jazdu, a ten ma wynieść ponad 
34 tys. zł. Powiatowi radni zde-
cydowali się pomóc i przezna-
czyć na ten cel prawie połowę 
wartości usługi, czyli 15 tys. zł.

Tyle samo trafi do gminy Gie-
trzwałd, która realizuje zadanie 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
Warmii i Mazur poprzez zakup 
specjalistycznego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Sząbruku oraz doposażenie 
OSP w Olsztynku w specjali-
styczny sprzęt”. Wartość pro-
jektu oszacowano na 870 tys. zł, 
z czego 680 tys. zł pokryje do-
finansowanie ze środków RPO 
W-M 2014-2020, 179,5 tys. zł 
gmina Gietrzwałd, zaś 10,5 tys. 

zł – jako wkład własny – partner 
zadania, czyli gmina Olsztynek. 
W trakcie procedury przetargo-
wej okazało się jednak, że naj-
tańsza oferta przekracza sza-
cunkowe wyliczenia o prawie 
128 tys. zł. Wójt Gietrzwałdu 
szuka obecnie środków na po-
krycie tej różnicy w budżecie 
gminy. Radni powiatowi rów-
nież postanowili wesprzeć stra-
żaków i przeznaczyli na ten cel 
15 tys. zł.

mdm

30 tys. zł trafi do gmin Gietrzwałd i Świątki, a konkretnie do tutejszych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas sierpniowej Sesji 
Rady Powiatu w Olsztynie została podjęta uchwała w tej sprawie.

Powiat wesprze strażaków

Program jest adresowany do 
osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni 
mieszkaniowych, posiadają-
cych prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym, po-
łożonym na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
zainteresowanych moderni-
zacją różnego rodzaju instala-
cji przydomowych. Dofinan-
sowanie ma formę pożyczki, 
udzielanej na bardzo korzyst-
nych warunkach. Łączna wy-
sokość dofinansowania nie 
może przekroczyć 300 tysięcy 
złotych, przy czym wymagany 
jest wkład własny w wysokości 
10% udzielonego kredytu. Po-
życzka ma bardzo niskie opro-
centowanie-2% w skali roku. 
Maksymalny okres spłaty to 5 
lat. Po spełnieniu warunków 
umowy i wykonaniu zadania, 
na które został zaciągnięty kre-
dyt, można uzyskać umorzenie 
do 10% jego wartości. 
Nazwa programu EWA pocho-
dzi od pierwszych liter okre-
ślających przedsięwzięcia, na 
które można uzyskać dofinan-
sowanie: Energia( budowa 
źródeł energii elektrycznej na 
potrzeby własne, zakup po-
jazdów o napędzie elektrycz-
nym, budowa stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych), 
WODA (budowa, przebudowa 
i modernizacja indywidualnych 

i grupowych instalacji kanali-
zacyjnych i wodociągowych- 
przyłącza, oczyszczalnie przy-

domowe, budowa systemów 
retencji wody, budowa studni 
i ujęć wody na potrzeby by-
towe), ATMOSFERA ( bu-
dowa, przebudowa, moderni-
zacja indywidualnych źródeł 
ciepła (likwidacja źródeł niskiej 
emisji), wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii, kom-
pleksowa termomodernizacja 
budynków mieszkalnych, wy-
miana pokryć dachowych, za-
wierających azbest). Możliwe 
jest uzyskanie dofinansowania 
na kilka, różnych zadań.

Gmina zachęca 
i informuje

 Agata Wagner- Mioduszew-
ska- Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Dobry Mie-
ście nie ukrywa, że gmina Do-
bre Miasto jest zainteresowana 
tym, aby jak najwięcej miesz-
kańców skorzystało z oferty 
programu EWA, bo będzie to 
miało wpływ na czystość śro-
dowiska - Ze względu na zbliża-
jący się okres grzewczy znowu 
pojawi się problem, z któ-
rym zmagamy się od wielu lat. 

W paleniskach domowych lu-
dzie spalają różne niedozwo-
lone materiały. Wiemy, że wielu 
naszych mieszkańców jako opał 
stosuje odpady ze sklejek. Prze-
strzegamy, że palenie tworzyw 
sztucznych w paleniskach do-
mowych jest zabronione i bar-
dzo niebezpieczne. Do ich spa-
lania potrzebne są odpowiednie 
instalacje. Dioksyny, które po-

wstają w wyniku spalania two-
rzyw sztucznych, powodują 
raka, problemy hormonalne, 
spadek sprawności układu od-
pornościowego. Dostają się do 
żywności i wraz z nią przeni-
kają do organizmu, odkładając 
się w tkankach. Ktoś, kto my-
śli, że zaoszczędzi na takim pa-
liwie, musi mieć świadomość 
tego, że truje siebie i swoich są-
siadów. Program EWA pozwala 
na to, żeby mieszkańcy wymie-
niali swoje paleniska domowe 
na ekologiczne, opalane eko-

groszkiem, olejem, biomasą, 
ograniczające emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery. Na ilość 
spalanego paliwa wpływ ma 
także docieplenie budynków.
Utylizacja azbestu na własny 
koszt 
Ważną informacją dla miesz-
kańców jest to, że można także 
wymienić dachy, zawierające 
azbest. Program dopuszcza wy-

mianę pokryć dachowych nie 
tylko na budynkach mieszkal-
nych, ale także garażach, sto-
dołach i budynkach inwentar-
skich. Do tej pory gmina starała 
się o dofinansowanie tego zada-
nia i później rozdzielała środki. 
Od 1 stycznia 2017 r. miesz-
kańcy muszą się ubiegać o po-
życzkę na demontaż i zakup no-
wego pokrycia dachowego 
samodzielnie, poprzez złożenie 
wniosku do WFOŚiGW.- Istot-
nym problemem w naszej gmi-
nie jest też sposób kanalizowa-

nia przez mieszkańców ścieków 
przydomowych- dodaje Ewe-
lina Szóstek, Inspektor Re-
feratu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Dobrym 
Mieście - W ostatnim czasie 
prowadzone są wzmożone kon-
trole wywozu nieczystości płyn-
nych z instalacji przydomo-
wych. W związku z tym spora 
część mieszkańców decyduje 
się na budowę przydomowych 
oczyszczalni. Warto skorzystać 
z tej formy pożyczki, bo jest ona 
rzeczywiście korzystna. Wnio-
ski są bardzo czytelnie sfor-
mułowane, nie odrzuca się ich 
ze względów formalnych. Je-
żeli formularz ma jakieś braki, 
Urząd wzywa jedynie do ich 
uzupełnienia. Każdy region 
w województwie ma swojego 
doradcę, który przejmując be-
neficjenta, praktycznie prowa-
dzi go za rękę. Mieszkańców 
gminy Dobre Miasto, zaintere-
sowanych programem EWA za-
praszamy po szczegółowe infor-
macje do naszego Referatu lub 
odsyłamy na stronę www.wfo-
sigw.olsztyn.pl.
Program EWA plus nie jest 
bezzwrotną dotacją, ale cieszy 
się w województwie dużym za-
interesowaniem mieszkańców. 
Pożyczki są zaciągane głównie 
na zakup piecy opalanych bio-
masą i instalacji fotowoltaicz-
nych. Do tej pory z programu 
skorzystało 29 beneficjentów 
z powiatu olsztyńskiego, naj-
więcej z miasta Olsztyn i gminy 
Dywity. Program będzie reali-
zowany do końca 2018 roku lub 
do wyczerpania funduszy. 

red

Od 1 stycznia 2017 roku trwa nabór wniosków do programu EWA plus       
(Energia- Woda- Atmosfera), wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Głównym ce-
lem programu jest wspieranie działań, zmierzających do ochrony śro-
dowiska.  Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elek-
troniczną na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl.

