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Nasz region może zyskać 
na mundialu w Rosji

Stadion w Kaliningradzie zdj. z czerwca tego roku REKLAMA

Olsztyńscy radni 
są przeciwko 

Ciągle mnie pytali,
czy znam takiego 
piosenkarza

Teatr jest areną 
wolnej sztuki 
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Przed sądem za kradzież roz-
bójniczą oraz za kierowanie 
gróźb karalnych w stosunku 
do pracownika ochrony od-
powie 20-letni mieszkaniec 
Ostródy. Mężczyzna zabrał 
z marketu butelkę drogiego 
alkoholu, po czym opuścił 
sklep nie płacąc za nią. Za nim 
ruszył pracownik ochrony. 
20-latek chcąc utrzymać się 
w posiadaniu skradzionego al-
koholu zaczął szarpać ochro-
niarza oraz przewrócił go na 
ziemię, a także groził mu po-
zbawieniem życia. Na całe 
zamieszanie natknął się poli-
cjant z ostródzkiej „dochodze-
niówki”, który niezwłocznie 
ruszył na pomoc pracowni-
kowi ochrony. Sprawca kra-
dzieży rozbójniczej został za-
trzymany i doprowadzony do 
policyjnego aresztu, a skra-
dzione mienie zostało odzy-
skane.
Młodzieniec usłyszał zarzut 
kradzieży rozbójniczej i sto-
sowania gróźb karalnych. Akt 
oskarżenia w tej sprawie trafił 
już do sądu. Grozi mu kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

Ostródzki policjant, bę-
dąc na urlopie, zatrzy-
mał sprawcę kradzieży 
rozbójniczej w jednym 
z lokalnych marketów. 
Policjant zareagował bły-
skawicznie, gdy zauwa-
żył jak młody mężczyzna 
szarpie i przewraca pra-
cownika ochrony sklepu.

Zatrzymany 
na gorącym 
uczynku

System Wsparcia Organów Wy-
borczych pełnić będzie pomoc-
niczą rolę przy przeprowadza-
niu wyborów samorządowych. 
„System nie liczy głosów”  
– podkreśla Szef Krajowego 
Biura Wyborczego, Beata To-
kaj. Dodaje, że podstawę ob-
liczenia wyników głosowa-
nia stanowi praca członków 
obwodowych komisji wybor-
czych, którzy liczą głosy oddane 
w lokalach wyborczych. „Sys-
tem służy do weryfikowania 
prawidłowości obliczeń, mię-
dzy innymi przy przeliczeniu 
głosów na mandaty i do wy-
chwycenia ewentualnych nie-
prawidłowości” – zaznacza mi-
nister Tokaj. 
W ramach pierwszego testu 
zostaną sformułowane przy-
kładowe meldunki wyborcze. 
Znajdą się w nich między innymi 
informacje o liczbie wyborców,
okręgów wyborczych oraz man-
datów do obsadzenia w danym 
okręgu w wyborach do rad gmin, 
powiatów i województw. Prowa-
dzona będzie także testowa reje-
stracja komitetów wyborczych 
o zasięgu ogólnopolskim i ogól-
nowojewódzkim oraz rejestracja 
komitetów lokalnych. W ramach 
testu Delegatury będą ponadto 
sprawdzać moduły, odnoszące 
się do powoływania terytorial-
nych komisji wyborczych. 
System WOW przygotowany 
został przez Krajowe Biuro Wy-
borcze. 

We wtorek, 3 paździer-
nika br. Krajowe Biuro Wy-
borcze rozpoczęło testy 
systemu Wsparcia Orga-
nów Wyborczych. Testy 
obejmą Delegatury KBW 
i będą dotyczyły modułów, 
odnoszących się do wy-
borów samorządowych. 
To pierwszy z serii testów, 
które będą prowadzone 
przed wyborami, planowa-
nymi na jesień 2018 roku. 

Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczyna 
ogólnopolskie testy systemu informatycznego

Szef Krajowego Biura Wyborczego, 
Beata Tokaj i Przewodniczący PKW 
Wojciech Hermeliński
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Mistrzostwa Świata w Rosji od-
będą się od 14 czerwca do 15 
lipca w przyszłym roku. W tur-
nieju wezmą udział 32 reprezen-
tacje narodowe. Łącznie na mi-
strzostwach zostaną rozegrane 
64 mecze na 12 stadionach (w 11 
miastach). Cztery mecze podczas 
Mistrzostw rozegrane zostaną na 
stadionie w Kaliningradzie, któ-
ry będzie mógł pomieścić 35 tys. 
widzów. Będzie to najmniejszy 
stadion, pod względem ilości wi-
dzów na całych mistrzostwach. 
Stadion ten ma kosztować ponad 
17.5 mld rubli.

Prace idą pełną parą
Postanowiliśmy sprawdzić stan 
przygotowań do przyszłorocz-
nego mundialu w Kaliningra-
dzie- Stadion powinien być goto-
wy jeszcze w tym roku. Cała in-
frastruktura wokół niego będzie 
musiała zostać przygotowana, 

ponieważ na razie jest tam tylko 
czyste pole. Jeżeli chodzi o samo 
miasto, to widać, że zmienia się 
ono na plus. Obecnie cały czas 
trwa również rozbudowa portu 
lotniczego, na razie jeszcze nie 
można z niego korzystać, ale jest 
on już na ukończeniu i na począt-
ku przyszłego roku powinien być 
otwarty. W Kaliningradzie po-
wstaną również dwa centra tre-
ningowe. – opowiada Robert 
Śmigielski, główny specjali-
sta ds. społeczno-kulturalnych 
Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia.

Nadzieje i obawy
Wszyscy w Kaliningradzie 
chcieliby, żeby Polska trafiła do 
grupy, która swoje mecze będzie 
rozgrywać w Kaliningradzie, po-
nieważ wtedy napływ turystów 
z Polski byłby ogromny. Jednak 
trzeba poczekać do grudnia, po-

nieważ wtedy odbędzie się loso-
wanie. Wcześniej Polacy muszą 
na te Mistrzostwa awansować, 
a żeby tak się stało, to polscy pił-
karze muszą zdobyć minimum 
cztery punkty w dwóch ostatnich 
meczach eliminacyjnych.
-Rosjanie trochę się obawiają te-
go, że kibice z Polski mogą spać 
po polskiej stronie, a do Rosji do-
jeżdżać tylko na mecze. Jednak 
mimo tego, Rosjanie są pozytyw-
nie nastawieni do przyjazdu pol-
skich kibiców – dodaje Robert 
Śmigielski.

Przed mundialem 
międzynarodowy 
turniej piłkarski

Centrum Polsko-Rosyjskie bę-
dzie organizować w 2018 roku 
dwa turnieje Mistrzowskie Stre-
fy Przygranicznej. Wcześniej 
turnieje te były organizowane 
w Olsztynku, a w 2018 roku zo-

stało to podzielone w ten spo-
sób, że jeden turniej odbędzie 
się w Malborku, a drugi w Ka-
liningradzie. Turniej w Malbor-
ku będzie miał miejsce w maju, 
czyli przed Mistrzostwami Świa-
ta i też ma być taką swego rodzaju 
promocją mundialu.

Na czym możemy 
skorzystać? 

Warto się jednak zastanowić nad 
tym już teraz, co województwo 
warmińsko-mazurskie może zy-
skać na tym, że niektóre mecze 
turnieju będą rozgrywane tuż przy 
naszej granicy? Na pewno przybę-
dzie sporo kibiców zarówno z całej 
Polski, jak z zagranicy, a to powin-
no sprawić, że nasz region zyska 
na tym szczególnie pod względem 
turystycznym. Poseł na Sejm RP, 
Jacek Protas jest wręcz przeko-
nany, że to wielka szansa dla wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego- Przede wszystkim chodzi 

nam o kibiców. Ja na Mistrzo-
stwach Świata, czy Europy byłem 
kilkakrotnie i wiem, że wtedy jest 
po prostu zatrzęsienie kibiców. 
Przyjeżdżają ludzie, którzy nawet 
nie mają biletów, tylko po to, żeby 
poczuć atmosferę tego piłkarskie-
go święta. Jest olbrzymia szansa, 
żeby kibice przyjechali do nas. My 
możemy na tym zarobić, a jeszcze 
przy okazji wypromować region. 
Jeżeli ktoś przyjedzie do nas raz 
i zobaczy, jak mamy tu ładnie, to 
na pewno jeszcze kiedyś wróci.

Dokończenie na stronie 4

W czerwcu przyszłego roku w Rosji odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. 
Cztery mecze tego turnieju odbędą się w Kaliningradzie. To doskonała okazja, żeby 
ściągnąć turystów i kibiców do województwa warmińsko-mazurskiego, ale rów-
nież promować nasz region. 

Nasz region może zyskać 
na mundialu w Rosji

REKLAMA

Napisy na autobusach w Kaliningradzie również informują o mundialu
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Dokończenie ze strony 3
Poseł Jacek Protas powiedział 
również, że już nie raz zgłaszał 
się z prośbą i składał interpelacje 
w sprawie, czy ministerstwo za-
bezpieczyło jakieś środki na kam-
panię promocyjną, ale większego 
odzewu w tej sprawie nie było. 
Trzeba jednak przyznać, że pie-
niądze naprawdę by się przydały, 
ponieważ można by wypromować 
nasz region i sprawić, żeby kibice 
przy okazji mundialu w Rosji, od-
wiedzili województwo warmiń-
sko-mazurskie.
Wiadomo, że ważne kroki w ce-
lu promocji naszego regionu przed 
Mistrzostwami Świata w Ro-
sji, może podjąć również Urząd 
Marszałkowski. Przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego będą 
uczestniczyć w jesiennym work-
shopie, który odbędzie się w Ka-
liningradzie - Oferta związana 
z Mistrzostwami Świata w piłce 
nożnej będzie jednym z tematów 
jesiennego workshopu, który od-
będzie się już w październiku tego 
roku w Kaliningradzie. Organiza-
torem przedsięwzięcia jest Polski 
Klub Turystyczny w Kaliningra-
dzie przy wsparciu Zagraniczne-
go Ośrodka Polskiej Informacji 
Turystycznej w Moskwie. W spo-
tkaniu udział wezmą touropera-
torzy z Polski oraz Rosji. Pojadą 
też przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego. – taką informację 
otrzymaliśmy z biura prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego.

W przygranicznych 
miastach sprawa zysków 
nie jest oczywista, ale 
jest gotowość

Wydałoby się, że miasta leżące 
niedaleko granicy mogą skorzy-
stać na tym, że mundial odbywa 
się właśnie w Rosji. Inne zda-

nie na ten temat ma jednak bur-
mistrz Górowa Iławeckiego, Ja-
cek Kostka- Nasi przedsiębior-
cy na pewno są przygotowani na 
gości z Rosji, natomiast nie spo-
dziewamy się zalewu turystów 
ze względu na to, że Górowo nie 
leży na trasie bezpośredniej do 
granicy. Uważam, że te Mistrzo-
stwa nie sprawią, że zarówno do 
naszego miasta, jak i np. do Bar-
toszyc przyjedzie dużo więcej tu-
rystów niż wcześniej.
Zupełnie inaczej na tę sprawę pa-
trzy burmistrz Bartoszyc, Piotr 
Petrykowski- Mam nadzieje, że 
nasi hotelarze zdążą się przygo-

tować, bo wiem, że poprawiają 
pewne standardy. Ludzie, którzy 
nie są pewni warunków hotelo-
wych w Obwodzie Kaliningradz-
kim, możliwe, że będą chcieli no-
cować u nas. Można powiedzieć, 
że będą wyjeżdżać na mecze do 
Rosji, a do nas wracać i odpo-
czywać. My jako miasto nie jeste-

śmy w stanie dźwignąć strefy ki-
bica, ponieważ mamy teraz bum 
inwestycyjny związany ze środ-
kami unijnymi. Jesteśmy jednak 
skłonni dla firm prywatnych, któ-
re chciałyby zorganizować pry-
watne strefy kibica, udostępnić 
nieodpłatnie teren. 

Brak małego ruchu 
granicznego może stać 
się przeszkodą

Wiadomo jednak, że obecnie za-
mknięty jest mały ruch graniczny. 
Więc należy się zastanowić, czy 
to nie sprawi, że ten przepływ ki-
biców będzie mniejszy? Politycy 

PSL, twierdzą, że właśnie mun-
dial jest najlepszym momentem, 
żeby ten mały ruch graniczny 
otworzyć- Jako klub parlamen-
tarny PSL, będziemy ponow-
nie apelować do Ministra Wasz-
czykowskiego, do rządu, do Pani 
Premier o przywrócenie małego 
ruchu granicznego. Wydaje się, 

że jest to doskonały moment, aby 
zacząć ocieplać kontakty polsko-
-rosyjskie, związane jest to przede 
wszystkim z mundialem, który bę-
dzie miał miejsce w przyszłym ro-
ku. Właśnie to wydarzenie jest do-
skonałą okazją do przywrócenia 
tego małego ruchu granicznego - 
powiedziała Urszula Pasław-
ska, Poseł na Sejm RP.
Marian Podziewski były Wo-
jewoda Warmińsko-Mazur-
ski również uważa, że czas 
przed rozpoczęciem mundialu 
w Rosji, będzie idealny, żeby 
ten mały ruch graniczny przy-
wrócić- Osoby, które przyjadą 
na mundial do Obwodu Kali-
ningradzkiego mogłyby korzy-
stać z infrastruktury zarówno po 
stronie polskiej, jak i rosyjskiej. 
Można by również wykorzystać 
nasze lotnisko w ramach ruchu 
wizowego, do kontaktu pomiędzy 
Szymanami, a Obwodem Kali-
ningradzkim.
Wydaje się, że Polska, a przede 
wszystkim województwo war-
mińsko-mazurskie może dużo 
zyskać na Mistrzostwach Świa-
ta w Rosji. Głównie chodzi tutaj 
o zyski płynące z turystyki, ponie-
waż wiadomo, że w tym czasie 
przepływ kibiców będzie bardzo 
duży. Władze powinny zrobić 
wszystko, żeby dobrze wypro-
mować region, ponieważ może 
to przynieść sporo zysków, za-
równo teraz, jak i w przyszłości.

Rafał Herman

Trzeba przyznać, że podczas tej 
sesji radni byli bardzo zgodni, co 
nieczęsto ma miejsce. Stanowi-
sko Rady Miasta w kwestii wpisa-
nia Dworca Głównego do rejestru 
zabytków było takie, że decyzja 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dotycząca odmowy 
wszczęcia postępowania była za-
sadna i dworzec nie powinien zo-
stać uznany jako zabytek. Za ta-
kim stanem rzeczy głosowało 22 
radnych, a tylko radny Krzysztof 
Kacprzycki był przeciwko ta-
kiemu stanowisku.
-Zostanie zburzony Dworzec, to 
gdzie będą oczekiwać pasażero-
wie? Jest za dużo znaków zapy-
tania w tej sprawie. Zachęcamy 
PKP, żeby zrobiło krok naprzód, 
a sami nie wiemy, jak ten krok 
miałby wyglądać. Ja na ten mo-
ment będę głosował przeciwko ta-
kiemu stanowisku Rady Miasta. 
- mówił Radny Krzysztof Kac-
przycki.

