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Tradycja
Legia Akademicka powstała 12 
grudnia 1918 roku. Tworzyła ją 
młodzież, która wstąpiła do niej 
w ramach poboru lub ochotni-
czego zaciągu. Decyzja o utwo-
rzeniu Legii została podjęta 6 
listopada 1918 podczas wiecu 
akademickiego na Politech-
nice Warszawskiej. Zgodę na 
wstępowanie studentów do Le-
gii Akademickiej wyraziły Se-
naty Akademickie trzech war-
szawskich uczelni: Politechniki 
Warszawskiej, Uniwersytetu 
Warszawskiego i Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Oprócz Warszawy, Legie Aka-
demickie zostały także utwo-
rzone w ośrodkach naukowych 
w: Lublinie, Krakowie, Pozna-
niu, Wilnie i Lwowie. Organi-
zatorem i dowódcą batalionu 
akademickiego w Krakowie był 
Stanisław Miller.

Działania
Działalność Legii Akademickiej 
można określić trzema katego-
riami aktywności:
• działania na rzecz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego;
• edukacja obronna społeczeń-
stwa;
• promowanie postaw patrio-

tyczno-obywatelskich.
Głównym nurtem działalności 
LA są szkolenia organizowane 
w jednostkach Wojska Polskiego 
i prowadzone przez wojskowych 
instruktorów. Dzięki temu człon-
kowie stowarzyszenia traktowani 
są podczas szkolenia jak żołnierze 
etatowi. Legia Akademicka ak-
tywnie wspiera inicjatywy obywa-
telskie poprzez wystawianie służb 

porządkowych, medycznych czy 
też logistycznych. Wśród takich 
można wyróżnić m.in. zabezpie-
czenia przedsięwzięć społeczno-
ści studenckich czy samorządów, 
uroczystości o charakterze mło-
dzieżowo-modlitewnym czy też 
kulturalno-oświatowym.

Pilotaż
Teraz projekt ten rusza również 

na Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim. Szkolenie wojskowe 
obejmie przedmioty z zakresu 
obronności i wiedzy wojskowej. 
Legia Akademicka to projekt, 
który na razie obejmie 30 godzin 
zajęć teoretycznych. Zajęcia od-

bywać się będą w formie wykła-
dów. Jednak należy dodać, że za-
jęcia teoretyczne wcale nie muszą 
zakończyć szkolenia, ponieważ 
po zaliczeniu przedmiotów teore-
tycznych, student otrzyma szansę 
uczestnictwa w części praktycznej 
w okresie wakacji w wytypowa-
nych ośrodkach szkolenia wojsko-
wego. Ta część szkolenia rezerwy 
potrwa 44 dni, następnie odbę-

dzie się egzamin i jeżeli zakończy 
się on pozytywnym wynikiem, to 
wtedy student mianowany jest na 
stopień kaprala rezerwy.
Oczywiście zajęcia w ramach Le-
gii Akademickiej nie są obowiąz-
kowe, zgłosić się mogą na nie 

wszystkie chętne osoby. 
Zajęcia będą prowa-
dzane przez wykładow-
ców z kierunku wojsko-
znawstwo prowadzonego 
na Wydziale Humani-
stycznym, przy wspar-
ciu instruktorów z Ligii 
Obrony Kraju zwłaszcza 
w module strzeleckim. 
Grupy zajęciowe nie mają 
być liczne, aby studenci 
mogli przyswoić jak naj-
więcej informacji.
-Do końca grudnia bę-
dziemy przyjmować wnio-
ski od chętnych studen-
tów. Na dzień dzisiejszy 
zgłosiliśmy 18 grup i na-
leży przyznać, że to na-
prawdę dużo, ponieważ, 
jak się dowiadywali-
śmy, to nie na wszystkich 
uczelniach ten projekt od-
pala. My mamy tutaj lu-
dzi, którzy są bardzo za-

interesowani, a sami studenci na 
tym projekcie mogą tylko i wy-
łącznie skorzystać. Pierwsze za-
jęcia rozpoczną się 2 grudnia. Za-
kładamy, że będziemy się spotykać 
raz w miesiącu po sześć godzin, 
żeby do kwietnia się wyrobić z czę-
ścią teoretyczną. – powiedział dr. 
hab. Wiesław Bolesław Łach, 
prof. UWM.
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Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim startuje pilotażowy projekt szkolenia woj-
skowego studentów pod nazwą Legia Akademicka.

Legia Akademicka to nowy 
projekt pilotażowy UWM

Policyjne dane dają wiedzę na 
temat wielu okoliczności po-
wstawania zdarzeń drogowych. 
Z analizy wynika, że w ciągu mi-
nionych dwóch lat ( 2015 i 2016), 
a także w tym roku najczęściej do-
chodziło do następujących zda-
rzeń:
- Zderzenie boczne pojazdów;
- Najechanie na pieszego;
- Najechanie na drzewo;
Niestety, główna przyczyna wy-
padków drogowych pozostaje 
niezmienna od wielu lat. Jest to 
niedostosowanie prędkości do 
warunków panujących na dro-
dze. Na drugim miejscu znajduje 
się nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu. Analizując dane staty-
styczne widać, że do większości 
zdarzeń mogłoby nie dojść, gdyby 
uczestnicy ruchu zachowywali się 
zgodnie z przepisami.
Zderzenie boczne pojazdów, któ-
rego przyczyną jest najczęściej 
nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, to najbardziej obra-
zowy przykład takiego zachowa-
nia. To samo dotyczy niedosto-
sowania prędkości do warunków 
panujących na drodze. I nie cho-

dzi tu o jazdę z ogromną pręd-
kością, tylko o zwrócenie uwagi 
na otoczenie, warunki atmosfe-
ryczne czy natężenie ruchu. 
Warto się zastanowić, jak powin-
niśmy przygotować się do jazdy, 
żeby zmniejszyć możliwość wy-
padku? Na początek, przebieg 
trasy podróży powinniśmy zapla-
nować wcześniej. Jeżeli w trak-
cie podróży korzystamy z nawi-

gacji, nie opierajmy się tylko na 
komunikatach płynących z tego 
urządzenia, ale również sami ob-
serwujmy drogowskazy i inne 
znaki drogowe. Przez całą dobę 
zobowiązani jesteśmy również 
do jazdy na włączonych światłach 
mijania. W ciągu dnia zamiast 
świateł mijania możemy poruszać 
się na światłach do jazdy dziennej. 
Przed podróżą warto jest odwie-

dzić stację diagnostyczną i spraw-
dzić w szczególności prawidło-
wość działania hamulców, układu 
jezdnego i kierowniczego oraz 