EWA pomaga oczyszczać środowisko

Dymiące kominy to krajobraz polskich miasteczek w sezonie grzewczym

Radni byli zgodni w sprawie udzielenia wsparcia strażakom
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Pierwszy ‘Field in a Box’ – czyli 
boisko ze sztuczną murawą – 
został podarowany mieszkań-
com Cañada Real, dzielnicy 
Madrytu, w maju 2016 roku. 
W związku z powtórną wizytą 
w Madrycie w czerwcu 2017 
roku i korzyściami, jakie nowa 
przestrzeń sportowa przynosi 
lokalnej społeczności, FedEx, 
wspólnie z UEFA Foundation 
for Children oraz globalną or-
ganizacją non-profit Streetfoot-
ballworld, rozpoczęli poszuki-
wania lokalizacji dla kolejnego 
tego typu obiektu. 
Finalnie zostało wybrane Mrą-
gowo. Stało się tak ze względu 
na duży potencjał pozytywnego 
oddziaływania społecznego, 
jaki niesie ze sobą uruchomie-
nie boiska, które jednocześnie 
będzie służyć jako centrum tre-
ningowe football3. 
Gdy FedEx stał się Głównym 
Sponsorem Ligi Europy UEFA, 
staraliśmy się znaleźć sposób, 
aby wykorzystać nasze zaanga-
żowanie w profesjonalny futbol 
do nawiązywania bezpośred-
nich kontaktów z ludźmi, rów-
nież w społecznościach, w któ-
rych działamy. Cañada Real jest 
znakomitym przykładem na to, 
jakie korzyści może przynosić 
boisko piłkarskie. Dla FedEx, 
otwarcie obiektu w Mrągowie 
to duża satysfakcja oraz radość. 
Cieszymy się, widząc optymizm 
związany z tym projektem, stwa-

rzającym nowe możliwości dla 
mieszkańców – powiedział Da-
vid Binks, President FedEx 
Express Europe i CEO TNT.
Młodzieżowe Stowarzyszenie 
Inicjatyw Sportowych (MSIS), 
lokalna organizacja charyta-
tywna oraz Streetfootballworld 
zajmą się utrzymaniem boiska 
i zapewnią jego należyte wy-
korzystywanie. – Już sama de-
cyzja o zlokalizowaniu boiska 
w Mrągowie wzmocniła aspi-
racje lokalnej społeczności. Na-
szym celem jest, aby stało się 
ono centrum treningowym foot-
ball3. To oznacza, że boisko bę-
dzie nie tylko miejscem do gry 
w piłkę, ale umożliwi również 

popularyzację idei football3, 
zarówno w Mrągowie, jak 
i w całej Polsce – powiedział 
Arkadiusz Kamil Mierkowski 
ze stowarzyszenia MSIS. 

Program ‘Field in a Box’ jest 
częścią FedEx Cares – inicja-
tywy, w ramach której do 2020 
roku firma zainwestuje 200 mi-
lionów dolarów w ponad 200 

społecznościach. Planowane 
rozszerzenie projektów przewi-
duje wybudowanie kolejnych 
boisk, zlokalizowanych w RPA, 
Brazylii oraz Indonezji. Po-

zwoli to połączyć zaangażowa-
nie FedEx w profesjonalny fut-
bol z inicjatywami mającymi 
wpływ na lokalną społeczność. 

mat

W otwarciu boiska, które odbyło się w czwartek 31 sierpnia, wzięli udział przed-
stawiciele FedEx, UEFA Foundation for Children, międzynarodowej organizacji po-
zarządowej Streetfootballworld, burmistrz Mrągowa, ambasador UEFA, były polski 
piłkarz – Jerzy Dudek, a także mieszkańcy Mrągowa. Po otwarciu nastąpił turniej 
piłkarski football3 – jest to metodologia, która zmienia boisko w arenę, na której 
gracze uczą się dialogu, szacunku i pracy zespołowej. 

Otwarcie niezwykłego boiska w Mrągowie

– Dzisiejsze otwarcie pracowni 
to doskonały przykład tego, że 
szpital się rozwija i mam na-
dzieję, że do końca kadencji 
jeszcze kilka inwestycji uda się 
zrealizować. Szpital może do-
czekać się pełnej termomoder-
nizacji i pewnie już niedługo 
będą rozstrzygnięcia konkur-
sowe w tej sprawie. Zależy nam, 
żeby szpital z zewnątrz wyglą-
dał równie dobrze. Czekają nas 
również zakupy nowych karetek 

pogotowia, a także wind – po-
wiedział starosta ostródzki, 
Andrzej Wiczkowski.
Starosta dodał również, że nowy 
tomograf sprawi, że jakość 
usług oferowanych przez szpital 
jeszcze się poprawi – niedawno 
popsuł nam się tomograf, który 
był użytkowany już kilka lat 
i jego jakość stała się znikoma. 
Nowy tomograf jest bardzo no-
woczesny i daje ogromne moż-
liwości diagnostyczne, a wia-

domo, że dobra diagnostyka jest 
najważniejsza w leczeniu. Bar-
dzo się cieszymy, że dzisiaj je-
steśmy świadkami tego otwar-
cia, ponieważ to przyczyni się 
do jakości usług świadczonych 
przez szpital. Ogromnym plusem 
jest to, że pacjenci z powiatu 
ostródzkiego będą mogli korzy-
stać z tego tomografu, zamiast 
jeździć gdzieś w inne miejsca.
Nowy tomograf jest już do-
stępny dla pacjentów. Został 

zakupiony ze środków szpi-
tala, a jego koszt wyniósł ponad 
1.300000 złotych. 

Dokończenie na stronie 8

Pacjenci Szpitala Powiatowego w Ostródzie będą mogli korzystać z nowocze-
snego tomografu. To jednak nie jedyna inwestycja, która jest w szpitalu realizo-
wana. Już od początku przyszłego roku pacjenci będą operowani na zupełnie no-
wym bloku operacyjnym.