Co ciekawe w tej sprawie 
zgodni byli nawet radni z Plat-
formy Obywatelskiej i Prawa 
i Sprawiedliwości, co jak wia-
domo zdarza się niezwykle 
rzadko.
Radny z klubu Platformy Oby-
watelskiej Łukasz Łukaszew-
ski uważa, że jeżeli dworzec 
zostanie zabytkiem, to będzie 
mniej pieniędzy na jego re-
mont- Nie będzie możliwości 
zrealizowania tej inwestycji, 
z tym funduszem, który obec-
nie jest do wykorzystania, jeżeli 
obiekt zostanie wpisany do reje-
stru zabytków, ponieważ postę-
powanie o wpisanie do rejestru 
może trwać nawet dwa lata, a po 
tak długim czasie nie będziemy 
mogli już skorzystać ze środków 
unijnych. Wtedy będzie taka sy-
tuacja, że będziemy mieli obiekt 
wpisany do rejestru zabytków, 
ale nie będziemy mieli środków, 
żeby go wyremontować.

W podobnym tonie wypo-
wiadał się Dariusz Rudnik, 
radny Prawa i Sprawiedliwo-
ści- Próba wpisania Dworca 
Głównego do rejestru zabytków 
spowoduje utratę funduszy, na 
jego remont. Z tego co wiem, to 
już te środki zostały wyznaczone 
i następna taka okazja może 
się długo nie powtórzyć. Radni 
Prawa i Sprawiedliwości będą 
głosować za tym, żeby Dworca 
do rejestru nie wpisywać.

Głównym argumentem przewi-
jającym się w wypowiedziach 
radnych były pieniądze. Radni 

praktycznie zgodnie uwa-
żają, że jeżeli są środki na to, 
żeby zburzyć obecny dworzec 
i wybudować go praktycznie 
od nowa, to trzeba z nich sko-
rzystać. Ważne jest również to, 
że dworzec jest już w tak opła-
kanym stanie, że trzeba jak naj-
szybciej remont, czy odbudowę 
przeprowadzić, a wiadomo, że 
wpisanie dworca do rejestru za-
bytków tę sprawę znacząco by 
przedłużało.

Radni przypomnieli również, 
że proces zmiany zagospoda-
rowania kompleksu dworco-
wego toczy się już od sześciu 
lat. Dworzec jest objęty miej-
scowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, wspólnie 
z kompleksem handlowym oraz 
Zintegrowanym Centrum Prze-

siadkowym, którego budowa już 
się rozpoczęła.
Zupełnie inna była reakcja sto-
warzyszenia Forum Rozwoju 
Olsztyna, które było jednym 
z inicjatorów wpisania Dworca 
Głównego do rejestru zabytków.
- Radni przyjęli stanowisko do-
tyczące zburzenia Dworca 
Głównego. Tylko Krzysztof 
Kacprzycki jest konsekwentny 
i głosował przeciwko. Dzięku-
jemy za jedyny głos rozsądku. 

Na szczęście nie ma powodów do 
obaw, bo stanowisko radnych nie 
wpływa w żaden sposób na po-
stępowanie, które prowadzi Wo-
jewódzki Konserwator Zabyt-
ków. Działamy dalej! -taką notkę 
możemy przeczytać na oficjal-
nym profilu facebookowym sto-
warzyszenia.
Społecznicy zarzucili olsztyń-
skim radnym, że bardzo szybko 
zmienili oni zdanie na temat 
olsztyńskiego dworca- W 2015 
roku Rada Miasta przyjęła w po-
staci uchwały tzw. Zintegrowany 
Program Rozwoju Przestrzen-
nego Śródmieścia Olsztyna. Do-
kument został przygotowany 
przez ratusz. W programie zapi-
sano wprost, że Dworzec Główny 
należy objąć ochroną, gdyż jest 
to obiekt cenny kulturowo. Za 
dokument nasze miasto dostało 
nawet nagrodę w Brukseli, czym 
oczywiście chwalił się Prezy-
dent Olsztyna. Po ponad dwóch 
latach, zarówno Piotr Grzymo-
wicz, jak i większość radnych 
opowiada się za zburzeniem 
dworca. Dziwi nas tak nagła 
zmiana poglądów naszych samo-
rządowców. Dlatego zapytamy 
ich, dlaczego nie stosują się do 
postanowień dokumentu, który 
przygotowali i przyjęli.

raf

Olsztyńscy Radni podczas XL Sesji Rady Miasta podjęli decyzje na temat swojego sta-
nowiska w kwestii wpisania olsztyńskiego Dworca Głównego do rejestru zabytków. 
Prawie jednogłośnie zdecydowali, że Dworzec Główny nie powinien stać się zabytkiem.

Olsztyńscy radni są przeciwko wpisaniu 
Dworca Głównego do rejestru zabytków

Olsztyński Dworzec Główny nie zachwyca wyglądem

Banery na ulicach reklamujące mundial

Stadion w Kaliningradzie będzie najmniejszym ze wszystkich wybudowanych na mundial
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KRÓTKO
Olsztyn: Zwiedzanie pracowni 
Obserwatorium Astronomiczn-
go w Olsztynie odbędzie się 
w dniu 5 października o godz. 
09:00. Bilety od 9 PLN.
Olsztyn: 5 października seanse 
w Planetarium będą odbywały 
się w godz. 16:00-18:00. Bilety 
od 15 PLN.
Olsztyn: Przegląd twórczości 
członków Związku Plastyków 
Warmii i Mazur odbędzie się 
6 października o godz. 17:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
– Kamienica Naujacka. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Koncert Happysadu 
z cyklu Ciało Obce Tour 2017 
odbędzie się 6 października 
o godz. 19:00 w Klubie Nowy 
Andergrant. Wstęp od 50 PLN.
Olsztyn: XXIV Szybowcowe 
Zawody na Celność Lądowania 
"Złoty Kormoran 2017" odbędą 
się 7 października o godz. 
08:00 na Lotnisku Dajtki 
w Olsztynie.
Olsztyn: Koncert Palucha 
odbędzie się 7 października 
o godz. 20:00 w Klubie Nowy 
Andergrant.
Dobre Miasto: Spotkanie 
z dziennikarzem Tadeuszem 
Prusińskim odbędzi się 25 
października o godz. 17:00 
w Salonie Artystycznym CKB. 
Dobre Miasto: WAMA FILM 
FESTIVAL – RETROSPEKCJA 
odbędzie się 7 października 
o godz. 10:00 w Kinie Przyjaźń. 
Wstęp wolny.
Lidzbark Warmiński: 18 
października w Lidzbarskim 
Domu Kultury odbędzie się Ciao 
Ciao Bambina – interpretacje 
włoskich piosenek. 
Lidzbark Warmiński: 25 paź-
dziernika 2017 r. o godz. 10.00 
w lidzbarskim zamku odbędzie 
się XLII Wojewódzki Konkurs 
Krasomówczy Młodzieży 
Szkolnej im. Marii Zientary-Ma-
lewskiej.
Ostróda: 22 października 2017 
o godz. 12:00 w sali reprezen-
tacyjnej ostródzkiego zamku 
odbędzie się przedstawienie 
teatralne „Złote jajko„, a po 
spektaklu warsztaty teatralne 
z wykonywania i animowania 
lalek teatralnych.
Stawiguda: Zapraszamy na 
wernisaż oraz rozstrzygnięcie 
fotokonkursu "Warmińskie 
Klimaty 2017", który odbędzie 
się w sobotę 7 października 
br. o godz. 16:00 w świetlicy 
w Tomaszkowie.
Stawiguda: W środę 
18.10.2017 r. w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Stawigu-
dzie o godz. 17:00 odbędą się 
pierwsze zajęcia KRAV MAGI, 
które będą bezpłatne.

Wyb.(K)

Informacja o przebiegu wykona-
nia budżetu Powiatu w okresie 
od stycznia do czerwca bieżą-
cego roku była najważniejszym 
punktem XXVIII Sesji Rady 
Powiatu w Olsztynie, która od-
była się 29 września. Jak ocenia 
skarbnik Powiatu, realizacja bu-
dżetu przebiega prawidłowo. – 
W części dotyczącej dochodów 
własnych nie widzę żadnych 
zagrożeń. Wpływy są zgodne 
z ustalonym harmonogramem 
i wynoszą 53 % planu, przy 
czym największym źródłem do-
chodów jest udział w podatku 
PIT. W zakresie wydatków zo-

stały one zrealizowane w nie-
pełna 1 %, ale jest to związane 
z zadaniami inwestycyjnymi, 
których realizacja została za-
planowana na drugie półrocze 
2017. Chodzi o 23 mln zł. Do 
tej pory z budżetu zostało wy-
datkowanych 791 tys. zł na bu-
dowę hali sportowej przy Ze-
spole Szkół w Biskupcu. Budżet 
roku 2017 na dzień 30 czerwca 
zamykamy nadwyżką 9,8 mln 
zł, przy planowanym deficycie 
3,45 mln zł. To środki, które zo-
stały zaplanowane do wydat-
kowania w czwartym kwartale 
br. Powiat posiada więc zabez-

pieczenie i płynność finansową. 
Nasz dług wynosi 24,2 mln zł, 
co stanowi 22 % dochodu. Raty 
kredytów realizowane są w ra-
mach wolnych środków – mó-

wiła Lucyna Kozikowska. 
Informacja i sprawozdanie Za-
rządu Powiatu w Olsztynie 
z realizacji budżetu w pierw-
szym półroczu 2017r. otrzymały 

pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Ko-
misji Budżetowej Rady Powiatu 
w Olsztynie.

mbm

Na początek warto powiedzieć, 
dlaczego w ogóle zdecydowano 
się na zlikwidowanie ronda 
turbinowego. Liczba wypad-
ków i kolizji na samym rondzie 
znacznie się zmniejszyła (kwie-
cień - koniec sierpnia 2016 - 24 
zdarzenia; kwiecień - koniec 
sierpnia 2017 - 14 zdarzeń), 
ale za to na ul. Artyleryjskiej 
te dane zmieniły się na nieko-
rzyść (kwiecień - koniec sierp-
nia 2016 - 9 zdarzeń; kwiecień 
- koniec sierpnia 2017 - 50 zda-
rzeń!)
Warto również dodać, że pod 
koniec maja w ramach Olsztyń-
skiego Panelu Obywatelskiego 
przeprowadzone zostały ba-
dania, w których 58% miesz-
kańców opowiedziało się za 
przywróceniem poprzedniej or-
ganizacji ruchu.
-Był to dla nas pewien sygnał, 
natomiast ja spotykam się co ty-
dzień z moimi służbami i na ten 
temat dyskutowaliśmy. Uzna-
liśmy jednak, że jeszcze pocze-
kamy, zobaczymy jak będą się 
zachowywali nasi kierowcy 
w momencie kiedy zostanie za-
mknięta m.in. ulica Pieniężnego 
i Partyzantów. Obecnie da-
lej zdania są podzielone i część 
osób było za tym, żeby zmienić 
tę organizację ruchu, a część 
chciała dalej ją zostawić.- do-
dał Piotr Grzymowicz.

Zmiana jednak nastąpiła i po-
wrócono do zwykłego ronda. Za-
pytaliśmy kierowców, jakie jest 
ich zdanie na ten temat?
-W przypadku ronda smoleń-

skiego zdecydowanie lepsze jest 
zwykłe rondo, tak jak jest teraz 
po przywróceniu go do normal-
ności. Duża ilość pojazdów je-
dzie przez artyleryjską prosto, 
w Schumana, bądź odwrotnie, 
przez co jest za mało pasów. Żeby 
rondo turbinowe dobrze dzia-
łało to musiałyby być co naj-
mniej 3 pasy w każdą stronę, po 
jednym w lewo, prosto i prawo. 
Ale w tym przypadku to jak dla 

mnie najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zrobienie mostu/estakady 
nad rondem, żeby ruch Artyleryj-
ska/Schumana odbywał się płyn-
nie górą, a rondo pozostało dla 

skręcających w Grunwaldzką 
i Bałtycką. – powiedział nam 

kierowca, który często przejeż-
dża przez rondo OKS.
-Zwykłe rondo oczywiście jest lep-
sze. Przy turbinowym cały lewy pas 
był zablokowany, ponieważ prawy 
był tylko do skręcania w prawo, 
nie można nim było pojechać pro-
sto. Więc jak miałam z Zacisza je-
chać na Zatorze, to przed samym 
rondem w godzinach szczytu trzeba 
było stać nawet pół godziny. – do-
dała Dominika, która od czasu 

do czasu przejeżdża rondo Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej.

-Korki są teraz mniejsze, dodaje 
Pan Andrzej.- No cóż trzeba 
przyznać, że może, jeżeli olsztyń-
scy kierowcy potrafiliby jeździć na 
rondzie turbinowym, to płynność 
ruchu w tamtym miejscu byłaby 
inna. Sam nieraz widziałem, jak 
kierowcy wjeżdżając na to rondo, 
tak naprawdę nie wiedzieli, jak 
mają jechać i stwarzali zagroże-
nie, dla innych uczestników ru-
chu. Wydaje się, że powrócenie 
do starego rozwiązania było je-
dyną słuszną decyzją. Wiadomo, 
że korki na tym rondzie, zwłaszcza 
w godzinach szczytu dalej są, ale 
są one mniejsze niż przy rondzie 
turbinowym. Można dzięki temu 
nieco szybciej wrócić z pracy do 
domu.
Jak widać kierowcy zgodnie 
twierdzą, że rondo turbinowe 
było nietrafionym pomysłem. 
Władze miasta przywracając starą 
organizację ruchu, również nie-
jako przyznały się do błędu, ale 
najważniejsze, że ten błąd dosyć 
szybko udało się „naprawić”.
Warto jeszcze na koniec dodać, 
że równolegle do wprowadza-
nych zmian trwają prace zwią-
zane z przygotowaniem przebu-
dowy ronda. Dodane mają zostać 
prawoskręty z ul. Artyleryjskiej 
w Bałtycką i z Schumana w Grun-
waldzką. Dzięki temu ruch w tym 
miejscu ma odbywać się spraw-
niej, a bezpieczeństwo użytkow-
ników powinno się zwiększyć.
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Na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Zli-
kwidowane zostało rondo turbinowe i powrócono do starych rozwiązań, sprzed 
kilku miesięcy. Sprawdziliśmy, jak teraz jeździ po tym rondzie.