ustawienie świateł. Wskazane jest 
zaopatrzenie się w większą ilość 
płynu do spryskiwaczy.
Przy niesprzyjających warunkach 
drogowych co jakiś czas trzeba 
przecierać światła zewnętrzne 
pojazdu i tablice rejestracyjne 
aby były czytelne. Trójkąt ostrze-
gawczy i gaśnicę należy umie-
ścić w pojeździe w takim miejscu, 
żeby w każdej chwili były łatwo 

dostępne. Zaopatrzmy się także 
w apteczkę pierwszej pomocy 
oraz kamizelkę ostrzegawczą.
Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd 
w góry, to powinniśmy zaopa-
trzyć się w łańcuchy przeciwśli-
zgowe na koła. Używanie łań-
cuchów przeciwślizgowych na 
oponach jest dozwolone tylko na 
drodze pokrytej śniegiem. Jedno-
cześnie, w szczególności na dro-
gach górskich, mogą wystąpić 
znaki drogowe nakazujące uży-
wanie łańcuchów przeciwślizgo-
wych na kołach.
Pamiętajmy, że nie należy roz-
poczynać jazdy, kiedy jesteśmy 
zmęczeni. Na drogach w tym cza-
sie występować mogą trudne wa-
runki drogowe, uniknięcie nie-
bezpieczeństwa może zależeć 
od naszej koncentracji, a przede 
wszystkim od czasu reakcji. Gdy 
drogi są śliskie należy poruszać 
się z bezpieczną prędkością do-
stosowaną do istniejących wa-
runków drogowych, a wszystkie 
osoby przewożone w pojazdach 
muszą zapinać pasy bezpieczeń-
stwa, natomiast dzieci należy 
przewozić w fotelikach ochron-
nych.
Niby te wszystkie wskazówki są 
stosunkowo proste dla wszyst-
kich kierowców, ale często wła-
śnie zapominamy o tych najprost-
szych rzeczach i przez to później 
cierpimy zarówno my, jak i inni 
uczestnicy ruchu drogowego. 
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W okresie jesienno-zimowym, jazda samochodem sprawia więcej trudności, z po-
wodu gorszych warunków atmosferycznych. A z jakich powodów dochodzi do wy-
padków na Warmii i Mazurach? I jak powinniśmy się zachowywać, żeby do wypad-
ków nie dochodziło?

Trudne warunki pogodowe – czas 
na uważną jazdę samochodem

Podczas przejazdu do szpi-
tala 33-latek zachowywał 
się agresywnie. Na miejscu 
zaczął szarpać ratowników, 
a jednego z nich uderzył 
pięścią w twarz i zaczął du-
sić. Funkcjonariusze obez-
władnili go i wezwali na 
miejsce patrol policji. Pod-
czas pobytu w szpitalu po-
dejrzany groził śmiercią 
zarówno ratownikom me-
dycznym jak pomagają-
cemu mu lekarzowi.
Mężczyzna został zatrzy-
many i osadzony w policyj-
nym areszcie. Badanie na 
zawartość alkoholu w jego 
organizmie wykazało ponad 
1,5 promila. Po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzuty na-
ruszenia nietykalności cie-
lesnej funkcjonariusza 
publicznego oraz kierowa-
nia gróźb karalnych. Za po-
pełnione przestępstwa grozi 
mu kara nawet 3 lat pozba-
wienia wolności.

kwp

Do zdarzenia doszło
w minioną sobotę 
(18.11.2017) około 
godz. 05:00. Załoga ka-
retki pogotowia otrzy-
mała informację o męż-
czyźnie, który źle się 
poczuł.

Ostróda: 
Zaatakował 
ratownika 
i groził 
personelowi 
medycznemu

Studenci z zainteresowaniem podchodzą do programu pilotażowego

Takie sytuacje na naszych drogach to codzienność
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Wybory po nowemu
Jedną z głównych zmian ma być 
likwidacja, JOW-ów, czyli jed-
nomandatowych okręgów wy-
borczych. Nowy projekt zakłada, 
że wybory do rady gminy będą 
odbywać się w systemie propor-
cjonalnym. Kolejna zmiana do-
tyczy kadencyjności. Zostanie 
wprowadzona zasada dwuka-
dencyjności, która będzie miała 
zastosowanie po raz pierwszy 
od wyborów, które odbędą się 
w roku 2018. Wcześniej speku-
lowano, o tym, że zasada ta mia-
łaby działać wstecz, ale jednak 
z tego pomysłu zrezygnowano. 
Zmniejszona ma zostać również 
liczba radnych. Obecnie do sej-
mików województwa wybiera 
się od 5 do 15 radnych, a po 
uchwaleniu projektu PiS, ma być 
wybieranych od 3 do 7 radnych. 
Tak samo ma to wyglądać, jeżeli 
chodzi o radnych powiatowych.
-PiS tymi zmianami chce po 
prostu sobie pomóc, stąd też 
mają być zlikwidowane okręgi 
jednomandatowe w gminach 
i miastach, dlatego również chcą 
przekazać kompetencje do wy-
bierania okręgów wyborczych, 
dla komisarzy wyborczych. Bę-
dzie zapewne manipulacja z tymi 
okręgami wyborczymi. Zmniej-
szenie tych okręgów oznacza 
podwyższenie progu wybor-
czego, a to spowoduje, że małe 
ugrupowania i komitety wybor-
cze zostaną pozbawione szans na 
dobry wynik. – mówi Jacek Pro-
tas, przewodniczący Platformy 
Obywatelskiej w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim.
Platforma Obywatelska nie zde-
cydowała jeszcze, kto będzie jej 
kandydatem na Prezydenta Olsz-
tyna- -Jeszcze jest rok do wybo-
rów, także mamy sporo czasu, 
aby swojego kandydata na Pre-
zydenta Olsztyna podać. – dodał 
Jacek Protas.
Marcin Kulasek, Sekretarz 
Generalny SLD twierdzi, że 
zmiany jakie PiS chce wpro-
wadzić są zdecydowanie nie 
do przyjęcia- Zmiany jakie PiS 
chce wprowadzić są niedemo-
kratyczne i łamią zasady samo-
rządności. Okręgi wyborcze od 
3 do 7 mandatów, które zapewne 
będą jednak tylko 3 mandatowe 
doprowadzą do dualizmu poli-
tycznego i zniszczą lokalne komi-
tety wyborcze. Partia rządząca 
ma większość, dlatego przy-
puszczamy, że te zmiany zostaną 
przegłosowane, a to zmienia tro-
chę optykę SLD, co do kalenda-
rza wyborczego. My mieliśmy 
kandydatów na burmistrzów, 
wójtów i prezydentów podać na 
przełomie roku, ale teraz musimy 
poczekać na to, w jakiej formie 
przejdzie ta propozycja nowej 

ordynacji wyborczej. Zdajemy 
sobie w tym momencie sprawę, 
że jedyną szansą na przeciwsta-
wienie się partii rządzącej, która 
chce zrobić zamach na samo-
rządy i jeszcze przed wyborami 
te samorządy przejąć, jest zjed-
noczenie wszystkich sił opozycyj-
nych na jednej liście.