Szpital Powiatowy w Ostródzie wzbogacił 
się o nowoczesny tomograf

Oficjalne przecięcie wstęgi otwiera obiekt. Druga od prawej: Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa 

Jerzy Dudek na swojej pozycji

Pamiątkowe zdjęcie z Jerzym Dudkiem na murawie boiska to skarb kibica

Od lewej: Janusz Boniecki, prezes Szpitala Powiatowego w Ostródzie oraz Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki
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Dokończenie ze strony 7

Jest to inwestycja, która spo-
woduje, że pacjenci będą mogli 
być jeszcze szybciej i dokład-
niej zbadani.
– Realizacja badań została 
przerwana, ponieważ nastąpiło 
zużycie się starego tomografu. 
Z racji tego, że mamy podpi-
sany kontrakt z NFZ, wszyst-
kie badania do końca roku bę-
dziemy normalnie realizowali. 
Nowy aparat jest siedem lat 
młodszy od tego, który używa-
liśmy wcześniej. Dla mnie naj-
ważniejsze jest to, że wyjściowa 
dawka promieniowania jest 
mniejsza niż w starym aparacie, 
a poza tym ten aparat dopaso-
wuje ilość dawki napromienio-
wania do wielkości czy wagi 
pacjenta – powiedział Janusz 
Boniecki, Prezes Szpitala Po-
wiatowego w Ostródzie.
Bardzo zadowolony z rozwoju 
szpitala w Ostródzie jest rów-
nież marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin – w Ostródzie, 
czyli w miejscu, gdzie prak-
tycznie krzyżują się drogi szyb-

kiego ruchu i jest bardzo duży 
powiat, trudno sobie wyobrazić, 
żeby szpital nie funkcjonował. 
Cieszę się, że już jakieś przesi-
lenie nastąpiło i nie mówi się 
o kwestiach personalnych, tylko 
mocno się inwestuje. 
Ten tomograf komputerowy to 
wymiar XXI wieku i oczywista 
potrzeba w każdym szpitalu.
To jednak nie jedyna inwe-
stycja, która jest realizo-
wana w Szpitalu Powiatowym 
w Ostródzie. Obecnie trwa rów-
nież rozbudowa szpitala o no-
woczesne bloki operacyjne. Pla-
nowane zadanie inwestycyjne 
obejmowało wykonanie prac, 
polegających na przebudowie 
pomieszczeń, które aktualnie 
pełnią funkcję kuchni oraz ap-
teki szpitalnej. W ramach prze-
budowy powstaną 3 sale opera-
cyjne wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi, służącymi do 
przygotowywania do opera-
cji pacjentów i lekarzy, a także 
m.in.: pomieszczenia porząd-
kowe i socjalne, szatnie, tzw. 
śluzy u-f do zmiany odzieży 

i obuwia używanego wyłącz-
nie w obrębie bloku operacyj-
nego, a także brudowniki oraz 
magazyny aparatury i sprzętu. 
Blok zostanie wyposażony rów-
nież w windę łóżkową, ułatwia-
jącą transport pacjenta z bloku 
operacyjnego na salę wybudze-

niową znajdującą się na pierw-
szym piętrze.
– Podjęliśmy decyzję o rozbudo-
wie szpitala o blok operacyjny. 
W początkowej fazie przezna-
czyliśmy na ten cel 5 milionów 
złotych. Kilka dni temu otrzy-
maliśmy informacje z Urzędu 

Marszałkowskiego, że na ten 
cel dostaliśmy dofinansowanie. 
To już końcowa faza inwestycji. 
Mam nadzieję, że do końca roku 
ruszy blok operacyjny z nowym 
wyposażeniem. Powstaną także 
trzy nowe sale operacyjne, bar-
dzo nowoczesne ze świetnym 

wyposażeniem. Będzie również 
OIOM i sala wybudzeń –mó-
wił starosta ostródzki, Andrzej 
Wiczkowski.
Starosta dodał również, że 
dzięki wybudowaniu bloku 
operacyjnego, z biegiem czasu 
kadra pracownicza na pewno 
się zwiększy. Aczkolwiek na 
razie kadra, która teraz jest 
w szpitalu, jest dobrze przy-
gotowana i powinna sobie ze 
wszystkim poradzić. Lekarze 
i personel medyczny będą prze-
chodzili szkolenia, które spra-
wią, że jeszcze podniosą swoje 
kompetencje. 
A kiedy możemy oczeki-
wać pierwszej operacji na no-
wym bloku? – Chcielibyśmy, 
aby jeszcze w tym roku odbyła 
się pierwsza operacja na no-
wym bloku. Jesteśmy pewni, że 
do końca roku inwestycja zo-
stanie przeprowadzona, nato-
miast jeszcze proceduralnie od-
biory będą trwały i to może nam 
otwarcie trochę przesunąć – do-
dał Janusz Boniecki.

Rafał Herman

– Projekt jest realizowany 
w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem Wspierania Działań 
na Rzecz Osób Potrzebujących 
DROGA oraz Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. Jego 
ideą jest zapoznanie całej spo-
łeczności lokalnej z problema-
tyką związaną z przemocą. Pro-
jekt jest skierowany do grup 

zawodowych, mających stycz-
ność z przemocą, takich jak: po-
licja, oświata, służba zdrowia, 
pomoc społeczna i stowarzy-

szenia, a także do osób dozna-
jących i stosujących przemoc 
– powiedziała Ewa Szersze-
niewska, Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku.
Szkolenie poprowadziła psy-
cholog Agata Potkaj, certy-
fikowany specjalista w zakre-
sie pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie. Uczestnicy szkole-
nia zdobyli m.in. podstawową 
wiedzę o historii przemocy, de-
finicji przemocy, jej charakte-

rystycznych cechach oraz spo-
łecznych aspektach akceptacji 
przemocy. Dowiedzieli się rów-
nież, dlaczego trudno wyzwo-
lić się od przemocy wyzwolić. 
– Rolą każdego człowieka jest 
to, żeby, będąc świadkiem prze-
mocy, nie pozostawiać obojęt-
nym. Nie można pozostawiać 
ofiary przemocy samej sobie. 

Dzięki temu projektowi chcemy 
również zmienić mentalność lu-
dzi. Okazuje się, że czynniki śro-
dowiskowe i społecznościowe 

mają ogromny wpływ na to, czy 
przemoc w danym miejscu ist-
nieje, czy też nie. Po takim szko-
leniu wolontariusze w swoich 
miejscach zamieszkania mogą 
prezentować inne, bardziej od-
ważne postawy wobec prze-
mocy – tak ideę szkolenia sko-
mentowała psycholog Agata 
Potkaj.

Jednym z podstawowych narzę-
dzi do przeciwdziałania prze-
mocy jest „Niebieska Karta”, 
którą może założyć policja, 
ośrodek pomocy społecznej 

lub gminna komisja rozwiązy-
wania problemów alkoholo-
wych. „Niebieska Karta” doty-
czy głównie członków rodzin 
dotkniętych problemem prze-
mocy i jest informacją dla służb 
i opieki społecznej, że w danej 
służbie dochodzi do aktów prze-
mocy. Po założeniu „Niebieskiej 
Karty” odpowiednie organy 

mają obowiązek opracować 
strategię rozwiązywania prze-
mocy, a także systematycznego 
monitorowania oraz udzielania 
wszelkiej pomocy.
W Olsztynku zostało podjętych 
wiele inicjatyw związanych 
z projektem m.in. wydrukowano 
specjalne ulotki informacyjne, 

które wyjaśniają dokładnie 
czym jest przemoc. W mieście 
istnieje również Klub Integracji 
Społecznej, gdzie można sko-
rzystać z porad terapeuty, psy-
chologa czy nawet prawnika. 
Projekt zaczął się w marcu 2016 
roku i potrwa do listopada 2017 
roku.

mat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku realizuje projekt „Olsztynek – Gmina bez przemocy”. W ramach 
projektu, skierowanego do wielu grup odbiorców, w dniach 30-31 sierpnia 2017 roku zorganizowano szkolenie dla 
wolontariuszy, którzy zostali zrekrutowali wśród osób chcących poznać zjawisko występowania przemocy i moż-
liwości jego przeciwdziałania. Program został dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Funduszu Inicjatyw Społecznych. 