Rondo turbinowe w Olsztynie 
przeszło do historii

Powiatowi radni zaakceptowali realizację budżetu Po-
wiatu w pierwszym półroczu 2017 roku. Wydatki zo-
stały zrealizowane zgodnie z planem, przy akceptacji 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet realizowany prawidłowo

REKLAMA

Od prawej: Lucyna Kozikowska ,skarbnik Powiatu Olsztyńskiego

Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Olsztynie tylko przez chwilę było turbinowe
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Zakończono wstępną naprawę 
drogi w Tatarkach, która była cał-
kowicie nieprzejezdna. Miesz-
kańcy, którzy byli odcięci przez 
powódź, mogą już bezpiecznie 
przemieszczać się po drodze pro-
wadzącej do ich domostw. Jed-
nak całkowita naprawa zniszczo-
nego przepustu może kosztować 

około 90 tys. złotych.
W całym powiecie braniewskim 
rozpoczęło się szacowanie strat. 
Starosta braniewski Leszek 
Dziąg powołał powiatową ko-
misję do spraw ustalania szkód 
i szacowania strat w infrastruk-
turze powiatu braniewskiego, 
spowodowanych przez powódź 

i podtopienia.
Najbardziej zniszczone są nie-
które odcinki dróg, przepusty 
pod drogami, rowy meliora-
cyjne, a także skarpy w pobliżu 
mostów.
— W większości przypadków 
nie można w tej chwili dokład-
nie ocenić ich stanu, ewentual-

nych strat i uszkodzeń, gdyż wiele 
z nich ciągle znajduje się pod wodą 
— mówi starosta braniewski 
Leszek Dziąg. — Dlatego pro-
wadzone są bieżące kontrole. Do-
kładne określenie kosztów ich re-
montów będzie możliwe dopiero 
po obniżeniu poziomu wód i wy-
konaniu dokładnych przedmiarów 
i kosztorysów. W wielu przypad-
kach konieczne będzie również 

opracowanie projektów technicz-
nych, uzyskanie uzgodnień i po-
zwoleń.
Krytyczne miejsca (zwłaszcza 
przepusty drogowe czy mosty) na 
pewno będą kontrolowane przez 
Nadzór Budowlany. Dlatego 
ważne, aby jak najszybciej napra-
wić przepusty, które są na zjazdach 
dróg do gospodarstw. Pozostaje to 
w gestii właścicieli tych dróg.

Mieszkańcy, którzy ucierpieli 
w wyniku powodzi i podto-
pień, powinni zgłosić się do 
gminnych ośrodków pomocy 
społecznej, które udzielą po-
mocy poszkodowanym. Rów-
nież rolnicy, którzy ponieśli 
straty w uprawach, będą mo-
gli starać się o odszkodowania 
z tego tytułu.

red

Szpital Powiatowy w Bartoszy-
cach rozwija się w bardzo szyb-
kim tempie. W czerwcu od-
dano do użytku pracownie RTG, 
a także tomografii komputero-
wej. Warto także powiedzieć, że 
obecnie szpital dysponuje naj-
nowszym sprzętem. Zakupiony 
został tomograf, a także dwa 

rentgeny, dzięki, którym można 
w szybki i dokładny sposób prze-
świetlić pacjenta. Po trzech mie-
siącach od otwarcia nowej pra-
cowni, szpital otrzymał dzięki 
Regionalnemu Programowi 
Operacyjnemu Warmia i Mazur 
na lata 2014-2020 zwrot części 
zainwestowanych środków.

-Kwota modernizacji wraz 
z zakupem sprzętu wyniosła 
5 milionów 600 tysięcy zło-
tych, z czego ta dotacja, którą 
dzisiaj dostaniemy wynosi 3 
miliony 750 tysięcy złotych. 
Warte podkreślenia jest to, 
że robota jest już wykonana, 
a sprzęt jest wykorzystywany. 

– powiedział Wojciech Pro-
kocki, starosta bartoszycki.
Obecnie szpital posiada szes-
nastorzędowy aparat TK, 
a także najnowszy aparat rent-
genowski samsunga, dzięki 
któremu obraz jest czysto 
cyfrowy i jest przesyłany 
z lampy, detektora do kom-
putera, plus oczywiście za-
kupione zostały również no-
woczesne stacje opisowe. Te 
wszystkie nowoczesne sprzęty 
sprawiają, że badania są sku-
teczniejsze i dokładniejsze.
Dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Bartoszycach, Sławo-
mir Wójcik cieszy się, że udało 
się zakupić nowy sprzęt, który 

szpital będzie miał na wła-
sność- Udało nam się całkowi-
cie zmodernizować pracownie 
rentgeno-diagnostyki, łącznie 
z zakupem sprzętu. Szpital nie 
posiadał swojego tomografu 
komputerowego, tylko korzy-
staliśmy z usług obcej firmy. 
Natomiast w tej chwili mamy 
już swój własny, skrojony na 
nasze potrzeby nowoczesny 
tomograf komputerowy. Zaku-
piliśmy również dwa aparaty 
RTG, w tym jeden w pełni cy-
frowy.
Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Gu-
staw Marek Brzezin ubo-
lewa nad tym, że pieniędzy 

na służbę zdrowia jest ciągle 
za mało- Tych pieniędzy na 
służbę zdrowia, w tym okre-
sie programowania jest bardzo 
mało, a potrzeb szczególnie 
w obrębie szpitali powiato-
wych jest bardzo dużo. Trzeba 
było dobrze podzielić te nie-
duże środki. Wniosków było 
bardzo dużo i te projekty, które 
uzyskały największą punktację, 
a do tych zalicza się właśnie 
projekt szpitala bartoszyckiego, 
uzyskały dofinansowanie.
Goście zaproszeni na uroczyste 
podpisanie umowy zwiedzili 
szpital i obejrzeli jak działa 
nowo zakupiony sprzęt.
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Ponad 600 tys. złotych – to bardzo wstępne i bardzo ostrożne szacunki strat, do 
jakich doszło na terenie powiatu braniewskiego po ostatnich ulewnych deszczach 
i podtopieniach.

Zdjęcia przedstawiają część zniszczeń poczynionych przez powódź. Fot. Starostwo Powiatowe w Braniewie

Szacowanie strat po powodzi

W Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach, podpisano umowę na realizacje zadania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, do-
tyczącą wyposażenia szpitala w nowoczesną pracownie rentgeno-diagnostyczną. 
Do pracowni zakupiono zupełnie nowy sprzęt. Kwota modernizacji pracowni łącz-
nie z zakupem nowego sprzętu wyniosła 5 mln 600 tys. złotych. Dzięki podpisaniu 
umowy Szpital Powiatowy otrzymał 3 mln 750 tys. dofinansowania.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach otrzymał 
pieniądze na modernizację z RPO

Pamiątkowe zdjęcie 

Od lewej dokumenty podpisują: Sławomir Wójcik, dyrektor Szpitala w Bartoszycach, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego, Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego 
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-Skąd droga kariery arty-
stycznej w Twoim życiu zawo-
dowym, czy zdecydował o tym 
tylko talent, a może tradycje 
rodzinne?
Od dziecka interesowałem się 
sztuką, chodziłem na balet oraz 
zajęcia teatralne. Uwielbiałem 
być w centrum uwagi a scena 
do mnie przemawiała niesamo-
wicie. Czułem się jak w bajce 
i jak tylko leciała jakaś muzyka 
w tle, rwało mnie do tańca. 
- Jakie trudności trzeba poko-
nać we Włoszech, żeby zostać 
artystą scenicznym, który jest 
angażowany do znakomitych 
przedstawień i spektakli mu-
zycznych?
Trzeba przede wszystkim nie-
ustannie się dokształcać. Przy-
gotowywać się do przesłuchań 
i castingów. Telewizja w dzi-
siejszych czasach pokazuje, że 
niestety każdy może być popu-
larny i mieć „sukces”. Ale ta-
kich samouków – nieoszlifo-
wanych diamentów- może być 
parę. W większości prawdziwy 
sukces- mierzony jest ilością lat 
pracy na scenie, czy utrzymy-
waniu się na rynku, to kwestia 
ciężkiej, wymiernej pracy i cią-
głego podnoszenia swoich kwa-
lifikacji na poziomie tańca, do-
skonalenia wokalu, pracy nad 
tekstem. Trzeba powiedzieć, że 
we Włoszech jest jeszcze trud-
niej niż w Polsce żyć z samej 
sztuki. Nie ma już teatrów pań-
stwowych. Istnieją owszem, ale 
tylko jako budynek do wynaję-
cia. Nie ma etatów, są tylko pro-
dukcje prywatne, na taki casting 
do wielkiej produkcji objazdo-
wej zgłasza się średnio 1000-
1500 osób, a ról do zdobycia 
jest maksymalnie 10-15. Panuje 
ogromna konkurencja, ale też 
duża motywacja, żeby w końcu 
znaleźć się na deskach najwięk-
szych teatrów w Italii.
- Do Polski trafiłeś kilka lat 
temu. W jakich okoliczno-
ściach nawiązałeś współpracę 

z polskimi teatrami i co tak 
naprawdę wiedziałeś o na-
szym kraju w tamtym czasie ?
Niewiele wiedziałem o re-
aliach życia w Polsce, a zupeł-
nie nic o funkcjonowaniu pol-
skiego życia artystycznego. Do 
Polski trafiłem dzięki temu, że 
szukałem w Internecie infor-
macji o castingach poza grani-
cami Włoch. Czułem potrzebę 
konfrontacji z nową przygodą. 
Trafiłem na przesłuchanie do 
jednego z moich ulubionych 
musicali. „CABARET” miał 
być wystawiany w Teatrze No-

wym w Słupsku, więc po pro-
stu wysłałem CV. Zostałem za-
proszony, bo szukano właśnie 
odtwórców głównych ról, a do 
roli Mistrza Ceremonii nie była 
wymagana znajomość języka 
polskiego. Oczywiście pojecha-
łem i tuż po castingu dostałem 
propozycję angażu do produkcji 
na kilka miesięcy. To była nie-
samowita przygoda, która jesz-
cze trwa. Z kilku miesięcy zro-
biło się już 7 lat.
-W jaki sposób wpadłeś na 
trop swojego rodaka Ma-
rino Mariniego, który odniósł 

wielki sukces artystyczny 
w naszym kraju? Jego pio-
senki nuciła wówczas cała 
Polska. 
Nie można powiedzieć, że Ma-
rino Marini był znany we Wło-
szech. Niestety był jednym 
z tych artystów, którzy więk-
szość swojej scenicznej ka-
riery przeżyło w cieniu wielkich 
gwiazd takich, jak Modugno, 
Carosone, czy Buscaglione. 
Dostał jednak możliwość wy-
stępów za żelazną kurtyną. 

Zwiedził kraje, które mało kto 
wtedy miał okazję poznać, kon-
certując. 
Gdy zacząłem poznawać hi-
storię Mariniego, śmiałem się, 
że Polska w jakimś sensie była 
mu przeznaczona- okazało się, 
że jako młody chłopak płynął 
do Nowego Jorku polskim stat-
kiem „Sobieski”.
Po Polsce odbył 5 tras koncer-
towych i dał radość ponad 200 
tysiącom ludzi. Był pierwszym 
artystą, który nauczył Polaków 
tańczyć Twista i dał szansę li-
znąć Polakom włoskiej mody, 

gdyż zawsze występował 
w świetnie skrojonych garnitu-
rach. W polskie tournée zawsze 
jeździli z nim znakomici pol-
scy muzycy z „Kwartetu War-
szawskiego” i niezapomniany 
Lucjan Kydryński, który za-
powiadał koncerty Mariniego. 
Nota bene- dzięki uprzejmości 
Bohdana Kezika-lidera „Kwar-
tetu Warszawskiego”- mogli-
śmy wykorzystać w wideopro-
jekcjach spektaklu oryginalne 
zdjęcia Mariniego z jego po-
bytu w Warszawie, czy Często-
chowie. A sam Marino Marini 
został bardzo szybko okrzyk-

nięty królem włoskiej piosenki 
w Polsce, co z resztą jest za-
sługą samego Lucjana Kydryń-
skiego. Myślę, że dla Polaków 
żyjących w polskiej rzeczywi-
stości lat 60-tych przyjazd arty-
sty z kraju zachodniego, do tego 
ze słonecznej Italii, to był na 
tamte czasy ewenement. 
Ja, osobiście dowiedziałem się 
o Marinim od Polaków. Ciągle 
mnie pytali, czy znam takiego 
piosenkarza. Warto wspomnieć, 
że oprócz wielkiej kariery, którą 
Marino zrobił w Polsce, miał 
szczęście występować jako su-

port przed Jerry Lewisem, czy 
Nat King Cole’em. Przy okazji- 
był wybitnym nowatorem, je-
śli chodzi o inżynierię dźwięku 
i z jego pomysłów muzycy na 
całym świecie czerpią do dziś.
- Udało Ci się dowiedzieć kim 
była dziewczyna, dla której 
na pożegnanie Marino śpie-
wał znaną piosenkę „Nie 
płacz kiedy odjadę” ?
W naszym spektaklu jest oczy-
wiście nawiązanie do tej le-
gendy. Ale nie będę zdradzał 
wszystkiego, trzeba przyjść 
na spektakl i posłuchać. Mogę 
tylko powiedzieć, że nie jedna 
dziewczyna walczyła o ten tytuł 
pierwszej „muzy”. 
-Dlaczego Polki i Polacy lubią 
włoską muzykę?
Polacy w ogóle lubią włoską 
kulturę, kuchnie i samochody. 
W końcu to w Polsce FIAT pro-
dukował samochody, a Polacy 
kochają Sophię Loren, czy Fel-
liniego, Al Bano, pizzę i spa-
ghetti. Wiem , że wrzuciłem te-
raz do jednego worka wszystko, 
ale to chyba właśnie pierwsze 
skojarzenia Polaków z Wło-
chami. Oczywiście oprócz do-
brego wina i pięknej pogody.
-Coś łączy nasze narody 
Twoim zdaniem, jeżeli chodzi 
o nasze charaktery? Są jakieś 
wspólne cechy?
Sadzę to co łączy wszystkich 
ludzi na świecie. Miłość i pasja 
do dobrej muzyki, dobrego je-
dzenia, świetnej pogody i tego, 
co daje radość w sercu. W tych 
dwóch krajach ludzie są bardzo 
przywiązani do własnych trady-
cji, religii, rodziny i smaków. Są 
z tych rzeczy dumni, jak tylko 
mają okazję czymś się pochwa-
lić to nie zwlekają. 
- Niedługo wystąpisz ze swoim 
programem w Lidzbarku 
Warmińskim. Co udaje Ci się 
zaobserwować na podobnych 
koncertach, jeżeli chodzi o re-
akcje i odbiór tego co prezen-
tujesz na scenie?
Publiczność jest ważną częścią 
tego przedstawienia. Jej reakcja 
sprawia, że spektakl „napędza 
się” na rytmy, które podaje wi-
downia. Klaskanie, śpiewanie, 
tańczenie przez publiczność 
jest integralną częścią spekta-
klu. Wszędzie, gdzie wystąpili-
śmy do tej pory był sukces (tak 
jak dla Mariniego w latach ’60), 
reakcja publiczności jest wszę-
dzie pozytywna i komentarze na 
naszej stronie to potwierdzają. 
Trzeba po prostu przyjść i się 
dobrze bawić przez prawie 2 
godziny, zapominając o wszyst-
kim dookoła.

Dariusz Gołębiowski

OPINIE

„Ciao Ciao Bambina” to najsłynniejsze włoskie piosenki 
w autorskiej interpretacji musicalowego aktora z Rzymu, 
z towarzyszeniem zespołu muzycznego, jak również podróż 
przez historię włoskiej piosenki i utwory dobrze znane pol-
skiemu odbiorcy.