Andrzej Maciejewski, Poseł na 
Sejm RP z Kukiz’15 mówi, że 
dopiero po wprowadzeniu zmian 
w ordynacji wyborczej, będzie 
można rozpocząć poważne przy-
gotowania do wyborów- Bar-
dzo dużo będzie zależało od or-
dynacji wyborczej. Na dziś 
w ramach tej nowej ordynacji 
wyborczej PiS chce zlikwidować 
JOW-y w małych miasteczkach 
i gminach. Najpierw załatwimy 
sprawę ordynacji, a następnie 
ruszamy z poważnymi przygo-
towaniami do wyborów. Jednak 
jak już wcześniej mówiłem, bę-
dziemy mieć swojego kandydata 
na prezydenta Olsztyna. Do sej-
mików startujemy jako Kukiz’15. 
Na dzisiaj nie jest najrozsądniej 
odkrywać wszystkie karty.
Kukiz’15 nie godzi się przede 
wszystkim na zlikwidowanie 
Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych - My się po prostu 
nie godzimy z tym, żeby Prawo 
i Sprawiedliwość zlikwidowało 
JOW-y. Wielkość JOW-ów po-
lega na tym, że są one proste 
i transparentne. Kiedy były ostat-
nie wybory, to właśnie w JOW-
-ach nie było żadnych wątpli-
wości co do wyników wyborów. 
Jeżeli teraz ktoś mówi, że są one 
źródłem problemu, to znaczy, że 
się nie zna. 
PSL poda swoich kandydatów 

na początku przyszłego roku- 
Jest zdecydowanie za wcze-
śnie, by mówić o kandydatach, 
z prostej przyczyny - konsultacje 
trwają, nie podjęliśmy jeszcze 
decyzji. Rozważamy kilka wa-
riantów, wybierzemy najlepszy. 
Na początku nowego roku przed-
stawimy nasze propozycje. Nasi 

radni, wójtowie czy burmistrzo-
wie cały czas ciężko pracują na 
rzecz mieszkańców. Dali się po-
znać jako zaangażowani i sku-
teczni samorządowcy, dla któ-
rych najważniejsze są ludzkie 
sprawy. W kampanii wystarczy 
tylko przypomnieć o ich doko-
naniach. Oczywiście wystawimy 
również nowych kandydatów, 
społeczników, lekarzy, nauczy-
cieli, liderów lokalnych społecz-
ności, czyli ekspertów w swoich 
dziedzinach. – mówi Urszula 
Pasławska, Poseł na Sejm RP.
Zdaniem poseł Urszuli Pasław-
skiej, zmiany, które chce wpro-
wadzić partia rządząca spra-
wią, że w wyborach liczyć się 
będą tylko wielkie partie- Ce-
lem zmian jest upartyjnienie 
samorządów, a raczej podpo-
rządkowanie ich jednej partii. 
Nowa ustawa zakłada podziele-
nie kraju na małe, maksymalnie 
trzymandatowe okręgi wyborcze. 
Wtedy szanse na mandat będą 
mieli jedynie kandydaci najwięk-
szych partii, które zdobędą mi-
nimum 20 proc. głosów. Wielu 
Polaków nie chce jednak wybie-
rać między PiS a anty - PiS. Od-
górną decyzją będą pozbawieni 
swoich reprezentantów w samo-
rządach. Dodajmy do tego wpro-
wadzenie do lokali wyborczych 
drugich komisji zależnych od 

rządu, które będą liczyć głosy czy 
upartyjnienie Państwowej Ko-
misji Wyborczej, a wyłania się 
nieciekawy obraz. Minęły czasy, 
kiedy władze lokalne były pod-
porządkowane jednej partii. Jaki 
jest sens do nich wracać? 
Michał Wypij, Przewodni-
czący Zarządu Regionalnego 
Porozumienia w Olsztynie, 
uważa że, najlepszym rozwią-
zaniem dla jego ugrupowania 
będzie start ze wspólnych list 
z PiS-em i Solidarną Polską- Nie 
jest tajemnicą, że prawica wy-
grywa wtedy, kiedy gra wspól-

nie. Pewnie najlepszym rozwią-
zaniem dla nas byłaby wspólna 
lista z kolegami z PiS-u, czy So-
lidarnej Polski. Ustalenie ko-
alicyjne są takie, że wspólny 
start będzie dotyczył na pewno 
szczebla sejmików wojewódz-
kich. Wszystkie pozostałe szcze-
ble pozostają do uzgodnienia 
przez struktury lokalne. Jestem 
otwarty na współpracę. Naszym 
zadaniem jest przygotowanie ta-
kiej propozycji, żeby mieszkańcy 
Warmii i Mazur mogli zagłoso-
wać za możliwościami, dobrymi 
pomysłami, ideami i skutecz-
nymi ludźmi. Wierzę, że nasza 
oferta będzie właśnie tego ro-
dzaju i dzięki temu będziemy co-
raz silniejsi w regionie. Na razie 
mamy honorową umowę ze zna-
nymi lokalnymi politykami, któ-
rzy nawiązali z nami rozmowy, 
że ujawnimy ich, kiedy podejmą 
ostateczną decyzję o wstąpieniu 
do Porozumienia. Wówczas będę 
miał przyjemność podać ich na-
zwiska do publicznej wiadomości. 
Cieszę się, że Porozumienie jest 
atrakcyjne dla ludzi młodych, ale 
także dla tych, którzy mają już do-
świadczenie polityczne. 
Najważniejsze na dziś pytanie 
brzmi: jak przedstawia się sytu-
acja w partii rządzącej? Wszel-
kie prace dotyczące wyborów 
samorządowych są w toku. W ra-

mach trwających przygotowań 
powołani zostali pełnomocnicy 
wojewódzcy do spraw wyborów 
samorządowych oraz koordyna-
torzy poszczególnych okręgów 
wyborczych. Osobiście pełnię tę 
funkcję w okręgu nr 35. Trwają 
pogłębione analizy wyborcze, 
których celem jest między innymi 
stworzenie programu wojewódz-
kiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Wypracowane na ich podstawie 
założenia są i będą konsekwent-
nie realizowane przez meryto-
ryczne zespoły i koordynato-
rów. Rozpoczęliśmy także szereg 