MOPS w Olsztynku walczy z przemocą

Uczestnicy szkolenia skrzętnie gromadzą wiadomości

Wolontariusze mają zmieniać otoczenie

Nowy tomograf w ostródzkim szpitalu
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Kilka lat temu Olsztynek został 
formalnie uznany przez stolicę 
apostolską miastem św. Piotra. 
Potwierdza to dokument waty-
kański, który obecnie znajduje 
się w miejskich zbiorach. Ponad 
pięć lat temu delegacja miasta, 
złożona z burmistrz, radnych 
i ks. dziekana Stanisława Piet-
kiewicza przywiozła z Krakowa 
do kościoła pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa relikwie Jana 
Pawła II. A w 2015 roku plac 
przed ratuszem został oficjalnie 
nazwany Placem Św. Piotra. 

Wielkie przywiązanie mia-
sta do patrona podkreśla także 
burmistrz Olsztynka Artur 
Wrochna – Nazwaliśmy plac 
miejski imieniem św. Piotra, 
ponieważ zagościł już u nas 
tak naprawdę w średniowie-
czu. Podczas wykopalisk, które 

odbyły się kilka lat temu przy 
placu, napotkaliśmy na 4 tłoki 
pieczętne miasta, w tym jeden 
ze średniowiecza, które można 
obecnie oglądać w naszym mu-
zeum. Wszystkie noszą podobi-
znę św. Piotra. Dlatego z dumą 
chwalimy się, że jesteśmy mia-

stem św. Piotra i mamy swój 
mały plac Jego imienia.
 Radości z powodu uroczysto-
ści, o której było wiadomo już 
od kilku miesięcy, nie ukrywał 
Arcybiskup Metropolita War-
miński Józef Górzyński – mu-
szę podziękować włodarzom 

miasta, którzy idealnie połączyli 
różne wątki, które pozwalają nam 
nie tylko przeżywać to wydarze-
nie, ale zaznaczają też ważne mo-
menty w historii Olsztynka. 
Wysoka rangę uroczystości 
nadała obecność ks. kard. Sta-
nisława Dziwisza, najbliższego 
świadka całej drogi życio-
wej i pontyfikatu Jana Pawła 
II, który celebrował uroczystą 
Mszę Świętą na Placu Św. Pio-
tra przed ratuszem. Kardynał 
niezwykle cieszył się z uroczy-
stości i podkreślał wagę tego 
miejsca  – Pobyt tutaj to dla 
mnie niezwykłe wydarzenie. To 
miejsce przypomina mi o śp. 
Janie Pawle II, który ukochał 
tę ziemię. Ostatni pobyt Karola 
Wojtyły jako księdza był wła-
śnie tutaj. To stąd wyjechał do 
Warszawy do księdza Prymasa 
Wyszyńskiego, który mianował 
go na biskupa pomocniczego 
w Krakowie. 

mat

Na początku września w Olsztynku gościł ks. kard. Stanisław Dziwisz. 
Celem jego wizyty było odprawienie uroczystej Mszy Św., połączo-
nej z udzieleniem błogosławieństwa dla mieszkańców. Powód wizyty 
wynika również stąd że Olsztynek to jedno z miast, którego patronem 
jest św. Piotr.

Olsztynek miastem św. Piotra

Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał papieża Polaka

Włodarze mista uczestniczyli w uroczystości. Od lewej Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka, Andrzej Wojda, przewodniczący Rady Miejskiej 

Mieszkańcy tłumnie przybyli na uroczystość
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– Pracownicy rolni, z uwagi na 
rodzaj wykonywanej pracy mają 
styczność z wieloma, bardzo róż-
nymi czynnikami – od tych me-
chanicznych, poprzez termiczne, 
hałas i drgania po pyłowe i che-
miczne. To powoduje, że rolnicy 
z racji wykonywanego zawodu są 
szczególnie narażeni na wypadki 
przy pracy o bardzo różnych cha-
rakterze – mówi Hubert Miłosz 
Wawrzyniak, członek zarządu 
W&W Consulting.
Niestety najczęściej wypadki są 
spowodowane niewłaściwym 
zachowaniem pracownika wy-

nikającym z nienależytego użyt-
kowania maszyn i sprzętów lub 
zaniedbania podstawowych 
kwestii bezpieczeństwa. – Mimo 
tego, że rok do roku spada liczba 
wypadków w rolnictwie, nadal 
istnieje duża potrzeba eduko-
wania w tym zakresie. Pracow-
nicy muszą zdawać sobie sprawę 
z zagrożeń, które są w ich pracy. 
Oraz muszą wiedzieć jak precy-
zyjnie taką pracę wykonywać, 
aby nie dochodziło do niebez-
piecznych sytuacji, a w konse-
kwencji do wypadków – dodaje 
Hubert Miłosz Wawrzyniak, 

członek zarządu W&W Con-
sulting.
Jak wynika z danych KRUS naj-
więcej wypadków w rolnictwie 
spowodowanych było upadkiem 
osób. Prawie połowa zdarzeń 
(47,4%) była z tym związana. 
Drugą, najczęściej występującą 
przyczyną było pochwycenie 
i uderzenie przez ruchome czę-
ści maszyn i urządzeń (12,4%). 
Z kolei 11,7% wypadków zwią-
zanych jest z uderzeniem, przy-
gnieceniem lub pogryzieniem 
przez zwierzęta. Pozostałe przy-
czyny wypadków to m.in. upa-

dek przedmiotów, ze-
tknięcie z ostrymi 
narzędziami czy prze-
jechanie przez środek 
transportu w ruchu. 
– Przyczyny wypad-
ków wyraźnie wska-
zują na różnorodność 
zadań, z którymi sty-
kają się rolnicy w swo-
jej codziennej pracy. 
Ale pokazują także, że 
szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa dla tej grupy pra-
cowników powinny być komplek-
sowe i obejmować różne rodzaje 
zdarzeń – podsumowuje Hu-
bert Miłosz Wawrzyniak, czło-
nek zarządu W&W Consul-
ting.
Zarówno pracodawcy jak i sami 
pracownicy powinni bezwzględ-

nie przestrzegać obowiązują-
cych zasad BHP i regularnie 
uczestniczyć w szkoleniach, 
podczas których przypominane 
są zasady bezpiecznej pracy. 
O bezpieczeństwie wykonywa-
nej pracy decyduje również od-
powiedni stan miejsca pracy. 
Należy zadbać o odpowiednie, 

równe nawierzchnie 
podwórzy i ciągów 
komunikacyjnych. 
Podłoże powinno 
być antypoślizgowe, 
równe, utwardzone. 
Należy unikać two-
rzenia progów, a także 
zabezpieczać wrota 
przed ich samoistnym 
zamykaniem. Dodat-
kowo każdy pracow-
nik powinien być wy-

posażony w odpowiednią odzież 
roboczą oraz środki ochrony in-
dywidualnej. Osoby, które pra-
cują ze zwierzętami powinny 
szczególnie dbać o higienę oso-
bistą – myć ręce po każdym kon-
takcie ze zwierzętami oraz często 
zmieniać i prać ubranie robocze.

red 

Jak wynika z danych KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) w I półroczu 
2017 roku województwie warmińsko-mazurskim zgłoszono 453 wypadki w rolnictwie. 
W porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku liczba ta pozostała na podobnym 
poziomie (452 w I półroczu 2016r.). Dane wskazują na znaczną wypadkowość w tym 
sektorze gospodarki i konieczność podejmowania działań zapobiegawczych. 