 „CIAO CIAO BAMBINA”
Koncepcja i Reżyseria – Nicola Palladini
Scenariusz: Małgorzata Wojtulewicz
18 października / godz. 19:00 / Lidzbarski Dom Kultury
Bilety: 25 zł, 30 zł, dostępne w LDK 

Nicola Palladini ma na swoim koncie wiele ról w renomowanych na 
całym świecie spektaklach musicalowych we Włoszech. Od 2011 roku 
możemy go słuchać na polskich scenach odkąd zadebiutował w Pol-
sce w głównej roli Mistrza Ceremonii w musicalu „CABARET” w reży-
serii Andrzeja Marii Marczewskiego, w Nowym Teatrze im. Witkacego 
w Słupsku. Dwa lata później wyreżyserował spektakl muzyczny “Ciao 
Ciao Bambina”, w którym z ogromnym sukcesem-ponad 90 spektakli 
od premiery w listopadzie 2013-wykreował postać Marino Mariniego. 
Jeszcze w tym miesiącu wystąpi w Lidzbarku Warmińskim.

O Marinim dowiedziałem się od Polaków. 
Ciągle mnie pytali, czy znam 
takiego piosenkarza

Nicola Palladini w spektaklu muzycznym „Ciao Ciao Bambina”
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- Fundacja działa już od 15 lat. 
Jak doszło do jej utworzenia?
Joanna Rogowska, koordyna-
tor Fundacji Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej- Inicjatywa utwo-
rzenia Fundacji wyszła od ów-
czesnego starosty olsztyńskiego, 
Adama Sierzputowskiego i Elż-
biety Bilińskiej – Wołodźko, wie-
loletniej radnej powiatu olsztyń-
skiego. Chodziło o wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci, po-
chodzących z biedniejszych miej-
scowości naszego powiatu. 
- Kto może starać się o stypen-
dium?
Stypendium przyznawane jest 
uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych i studentom, zamieszka-
łym na terenie powiatu olsztyń-
skiego, którzy nie ukończyli 25 
lat. Od początku założenie było 
takie, że fundacja będzie wspierać 
tych młodych ludzi, którzy mają 
utrudniony start w życie. Co roku 
zarząd ustala kryterium docho-
dowe. W tym roku było to 1028 
zł na osobę w rodzinie netto. Nie 
jest to minimum socjalne. W ten 
sposób dajemy szansę większej 
liczbie młodzieży. Kryterium do-
chodowe to tylko jeden z trzech 
warunków, jakie musi spełnić 
osoba, starająca się o stypen-
dium i to wcale nie najważniejszy. 
Młodzi ludzie muszą się przede 
wszystkim wykazać wysokim po-
ziomem wiedzy lub umiejętno-
ści. Stypendia można otrzymać 
za wybitne osiągnięcia w nauce, 
sporcie lub jakiejś dziedzinie ak-
tywności artystycznej. Średnia 
ocen, uzyskanych na świadec-
twie nie może być niższa niż 4,5 
dla uczniów i nie mniejsza niż 4,0 
dla studentów. Moim zadaniem, 
najważniejsze jest trzecie kryte-
rium. Trzeba udowodnić, że jest 
się osobą ponadprzeciętną. To 
jest to coś, co ich wyróżnia. Bar-
dzo mocno zwracamy uwagę na 
te dodatkowe osiągnięcia. Wśród 
stypendystów znaleźli się zatem 
laureaci i finaliści konkursów, nie 
tylko ogólnopolskich, ale także 
na poziomie Europy i świata. 
W tym roku mamy na przykład 
stypendystkę, która brała udział 
w międzynarodowym konkur-
sie na komiks japoński- mangę. 
Mamy również bardzo dużo „na-
ukowców”. Przeważnie są to 
umysły ścisłe-laureaci konkur-
sów chemicznych, matematycz-
nych, fizycznych. Przykładem 

jest Mateusz Bernat, uczeń I LO 
w Olsztynie. Ostatnio zakwalifi-
kował się do II etapu ogólnopol-
skiej olimpiady z chemii, którą 
ogłosiła Politechnika Gdańska. 
Chłopiec otrzymuje od nas od 
kliku lat stypendium artystyczne. 
To świetny tancerz, aktualny wi-
cemistrz okręgu warmińsko- ma-
zurskiego w stylu standard, ale 
jego prawdziwą pasją jest che-
mia. Mateusz reprezentuje gminę 
Gietrzwałd. Wszystkie 41 osób, 
które otrzymały od nas w tym 
roku stypendium, to niepowta-
rzalni w swoich pasjach i osią-
gnięciach młodzi ludzie.
 - Stypendium jest jednora-
zowe, czy można je otrzymywać 
przez dłuższy czas?
- Mamy kilku stypendystów, któ-
rzy otrzymują od nas stypendium 
co rok, na przykład wspominany 
Mateusz Bernat. Niektórzy są 
związani z fundacją już od 7 lat, 
czyli przez cały okres swojej na-
uki w liceum lub technikum, a po-
tem studiów, ale co roku trzeba 
składać nowy wniosek. Po raz ko-
lejny wsparcie otrzymują ci, któ-
rzy udowodnili, że nie spoczęli na 
laurach i rozwijają się. 

- Czy masz pewność, że stypen-
dium rzeczywiście ułatwiło mło-
dym ludziom ukończenie szkół 
i zdobycie wymarzonych kwali-
fikacji zawodowych?
- Jestem bardzo związana z na-
szymi stypendystami, bo z nie-
którymi znamy się od wielu lat. 
Kiedy spotykamy się na ulicy, za-
wsze, choć chwilę, musimy po-
gadać. Jest to bardzo przyjemne. 
Miesiąc temu byłam zaproszona 
na ślub naszej stypendystki. Spo-
tkałam tam innych naszych pod-
opiecznych. Okazuje się, że 
często nawiązują między sobą 

przyjaźnie. W rozmowach sły-
szę od nich, że dzięki stypendium 
mieli szansę „wyjść z wiochy”. 
Pieniądze ze stypendium umożli-
wiły im naukę w wybranej szkole 
i pójście na wymarzone studia. 
Bez tej drobnej sumy nie mo-
gliby sobie pozwolić na zakup bi-
letów na dojazd. Niektórzy dostali 
propozycję praktyki w gminach, 

z których pochodzą, bo usły-
szano na gali o ich dokonaniach. 
Cieszę się, kiedy przysyłają 
kartki na święta i udowadniają, 
że pamiętają o istnieniu funda-
cji. Nasza stypendystka Sylwia 
Bergolc, dziękując na ubiegło-
rocznej gali za wsparcie mówiła, 
że dzięki stypendium mogła stu-
diować w Gdańsku architekturę, 
kupiła sobie pierwszy laptop, nie-
zbędny do przygotowywania pro-
jektów. Na początku lipca wpadła 
do mnie nasza wieloletnia stypen-
dystka, która już ukończyła studia 
i jest panią magister administracji. 

Przyniosła mi malutką karteczkę, 
którą wkleiłam do naszej kroniki. 
Napisała na niej tylko: „Dzię-
kuję za to, że mogłam..”. Tylko 
tyle. Najbliższy kontakt mam 

z tymi młodymi ludźmi w sierp-
niu, kiedy przyjmuję wnioski 
stypendialne. Wtedy spotykam 
się z nimi oko w oko. Wieloletni 
stypendyści już wiedzą, że w ta-
kiej chwili wypraszam rodziców. 
Kiedy zostaję z nimi sam na sam, 
dopiero wtedy dowiaduję się, 
o czym marzą, co chcieliby ro-
bić w życiu, jakie mają problemy. 

Sporządzam sobie notatki, bo 
o każdym z nich chcę coś wie-
dzieć. Przyjmowanie wniosków 
trwa mniej więcej pół miesiąca. 
Wówczas zaczyna się wstępna 
kwalifikacja . Najpierw obliczam 
według regulaminu punkty za 
średnią i za dochód. Potem jest 
ta fajniejsza część wniosku- ana-
liza ich osiągnięć, marzeń. We 
wniosku jest także miejsce na 
informację o tym, co się dzieje 
w domu. Często okazuje się, że 
dzieje się niefajnie i ci młodzi 
ludzie naprawdę potrzebują po-
mocy. MOPS-y i GOPS-y z na-

szych gmin są nam bardzo po-
mocne. Tam, gdzie trzeba pomóc, 
faktycznie pomagają. Mogę na 
nich liczyć. We wniosku jest 
miejsce przeznaczone na opinie 

MOPS-u lub GOPS-u. Każdy 
stypendysta musi tam pójść bez 
względu na to, czy rodzina korzy-
sta z pomocy, czy nie. Czasami 
instytucje gminne dopiero wów-
czas dowiadują się, że dana ro-
dzina potrzebuje pomocy. 
- W kolejnych latach liczba 
stypendystów była różna. Od 
czego to zależy?

- Jest to powiązane z funduszami, 
którymi dysponujemy. Pamię-
tam taki rok, w którym było aż 57 
osób. Mieliśmy wtedy po prostu 
dużo pieniędzy. Prawda jest taka, 
że co roku składana jest o wiele 
większa liczba wniosków, niż 
możemy przyznać stypendiów. 
Praktycznie wszystkie wnioski 
kwalifikują się do przyznania pie-
niędzy, ale musimy dokonywać 
wyboru i to nie jest przyjemne. 
Niefajne jest też to, że nie mo-
żemy finansować młodzieży 
przez całe 9 lub 10 miesięcy na-
uki. Nie stać nas na to. Stypendia 

przyznajemy tylko na 3-4 mie-
siące.
Są w różnej wysokości. Mie-
sięcznie jest to 320 zł na dziecko. 
Podzielę się pewnym moim spo-
strzeżeniem. Pracuję w fundacji 
od 7 lat. Kiedy telefonuję z infor-
macją o przyznaniu stypendium, 
słyszę różne reakcje- radość, 
płacz, krzyk. Jeszcze nigdy nie 
spotkałam się z pytaniem o wy-
sokość stypendium. Myślę, że 
jest to najlepszy dowód na to, jak 
bardzo potrzebne jest tym mło-
dym ludziom nasze, najmniejsze 
nawet, wsparcie. 
- Czy gminy mają zapisaną 
w swoich budżetach jakąś 
kwotę donacji na rzecz funda-
cji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej?
- Jak dotąd, nie ma tego w żad-
nej gminie. Zawsze prosimy o to, 
żeby o nas pamiętano. Czasami 
jesteśmy obecni na sesjach rad 
gminnych. Pojawiamy się też na 
sesjach rady powiatu. Ponadto 
co roku odbywa się gala sty-
pendialna, na którą zapraszamy 
przedstawicieli każdej gminy po 
to , żeby mogli poznać młodych 
stypendystów ze swojego terenu. 
Pomimo naszych próśb i starań 
brakuje chyba trochę dobrych 
chęci. Niektórzy radni przeka-
zują część swoich diet, na przy-
kład dzieje się tak w Biskupcu. 
Pomagają nam w ten sposób 
nie - raz w roku, ale co miesiąc. 
Także wielu radnych powiato-
wych z własnej woli ze swojej 
diety przeznacza pewną kwotę 
miesięcznie na potrzeby funda-
cji. Gdyby każdy radny z gmin 
powiatu olsztyńskiego przezna-
czył na ten cel złotówkę, co mie-

siąc mielibyśmy 200 zł. To dla 
nas dużo. Głównym źródłem na-
szego finansowania są granty, 
uzyskiwane ze Starostwa Powia-
towego w Olsztynie w wyniku, 
ogłaszanego co roku, konkursu 
ofert. Wielki ukłon w stronę Sta-
rostwa Powiatowego, bo grant 
w wysokości 48 tysięcy złotych 
to dla nas i dla naszych stypendy-
stów ogromna pomoc. Sięgamy 
też po 1% podatku, o który mogą 
się ubiegać organizacje pożytku 
publicznego. Taką organizacją 
jesteśmy od 2005 roku.

Dokończenie na stronie 9

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w for-
mie stypendiów naukowych, artystycznych lub sportowych skorzystać mogą co 
roku, od piętnastu lat, absolwenci gimnazjów, młodzież szkół średnich oraz stu-
denci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25-go roku życia. O działalności 
Fundacji rozmawiamy z jej koordynatorką Joanną Rogowską.

To niepowtarzalni w swoich pasjach 
i osiągnięciach młodzi ludzie

Joanna Rogowska, koordynatorka Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Tegoroczni stypendyści na Gali Stypendialnej w Starostwie Olsztyńskim
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Dokończenie ze strony 8

W styczniu każdego roku sta-
ramy się dotrzeć z prośbą 
o wsparcie 1% do konkretnych 
osób, sami przygotowujemy 
ulotki i rozdajemy je tam, gdzie 
to jest możliwe. Nie musimy za-
trudniać grafika i ponosić dodat-
kowych kosztów. Wpływy z tego 
tytułu nie są jednak imponujące. 
W ubiegłym roku zamknęły się 
w kwocie 808 zł. Ta suma nie wy-
starczyła nawet na jedno stypen-
dium, bo minimalne stypendium 
to 960 zł. W tym roku już jest le-
piej. Do tej pory wpłynęła na na-
sze konto kwota ok. 2000 zł, ale 
to i tak mało. Z czego to wynika? 
Pieniądz robi pieniądz. Jako mała, 

powiatowa fundacja, nie mamy 
pieniędzy na wielkie kampanie 
reklamowe. Korzystamy z tego, 
że za darmo możemy się rekla-
mować w publicznych mediach. 
Mam trochę żal do mieszkańców 
powiatu za to, że wspierają ogól-
nopolskie fundacje, reklamujące 
się w dużych stacjach telewizyj-
nych, zamiast zostawić swoje 
pieniądze tu, na naszym tere-
nie, dla naszych dzieci- chorych, 
czy zdrowych. Koszty admini-
stracyjne fundacji są niewielkie. 
Mamy siedzibę w Starostwie Po-
wiatowym. Za możliwość korzy-
stania z pomieszczeń płacimy 
naprawdę niewielkie pieniądze. 
Opłacamy jedynie koszty eksplo-

atacji – prąd, wodę. Na etacie za-
trudniona jest tylko jedna osoba. 
Mamy jeszcze podpisaną umowę 
z księgowym, który prowadzi 
całą księgowość fundacji za sym-
boliczne pieniądze. Na tym ko-
niec kosztów. Poza tym, wszyst-
kie nasze wpływy przeznaczamy 
dla młodzieży. Nie ma niebezpie-
czeństwa, że wpłacone na rzecz 
fundacji datki zostaną przezna-
czone na inne cele.
- Podczas naszej rozmowy cały 
czas okazujesz duże wzrusze-
nie. Z czego to wynika?
- Wydaje mi się, że znalazłam się 
we właściwym miejscu w życiu. 
Pozwala mi tu pracować olbrzy-
mia empatia, którą mam w sobie. 