spotkań z naszymi strukturami 
w poszczególnych powiatach. 
Warto zaznaczyć, że w grudniu 
przeprowadzać będziemy we-
wnętrzne wybory w ramach tych 
struktur, co również nie pozo-
staje obojętne z punktu widze-
nia przyszłorocznych wyborów 
samorządowych. O tym kto bę-
dzie kandydatem Prawa i Spra-
wiedliwości na prezydenta Olsz-
tyna zadecyduje kierownictwo 
partii. Rozmowy na ten temat 
trwają. Mogę jednak zapewnić, 
że taki kandydat zostanie przed-
stawiony w najbliższym czasie. – 
powiedział Jerzy Małecki, Po-
seł na Sejm RP z Klubu Prawo 
i Sprawiedliwość.
Poseł dodał również, że zmiany 
w ordynacji wyborczej są ko-
nieczne- Zmiany proponowane 
w zakresie ordynacji wyborczej 
postulowane były przez Prawo 
i Sprawiedliwość już podczas 
poprzedniej kadencji Sejmu RP. 
Nie znalazły one jednak uznania 
u ówczesnej większości sejmo-
wej. Konieczność ich wprowa-
dzenia wynika z potrzeby zapew-
nienia należytej przejrzystości 
i zwiększenia kontroli obywa-
teli nad procesem wyborczym. 
Ich celem jest wyeliminowanie, 
a przynajmniej w znaczącym wy-
miarze ograniczenie potencjal-
nych nadużyć oraz nieprawidło-

wości. Złożony projekt ustawy 
przewiduje również zmiany do-
tyczące sposobu wyborów orga-
nów samorządu terytorialnego. 
Są to m.in. likwidacja okręgów 
jednomandatowych do rad gmin, 
czy zakaz jednoczesnego kan-
dydowania na burmistrza i do 
rady powiatu lub sejmiku woje-
wództwa. Najwięcej emocji bu-
dzą jednak proponowane zmiany 
dotyczące wyboru wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów miast. 
Przewidujemy wprowadzenie za-
sady liczonej od 2018 roku dwu-
kadencyjności tych organów. 
W mojej ocenie jest to słuszne 
rozwiązanie. Należy bowiem wy-
eliminować sytuacje, w których 
jedna osoba może zajmować 
dane stanowisko przez kilkana-
ście lat, co niejednokrotnie po-
ciąga za sobą niepożądane zja-
wiska, jak np. powstawanie grup 
interesów niekoniecznie zwią-
zanych z rozwojem miasta, czy 
gminy. Myślę, że limit dwóch ka-
dencji usprawni pracę wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
da bowiem impuls do intensy-
fikacji działań w zakresie prze-
prowadzenia wszystkich zapla-
nowanych pomysłów na rozwój 
społeczności lokalnych.

PKW nieprzygotowane 
na zmiany w ordynacji 
wyborczej
PKW przeprowadziło już testy 
sytemu wyborczego, jednak po 
wprowadzeniu zmian w ordy-
nacji wyborczej trzeba bedzie je 
przeprowadzić po raz kolejny- 
Z naszej strony jest taki mały 
problem, ponieważ te wszystkie 
testy, bazowały na kodeksie wy-
borczym w kształcie, który jest 
teraz, natomiast pewnie teraz ten 
kodeks wyborczy zostanie zmie-
niony. Zmiany te nie były z nami 
konsultowane i jeżeli zostaną 
one wprowadzone, to zmieniony 
będzie musiał zostać cały sys-
tem informatyczny i wszystkie te-
sty będą musiały być jeszcze raz 
przeprowadzone. Poprzednie te-
sty przebiegły pomyślnie, ale 
zmiany jakie mają zostać wpro-
wadzone, dość znacząco będą 
ingerowały w ten cały system 
informatyczny. Oczywiście, je-
żeli będą one wprowadzone, to 
my będziemy się do nich dosto-
sowywać. Warto dodać, że ba-
zując na tych testach, które do 
tej pory były przeprowadzone, 
można było stwierdzić, że wynik 
wyborów mógłby być znany już 
następnego dnia. – powiedział 
dyrektor KBW Delegatury 
w Olsztynie, Piotr Sarnacki.
Piotr Sarnecki dodaje, że czasu 
na przeprowadzenie kolejnych 
testów będzie bardzo mało- 
Mamy rok do wyborów i to na-
prawdę nie jest dużo czasu, 
zwłaszcza, że te testy są przepro-
wadzane poziomowo. Jeżeli cho-
dzi o czas wprowadzania tych 
wszystkich zmian, to są one dla 
nas naprawdę problematyczne. 

raf

Na rok przed wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość zło-
żyło projekt ustawy odnośnie zmian w ordynacji wyborczej. Spraw-
dziliśmy na czym te zmiany mają polegać, co sądzą o nich przed-
stawiciele innych ugrupowań politycznych, a także jak wyglądają ich 
przygotowania do wyborów samorządowych.

Wielka wyborcza niewiadoma zapowiada 
rewolucyjne zmiany w samorządach 

Na niezadowoleniu społecznym najłatwiej zbić kapitał polityczny
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W dniu 10 listopada br. do 
Sejmu złożony został poselski 
projekt ustawy nowelizujący 
ordynację wyborczą. Nowe 
prawo zakłada m.in. zmiany 
techniczne przeprowadzania 
wyborów. Inny ma być sposób 
liczenia głosów oraz nowy mo-
nitoring procesu wyborczego. 
Wczytując się w zapisy projektu 
ustawy i proponowane zmiany 
widzę wiele zagrożeń. Zmiany 
te w sposób oczywisty doprowa-
dzą do upolitycznienia organów 
wyborczych w Polsce, ponadto 
mogą wpłynąć na najbliższe wy-
bory samorządowe, zniekształ-
cając ich wynik. 

Negatywnie oceniam zmianę 
sposobu wyboru członków Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. 
Do tej pory 9 członków PKW 
wybierał: Trybunał Konstytu-
cyjny- 3 osoby, Sąd Najwyż-
szy- 3 osoby oraz Naczelny 
Sąd Administracyjny- 3 osoby. 

W przyszłej Państwowej Ko-
misji Wyborczej zostanie wpro-
wadzona zasada, iż spośród 9 jej 
członków po jedynym wybierze 
Trybunał Konstytucyjny i Na-
czelny Sąd Administracyjny, na-
tomiast siedmiu członków zo-
stanie wybranych przez Sejm. 
Taki sposób wyboru członków 
organu wyborczego doprowa-
dzić może do jego upolitycz-
nienia, a takie praktyki stano-
wią zagrożenie dla bezstronnego 
i rzetelnego przeprowadzenia 
wyborów. 

Ważną zmianą, którą zakłada 
nowelizacja Ustawy jest powo-
łanie nowych komisarzy wybor-
czych w powiatach i wojewódz-
twach. Według projektu PiS, 
w ciągu dwóch miesięcy od wej-
ścia w życie ustawy, wygasną 
kadencje obecnych 51 komisa-
rzy wyborczych, a w ich miejsce 
PKW powoła 16 wojewódzkich 
i 380 powiatowych komisarzy. 