453 zgłoszone wypadki w rolnictwie w I półroczu 2017 roku w naszym regionie

Tradycyjne obrzędy dożyn-
kowe, konkursy oraz liczne 
atrakcje na scenie. Tak po-
krótce można scharakteryzo-
wać to, co działo się w Świąt-
kach. Najważniejszy konkurs 
na Wieniec Dożynkowy o Pu-
char Wójta Gminy Świątki wy-
grało sołectwo Gołogóra. Dru-
gie miejsce przypadło sołectwu 
Różynka, a trzecie miejsce po-
dium zajął wieniec, wykonany 
przez mieszkańców sołectwa 
Garzewo. Miłośnicy wypieków 
mogli się sprawdzić w Ponadre-
gionalnym Ekologicznym Kon-
kursie Kulinarnym „Domowe 
ciasto ze śliwką”. Najlepsze 
ciasto konkursowe w tym roku 
upiekła Agata Kostrzewa ze 

Świątek; drugi wypiek nale-
żał do Teresy Sitarskiej ze 
Świątek; a trzeci do Sabiny 
Zych również mieszkanki Świą-
tek. W programie nie zabrakło 
nuty folklorystycznej- wystą-
pił zespół Reszelanie. Imprezę 
uświetniły też występy „Silnej 

Grupy Na Wezwanie”, zespołu 
coverowego Art.Melody oraz 
gwiazdy wieczoru - zespołu 
Maxel. Dodatkowo na uczestni-
ków dożynek czekały atrakcje: 
„W owczej zagrodzie” (prezen-
tacja różnych ras owiec, pro-
mocja ekologicznego chowu 
owiec i kuchni regionalnej, sto-
isko z wędlinami oraz degusta-

cja jagnięciny, pokaz strzyże-
nia owiec ), „Ratujmy owady” 
– (ekologiczne domki dla owa-
dów pożytecznych, pokaz 
i warsztaty wykonywania dom-
ków) oraz Narodowe Czytanie 
„Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego.

W tym roku Gminne Dożynki w Świątkach zorganizowano w  pierwszą niedzielę 
września. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, po czym korowód z wieńcami do-
żynkowymi udał się do Parku Wiejskiego w Świątkach. 

Dożynki ze strzyżą owiec i wybornym ciastem

Głównymi organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Świąt-
kach i Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach.  (bok)

Jedną z atrakcji był pokaz strzyżenia owiec

Wypadki w rolnictwie nie są rzadkością
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Twórcy tak mówią o swoim dziele: Po-
trzebujesz gotówki? Masz jasno sprecy-
zowane na co ją wydasz? Nie masz tylko 
pomysłu skąd weźmiesz środki na spłatę 
rat, nie masz zdolności kredytowej ani ży-
rantów? Co zrobić? Przyjść na spektakl 
„Kredyt”! Adam Walczak, bohater-kredy-
tobiorca, ma sposób na wyjście zwycięsko 
z tej sytuacji. Jaki? Szantaż! Lub jak kto 
woli „propozycję nie do odrzucenia”.
Kto jest łowcą, a kto ofiarą w takiej sy-

tuacji? Co kiedy to dyrektor banku prosi 
o pomoc? Kiedy jedynym wyjściem jest 
udzielenie kredytu z olbrzymim prawdo-
podobieństwem niespłacenia go? Wtedy 
rodzi się farsa, która nikogo nie pozosta-
wia obojętnym, a aktorzy chcąc poczekać 
aż na widowni ucichną brawa i śmiech 
musieliby grać kilkanaście godzin!
„Kredyt” zobaczyć można w dniach 12-
14, 16-17, 19-20 września o godzinie 
19:15 na Scenie Kameralnej.

Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznawia Teatr 
Jaracza. Już we wrześniu widzowie będą mogli zobaczyć 
jedne z najpopularniejszych spektakli ostatnich miesięcy, 
m.in. przedstawienie „Kredyt”. Na Scenie Kameralnej zoba-
czymy gwiazdy – Piotra Machalicę i Piotra Borowskiego! 

Rusza sezon 
w Teatrze Jaracza!

"Kredyt" tym razem na scenie, a nie w portfelu
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Pierwsze międzyszkolne re-
gaty o Puchar Głosu Olsz-
tyńskiego miały miejsce 8 
października 1962 roku. 
Zakończyły się wielkim 
triumfem Technikum Samo-
chodowego, które pokonało 
Technikum Kolejowe wy-
nikiem 6:3. Warto dodać, że 
„samochodówka” wygrała 
wszystkie rozegrane biegi. 
Był to początek zmagań 
międzyszkolnych. Zawody 
były o tyle ważne, że dzięki 
nim wielu młodych wio-
ślarzy mogło rywalizować 
i zbierać cenne doświadcze-
nie.
W sumie udało się rozegrać 
sześć międzyszkolnych re-
gat. Wystartowało w nich 
wielu zawodników, którzy 
później z sukcesami repre-
zentowali Warmię Olsztyn 
np. Jan Mossakowski, Lu-
dwig Czeczot, Jerzy Łuń-
ski, Jan Genatowski czy 
Stanisław Gotowecki.
Technikum Samochodowe 
było początkowo wręcz hege-
monem. Wygrało pierwsze trzy 
regaty. Świetnie prezentował się 
Jan Mossakowski, który w tych 
regatach wygrywał wszystko, co 
było tylko możliwe. W tamtych 
czasach w „samochodówce” po-
stawiono bardzo na wioślarstwo 
i to przełożyło się na osiągane 
przez nich wyniki.

W 1965 roku do rywalizują-
cych od początku Technikum 
Samochodowego, a także Ko-
lejowego, dołączyły Technikum 
Łączności i Technikum Ener-
getyczne. W tych czwartych re-
gatach doszło do nie lada nie-
spodzianki. Niepokonani do tej 
pory wioślarze z Technikum 
Samochodowego w końcowej 

klasyfikacji przegrali z „ko-
lejówką”. Trzecie miejsce za-
jęło Technikum Ekonomiczne, 
a czwarte Technikum Łączno-
ści.
Jan Genatowski, były wioślarz 
i trener sekcji wioślarskiej kole-
jowego klubu sportowego War-
mia Olsztyn, tak wspomina tam-
ten czas – regaty międzyszkolne 

wpłynęły na późniejsze sukcesy 
tych zawodników. Wiadomo, 
byli zawodnicy, którzy starto-
wali w regatach międzyszkol-

nych, a jednocześnie rywali-
zowali gdzieś na zewnątrz, ale 
byli również tacy, którzy przy-
gotowywali się tylko do tych za-
wodów międzyszkolnych i pre-
zentowali się z w nich bardzo 
dobrze.
Większa rywalizacja rozpo-
częła się od piątych regat, kiedy 
do rywalizacji przystąpiły rów-

nież Technikum Budowlane, 
a także Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa z Ostródy. Ostatecznie 
bezkonkurencyjni byli wiośla-

rze z Technikum Samochodo-
wego. Drugie miejsce zajęli 
wioślarze z „elektryka”, a trze-
cie „kolejarze”. Podczas tych 
regat do rywalizacji jako przed-
stawiciel Technikum Budowla-
nego dołączył Jan Genatowski, 
który wygrał bieg jedynek klas 
III, a także wywalczył pierw-
sze miejsce w dwójce i czwórce. 