Wydaje mi się, że robię to dobrze, 
bo wkładam w to mnóstwo serca. 
Nie mnie to oceniać, ale miło było 
mi usłyszeć dzisiaj słowa uzna-
nia pod moim adresem od zało-
życielki fundacji, Eli Bilińskiej 
- Wołodźko. Dzięki takim chwi-
lom czuję się spełniona w pracy. 
Nie – zmotywowana- bo mnie nie 
trzeba motywować. Jestem bar-
dzo związana z moimi stypendy-
stami. Kiedy przyjmuję wnioski, 
bardzo to przeżywam, bo za każ-
dym z nich kryje się inna historia.
- Jak trafiłaś do fundacji? 
- Z wykształcenia jestem tech-
nikiem administracji. Nigdy 
nie myślałam o tym, że zwiążę 
się z pracą w fundacji i , że się 

w ogóle nadaję do tego typu 
pracy. To było zrządzenie losu. 
Trafiłam do starostwa na prak-
tykę. W kolejnym roku znowu 
poprosiłam o przyjęcie mnie na 
praktykę. Zaproponowano mi 
wówczas, żebym odbyła ją w fun-
dacji. Prezesem była wówczas 
Ela Bilińska – Wołodźko, wspa-
niała osoba, pełna wyjątkowej 
empatii i chęci pomagania. Na-
prawdę wiele się od niej nauczy-
łam. Jako technik administracji 
„ogarnęłam” fundację od strony 
papierkowej. Moje zaangażowa-
nie spodobało się i dlatego zapro-
ponowano mi, żebym po zrobie-
niu dyplomu wróciła na stałe do 
pracy w fundacji. Pamiętam moje 

pierwsze wnioski stypendialne, 
pierwszą styczność z dzieciakami 
i pierwsze, niefajne rzeczy, które 
mi te dzieci mówiły- na przy-
kład, że nie mogą iść do wybra-
nej szkoły, bo nie mają pieniędzy 
na dojazd. Wówczas stwierdzi-
łam, że się nie nadaję do tej pracy, 
bo kosztuje mnie ona mnóstwo 
zdrowia i nerwów. Często pła-
kałam, bo mocno przeżywałam 
tego typu zwierzenia. Myślałam, 
że po pewnym czasie się uodpor-
nię. Niestety nie uodporniłam się 
i w dalszym ciągu podchodzę do 
swojej pracy bardzo emocjonal-
nie, chociaż na pewno bardziej 
profesjonalnie. 

Dariusz Gołębiowski

Szpital został zakwalifikowany 
do sieci głównie ze względu na 
alergologię dziecięcą, otrzymu-
jąc tym samym istotne zwięk-
szenie pieniędzy na leczenie 
tego typu schorzeń. Placówka 
w Ameryce jest jedną z naj-
większych tego typu w Polsce. 
Rocznie przyjmujemy ponad 
6 tysięcy pacjentów, zapisa-
nych na pobyty stacjonarne. 
Kolejne kilkanaście tysięcy pa-
cjentów obejmują same porad-
nie przyszpitalne. Ośrodków 
tego typu, nakierowanych na le-
czenie dzieci, jest w kraju coraz 
mniej. Wiążę się to z kosztami, 
jakie placówka musi ponieść. Za 
dziecko placówka bierze pełną 
odpowiedzialność prawną, zo-
bowiązana jest także zapewnić 
mu odpowiednią opiekę wy-
chowawczą i opiekuńczą w cza-
sie wolnym. Mały pacjent musi 
także dostać 5 zbilansowanych 

posiłków. Dodatkowo, zajęcia 
z dziećmi odbywają się na za-
sadzie indywidualnej, każde 
musi mieć zindywidualizo-
wane ćwiczenia, co wiąże się 
z potrzebą zatrudnienia więk-
szej ilości personelu. -Wiele pla-
cówek przestawia się na reha-
bilitację dorosłych, gdzie koszty 
są zdecydowanie mniejsze. Ro-
dzice nie chcą, żeby dzieci tra-
ciły zajęcia w szkole, trudno 
jest dobrać odpowiedni ter-
min, raz jest więcej dzieci, raz 
mniej, a to wszystko generuje 
koszty. Co więcej, musimy przy-
gotować dodatkowe miejsce dla 
opiekuna, które mogłoby zostać 
przeznaczone dla kolejnego pa-
cjenta. Mamy pomoc ze szkoły, 
jednak musimy zatrudniać do-
datkowy personel.- mówi Ro-
man Lewandowski, dyrektor 
szpitala w Ameryce. Pomimo 
trudności szpital w Ameryce 

ciągle się rozwija i oferuje bar-
dzo dobre warunki. Niedawno 
ośrodek został zmodernizo-

wany, otoczenie wokół szpitala 
zostało dostosowane do potrzeb 
dzieci tak, aby mogły aktywnie 
spędzać czas podczas pobytu. 
Ośrodek w Ameryce inwestuje 
także w sprzęt potrzebny do le-

czenia małych pacjentów. Zaku-
piono robota rehabilitacyjnego, 
symulującego ruch, którym po-

chwalić się mogą jedynie nie-
liczne placówki w kraju. Szpi-
tal może się również pochwalić 
wyszkoloną kadrą fizjoterapeu-
tów, dzięki czemu oferuje jak 
najwięcej nowoczesnych me-

tod manualnych w rehabilitacji 
dzieci. -Wiadomo, że przy scho-
rzeniach takich jak skolioza, 

czy przy alergiach efekty nie są 
widoczne od razu, jest to pro-
ces długotrwały. Chcemy, aby 
nasi podopieczni do nas wracali 
i mieli szansę na profesjonalną 
opiekę..-dodaje dyrektor Ro-
man Lewandowski. 
Ośrodek w Ameryce czeka także 
na decyzje w sprawie złożonych 
wniosków na nadbudowę pawi-
lonu, termomodernizację oraz 3 
etap informatyzacji, która pozwoli 
na wprowadzenie dodatkowych 
e-usług, a tym samym usprawni 
pracę szpitala i kontakt pacjentów 
z placówką . Problemem, z jakim 
boryka się ośrodek jest małe dofi-
nansowanie rehabilitacji. Podnie-
siona została cena jednostkowa, 
ale nakłady finansowe nie zostały 
zwiększone. W ten sposób szpi-
tal do końca września b.r. ma pra-
wie 2 miliony nadwykonań. Pla-
cówka otrzymała dotychczas 300 
tysięcy złotych z NFZ, jednak 
w Funduszu wciąż pozostaje co 
najmniej 1 mln 700 tysięcy zło-
tych za nadwykonania w rehabi-
litacji. Na mocy ugody, problem 
ma zostać rozwiązany do 15 lu-
tego 2018 roku.

 rad

W sieci szpitali na Warmii i Mazurach znalazły się 32 placówki. Dzięki przynależ-
ności do sieci nie będą musiały ubiegać się o kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, a za leczenie pacjentów otrzymywać będą wynagrodzenie. Ma to na celu 
poprawę ich stabilności finansowej. Jednym z ośrodków, który znalazł się w sieci, 
jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

Szpital w Ameryce chce leczyć dzieci 

W przekazaniu wzięli udział 
także: podkom. Barbara Krzy-
żewska – Komendant Komisa-
riatu Policji Dobre Miasto, asp. 
Jerzy Plakwicz, st. sierż. Kamil 
Kania – dzielnicowi z rejonu 
gm. Świątki, rzecznik prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 

mł.asp. Rafał Prokopczyk oraz 
kapelan Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie ks. Arka-
diusz Suchowiecki. W uroczy-
stości wzięli udział także radni 
Rady Gminy Świątki. W prze-
kazanym pomieszczeniu biuro-
wym będzie się mieścił Punkt 

Przyjęć Dzielnicowych Komi-
sariatu Policji w Dobrym Mie-
ście KMP w Olsztynie. Dziel-
nicowi będą pełnić dyżury 
w poniedziałki od 11.00 do 
14.00 i w środy od 15.00 do 
18.00.

mc

Policja otrzymała 
siedzibę w Świątkach
28 września 2017r. Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk podczas sesji Rady 
Gminy przekazał pomieszczenie biurowe Komendantowi Miejskiemu Policji 
w Olsztynie insp. Piotrowi Zabuskiemu.

Ćwiczenia rehabilitacyjne to ciężka praca

Od lewej: Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Świątki przekazuje klucze od pomieszczenia insp. Piotrowi Zbuskiemu, 
Komendantowi Miejskiemu Policji w Olsztynie
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Rozpoczęto już budowę no-
wego przedszkola i żłobka 
w centrum miasta przy ulicy 
Warszawskiej. Na razie ogro-
dzono teren budowy i wyko-
pano fundamenty. Firma odpo-
wiada też za zagospodarowanie 
terenu elementami małej archi-
tektury i aranżację stałego wy-
posażenia wszystkich pomiesz-
czeń przedszkola. Inwestycja, 
której koszt to prawie 7 mln zło-
tych, ma być ukończona do 31 
sierpnia 2018 r. Ta sama firma 
wygrała przetarg na rozbudowę 
budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej przy ul. Kościuszki. In-
westycja to koszt około 2 mln 
100 tys. zł. Budynek ma być 
gotowy do oddania również do 
31 sierpnia 2018 roku. Wkrótce 

rozpocznie się modernizacja bu-
dynku przy ul. Górnej 24 w Do-
brym Mieście. Została już pod-
pisana umowa z wykonawcą. 
Prace mają się zakończyć do 
29 czerwca 2018 r. Jest to jedna 
z inwestycji w Dobrym Mieście, 
która będzie dofinansowana 
z pieniędzy zarezerwowanych 
dla miast należących do sieci 
Cittaslow. Jej koszt to prawie 
3 mln złotych. W październiku 
zostaną rozstrzygnięte prze-
targi na remont i modernizację 
pozostałych dwóch budynków 
w ramach programu Cittaslow. 
Dotychczasowe przetargi na 
tę inwestycję zostały unieważ-
nione, ponieważ oferty prze-
kroczyły wysokość zabezpie-
czonych na ten cel przez gminę 

środków. Gmina rozpoczyna 
także prace nad położeniem no-
wej nawierzchni, oświetlenia 
i kanalizacji deszczowej na ulicy 
Krasickiego. Łącznie, jeszcze 
w tym roku, na modernizację 
tej ulicy przeznaczono prawie 
550 tys. złotych. Już w listopa-
dzie tego roku powstanie oświe-
tlenie uliczne ciągu pieszego na 
odcinku Dobre Miasto- Kunik. 
Wykonawcą inwestycji jest Za-
kład Energetyki Cieplnej Sp. 
z o. o., a jej koszt wyniesie pra-
wie 150 tysięcy złotych. -Myślę, 
że naszych mieszkańców ucieszy 
fakt, że do końca czerwca przy-
szłego roku, na progu wakacji, 
otrzymają do użytku zagospo-
darowany teren kąpieliska miej-
skiego nad jeziorem Limajno- 

mówi zastępca burmistrza 
Dobrego Miasta Beata Harań. 
Inwestycja, której koszt to po-
nad 2 mln złotych, jest współfi-
nansowana w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury 2014-2020. 
Wysokość dofinansowania in-
westycji to ponad 80% warto-
ści projektu. Najkorzystniejszą 

ofertę złożył nasz dobromiejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i to on przygotuje plażę miejską 
na przyszły sezon. 

rad

Bardzo pracowicie zapowiada się koniec roku w gminie Dobre Miasto. Kończone są 
jedne inwestycje, rozpoczynają się następne. Wkrótce dojdzie do rozstrzygnięcia 
kilku przetargów i rozpoczną się kolejne prace budowlane . 

Pracowita jesień w Dobrym Mieście

Szkoła została podzielona na 
3 części. Firma zewnętrzna 
z Gdyni przygotowała na sali 
gimnastycznej 5 specjalnych 
stanowisk, na których dzieci 
mogły poznać: eliksiry alche-
mika (proste doświadczenia 
chemiczne, mające udowodnić, 
że chemia nie jest taka trudna, 
a nawet podstawowe substan-
cje, które można znaleźć w każ-
dym domu, mogą posłużyć do 
zrobienia ciekawych ekspery-
mentów), kryminologię ( na-
uczanie o DNA, tworzenie od-
cisków linii papilarnych), moją 
ekofarmę (pokazywanie tunelu 
aerodynamicznego, tworzenie 
wiatraków), fabrykę prądu (2 

rowerki elektryczne, dzięki któ-
rym można wygenerować prąd) 
oraz ciekły azot ( pokazywanie 
działania ciekłego azotu oraz 
jak różne przedmioty pod wpły-
wem tego związku chemicz-
nego zamarzają, a także tworze-
nie tzw. chmury azotowej). 
 -Naszym głównym celem jest 
zaszczepienie pasji do nauki 
wśród dzieci oraz poprawa ja-
kości edukacji. Z doświadcze-
nia wiemy, jeżeli pokażemy coś 
lub, nawet lepiej, jeśli dziecko 
będzie miało okazję samo wy-
konać jakąś czynność, to nauczy 
się ono najwięcej. Chcemy, by 
dzieci pokochały naukę i żeby 
zobaczyły, że nauki ścisłe nie są 

takie trudne, jakie się czasami 
wydają. Odwiedzamy wiele 
szkół i przedszkoli, także w wo-
jewództwie warmińsko-mazur-
skim. Staramy się dostosować 
naszą ofertę do konkretnych po-
trzeb – powiedziała Elżbieta 
Kowalczuk, z firmy EduFun 
Centrum Interaktywnej Edu-
kacji i Zabawy z Gdyni.
W Festiwal Nauki zaangażo-
wali się także nauczyciele oraz 
rodzice.-Oprócz atrakcji stwo-
rzonych przez firmę zewnętrzną, 
w naszych salach zostały przy-
gotowane przez nasze grono 
pedagogiczne także inne zaję-
cia: gier planszowych, pomocy 
przedmedycznej, z mikrosko-

pami, programowania w sali in-
formatycznej, szkolna pedagog 
opracowała różne zajęcia in-
tegracyjne, a nasi nauczyciele 
wychowania fizycznego przy-
gotowali w 2 miejscach roz-
grywki sportowe. Muszę po-
dziękować również rodzicom, 
którzy spisali się na medal, 
przynosząc i robiąc jedzenie dla 
wszystkich dzieci – powiedziała 
Agnieszka Miąsko, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Świąt-
kach.
Wydarzenie podobało się także 
najważniejszym osobom, czyli 
dzieciom, które podkreślały 
atrakcyjność i różnorodność za-
jęć. -Wiele się dzisiaj nauczy-
łem. Wiem, że w tunelu aerody-
namicznym mocniej wieje wiatr, 
a wiatraki z klocków dzięki temu 
mogą się kręcić – powiedział 
Franek z klasy 3 A. A mnie się 

najbardziej podobały rowery. 
Gdy na nich pedałowałam, to 
żarówka od razu się świeciła 

lub grała muzyka  – dodaje Wik-
toria z tej samej klasy.

rad, mat

W Szkole Podstawowej im. Majora Henryka Sucharskiego w Świątkach odbył się 
Festiwal Nauki, który był związany z projektem Nowoczesna Edukacja. Dzięki tej 
inicjatywie uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z różnych naukowych 
dziedzin i rozwinąć swoje zainteresowania.