Jest to bardzo krótki czas na we-
ryfikację kandydatów, którzy 
zgodnie z nowelizacją nie będą 
już musieli być sędziami, tylko 
powinni posiadać wykształcenie 
prawnicze. Jednocześnie nie ma 
żadnych ograniczeń co do dzia-
łalności politycznej tych osób 
i ich przynależności do partii po-
litycznych. Poza tym to komisa-
rze będą zamiast samorządów 
decydować o granicach okrę-
gów wyborczych i liczbie man-
datów. 

Nowelizacja ordynacji za-
kłada też ograniczenie do dwóch 
kadencji możliwości sprawowa-
nia funkcji wójta, burmistrza czy 
prezydenta przez jedną osobę. 
Zmiany te są niepotrzebne. 
Funkcję kontrolną nad urzędem 
jaki sprawuje wójt, burmistrz 
czy prezydent miasta ma społe-
czeństwo. To wyborcy raz na 4 
lata decydują, czy dana osoba 
sprawdziła się jako włodarz ich 

gminy i zasługuje na ponowny 
wybór. Nie widzę potrzeby, aby 
„pomagać” wyborcom i ograni-
czać im prawo wyboru.

Kolejna zmiana to kolejna 
błędna zmiana, czyli likwidacja 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych w gminach nie bę-
dących miastami na prawach 
powiatu. Wybory samorządowe 
różnią się od parlamentarnych 
tym, że dużą rolę odgrywają 
w nich lokalne komitety wybor-
cze oraz konkretne osoby, czyli 
lokalni działacze. To oni zmie-
niają rzeczywistość w swoich 
małych ojczyznach i często nie 

związani są z żadną partią poli-
tyczną. Likwidacja jednoman-
datowych okręgów wyborczych 
pewnie doprowadzi do upartyj-
nienia tych wyborów i jest to zu-
pełnie niepotrzebne. 

Państwowa Komisja Wybor-
cza alarmuje, że nowelizacja ta 
pochłonie setki milionów zło-
tych już przy przeprowadzaniu 
najbliższych wyborów. Nowi 
komisarze wyborczy, powięk-
szone – podwójne – składy ko-
misji obwodowych, monitoring 
wyborów, wyposażenie nowych 
komisji wyborczych i w końcu 
nowy system informatyczny, 

gdyż dotychczasowy stanie 
się bezużyteczny. To wszystko 
kosztuje. Tak więc nowa Or-
dynacja Wyborcza to ogromne 
pieniądze, wielkie wydatki pań-
stwa, które powiększą i tak już 
gigantyczną dziurę budżetową. 

Z taką nowelizacją systemu 
wyborczego nie zgadzam się 
i zmiany oceniam negatywnie. 
Główny cel - to upolitycznienie 
Państwowej Komisji Wyborczej 
i całego procesu wyborczego 
tylko po to, by następne wy-
bory samorządowe przyniosły 
jak najlepszy wynik dla Prawa 
i Sprawiedliwości.

NA CZASIE

Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP

Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Niebezpieczna i droga reforma
systemu wyborczego w Polsce

Budżet inwestycji
Jeśli budżet gminy Dobre Mia-
sto na 2018 rok zostanie przyjęty 
w zaproponowanym kształcie, 
będzie to oznaczać bardzo inten-
sywny rok dla władz samorządo-
wych. Zaplanowano realizację aż 
29 zadań inwestycyjnych o róż-
nej wartości- od zakupu zabawek 
na plac zabaw po modernizację 
ulicy Olsztyńskiej. Część z nich 
jest kontynuacją działań, rozpo-
czętych w bieżącym roku. Zda-
niem burmistrza Gminy Dobre 
Miasto, Stanisława Trzaskow-
skiego jest to budżet trudny, ale 
rozwojowy- Kumulacja inwesty-
cji jest nam mocno nie na rękę. 
Wynika to z tego, że 80% z nich 
realizowanych jest dzięki dofina-
sowaniu. Musieliśmy brać udział 
w różnego rodzaju konkursach, 
które zostały ogłoszone dosyć 
późno, długi był też okres roz-
patrywania wniosków. Niektóre 
przetargi zmuszeni byliśmy po-
wtarzać nawet trzykrotnie. Wyni-
kało to między innymi z tego, że 
koszty inwestycji poszły w górę. 
Dzięki inwestycjom wzrosną 
wskaźniki, podnoszące atrakcyj-
ność gminy dla mieszkańców. 
Wskaźnik inwestycji w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
wzrósł z 891zł w 2017 r. do 
2237 zł w 2018 r., wskaźnik 
ogólnych dochodów na jednego 
mieszkańca z 4000 zł do 5000 
zł i wskaźnik ogólnych wydat-
ków z 4500 zł do prawie 6000 
zł. Przeważają inwestycje, które 
mają poprawić komfort życia 
mieszkańców. Najbardziej kosz-
towną, ale i wyczekiwaną przez 
wielu mieszkańców jest budowa 

nowego przedszkola z oddziałem 
żłobkowym.
Opracowanie projektu budżetu 
na 2018 rok stanowiło wyzwanie 
dla nowego skarbnika Gminy 
Dobre Miasto- Anny Salmano-
wicz, która pełni swoją funkcję 
od października tego roku. 

- Dochód w budżecie na 2018 rok 
zaplanowano na ponad 92 mi-
liony złotych. Z tego na wydatki 
inwestycyjne przeznacza się pra-
wie 35 milionów. W stosunku 
do 2017 dochody w 2018 roku 
wzrosły o ponad 20%. W wydat-
kach ogólnych również nastąpił 
wzrost, z czego wydatki mająt-
kowe wzrastają w porównaniu 
do 2017 r. aż o 150 %. Środki 
pozyskane ze źródeł unijnych to 

ponad 17 milionów złotych. Ze 
środków krajowych zamierzamy 
pozyskać ok. 1.600.000,00 zło-
tych. 
Dzięki dofinasowaniu z UE zo-
stanie ukończona modernizacja 
ul. Olsztyńskiej (8 mln zł), zo-
staną zagospodarowane brzegi 