Jak widać reprezentanci Warmii 
już na takich zawodach osiągali 
sukcesy.
W szóstych, czyli ostatnich re-

gatach,  wystar to -
wało sześć reprezenta-
cji szkół, w tym dwie 
z Ostródy. Technikum 
Samochodowe repre-
zentowało czterech 
czołowych zawodni-
ków Warmii – Szulda, 
Mokwiński, Pielak 
i Polechowicz. Regaty 
międzyszkolne były 
dla młodych zawod-
ników szansą na po-
kazanie się tzw. szero-
kiej publiczności. Dla 
wielu z nich był to do-
bry start do większej 
kariery.
– Zawodnikom przy-
świecał cel, żeby poka-
zać się w szkole i zostać 
wyróżnionym na apelu 
szkolnym czy przez na-
uczycieli. Uczniom 
niezwykle zależało 
na tym, żeby tę drugą 
szkołę pokonać. Była 
to ogromna motywacja 
do pracy dla tych mło-

dych wioślarzy. Warto po-
wiedzieć, że niektórym wiośla-
rzom np. z samochodówki wręcz 
kazano iść i trenować w Warmii, 
żeby mogli się rozwijać. Takim 
przykładem był m.in. Jan Mos-
sakowski, który później osiągał 
spore sukcesy – podsumował 
Jan Genatowski.

Rafał Herman

HISTORIA SPORTU/ROZRYWKA

Reprezentacja wioślarzy Warmii na sezon 1970-1971

Jeżeli wspominamy historię sekcji wioślarskiej kolejowego klubu sportowego War-
mia Olsztyn, to nie sposób nie przypomnieć o międzyszkolnych regatach wioślar-
skich, które odbywały się od 1962 roku. Dzięki tym regatom wielu olsztyńskich wio-
ślarzy mogło wypłynąć na szerokie wody, a następnie osiągać sukcesy. 

Wspomnienia z międzyszkolnych regat wioślarskich - cz.4
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

! VOLKSWAGEN Polo 2006r, 1,2, 
502-753-260.
KOŁA do Mercedesa ciężarowego 
(felgi z oponami) 1100 R 20 sztuk 4; 
500zł sztuka 605-398-266.
PILNIE, tanio Toyota Carina 1,6b 
(1997 r.), przegląd, OC do sierpnia 
2018 r., 507-225-008.
SKODA Superb mod. 2012r., 603-
214-760.
SPRZEDAM Fiat Punto II, 2003r. 
Przebieg 97000km, srebrny, alu-
felgi, nowe opony zimowe. Stan 
b.dobry. 3600zł. Tel. 698-990-875.
SPRZEDAM VW Golf III, 1,8 ben-
zyna +gaz, (1995) stan tech. Dobry, 
cena 1500zł., 720-303-060.

AUTO-MOTO KUPIĘ

KUPIĘ motorynkkę. Tel 512-397-
319.
CAŁE, powypadkowe, 502-180-
869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

!LOKAL na ciucholand lub inne 
40m2 za 500zł + prąd. Wejście od 
strony targowiska miejskiego, przy 
ul. Sienkiewicza w Olsztynie, 607-
93-99-80.
DOM os. Mazurskie, 1300zł + 
opłaty, 664-765-783.
DOMEK jednopokojowy, kuchnia, 

łazienka, przedpokój, dwóm oso-
bom, Wójtowo koło Olsztyna, 889-
253-288.
DWUPOKOJOWE umeblowane, 
wyposażone, blisko Kortowa, 505-
852-427, (89)535-94-51.
POKOJE 1-osobowe, umeblowane, 
kuchnia, łazienka, 664-308-671.
POKOJE studentom, 608-364-360.
POKÓJ 2-osobowy z kuchnią, 
łazienką, tarasem, ogródkiem 
w pobliżu Kortowa I piętro, 512-
254-870, (89)542-00-39.
POKÓJ 576-216-235.
POKÓJ pani pracującej może być 
z dzieckiem, 609-77-66-32.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM działkę 
z warunkami do zabudowy 8 km 
od Olsztyna, 5000 m2 za 130 tys. 

zł. Tel. 795 820 780. 

12ZŁ + VAT za działkę budowlaną 
we Fromborku, 1500m2, 785-10-
10-10.
2 POKOJE – Dobre Miasto, po ge-
neralnym remoncie, parter- okazja, 
109.000zł., 570-716-102.
2-POKOJOWE, 43,1 m2, Iip., Olsz-
tyn, Śródmieście, 507-899-684.
3-POKOJOWE, 606-737-910.
DOM stan surowy 120m2 zabu-
dowy litąg, woda, prąd na działce. 
Białobiel k. Ostrołęki, 606-625-327.

DOM w sadzie (9 arów), Szczęsne, 
graniczy z Olsztynem, przy szo-
sie w pobliżu 2 jezior, niezamiesz-
kały z dwoma garażami- szopami, 
woda, eletryka, ogrzewanie na olej, 
cena 230.000zł (do uzgodnienia), 
(89)539-91-11.
DZIAŁKA budowlana 2300m2 
z warunkami zabudowy, 7km od 
Olsztyna drogą asfaltową, 536-191-
751.
DZIAŁKĘ budowlaną ok. 1600M2, 
Ługwałd gm. Dywity, przy jeziorze, 
lesie. Miejsce piękne, jednocześnie 
już zamieszkałe, dogodny dojazd do 
Olsztyna. Możliwość kupna z sąsia-
dującą działką ok. 1700M2 (cena do 
uzgodnienia), 606-924-843.
ELBLĄG, mieszkanie 3-pokojowe, 
75m2, III piętro, winda, po remon-
cie, blisko dworca, 516-995-118.

PRACA DAM

ZATRUDNIĘ w gospodarstwie 
rolnym -woj. Podlaskie. Tel 

884035461.

ZATRUDNIĘ w gospodarstwie rol-
nym, tel. 730 140 066.
! CIEKAWE możliwości dorabia-
nia dla każdego 601-64-90-31, 504-
175-182.
FIRMA ogólnobudowlana przyjmie 
pracownika, 697-745-571.
HYDRAULIKÓW, 601-633-913.
INŻYNIEROWI budowy i specjali-
ście ds. Wynajmu sprzętu. Zgłosze-

nie na adres: praca@pedbud.pl
MALOWANIE, szpachlowanie, ro-
boty wykończeniowe, glazura, tera-
kota, płyty K/G, poleca firma z dłu-
goletnią tradycją 89/541-35-00 lub 
504-720-494.
MURARZY do pracy w Niem-
czech, 508-300-539.
MURARZY, cieśli, pracowników 
budowlanych, możliwość zakwate-
rowania, 501-481-210.
NAPRAWA okien, rolet, bram ga-
rażowych i żaluzji, 89/541-35-00, 
504-720-494.
NIEMCY malarze, ociepleniowcy, 
elektrycy, spawacze, lakiernik, opie-
kunki, 601-218-955.
PANIOM sprzątanie klatek z pose-
sjami w Olsztynie, 513-079-837.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepełno-
sprawności, podejmę pracę jako do-
zorca wraz z zamieszkaniem z małą 
odpłatnością. Olsztyn, okolice, tel. 
727243487. 
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą, 
posiadam doświadczenie/ lub sprzą-
tanie, dzwonić 504-696-111. 