Festiwal Nauki w Świątkach

Na razie widać przygotowania miejsca na przedszkole 

Dzieci na takich lekcjach uważają jak nigdy dotąd

Poznać budowę i zasadę działania elektrowni wiatrowej można budując wiatrak z kolegami
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Gmina Stawiguda otrzymała dofinansowanie na realizację 
inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury szkolnej

W 2016 roku Gmina Stawi-
guda rozpoczęła w Bartągu 
budowę obiektu, który bę-
dzie filią Szkoły Podstawo-
wej w Rusi. – W tym momencie 
mamy pierwszy etap budowy tej 
szkoły. Obejmuje on 12 oddzia-
łów. W tej placówce będzie mo-
gło uczyć się ponad 200 dzieci. 
Planujemy, że szkoła zostanie 
otwarta od drugiego semestru, 
czyli od stycznia. Cieszę się, że 
udało nam się wybudować ten 
wspaniały obiekt. Na pewno po-
prawi on warunki edukacyjne 
dla dzieci i nauczycieli. – po-
wiedziała Irena Derdoń, Wójt 

Gminy Stawiguda.
A kwota dofinasowania do bu-
dowy jest spora.- Jest to kwota 
miliona złotych, otrzymana z re-

zerwy budżetu państwa na bu-
dowę naszej szkoły w Bartągu. 
– dodała Irena Derdoń.
Wójt Stawigudy powiedziała 

również dlaczego zdecydowano 
się na budowę szkoły w Bar-
tągu- Problem szkoły na na-
szym terenie istnieje od wielu 

lat, ponieważ mamy bardzo 
dużo mieszkańców w tej okolicy. 
Wszystkie dzieci z tego terenu 
chodzą do szkoły podstawo-

wej w Rusi, która jest za małym 
obiektem, aby pomieścić tyle 
dzieci.

raf

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miało miejsce podpisanie 
umowy pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty a wła-
dzami Gminy Stawiguda na realizację inwestycji w ramach rozbu-
dowy infrastruktury szkolnej.

W postępowaniu wyłoniony 
został wykonawca pomostu 
w Bartążku, gdzie ma powstać 
pomost pływający w kształcie 
litery „L” z platformą wypo-
czynkową w miejscu połącze-
nia ramion litery „L”. Część 
prostopadła do brzegu ma mieć 
długość 29 m., a równoległa, na 
której zaprojektowano odnogi 
cumownicze, ok. 25 m. Zakoń-
czenia prac spodziewamy się 
z końcem br. roku.

-Mieszkańcy Dorotowa muszą 
uzbroić się w trochę więcej cier-
pliwości. Ogłoszony został ko-
lejny przetarg w którym mamy 
nadzieję wyłonić wykonawcę 
na wykonanie prac budowla-
nych- zapewnia Irena Derdoń, 
wójt Gminy Stawiguda . Projekt 
przewiduje również budowę 
pomostu w kształcie litery „L”, 
której ramiona mają kolejno ok. 
40 i 48 m wraz z pomostem cu-
mowniczym oraz platformą re-

kreacyjną o wymiarach 7 x 6 m.
Budowa pomostów w Doroto-
wie i Bartążku jest dofinanso-

wana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020, War-
tość projektu to ponad 1,1 mln 

złotych z czego prawie 85%, 
czyli 940 tys. zostanie dofi-
nansowane z UE. Przedmio-

tem projektu jest zachowanie, 
ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa naturalnego na te-
renie Gminy Stawiguda po-
przez budowę pomostów na je-
ziorach Wulpińskim i Bartążek. 
Pozwoli to na utrzymanie prze-
wagi konkurencyjnej Gminy 
Stawiguda nad innymi gminami 
w oparciu o zasoby dziedzictwa 
naturalnego oraz wzrost liczby 
odwiedzających rozwijającą się 
infrastrukturę.
Ruszyły prace związane 
z budową ścieżek rowerowych 
z miejscowości Dorotowo do 
Majd oraz z Bartążka wzdłuż 
jeziora Bartąg do ul. Przyrod-
niczej. Zadanie jest realizo-
wane w ramach projektu „Po-

prawa ekomobilności na terenie 
Gminy Stawiguda”, również 
dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
alokacji ZIT. Ogłoszony został 
też przetarg na budowę ścieżki 
rowerowej ze Stawigudy do 
Plusek. Niestety, w dwóch za-
kończonych postępowaniach 
przetargowych, nie złożono 
żadnych ofert.- Mamy nadzieję, 
że zgodnie z powiedzeniem: 
„do trzech razy sztuka” w trze-
cim przetargu wyłoniony zo-
stanie wykonawca i prace bu-
dowlane ruszą jeszcze w tym 
roku- powiedziała nam Irena 
Derdoń, wójt Gminy Stawi-
guda.

red

W gminie Stawiguda ruszyły prace związane z rozbudową infrastruktury turystyczno-
-rekreacyjnej nad jeziorami. Jako pierwsi z nowego pomostu cieszą się mieszkańcy 
Miodówka. W ślad za podpisaną w umową na dofinansowanie projektu pn. ”Zagospo-
darowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w 
Gminie Stawiguda” zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę pomo-
stów w Bartążku i Dorotowie.

Stawiguda rozbudowuje infrastrukturę wodną dla turystów

Pomosty na pewno przydadzą się turystom i mieszkańcom

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda podpisuje umowę ze Sławomirem Sadowskim ,wicewojewodą warmińsko-mazurskimBudynek nowej szkoły



12 www.facebook.com/wgwarminska04.10 - 24.10.2017 r. numer 110 www.gwarminska.pl
KULTURA

-Wiem, że nie jest Pan zbyt wiel-
kim fanem seriali, ale rok temu 
został stworzony 8-odcinkowy se-
rial autorstwa bardzo zdolnych 
twórców teatralnych, Moniki 
Strzępki i Pawła Demirskiego. 
Miał Pan może okazję go oglą-
dać?
Janusz Kijowski (Dyrektor Te-
atru im. Stefana Jaracza): Obej-
rzałem tylko 1,5 odcinka. Tak jak 
zauważyłeś, nie jestem raczej kon-
sumentem seriali, chociaż ta forma 
w tej chwili święci tryumfy. Wie-
działem, że miejscem akcji serialu 
jest teatr, więc oczywiście zwróci-
łem na niego swoją uwagę. Obejrza-
łem pierwszy odcinek, ale drugiego 
już nie byłem w stanie dokończyć. 
Strasznie przykro mi z tego powodu. 
Zrobili to przecież ludzie teatru. Pro-
blemy przedstawione w serialu są 
wymyślone. Pracuję w olsztyńskim 
teatrze od 14 lat i rzeczywistość te-
atralna wygląda zupełnie inaczej. 
Rozumiem, że na potrzeby widza, 
potrzebna jest pewna doza sensa-
cji. Mnie, jako osobie teatru, nieko-
niecznie to się jednak spodobało.
-W 1986 roku stworzył Pan film 
„Maskarada”, który też niejako 
odsłania kulisy teatru.
Tak. W filmie została przedsta-
wiona wizja teatru, który miał po-
wstać nie z nadania urzędniczego, 
lecz z inicjatywy absolwentów stu-
diów teatralnych, którzy chcą stwo-
rzyć swój własny, pokoleniowy te-
atr. Tym tropem poszli później np. 
założyciele warszawskiego „Teatru 
Montownia”. Po projekcji filmu też 
zresztą spotkałem się z różnymi za-
rzutami. Pamiętam, że z Krzysz-
tofem Zalewskim, moim przyja-
cielem i wielkim znawcą teatru, 
kilkukrotnie się kłóciliśmy. Zarzucał 
mi, że nie tak wyglądają kulisy te-
atru. Znam więc ten ból. To nie jest 
tak, że tandemowi Strzępka-Demir-
ski będę wystawiał jakieś cenzurki. 
Człowiek, który przychodzi do te-
atru, widzi jakieś wspaniałe pery-
petie bohaterów, piękne obrazy czy 
fajerwerki emocji. W rzeczywisto-
ści teatr to jednak bardzo żmudna, 
codzienna i powiedziałbym nudna 
praca. To jest może ta pułapka. Gdy 
robi się serial dla szerokiej widowni, 
trzeba trochę podkoloryzować rze-
czywistość. Twórczość ma zresztą 
to do siebie, że jest efektowna je-
dynie w swoim ostatecznym wy-
daniu. Ślęczenie nad kartką papieru 
lub przed komputerem to naprawdę 
ciężka robota. Tak samo jest z pró-
bami, które zwykle trwają 2-3 mie-
siące po 8 godzin dziennie. Czasami 
jak kręciłem filmy, ktoś prosił mnie, 
bym zabrał go na plan. Po jednym 
dniu taki delikwent miał dość. „Ale 
to nudne. Nic się nie dzieje. Wszy-

scy czekają. Raz na jakieś 5 sekund 
coś się odbywa, a później przez na-
stępne 2 godziny znowu wszystko 
ustawiacie. Nuda”. Dopiero efekt 
końcowy, jeżeli się uda, bo nie za-
wsze się udaje, jest ciekawy dla wi-
downi. Dobrze jednak, że taki serial 
powstał.
-Zadałem na początku takie py-
tanie, bo chciałem skonfrontować 
rzeczywistość teatru w serialu, 
z tym jaka jest w istocie. Na-
wet sposób grania wielu postaci 
można by określić jako stricte „te-
atralny”, a nie serialowy.
I tu muszę się z tobą nie zgodzić. 
Staram się swoim studentom wpoić, 
że nie ma podziału na aktorstwo te-
atralne i filmowe. Jest aktorstwo 
ciekawe, oryginalne, interesujące 
i jest aktorstwo niedomyślane, ki-
czowate. Aktor, który gra na kory-
tarzu, nie jest ciekawym aktorem. 
Dopiero gdy wyjdzie na scenę, ma 
być ciekawy. Mam w teatrze takich 
aktorów, że gdybyś ich spotkał na 
ulicy, to byś ich nich nigdy nie roz-
poznał. Są wtedy zwykłymi ludźmi. 
I to jest fantastyczne. Aktor grający 
w prawdziwym życiu jest niezno-
śny. Francuzi nazywają takich ludzi 
nie aktorami, lecz kabotynami (z fr. 
cabotin), a kabotynizm to nie granie, 
lecz „zgrywanie się”, w szczególno-
ści w życiu prywatnym. Nie znoszę 
aktorów, którzy są ciekawi, czy eks-
presyjni przy wódce, przy stoliku, na 
korytarzu, a później, gdy wchodzą 
na scenę, to ich nie ma lub są jesz-
cze bardziej nieznośni, bo niewiary-
godni. 
-Nie przeszkadza Panu, że pewne 
twarze są już zbyt wyekspo-
nowane? Widać to szczególnie 
w Polsce. Gdy aktor wpadnie 
w nurt jednej roli, bardzo trudno 
z niej później wyjść.
Jest to pułapka i dramat wielu pol-
skich aktorów. Zawsze przed tym 
przestrzegam swoich przyjaciół, 
którzy czasami się radzą, czy warto 
wziąć udział w jakimś serialu, bo 
urodziło im się dziecko lub trzeba 
kredyt spłacić. To normalne dyle-
maty każdego człowieka. Trzeba 
jednak pamiętać, że wiąże się to 
z dużym ryzykiem. Im większa rola, 
bardziej wyrazista, tym trudniej póź-
niej zdjąć z siebie tę maskę i wcie-
lić się w coś innego. To był wielki 
dramat wybitnego polskiego ak-
tora Stanisława Mikulskiego. Zo-
stał Klossem i szlus. Widziałem 
go w kilku rolach teatralnych i był 
znakomity. Publiczność jednak za 
każdym razem, gdy wychodził na 
scenę, klaskała i wołała Hans! Nie-
szczęście człowieka-aktora. W tych 
czasach jest podobnie. Opowiem 
pewną anegdotę. Gościnnie grał 
u nas w teatrze Marcin Troński. 

Jako że jest to mój przyjaciel, za-
grał zresztą w kilku moich filmach, 
to po jednej z prób zabrałem go na 
Stare Miasto na lunch. Gdy wycho-
dziliśmy z teatru jakieś licealistki 
zerwały się z przystanku autobuso-
wego i zaczęły krzyczeć: „Bogdan! 
Bogdan z Klanu”. Marcin rzeczywi-
ście zagrał jakiś epizod w tej teleno-
weli. Setki ról teatralnych, dziesiątki 
ról filmowych, a został Bogdanem 
z Klanu. 
-Takie szufladkowanie nie doty-
czy jednak tylko widowni, ale też 
całego przemysłu filmowego.

Polscy reżyserzy często idą na łatwi-
znę i obsadzają typarzowo. Skoro 
aktor sprawdził się w roli lekarza, to 
już zawsze będzie grać ten typ po-
staci. A przecież o wiele ciekawiej 
obsadzić np. amanta, który okaże się 
płatnym mordercą. Na tym polegał 
sukces Arsène Lupin – dżentelmen 
z laseczką, z manierami arystokraty, 
a okazuje się świetnym włamywa-
czem. Ubolewam nad tym, co się 
dzieje. Oglądam dużo polskich fil-
mów z racji swoich obowiązków 
i przyjemności bycia dyrektorem 
artystycznym Koszalińskiego Festi-
walu Debiutów Filmowych. Zauwa-
żam, że ta stereotypowość pokutuje 
też w młodym pokoleniu, dopiero 
wchodzącym do filmowego świata. 
Przez to marnuje się wiele talentów 
aktorskich. Wielki talent miał moim 
zdaniem np. Karol Strasburger, 
ale on niestety sam się poddał. Był 
przez chwilę amantem polskiego 
kina, ale później nie mógł zagrać już 
nic innego, ciekawego. Ciągle był 
obsadzany w płaskiej roli „aman-
cika” i skończył opowiadając durne 
żarty w „Familiadzie”. A proszę mi 
wierzyć, to był aktor, z którego wiele 

można było wycisnąć. 
-Czym dla Pana osobiście jest te-
atr?
Teatr to dla mnie lepsze życie. 
Dzięki pracy w teatrze mam tak na-
prawdę dwa życia. Swoje własne, 
codzienne życie, w którym muszę 
podejmować decyzje dyrektorskie 
obarczone ryzykiem i odpowiedzial-
nością, ale też życie rodzinne i to-
warzyskie – takie normalne zmaga-
nie się z codziennością świata. Mam 
też drugie życie. Nie tylko wtedy, 
kiedy reżyseruję, ale również gdy 
w ogóle powstają w teatrze nowe 
produkcje, dzięki którym przez pół-
torej czy dwie godziny mogę żyć 
życiem innych bohaterów. To jest 
fantastyczne. Takie lepsze wydanie 

naszych marzeń, bo tak mógłby wy-
glądać świat. Teatr to także misja cy-
wilizacyjna. Bez niego popadliśmy 
w jakieś barbarzyństwo i konsume-
ryzm. Teatr dla takich normalnych 
„zjadaczy chleba”, którzy często 
męczą się w swoim normalnym ży-
ciu, jest jak Formula 1 dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Daje wzorce by 
podnieść się z wszelkiego upadku. 
Ja jestem zawieszony ciągle mię-
dzy filmem i teatrem. Dzięki temu 
dostrzegam jedną znaczącą prze-
wagę teatru – mimo wszystko te-
atr jest tani. A jeżeli coś jest drogie, 
podlega wielkiej presji: otoczenia, 
cenzury, tego kto płaci itd. Teatr jest 
areną wolnej sztuki. Jako dyrektor 
nie miałem nigdy sytuacji by ktoś 
ingerował w moją pracę. 
-Czy teatr staję się trochę 
ucieczką od tego, co znajduje się 
za oknem?
Dla mnie to bardziej alternatywa, 
chociaż jest to też jakaś forma szu-
kania azylu. Każdy z nas szuka 
miejsca dla odzyskania równo-
wagi. Dla mnie takim miejscem za-
wsze była sztuka. Creatio ex nihilo 
(łac. stworzenie z niczego) – pró-