Łyny, gdzie powstaną trakty 
spacerowe, place zabaw i miej-
sca rekreacji dla mieszkańców 
(prawie 7 mln zł). Kolejną po-
ważną inwestycją jest budowa 
przedszkola publicznego, która 
ma się zakończyć w przyszłym 
roku (prawie 6 mln zł). Ponadto 
zbudowana będzie droga gminna 
Barcikowo- Knopin ( ok. 3 mln 
zł) i przeprowadzona zostanie 
modernizacja stadionu miej-

skiego na potrzeby uprawiania 
lekkoatletyki. Planuje się też bu-
dowę mieszkań komunalnych, 
a także ścieżki rowerowej z Kno-
pina do Swobodnej. Mieszkańcy 
spodziewają się oddania w no-
wym sezonie letnim do użytku 
przebudowanej plaży miejskiej. 
Realizacja niektórych inwesty-
cji jest uzależniona od otrzyma-
nia dotacji. Dotyczy to na przy-
kład ścieżki rowerowej. Na razie 
został złożony wniosek, ale nie-

znany jest wynik postępowania 
konkursowego. To samo doty-
czy stadionu. W obecnej chwili 
nie uzyskano jeszcze także do-
finansowania do budowy świe-
tlicy w Piotraszewie. W projek-
cie budżetu zapisano również 
pieniądze na dofinansowanie 
budowy drogi powiatowej Pra-
slity – Mawry. Obecnie oddany 
do użytku będzie odcinek drogi 
przez wieś, w przyszłym roku 

zostanie wybudowany dalszy jej 
fragment , prowadzący od Praslit 
do Mawr. 

Nie obejdzie się 
bez kredytu
Zaplanowanie tak dużej ilości in-
westycji zmusza gminę do zwięk-
szenia kwoty kredytu. W tej chwili 
gmina Dobre Miasto jest jedną 
z najmniej zadłużonych w powie-
cie olsztyńskim. Dotychczasowy 
kredyt zostanie zwiększony o 16 

milionów złotych. Łączna kwota 
zadłużenia nie będzie odbiegała od 
średniej kwoty zadłużenia gmin 
powiatu olsztyńskiego i wynie-
sie 34% w stosunku do dochodów 
gminy. Jego całkowita spłata na-
stąpi w 2025 roku. Gmina będzie 
mogła starać się o kredyt dopiero 
wtedy, gdy swoją opinię przed-
stawi Regionalna Izba Obrachun-
kowa, do której trafił już projekt 
budżetu. Jeśli zaciągnięcie kredytu 

byłoby niebezpieczne dla finan-
sów gminy i przekraczałoby do-
puszczalne wskaźniki, RIO zaopi-
niuje projekt budżetu negatywnie.

Stawki podatków 
w 2018 roku
Mimo tak dużej liczby inwesty-
cji nadal obowiązywać będą ob-
niżone stawki podatkowe w sto-
sunku do stawek maksymalnych. 
Wszystkie podatki bez wyjątku 
wzrosną w zależności od rodzaju 
podatku o 1,9 % w stosunku do 
2017 roku z wyjątkiem podatku 
od budynków pod działalność 
gospodarczą, w których wzrost 
będzie o 10 %. Stawka podatku 
od nieruchomości - budynków 
mieszkalnych wzrośnie w sto-
sunku do 2017 roku ze wskaź-
nika 0,71 do 0,72. Na tym samym 
poziomie pozostanie podatek 
transportowy. Nie zmieni się też 
stawka podatku rolnego, pomimo 
wzrostu średniej ceny żyta. W bu-
dżecie nie zaplanowano jeszcze 
stawek opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Na 
wniosek burmistrza został po-
wołany przez radę gminy zespół, 
który obecnie prowadzi konsul-
tacje. Odbyło się spotkanie z za-
rządcami nieruchomości, na któ-
rym zgłoszono wiele ciekawych 
uwag.- Prawie wszyscy bez wy-
jątku stwierdzili, że jeżeli miesz-
kańcy nie zdyscyplinują się i nie 
zaczną segregować śmieci, ceny 
będą wzrastały. Ostatnio mamy 
do czynienia z gwałtownym przy-
rostem ilości odpadów. To jeden 
z efektów 500+- ludzie więcej ku-
pują, zaczynają wymieniać meble 
i sprzęt gospodarstwa domowego, 
a takie odpady są najdroższe do usu-
nięcia. W takiej sytuacji wzrost cen 
jest nie do uniknięcia- uważa bur-
mistrz Stanisław Trzaskowski. 

rad

Do końca grudnia gminy muszą uchwalić swoje budżety na 2018 r.. Gmina Dobre 
Miasto ma już przygotowany projekt budżetu, z którym jeszcze musza zapoznać się 
radni. Swoją opinię wyrazić musi przedtem Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Dobre Miasto projektuje ambitny budżet na 2018 rok

Dawno nie widziany w Dobrym Mieście obrazek
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POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 22 listopada będą odby-
wały się w godzinach 15:00-
17:00. Bilety od 15 PLN.

Dobre Miasto: Centrum Kul-
turalno - Biblioteczne w Do-
brym Mieście i Towarzystwo 
Kultury Teatralnej Warmii 
i Mazur zapraszają do udziału 
w IV Festiwalu Sztuki Czyta-
nia. Czwarta edycja festiwalu 
odbędzie się w terminie 22 – 25 
listopada 2017 roku w Dobrym 
Mieście.

Dywity: XII Kiermasz Rę-
kodzieła „MIKOŁAJKOWE 
KLIMATY” odbędzie się 
w dniu 9 grudnia 2017r., w go-
dzinach 10:00-17:00 w Dywic-
kim Domu Kultury.

Mrągowo: Centrum Kultury 
i Turystyki serdecznie zapra-
sza na 21. PRZEGLĄD TE-
ATRÓW AMATORSKICH 
IM. KASI KOWAL , który od-
będzie się 24 listopada 2017 r. 
o godz. 10.00. Wstęp wolny.

Mrągowo: 25 listopada o godz. 
18.00 Centrum Kultury I Tury-
styki zaprasza do Galerii Cen-
trum na wystawę malarstwa 
Elisabeth Krogull. Wstęp 
wolny.

Lidzbark Warmiński: 22 li-
stopada o godz. 18:30 w Lidz-
barskim Domu Kultury odbę-
dzie się spektakl komediowy pt. 
"Przebój Sezonu". Bilety od 60 
PLN.

Stawiguda: Gminny Ośrodek 
Kultury w Stawigudzie zapra-
sza wszystkie dzieci na Bal An-
drzejkowy, które odbędzie się 
w siedzibie ośrodka, świetli-
cach w Bartągu, Rusi, Tomasz-
kowie oraz Gryźlinach, w dniu 
30 listopada.