INNE KUPIĘ

SKUP zboża, kukurydzy, grochu, 
rzepaku, łubin min. 20t. Zapew-
niam transport, tel. 504082106. 

KUPIĘ dłużycę, 606-681-747.

INNE SPRZEDAM

SPRZEDAM nowy silnik WSK 
125. Tel. 697 343 270. 

BETONOWE słupki ogrodzeniowe 
12x12cm grubość, długość 220cm, 
zamienię na siatkę ogrodzeniową 
1,5m lub sprzedam, 692-006-623.
CYKLOP z napędem elektrycz-
nym- silnik elektryczny w komple-
cie sprzedam, 605-398-266.
DACHÓWKI faliste, poniemieckie, 
rozbiórkowe, cena 0,50gr/ szt., 720-
303-060.
DĘBINĘ na schody 50, 606-513-
447.
DZIAŁKĘ ogrodniczą, 692-041-
734.
GRES (terakota) Czeski biały szkli-
wiony, matowy, mrozoodporny 
300x300x8mm, 285m2 idealny na 

ściany w zakładach przemysłowych, 
605-398-266.
KOMPLETNY Węzeł Betoniarski 
Zremb 0,8m3 po kapitalnym remon-
cie “z wędką” z silosami na cement 
podajniki cementu i sprężarka, 605-
398-266.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
Tel. 795 820 780.

! SZPACHLOWANIE, remonty so-
lidnie, 510-899-603, 545-657-867.
DACHY, 514-456-553.

DACHY, 602-653-948.
GLAZURA, terakota, malowanie, 
hydrauliczne, panele. (89)534-07-
45, 50-20-60-413.

MIEJSCE 
NA 

TWOJE 
OGŁOSZENIE
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Zespół z Ostródy w poprzed-
nim sezonie zajął drugiej miej-
sce w rozgrywkach drugiej ligi 
i przegrał rywalizację w barażu, 
wydawało się więc, że nie za-
gra w pierwszej lidze. Ostatecz-
nie władze Polskiego Związku 
Piłki Ręcznej zdecydowały 
się powiększyć liczbę drużyn 
w wyższej klasie rozgrywkowej 
i Orkan zdecydował się do niej 
przystąpić. 
Zatrudniono na stanowisku tre-
nera Giennadija Kamielina, 
który przez ostatnie kilka lat pro-
wadził szczypiornistów z Olsz-
tyna, co miało spowodować, że 
ostródzianie szturmem wtargną 
do pierwszej ligi. To, co się jed-
nak wydarzyło w klubie później, 
jest wręcz nieprawdopodobne. 

Ze stanowiska zrezygnował pre-
zes klubu Tomasz Zmysłowski. 
Oficjalnym powodem rezygna-
cji były powody osobiste, jednak 

po odejściu prezesa okazało się, 
że klub ma poważne problemy 
finansowe i pod znakiem zapyta-
nia stanęła cała jego przyszłość. 

Sytuacja była o tyle dziwna, że 
jeszcze dwa miesiące temu pre-
zes na łamach naszej gazety za-
pewniał, że drużyna zostanie 

wzmocniona i powalczy o miej-
sce w środku tabeli w pierwszo-
ligowych rozgrywkach. Drugi 
trener i wiceprezes klubu, który 

w drużynie jest od początku jej 
powstania, Artur Lipka, po re-
zygnacji prezesa twierdził, że 
nie uda spiąć budżetu na roz-
grywki pierwszej ligi. Co cie-
kawe, Tomasz Zmysłowski 
twierdził inaczej i zapewniał, że 
zostawił klub w dobrej kondy-
cji finansowej. To, co się wyda-
rzyło, można nazwać „cyrkiem”, 
w którym ucierpieli kibice i za-
wodnicy. 
Artur Lipka, mając na uwadze 
dobro zawodników, a także nie-
pewną przyszłość klubu, posta-
nowił dać zawodnikom wolną 
rękę, jeżeli chodzi o wybór no-
wego klubu. Już wtedy wiadomo 
było, że sytuacja w Orkanie jest 
wręcz tragiczna.
22 sierpnia Orkan Ostróda opu-
blikował na swojej stronie in-
ternetowej następujący komu-
nikat – w dniu 21 sierpnia 2017 
roku odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Stowarzyszenia 
OKPR Orkan Ostróda. Podczas 
zebrania podjęto szereg uchwał 
i decyzji m.in. w sprawie wy-
cofania zespołu Ostródzkiego 
Klubu Piłki Ręcznej ORKAN 
Ostróda z rozgrywek I ligi.
Piłka ręczna w Ostródzie miała 
naprawdę sporą przyszłość. Hala 
sportowa podczas meczów Or-

kana była zapełniona praktycznie 
po brzegi. Ostródzianie na nowo 
zakochali się w tej dyscyplinie 
sportu, ponieważ, przypomnijmy, 
że Orkan wrócił do rywalizacji 
w 2015 roku po dwudziestu latach 
przerwy. Wydawało się, że klub 
robi systematyczne postępy, za-
równo w kwestiach sportowych, 
jak i organizacyjnych, aż tu na-
gle nadeszły te niepokojące in-
formacje. 
Co teraz z Orkanem Ostróda? 
Na następnym walnym posie-
dzeniu mają zostać podjęte osta-
teczne decyzje odnośnie klubu, 
ale wszystko wskazuje na to, że 
po trzech latach od reaktywacji 
klub przestanie istnieć. Można 
teraz tylko gdybać, co by było, 
gdyby klub jednak „nie pchał 
się” do pierwszej ligi, tylko spo-
kojnie grał na polu drugoligo-
wym i starał się w ciągu następ-
nych lat o wywalczenie awansu 
w pełno sportowym polu. Te-
raz już się jednak nie dowiemy. 
Szkoda przede wszystkich sa-
mych zawodników, którzy na-
prawdę włożyli sporo serca, 
żeby klub osiągał sukcesy, 
a także kibiców, którzy wspie-
rali klub w praktycznie każdym 
meczu.

raf

W nowym sezonie pierwszej ligi piłkarzy ręcznych miało dojść do po-
jedynku pomiędzy Orkanem Ostróda, a Warmią Traveland Olsztyn. 
Niestety do takiego starcia nie dojdzie, ponieważ Orkan wycofał się 
z rozgrywek.