bujemy nadać sobie przymioty bo-
skie, stworzyć coś nowego. Twórcy 
to są tacy wariaci, którzy nie zga-
dzają się na przyjęty świat i wadzą 
się z Bogiem. Tak jak Joanna Mazur 
w „Sztukmistrzu z Lublina”: bądź 
sobie największym sztukmistrzem, 
ale daj mi też coś wykreować i zo-
stawić po sobie jakiś ślad. Bez kre-
acjonizmu nie ma żadnego postępu.
-Dzisiejszy reżyser może sobie po-
zwolić na wątpliwości i „poszuki-
wania” na planie?
Krzysztof Zanussi kiedyś powie-
dział do mnie: „Janusz, ty musisz 
mieć wątpliwości. Gdybyś nie miał 
wątpliwości, nie byłbyś tym, kim 
jesteś. Człowiek jest złożony z py-
tań i poszukiwań. Gdy jesteś jednak 
już na planie filmowym, przestajesz 
być zagubionym artystą. Stajesz się 
jak generał na wojnie. Prowadzisz 
za sobą masę ludzi. Jeżeli oni zo-
baczą, że nie wiesz w którym kie-
runku prowadzić to wojsko, to się 
odwrócą i zdezerterują”. Andrzej 
Wajda z kolei uważał, że ten zawód 
to złączenie ze sobą dwóch sprzecz-
ności – poety i kaprala. Wkurza 
mnie moda postdramatycznego te-
atru, która na szczęście przemija. 
Reżyser nie może zastanawiać się 
na scenie. Ten „work-in-progress” 
jest bałamutny. Proszę bardzo, za-
stanawiaj się, hasaj sobie, ale przy 
kartce czy na komputerze. Jestem 
bardzo czuły na wydawanie nie 
swoich pieniędzy. W swoim pry-
watnym życiu mogę być rozrzutny, 
ale jeżeli chodzi o pieniądze pu-
bliczne, to nie mogę sobie na coś 
takiego pozwolić. Dlatego nie roz-
poczynam już prób z reżyserami, 
zwłaszcza młodego pokolenia, któ-
rzy chcą uprawiać „work-in-pro-
gress”. Trzeba szanować swoich 
aktorów i swój personel. Każda go-
dzina kosztuje.
-Jakie premiery zobaczymy 
w najbliższym czasie na deskach 
Teatru im. Stefana Jaracza?
Mamy w tej chwili dobrą passę. Od 
dwóch sezonów jest co oglądać i po 
co tutaj przychodzić. Spektakle od-
bywają się na trzech scenach zawo-
dowych: Dużej Scenie, Scenie Ka-
meralnej i Scenie Margines oraz na 
scenie studenckiej, gdzie również 

powstają ciekawe i ambitne spekta-
kle dyplomowe. Niedawno odbyła 
się premiera „Lotu nad kukułczym 
gniazdem” w wykonaniu reżysera 1 
ligi krajowej, Igora Gorzkowskiego. 
Za chwilę 7 października odbywa 
się premiera „Nocy Helvera” w reż. 
Giovanny’ego Castellanosa. Jest 
to poruszający obraz rodzenia się 
w faszyzmu w pigułce, bo to dwu-
osobowa sztuka. Ewa Pałuska już 
dawno nie miała możliwości poka-
zania się w tak trudnej i fantastycz-
nej roli. To także znakomity debiut 
naszego absolwenta Radosława 
Jamroża. Myślę, że już teraz warto 
zapamiętać to nazwisko. Zaczęły 
się także próby do sztuki Szekspira 
„Wiele hałasu o nic” w reżyserii 
Andrzeja Majczaka. Andrzej jest 
z Krakowa, ale wszystko co najlep-
sze robi zwykle w naszym teatrze 
– żartobliwie nazywam go olsztyń-
skim reżyserem rezydującym chwi-
lowo w Krakowie. Już dawno nie 
wykonywaliśmy sztuk Szekspira 
na Dużej Scenie. Niedługo zaczną 
się także próby Krzysztofa Rekow-
skiego, które będą bazować na tek-
ście „Kurka Wodna” Witkacego. 
Na Scenie u Sewruka, czyli naszej 
scenie studenckiej, trwają z kolei 
próby do „Fazy Delta”, sztuki Ra-
dosława Paczochy w reżyserii Ga-
briela Gietzky’ego. 
-A co z wizją teatru obwoźnego? 
Czy olsztyński teatr będzie rów-
nież w tym sezonie docierał do 
mniejszych miast?
W poprzednim sezonie stworzy-
łem adaptację powieści „Zbrodnia 
i Kara”, która jest teraz rozchwy-
tywana. W najbliższym czasie bę-
dziemy w Szczytnie, Ełku, Piszu 
i w Warszawie. Giovanny Castella-
nos stworzył także „Najwięcej sa-
mobójstw zdarza się w niedzielę”. 
Byliśmy w wielu miastach naszego 
regionu. Są oczywiście sztuki mo-
bilne i te, które można wykonywać 
tylko i wyłącznie na miejscu. W tej 
chwili „Noc Helvera” jest sztuką, 
z którą będziemy chcieli jak najwię-
cej jeździć i pokazywać. Naszą mi-
sją jest docieranie także do mniej-
szych miejscowości, w których teatr 
rzadko na co dzień bywa. 

Mateusz Kossakowski

Na początku nowego sezonu artystycznego rozmawiamy z dyrektorem Teatru im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie Januszem Kijowskim. Tym razem między innymi py-
tamy dlaczego Janusz Kijowski pokochał teatr bardziej niż film. 

Teatr jest areną wolnej sztuki 

REKLAMA

Janusz Kijowski, dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
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Sztuka koncentruje się na 
wzajemnych relacjach mię-
dzy Helverem a Karlą, dwoj-
giem ludzi pragnących blisko-
ści i zrozumienia. On dopiero 
co wrócił do domu, brał udział 
w maszerujących za oknem de-
monstracjach. Fascynuje go 
militarny dryl i wojskowe ga-
dżety. Przerażona jego opo-
wieściami Karla na próżno usi-
łuje odwrócić uwagę Helvera 
od szalejącego za oknem zła. 
Reżyser przedstawienia tak 
mówi o przygotowywanym 
spektaklu: Historia lubi się po-
wtarzać… Spektakl opowiada 
o dobrze znanym nam złu, które 
kiedyś niemal doprowadziło 
ludzkość do zagłady, do przera-

żającej granicy barbarzyństwa, 
a które dziś pewnymi krokami po-
wraca w pełnym światle prawa. 
Ideologia, patologia i dramat 
mieszają się ze sobą otwierając 
puszkę pełną demonów, których 
nie da się zatrzymać. Spektakl bę-
dzie odzwierciedleniem naszego 
dzisiejszego otoczenia. Młody 
Helver idzie za tłumem, za mod-
nymi hasłami, nic tak naprawdę 
nie rozumiejąc… ale właściwie 
nie musi, bo ma kolegów - auto-
rytety, które mówią mu, co ma ro-
bić i jak myśleć. Helver nie przy-
puszcza, że sam stanie się ofiarą. 
W sztuce Villqista znakomicie 
splatają się tragedia rodzinna 
z sytuacją człowieka poddanego 
presji systemu totalitarnego. 

„Noc Helvera” nie jest opowie-
ścią łatwą i przyjemną, ale zde-
cydowanie trzeba zobaczyć to 
przedstawienie. Porusza trudny 
temat, w niełatwych czasach, 
ale każdy widz po jego obejrze-
niu powie – „Dobrze, że widzia-
łem ten spektakl. Warto było!”. 
To na co warto zwrócić uwagę 
to gra aktorska. Na Scenie Mar-
gines zobaczymy tylko dwoje 
aktorów – Ewę Pałuska-Szozda 
oraz Radosława Jamroża. Do-
świadczonej olsztyńskiej aktorce 
partneruje tegoroczny absolwent 
Studium Aktorskiego i trzeba 
przyznać, że robi to doskonale. 
Najlepiej jednak przekonać się 
o tym osobiście w Teatrze Jara-
cza – zapraszamy!

Teatr Jaracza po świetnie przyjętej premierze spektaklu „Lot nad kukułczym gniaz-
dem” już 7 października zaprezentuje kolejne premierowe przedstawienie - „Noc 
Helvera” Ingmara Villqista w reżyserii Giovannego Castellanosa.

„Jaracz” nie zwalnia tempa!

Artysta jest laureatem wielu międzynarodowych 
konkursów pianistycznych – w 2005 roku otrzy-
mał I nagrodę i Złoty Medal na V. Międzynaro-
dowym Konkursie Pianistycznym im. Horowitza 
w Kijowie. W 2006 roku były prezydent Włoch 
C.A. Ciampi przyznał pianiście nagrodę Sinopoli 
(na cześć słynnego dyrektora orkiestry Giuseppe 
Sinopoli, który zmarł w roku 2001). Lorenzo Di 
Bella wielokrotnie odnosił sukcesy podczas wio-
dących koncertów w Teatro La Fenice w Wenecji, 
Teatro Olimpico w Vicenzy, Teatro delle Muse 
w Ankonie, Sali Michelangelego w Bolzano, na 
Festiwalu Liszta w Utrechcie, ETH w Zurychu, 
Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaź-
niach, Hamburgu, Berlinie, Pradze, Sarajewie, 
Pekinie, Szanghaju, Denver, na festiwalu Società 
dei Concerti w Mediolanie oraz w Audytorium 
Parco della Musica w Rzymie, gdzie grał z Orkie-
strą Symfoniczną Akademii Santa Cecilia prowa-
dzoną przez Jamesa Conlona. Artysta jest także 
bardzo aktywny jako profesor fortepianu w Wyż-

szej Szkole im G. Braga w Teramo, a także jako 
dyrektor artystyczny „Accademia Pianistica delle 
Marche” w Recanati.
Lorenzo Di Bella to wybitnie utalentowany piani-
sta, genialny wirtuoz, wyrafinowany muzyk. By-
łem jego pedagogiem przez trzy lata, zawsze po-
dziwiałem jego wielkie umiejętności techniczne, 
a także silną osobowość artystyczną lecz przede 
wszystkim jego pragnienie „mówienia” do pu-
bliczności… – tak Lazar Berman wspominał pia-
nistę na kilka miesięcy przed śmiercią.
 
W programie Mistrzowskiego Recitalu Fortepia-
nowego w dniu 6 października Lorezno Di Bella 
zaprezentuje następujące kompozycje:
Domenico Scarlatti – Sonaty: L 413, L 422
Fryderyk Chopin – Ballada g-moll op. 23
Ferenc Liszt – Ballada nr 2 h-moll
Robert Schumann – Kreisleriana op. 16
Ferenc Liszt – Parafraza koncertowa na temat 
z opery Verdiego „Rigoletto” S 434

W dniu 6 października 2017 roku, o godz. 19.00 cykl Mistrzowskie Recitale Fortepianowe 
w Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej zainauguruje włoski pianista Lorenzo Di Bella. 

W cyklu Mistrzowskie Recitale 
Fortepianowe Lorenzo Di Bella

Już od dłuższego czasu grupa duchownych i działa-
czy zabiega, by przy katedrze Św. Jakuba w Olszty-
nie postawić pomnik upamiętniający zasłużonego 
dla Warmii księdza Wojciecha Zinka. Społeczny Ko-
mitet Budowy Popiersia ks. Adalberta (Wojciecha) 
Zinka, w skład, którego wchodzą m.in. Władysław 
Kałudziński (przewodzący komitetu, lokalny opo-
zycja za czasów PRL-u) i arcybiskup metropolita 
warmiński Józef Górzyński, rozpoczął już zbiórkę 
pieniędzy. 
Jednym z pomysłów komitetu jest propagowanie 
idei i pamięci o bohaterskim księdzu poprzez wy-
danie specjalnej okolicznościowej książki.-Gdy do-
stałem propozycję napisana książki o ks. Wojciechu 
Zinku, zgodziłem się praktycznie od razu. Intereso-
wała mnie przede wszystkim jego przeszłość do 45 
roku życia. Książka będzie kosztować 20 zł, a każdy 
grosz pójdzie jako cegiełka na budowę pomnika ku 
jego pamięci. Sam też na tym nie zarabiam. Mój tekst 
był moim własnym wkładem w to przedsięwzięcie. 
Moją prywatną cegiełką – powiedział Edward Cy-
fus, autor książki. 
Autor książki wykonał iście żmudną pracę. Jak sam 
twierdzi, do wielu ludzi udało mu się dotrzeć, lecz 
niektóre fragmenty życiorysu księdza dalej pozostają 
zagadką. -Chciałem dotrzeć do źródeł, ale wielu do-
kumentów mi niestety nie udostępniono. Może ko-
muś uda się dotrzeć do ludzi, do których ja dotrzeć 
nie mogłem. Przeczytałem wszystkie dostępne książki 
na jego temat. Wciąż brakowało mi jednak wiedzy. 
W jednej publikacji jest napisane, że Zink został 
aresztowany w Lesinach Wielkich w 1945 roku na 
Mazurach, gdzie był proboszczem. Inna osoba twier-
dzi z kolei, że była świadkiem, że Rosjanie przyszli do 
domu Zinków w Gietrzwałdzie i wyrzucili ich z domu. 
Później przez jakiś czas się ukrywali. ale ostatecznie 
Zink został pojmany przez Rosjan. Później wywie-
ziony nie na Syberię, jak twierdzą niektóre źródła, 
a do Iławy Pruskiej (dzisiejszy Bagrationowsk w ob-
wodzie kaliningradzkim) – dodaje pisarz. Jego kon-
sultantem był profesor teologii oraz biskup senior 
archidiecezji warmińskiej ks. Julian Wojtkow-

ski. Wojciech Zink uciekł z obozu w Iławie Pruskiej 
w 1946 roku. Gdy wrócił, zgłosił się ponownie do 
kurii. Decyzją administratora diecezji ks. Teodora 
Benscha trafił najpierw do Gietrzwałdu w charakte-
rze rezydenta, lecz chwilę później, gdy okazało się, 
że jako jedyny w diecezji potrafi pisać na maszynie, 
powrócił do Olsztyna, gdzie został sekretarzem ku-
rii. Na tym jego kariera się nie skończyła. Ówczesne 
władze państwowe 26 stycznia 1951 roku odsunęły 
administratorów diecezji na Ziemiach Odzyskanych, 
w tym jego przełożonego ks. Benscha, gdyż więk-
szość kapłanów była pochodzenia niemieckiego. 
Decyzja, że to on ma przejąć schedę po Benschu za-
skoczyła nawet jego samego. Przecież do tej pory był 
głównie wiejskim proboszczem w kilku miejscach, 
a jego największym marzeniem było zostanie pro-
boszczem w swoim ukochanym Gietrzwałdzie. Pro-
pozycję jednak przyjął i w latach 1951-1953 został 
rządcą diecezji warmińskiej.
Podczas swojej duszpasterskiej posługi przyjaź-
nił się z Prymasem Stefanem Kardynałem Wy-
szyńskim, z którym utrzymywał stały kontakt. Za 
ten kontakt został zresztą aresztowany, gdy odmó-
wił podpisania i rozpowszechniania deklaracji Epi-
skopatu Polski, wystosowanej po aresztowaniu Pry-
masa. Na początku października 1953 roku Zink 
został oskarżony m.in. o sabotowanie poleceń władz 
i szerzenie wśród duchownych nieprawdziwych in-
formacji i wywieziony do Warszawy, gdzie spędził 
16 miesięcy w areszcie. Sam Prymas Wyszyń-
ski wspominał po latach, że w tamtym trudnym dla 
niego i Kościoła katolickiego czasie, „bronił go je-
dynie Niemiec i pies”, nawiązując tym samym do 
swojego owczarka, który ugryzł jednego z funkcjo-
nariuszy UB w czasie aresztowania Prymasa i nie-
mieckiego pochodzenia ks. Zinka. 
Ks. Wojciech Zink został pochowany w Gietrzwał-
dzie. Jedna z gietrzwałdzkich szkół postanowiła 
ogłosić go pośmiertnie patronem szkoły. Postać księ-
dza jest ciągle cenna i istotna. Stąd próby uhonoro-
wania jego osoby.