Wyb.(K)

- Większość dzieci w pieczy za-
stępczej trafia do niej z powodu 
uzależnienia rodziców oraz ich 
bezradności w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych. Stąd 
pomysł na zorganizowanie szko-
lenia w zakresie praw dziecka, 
poczynając od obowiązujących 
podstaw prawnych, zasad i moż-
liwości wsparcia rodzin biologicz-
nych przeżywających trudności 
w wypełnianiu swoich powinno-
ści, po przestrzeganie praw dzieci 
umieszczonych w pieczy zastęp-

czej, w tym prawa do prywatności, 
kontaktów z rodziną biologiczną 
i w trakcie procesu adopcyjnego 
– wyjaśniła Maria Bąkowska, 
sekretarz powiatu, otwierając 
konferencję.
W pierwszej części spotka-
nia zostały omówione kwestie 
związane z prawami dziecka 
w kontekście przepisów Kodeksu 
karnego oraz Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. Aneta Mi-
kołajczyk z Biura Rzecznika 
Praw Dziecka wyjaśniała m.in. 

kto może reprezentować dziecko 
pozostające pod władzą rodzi-
cielską, kto może być kuratorem, 
na czym polega praca rodziny za-
stępczej. – Pamiętajmy, że piecza 
zastępcza nie jest „na zawsze”, 
lecz terminowa. Celem jest powrót 
dziecka do rodziny lub uregulowa-
nie jego sytuacji prawnej, w przy-
padku, gdy rodzice nie są w sta-
nie sprawować opieki nad swoim 

dzieckiem. A warunki panujące 
w domu są sprawdzane i muszą 
wskazywać na stałość sytuacji. 
Dziecko potrzebuje stabilizacji do 

swego rozwoju. Nie może być tak, 
że trafia do rodziny zastępczej na 
dwa lata, potem wraca do domu 
rodzinnego, gdzie tylko przez pe-
wien czas jest dobrze, a potem 
znowu trzeba dziecko przenieść 
do pieczy zastępczej – tłuma-
czyła.
Prelekcję na temat procedury ad-
opcyjnej wygłosiła Anna So-
bisiak, doradca społeczny 
Rzecznika Praw Dziecka 
i dyrektor jednego z ośrodków 
przysposabiających w Polsce.  
- Ustawodawca stawia dobro 
dziecka ponad wszystkim, dla-
tego rodzice są zobowiązani do 
takiego wykonywania władzy ro-
dzicielskiej, aby ich działania 
odpowiadały przede wszystkim 
interesom dziecka – mówiła. Dy-

rektor przedstawiła wymogi sta-
wiane kandydatom na rodziców 
adopcyjnych, a także zasady orze-
kania o adopcji przez cały zespół 

ekspertów, unikając ryzyka emo-
cjonalnego podejścia do sprawy.
Ważną kwestią poruszoną w trak-
cie konferencji była przemoc wo-
bec dziecka. – Z badań Rzecznika 
Praw Dziecka widać, że spada 
społeczne pozwolenie na stoso-
wanie kar cielesnych, ale i tak jest 
wiele osób, dla których jest to me-
toda wychowawcza. A nie jest! Bi-
cie jest porażką wychowawczą – 
stwierdziła Aneta Mikołajczyk. 
Okazuje się, że 46% polskiego 
społeczeństwa deklaruje aprobatę 
dla „klapsa”, a prawie 17% do-
rosłych twierdzi, że bicie jeszcze 
nikomu nie zaszkodziło. Około 
połowy Polaków wie o istnieniu 
w Polsce zakazu stosowania kar 
cielesnych. Tymczasem przyzwo-
lenie dla „klapsów” rośnie wraz ze 
wzrostem częstotliwości doświad-
czania bicia we własnym dzieciń-
stwie. 
Ekspertka przypomniała też 
o Dziecięcym Telefonie Zaufania 
800 12 12 12. – To świetne narzę-
dzie wsparcia. Po drugiej stronie 
słuchawki siedzą osoby przygoto-
wane na problemy młodego czło-
wieka. Bo rozmowa z dzieckiem 
jest dużym wyzwaniem i dlatego 
powinniśmy się w tym ćwiczyć 
i wymieniać doświadczeniami – 
przekonywała Aneta Mikołajczyk. 
Na terenie powiatu olsztyńskiego 
funkcjonuje około 200 rodzin za-
stępczych, pod opieką których 
znajduje się 300 dzieci. Prowa-
dzonych jest także 7 rodzinnych 
domów dziecka i 4 placówki opie-
kuńczo-wychowawcze.

mbm

Prawie 80 osób wzięło udział w konferencji poświęconej prawom dziecka, w szcze-
gólności w zakresie praw do wychowania w rodzinie, z udziałem ekspertek z Biura 
Rzecznika Praw Dziecka. Na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie za-
siedli przedstawiciele zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, 
gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, pogotowia rodzinnego, ośrodka 
adopcyjnego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

REKLAMA

Prawa człowieka zaczynają 
się od praw dziecka

Ekspertki z Biura Rzecznika Praw Dziecka

Uczestnicy konferencji
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- Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych wnioskowały o środki 
na doposażenie w specjalistyczny 
sprzęt do prowadzenia działań ra-
towniczych. OSP z Bredynek, Do-
brego Miasta i Olsztynka z dotacji 
Powiatu kupią pneumatyczne sko-
kochrony, które znacząco uspraw-
niają działania ewakuacyjne 
w trakcie akcji gaśniczych, szcze-
gólnie z wyższych kondygnacji 
budynków i w sytuacji utrudnio-
nego dostępu samochodu specjal-
nego z drabiną lub podnośnikiem. 
Taki sprzęt podniesie też poziom 
zabezpieczenia samych strażaków 
pracujących na wysokości. Szyb-

sze podjęcie akcji ratowniczo-ga-
śniczej to jednocześnie zmniejsze-
nie emisji gazów do środowiska, 
a właśnie o to nam chodzi, by wes-

przeć takie zadanie, które zwięk-
szy potencjał ratowniczy OSP, 
a co za tym idzie poprawi bezpie-
czeństwo mieszkańców powiatu, 

a jednocześnie będzie miało do-
bry wpływ na ochronę przyrody  
– argumentuje starosta Małgo-
rzata Chyziak. Na zakup skoko-
chronów jednostki otrzymają po 
20 tys. zł.
Dotację w wysokości 5 tys. zł 
otrzyma z kolei OSP w Waple-

wie, która wnioskowała o środki 
na zakup wentylatora oddymiają-
cego. Sprzęt pozwoli na oddymie-
nie pomieszczeń i dotarcie wody 

bezpośrednio do ogniska pożaru. 
Szybsze zlokalizowanie źródła 
ognia skraca czas jego trwania, 
a przez to zmniejsza emisję szko-

dliwych substancji do środowi-
ska.
Wszystkie wnioski złożone do 
powiatu otrzymały pozytywną 

opinię Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie.
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Mowa o 65 tys. zł, które Powiat Olsztyński przeznaczył na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotację otrzymają druhowie ochotnicy 
z Bredynek, Dobrego Miasta, Olsztynka i Waplewa.