Orkan Ostróda wycofał się 
z pierwszoligowych rozgrywek

Zawody odbyły się we względ-
nie sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Na początku 
regat można było zaobserwo-
wać i wykorzystać spore po-
dmuchy wiatru, lecz później 
wiatr zdecydowanie ucichł 
i wyścigi zakończyły się do-
piero o godzinie 18.00. Udało 
się jednak rozegrać wszyst-
kie planowane 8 wyścigów 
w systemie przesiadkowym, 
więc o zwycięstwie decydo-
wały głównie umiejętności po-
szczególnych ekip. 
Do finałowych zmagań awan-
sowało 8 najlepszych sterni-
ków z eliminacji (po 4 zawod-
ników z klasyfikacji jachtów 
kabinowych i otwarto pokła-
dowych). Tegoroczny finał od-
bywał się na łodziach klasy 
Omega, które dostarczyli Woj-
skowy Ośrodek Szkoleniowo-
-Kondycyjny w Mrągowie oraz 
lokalni armatorzy. W tym roku 
finaliści znacznie się wzmoc-
nili, co było widać po składzie 
ekip, w których nie brakowało 
doświadczonych i utytułowa-
nych żeglarzy. Ostatecznie 
pierwsze miejsce zajął To-

masz Krzywosz, pływający 
wraz z Mateuszem Kozłow-
skim i Hubertem Jabłońskim. 
Warto podkreślić, że Tomasz 
po raz pierwszy dostał się do fi-
nału. Aż strach pomyśleć czym 
zaskoczy nas w przyszłym że-
glarskim sezonie. Drugie miej-
sce wywalczył Sebastian Jur-
kiewicz, którego wspomagali 

Jakub Jurkiewicz i Tomasz 
Stańczyk. Ostatnie miejsce 
na podium zajął z kolei tego-

roczny debiutant w cyklu, Pa-
weł Marcinkjan ,  pływa-
jący wraz z Rafałem Werno 
i Tomaszem Kopciewskim. 
Tegoroczne podium oznacza, 
że definitywnie w tym sezo-
nie królowali zawodnicy jach-
tów otwarto pokładowych. Naj-
lepszy sternik kabinowy zajął 
miejsce tuż za podium.

Równolegle do wyścigów fi-
nałowych odbywały się także 
2 wyścigi długodystansowe 

dla wszystkich chętnych w for-
mule OPEN. Trasa przebiegała 
wokół wyspy znajdującej się 
na jeziorze Czos. Ostatecznie 
na start stanęły tylko 3 łódki, 
co powinno zmobilizować do 
startu wszystkich zawodników 
w przyszłym sezonie. Zwycię-
żył Leszek Szczechula pły-
wający wraz z Andrzejem 
Wołoszem i Łukaszem Dak-
szewiczem. Na drugim miejscu 
uplasowali się Dariusz Rosz-
kowski oraz Dorota Roszkow-

ska, a trzecie miejsce trafiło do 
Piotra, Izabeli i Bartka Kita. 
Wszyscy sternicy za swój wysi-
łek zostali nagrodzeni specjal-
nymi pucharami w formie dzwo-
nów, których sponsorem była 
Gazeta Warmińska.
Zakończenie regat odbyło się 
w zaprzyjaźnionej restauracji 
Estrada. Na imprezie zjawiło się 
dużo sympatyków żeglarstwa 
i dobrej zabawy. Na scenie, poło-
żonej przy samym jeziorze Czos 
wystąpili znani i lubiani: Prze-

mek Maruchacz, Blues 4 Cash 
oraz po raz pierwszy w Mrągo-
wie Leszek Szczechula. W prze-
rwie między koncertami odbył 
się pokaz sztucznych ogni, które 
zostały tym razem puszczone 
z mrągowskiego amfiteatru. 
To niestety już koniec tegorocz-
nego cyklu Żeglarskiego Grand 
Prix Mrągowa. Zapraszamy jed-
nak do wspólnej zabawy już 
w przyszłym sezonie! Emocji na 
pewno nie zabraknie!

Mateusz Kossakowski

W sobotę 26 sierpnia 2017 roku zakończyły się regaty finałowe Żeglarskiego Grand 
Prix Mrągowa 2017 – Norbud Andrzej Sarnowski Cup. Mrągowskie Towarzystwo 
Regatowe „Czos” pożegnało w ten sposób wakacje i zakończyło tegoroczny cykl 
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa. 

Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2017 zakończone!

Orkan w natarciu

Radość zwycięzców

Nagrody finałowe
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Od początku to goście mieli ini-
cjatywę w tym spotkaniu. Utrzy-
mywali się przy piłce i starali się 
skrzydłami stworzyć sobie sy-
tuację do zdobycia gola. Choć 
optyczna przewaga na pewno by-
ła po ich stronie, to tak naprawdę 
niewiele z niej wynikało. Stomil 
nie potrafił natomiast stworzyć 
sobie kompletnie żadnej sytuacji 
do zdobycia gola. Gdzieś tam je-
dynie z dystansu próbował ude-
rzać Grzegorz Lech, ale jego 
strzał był bardzo niecelny.
Zawodnicy z Łęcznej swoją prze-
wagę udokumentowali w 30 mi-
nucie meczu. Do rzutu wolnego 
z około 25 metrów podszedł Łu-
kasz Tymiński. Uderzył kapi-
talnie, przy samym słupku i go-
ście wyszli na prowadzenie, na 
które zasłużyli. Stomil również 
miał jeszcze w pierwszej poło-
wie okazję z rzutu wolnego, ale 

nowy zawodnik olsztyńskiej dru-
żyny Dani Ramirez uderzył pro-
sto w mur. Była to ostatnia dobra 
sytuacja w pierwszej połowie.

Druga połowa nie rozpoczęła się 
od jakiś huraganowych ataków 
olsztynian, a wręcz przeciwnie. 
To goście mieli szansę na pod-
wyższenie rezultatu, ale strzał 
Michała Suchanka został obro-
niony przez Michała Leszczyń-
skiego. Następnie to Stomil prze-
prowadził dobrą akcję, ale do-
brego podania w pole karne nie 
wykorzystał ponownie Grze-
gorz Lech. 

Trzeba przyznać, że kluczowa 
w tym spotkaniu była 65 minu-
ta, kiedy na boisku pojawił się 
Piotr Głowacki. Po jego wej-
ściu Stomil trochę odważniej za-
atakował i zaczął stwarzać sobie 
sytuacje podbramkowe. W 76 
minucie bramkarz Górnika, Ser-
giusz Prusak, chciał wypiąstko-
wać dośrodkowaną w pole karne 
piłkę, ale przy okazji sfaulował 
w polu karnym Wiktora Bie-
drzyckiego i sędzia wskazał na 
jedenasty metr. Do piłki podszedł 
Artur Siemaszko i doprowadził 
do wyrównania. 
Już pięć minut później Stomil 
wyszedł na prowadzenie. Świet-
ną akcję Głowackiego na gola 
zamienił Volodymyr Tanczyk. 
Ta bramka zamknęła to spotka-
nie, a do końca meczu na boisku 
nie działo się już nic ciekawego. 
Ostatecznie Stomil pokonał więc 
Górnika Łęczna 2:1.
Olsztynianie zagrali tak napraw-
dę słabe spotkanie, ale najważ-
niejsze, że wywalczyli zwycię-
stwo. Oddali dwa celne strzały 
na bramkę i strzelili dwa gole. 
Widać, że ta drużyna ma charak-
ter. Nawet jak coś się nie ukła-
da, to olsztyńscy piłkarze potrafią 
odwrócić mecz i go wygrać. To 
kształtuje tych piłkarzy i na pew-
no sprawi, że uwierzą jeszcze 
bardziej w swoje umiejętności.

Raf

REKLAMA

Stomil Olsztyn podejmował na własnym obiekcie spadkowicza z eks-
traklasy Górnika Łęczna. Olsztynianie chcieli w tym spotkaniu pod-
trzymać formę, jaką prezentowali w poprzednich meczach na wła-
snym stadionie.

Stomil dalej niepokonany 
na własnej murawie 

Spotkanie Stomil Olsztyn vs Górnik Łęczna. Przy piłce Grzegorz Lech