Rad,mat

Ksiądz Wojciech Zink to postać wielce zasłużona i godna 
na Warmii. Dla większości obecnego warmińsko-mazur-
skiego społeczeństwa jest to postać ciągle nieznana. Na 
temat jego osoby istnieje już kilka prac naukowych, ale 
nikt wcześniej nie pokazał go od bardziej ludzkiej, pry-
watnej strony,

Niezwykła historia 
warmińskiego księdza 

Kadr ze spektaklu

 Lorenzo Di Bella – fortepian, foto. Saverio Salvemini
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

ASTRA H 1,8 benzyna (2005 r.) 
przebieg 115 tyś. Km, bogate wypo-
sażenie, cena do uzgodnienia, 608-
658-802, (89)672-66-11.
FIAT 126p, 663-804-621.
FORD Foucs, 5400zł (2002), 1,8 
TDCI, 125000km, kombi, 115kM, 
508-717-071.
GOLF 1,8 rok 1994, automatyczna 
skrzynia biegów, bezawaryjny, stan 
dobry. Tel: 605-556-297.

AUTO-MOTO KUPIĘ

CAŁE powypadkowe 502-180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJEM

POSZUKUJĘ pokoju do wynaję-
cia w weekendy lub dluższy okres 
z oddzielnym wejściem w Olszty-
nie. Proszę o sms.Tel.727243487.
POSZUKUJĘ pokoju do wynaję-

cia w weekendy lub dluższy okres 
z oddzielnym wejściem w Olszty-
nie. Proszę o sms.Tel.727243487.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

1 miejsce studentce Gałczyńskiego, 
602-313-371.
DOMEK jednopokojowy, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, dwom 
osobom. Opłaty +kaucja, Wójtowo 
koło Olsztyna, 889-253-288.
MIESZKANIE, 606-111-280.
NOCLEGI dla studentów za-
oczynch, 797-466-932.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 795 820 780.

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 795 820 780.

2-POKOJOWE pilnie, 606-737-
910.

PRACA DAM

!KIEROWCA C+E Szczytno. Wy-
nagrodzenie 4-8tys. Atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia. Więcej szczegó-
łów: +48665020555
KUCHARZ z doświadczeniem, 89-
526-01-29.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie 
rolnym, 797-580-971.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepeł-
nosprawności, podejmę prace jako 
dozorca wraz z zamieszkaniem 
z małą odpłatnością.Olsztyn. oko-
lice Tel.727243487.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ stare motocykle-części: 
silniki, ramy, baki, koła, kosze itd. 
oraz wojenne przedmioty:szable, 
bagnety, hełmy, czapki, mundury,

odznaki i inne. 505529328.

KOLEKCJONER kupi stare mo-
tocykle: sokół, cws, podkowa, 
mój, sm500, tornedo, moj, niemen, 
bmw, dkw, nsu, zundapp, ardie, 
bsa, ajs i inne ciekawe oraz części. 
505-529-328
KUPIĘ wojenne przedmioty: sza-
ble, bagnety, hełmy, czapki, mun-
dury, odznaki, itd. Oraz stare mo-
tocykle – części: silniki, ramy, bak, 
koła, kosze i inne. 505-529-328.
MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.

INNE SPRZEDAM

DZIAŁKĘ ogrodniczą (ROD-
-Skanda) tel.508-217-199
ŁUPARKĘ do drewna opałowego- 
wyk. Profesjonalne, silnik 7,5 kw, 
stożek 2 czołowy ze stali utwardzo-
nej, napęd 6 paskó, cena 2,650zł., 
606-958-843.
MEBLE skórzane używane, tanio, 
600-614-172.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

DACHY, 514-456-553.
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Przed sezonem w drużynie 
z Ostródy doszło do zmian ka-
drowych. Z drużyną pożegnali 
się Mikhail Paikov i Robin 
Devos, a w ich miejsce działa-
cze klubu z Ostródy sprowa-
dzili Kanadyjczyka, chińskiego 
pochodzenia Eugene Wanga, 
Czecha Dimitrija Prokopcova 
oraz Chińczyka Fan Sheng-
penga, jedynym który pozostał 
w kadrze z zeszłego sezonu jest 
Bartosz Such. 
Wang to 86 pingpongista 
świata, reprezentował swój 
kraj podczas zeszłorocznych 
igrzysk olimpijskich w Rio, 
gdzie w drugiej rundzie poko-
nał go były pingpongista klubu 
z Ostródy Wong Chun Ting. 
Prokopcov w rankingu ITTF 
zajmuje 100 miejsce, tak samo 
jak Wang był na igrzyskach 
w Rio, jednak odpadł tam już 
w pierwszej rundzie, jest to bar-

dzo doświadczony gracz, gdyż 
ma 37 lat. Czech w zeszłym 
sezonie reprezentował barwy 
pierwszego rywala ostródzian, 
czyli drużyny z Jarosławia. Fan 
Shengpeng to chińczyk, który 
ostatni sezon spędził w chiń-
skiej superlidze i to tak na-
prawdę jedyna informacja ja-
kiej można się doszukać na jego 
temat, ponieważ od 4 lat nie 
brał on udziału w żadnych mię-
dzynarodowych rozgrywkach.
W drużynie pierwszego rywala 
ostródzian, czyli Kolpingu 
Frac Jarosław, przed sezonem 
również doszło do wielu zmian. 
Jako pierwsi do stołu podeszli 
Paul Drinkhall i Dimitrij Pro-
kopcov. Lepiej rozpoczął mecz 
pingpongista ostródzkiego 
klubu, gdyż po 3 setach prowa-
dził 1:2, jednak spotkanie za-
kończyło się zwycięstwem An-
glika 3:2.

W drugim spotkaniu zmierzyli 
się ze sobą młodzieżowy mistrz 
Europy Tomislav Pucar i Eu-
gene Wang. Kanadyjczyk nie 
dał żadnych szans młodemu 
Chorwatowi i pewnie pokonał go 
0:3 dzięki czemu w meczu mieli-
śmy remis.
Trzeci pojedynek tego wieczoru 
był to pojedynek „polski”, mię-
dzy Patrykiem Zatówką a Bar-
toszem Suchem. Dużo lepiej 
rozpoczął to spotkanie Such, 
który prowadził 0:2. W trzecim 
secie przebudził się Zatówka 
i bardzo pewnie wygrał tę par-
tię do 3, jednak w czwartym se-
cie Such ponownie spiął się 
i pomimo tego, że roztrwonił kil-
kupunktową przewagę, to osta-
tecznie wygrał tego seta 12:14 
i wyprowadził swoją drużynę na 
prowadzenie.
W czwartym meczu kibice zo-
baczyli w akcji Drinkhalla 

i Wanga. Pierwszy set padł łu-
pem Kanadyjczyka 8:11, jed-
nak w drugim secie Drinkhall 
przebudził się i wygrał go do 6. 
Trzeci set był bardzo wyrównany 
jednak w końcówce chłodniej-
szą głowę zachował Wang i wy-

grał ją 8:11. To zwycięstwo dało 
ostródzianom wygraną w całym 
meczu 1:3. Najbliższe spotka-
nie Ostródzianie rozegrają we 
własnej hali, gdzie zmierzą się 
z Dojlidami Białystok. 

raf

Od zwycięstwa rozpoczęli nowy sezon Lotto Superligi pingpongiści 
Morlin Ostróda. Pierwsze spotkanie ostródzianie rozgrywali w Jaro-
sławiu z tamtejszym PKS Kolpingiem Frac. 

Udana inauguracje „prawie” 
nowych Morlin Ostróda

Tomasz Krzeszewski, trener ostródzkiego zespołu i Bartosz Such, pinpongista Morlin Ostróda
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Warto na początku zaznaczyć, 
że w porównaniu z poprzed-
nim sezonem w drużynie z Olsz-
tyna doszło do kilku roszad ka-
drowych. Nowym trenerem 
został Włoch Roberto Santilli, 
a do drużyny dołączyło kilku no-
wych siatkarzy; Mateusz Kań-
czok, Robbert Andringa, Blake 
Scheerhoorn i Tomas Rousse-
aux. Zastąpili oni Olka Śliwkę, 
Wojtka Włodarczyka, Ezequ-
iela Palaciosa i Hidde Boswin-
kiela. Jak widać nie była to duża 
rotacja, ale nastąpiła na newral-
gicznej pozycji, czyli na przyję-
ciu.
Jaki cel został postawiony przed 
drużyną na nowy sezon?- W tym 
roku nastąpi zmiana, jeżeli cho-
dzi o regulamin Plus Ligi i to 
sześć najlepszych zespołów bę-
dzie miało zapewniony udział 
w fazie play-off i do tego my 
chcemy dążyć. Mamy zespół, 
który na pewno stać na to, żeby 
awansować do tej szóstki, na-
tomiast mamy również świado-
mość, że kilka innych drużyn się 
wzmocniło i rywalizacja będzie 
wyrównana. – mówi Tomasz 
Jankowski.
Roberto Santilli nowy tre-
ner stwierdził, że drużyna przez 
ostatnie dwa miesiące wy-
konała ciężką pracę, która na 
pewno zaprocentuje. Trener do-
dał również, że chciałby, aby ki-
bice bardzo licznie przychodzili 
na mecze olsztyńskiej drużyny, 
a siatkarze na pewno się za to od-
wdzięczą i dadzą kibicom sporo 
pozytywnych emocji. Prezes To-
masz Jankowski jest przeko-
nany, że trener Santilli bardzo 
dobrze będzie pracował z dru-
żyną. Sam trener jest wielkim 
profesjonalistą i bardzo się przy-
kłada do swojej pracy. Wielu za-
wodników powinno pod jego 
skrzydłami jeszcze się rozwinąć.
Swoimi uwagami przed nowym 
sezonem podzielił się kapitan 
olsztyńskiej drużyny, Paweł Wo-
icki- Najlepsze jest to, że w Olsz-
tynie filozofia klubu jest stała. 
Najważniejsze jest zatrudnienie 
dobrego trenera, ponieważ póź-
niej łatwiej jest znaleźć dobrych 
zawodników, którzy będą chcieli 
grać w tej drużynie. Nie mamy 
wielkich gwiazd, ale jesteśmy 
jedną drużyną. W przypadku ta-
kiej drużyny, jak nasza naprawdę 
trudno przewidzieć, które miej-
sce zajmiemy, ponieważ jedna 
kontuzja kluczowego zawodnika, 
może pokrzyżować plany. Jeżeli 

jednak wszyscy będą zdrowi, to 
przy odrobinie szczęścia możemy 
grać o podobną lokatę, jak w ze-
szłym sezonie.
Cieszy również to, że zaintereso-
wanie siatkówką w Olsztynie jest 
jeszcze większe niż w poprzed-
nim sezonie. Przed sezonem było 
wiadomo, że zajętych będzie na 
cały sezon na pewno 800 miejsc, 
a w sprzedaży pozostanie około 
2300 biletów. 
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że poprzedni sezon siat-
karze z Olsztyna zakończyli na 
piątym miejscu. Jeżeli udałoby 
się ten wynik powtórzyć w nad-
chodzących rozgrywkach, to na-
prawdę będzie się z czego cie-
szyć. W pierwszym meczu 
nowego sezonu Indykpol podej-
mował Espadon Szczecin. Olsz-
tynianie byli faworytem tego 
meczu i mieli tym spotkaniem 
potwierdzić, że będą należeć do 
ścisłej czołówki.
Od początku to olsztynianie na-
rzucili swoje warunki gry i starali 
się wyjść na kilkupunktowe pro-
wadzenie. Goście jednak nie da-
wali za wygraną i za sprawą sku-
tecznych ataków, nie ustępowali 
pola Akademikom z Olsztyna. 
Dopiero w końcówce seta AZS 
odskoczył z wynikiem i kontro-
lował sytuację. Ostatecznie Aka-
demicy z Olsztyna wygrali tę 
partię 25:22.
Drugi set zaczął się od kapitalnej 
gry gospodarzy, którzy na pierw-
szej przerwie technicznej pro-
wadzili 8:3. Olsztynianie przez 
całą partię kontrolowali tę prze-
wagę i nie dali przeciwnikom jej 
zmniejszyć. Świetnie tego dnia 
dysponowany był olsztyński ata-
kujący, Jan Hadrava, który był 
praktycznie nie do zatrzymania. 
AZS wygrał tę partię 25:18 i wy-
dawało się, że mecz zmierza po-
woli do końca. 
Po 10-cio minutowej przerwie 
siatkarze ze Szczecina zaczęli 
grać znacznie lepiej, a olsztynia-
nie wręcz przeciwnie. Zdarzały 
im się przestoje w grze, a goście 
bardzo dobrze to wykorzysty-
wali. Jeszcze w połowie seta wy-
nik był na styku, ale następnie to 
szczecinianie odskoczyli na kilka 
punktów i prowadzili już 14:20. 
Olsztynianie starali się w koń-
cówce nadrobić straty, ale osta-
tecznie przegrali seta. Czwarty 
set również rozpoczął się od 
świetnej gry gości, którzy wyraź-
nie odżyli. Grali bardzo dobrze 
na zagrywce, a do tego byli bar-

dzo skuteczni w ataku. W pew-
nym momencie wydawało się, 
że będziemy świadkami tie-bre-
aka. Siatkarze z Olsztyna jednak 
nie dawali za wygraną. Świetną 
zmianę dał Adrian Buchowski, 
który uspokoił przyjęcie i dzięki 
temu Paweł Woicki miał więk-
sza swobodę w rozgrywaniu. 

AZS zaczął stopniowo odra-
biać straty, a w końcówce seta 
wyszedł na prowadzenie, któ-
rego już nie oddał. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
3:1 i olsztynianie mogli dopi-
sać do swojego konta cenne trzy 
punkty.
Najlepszym zawodnikiem spo-
tkania wybrany został Jan Ha-
drava , który zdobył 21 punktów.
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Indykpol AZS Olsztyn na inaugurację nowego sezonu podejmował Espadron 
Szczecin. Olsztynianie chcieli za wszelką cenę dobrze rozpocząć nowe rozgrywki.

Olsztyńscy siatkarze udanie 
zainaugurowali nowy sezon

Jan Hadrava - MVP spotkania