Powiat Olsztyński

Kolejne środki dla strażaków z powiatu

Tego dnia dzieci i nauczyciele mo-
gli obejrzeć i posłuchać na czym 

polega motywacja i empatia dla 
osób niepełnosprawnych. Odbyła 

się też część warsztatowa, gdzie 
dzieci mogły spróbować swo-

ich sił w szermierce na wózkach. 
Po nowym roku Akademia In-
tegracji wróci do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Mrągowie, żeby 
przeprowadzić obóz sportowy 
z szermierki. Zajęcia będą prowa-
dzone przez paraolimpijczyków, 
którzy już nie raz gościli w na-
szym Powiecie dzięki akcji „Być 
dla innych” Ewy Gnozy.
Udział w bezpłatnych zajęciach 
weźmie grupa ok. 20 osób nie-
pełnosprawnych z Powiatu Mrą-
gowskiego w wieku 7-19 lat. Za-
jęcia z szermierki prowadzone 
będą m.in. przez multimedalistów 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzów 
Świata i Europy. Każde dziecko 
otrzyma ok. 10 godzin indywidu-
alnego wsparcia. Organizatorzy li-
czą, że organizacja zajęć wpłynie 
pozytywnie na rozwój dzieci nie-
pełnosprawnych w sferze życia 

społecznego i sportowego. Projekt 
ma tez za zadanie przełamać ste-
reotyp osób niepełnosprawnych 
jako niezdolnych do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym.
Akademia Integracji postanowiła 
swój projekt zorganizować w Ze-
spole Szkół Specjalnych w Mrą-

gowie dzięki współpracy z wice-
starostą Magdaleną Lewkowicz. 
Fundacja mogła do projektu wy-
brać kilka szkół z Polski i jedną 
z nich jest mrągowska szkoła. Za-
jęcia są w pełni finansowane przez 
Fundację Akademii Integracji.
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Fundacja Akademii Integralnej zawitała do Powiatu Mrągowskiego i Zespołu Szkół 
Specjalnych, gdzie realizuje projekt finansowany z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób niepełnosprawnych pod nazwą „Udowodnij, że potrafisz”. 7 listopada 
2017 roku do mrągowskiej szkoły zawitało kilku sportowców - paraolimpijczyków. 
Jest to wstęp do dalszej, długotrwałej współpracy.

Szermierka dobrym sposobem 
na integrację i edukację

Po raz pierwszy Szpital poddał się 
ocenie zewnętrznej CMJ w 2010 
roku, uzyskując potwierdzenie 
spełnienia standardów akredyta-
cyjnych w lecznictwie szpitalnym 
na trzy lata. Wdrożony System 
Zarządzania Jakością przyniósł 
oczekiwane rezultaty w zakresie 
znacznej poprawy jakości świad-
czonych usług zdrowotnych, 
uporządkował właściwe postę-
powanie z pacjentem, stworzył 
bezpieczeństwo zarówno dla pa-
cjenta i personelu medycznego. 
Jednocześnie spowodował zainte-
resowanie problematyką jakości, 
jak również zmotywował personel 
Szpitala do kontynuowania wdro-
żonego procesu. 

Z chwilą zakończenia procesu 
przekształcenia Szpitala w spółkę 
prawa handlowego Zarząd oraz 
załoga zdecydowała się o podję-
cie trudu odnowienia certyfikatu 
CMJ. Akredytacja to dobrowolny, 
usystematyzowany proces oceny 
nakierowany na stymulowanie 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
opieki prowadzony przez nieza-
leżnych wizytatorów. Na 1000 
szpitali w Polsce akredytację po-
siada jedynie 200. Szpital Mrą-
gowski, uzyskując certyfikat akre-
dytacyjny, dołączył do tej grupy 
200 akredytowanych szpitali. 
-Dzięki wysiłkowi Dyrektora ds. 
lecznictwa, która pełni również 
funkcję Pełnomocnika ds. jakości 

oraz zaangażowaniu wszystkich 
pracowników Szpitala otrzymali-
śmy pozytywną ocenę spełnienia 
standardów akredytacyjnych dla 
lecznictwa szpitalnego –powie-
działa Prezes Zarządu Brygida 
Schlueter-Górska. 
Uzyskanie akredytacji to żmudny 
proces. Wymaga od szpitala so-
lidnego przygotowania oraz 
systematyczności w działaniu. 
Wymogi akredytacyjne stano-
wią poważne wyzwanie dla ka-
dry zarządzającej Szpitalami 
bez względu na liczbę łóżek, typ 
szpitala, zakres usług, stosowane 
technologie i kwalifikacje za-
trudnionych osób. System akre-
dytacji zawiera zbiór zasad etycz-

nej opieki nad pacjentem i jego 
rodziną, zasad minimalizujących 
ryzyko, zarówno diagnostyki, jak 
i terapii. Raport z wdrożenia stan-
dardów jakościowych sporządzają 
wizytatorzy Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdro-
wia, które podlega Ministerstwu 
Zdrowia. Raport z przeglądu jest 
następnie przekazywany do Rady 
Akredytacyjnej, która go ocenia 
i przedstawia rekomendację Mi-
nistrowi Zdrowia, a ten podejmuje 
ostateczną decyzję w sprawie cer-
tyfikatu.
-Najcenniejszym elementem akre-
dytacji jest to, iż Szpital ma moż-
liwość dodatkowej samooceny 
poprzez porównanie z wzorcami 
dobrej praktyki postępowania me-
dycznego, jak również określenie 
słabych stron, co w rezultacie daje 
możliwość ciągłego doskonale-
nia Systemu Jakości poprzez mini-

malizację zagrożeń dla pacjenta. 
Certyfikat jakości dowodzi, że 
Szpital dokłada wszelkiej staran-
ności, aby opieka dostarczana pa-
cjentowi była najwyższej jakości, 
a pacjent czuł się bezpiecznie – 
dodaje Brygida Schlueter-Gór-
ska.
Utrzymanie systemu jakości 
wiąże się z zabezpieczeniem środ-
ków finansowych na ciągłe jego 
doskonalenie. W chwili obec-
nej brak jest przełożenia posiada-
nia certyfikowanego potwierdze-

nia jakości świadczonych usług 
na poziom finansowania świad-
czeń zdrowotnych i umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. 
Dużym wysiłkiem dla Szpitala 
jest utrzymanie sprzętu i infra-
struktury w ciągłym ruchu, wy-
miana zużytego sprzętu na nowy, 
wprowadzanie nowych, jako-
ściowo lepszych rozwiązań, za-
równo w obszarze procesów tera-
peutyczno-diagnostycznych, jak 
i leczniczych.
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Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. w sierpniu 2017 roku przeszedł 
pozytywną ocenę spełnienia standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Ministerstwo Zdrowia decyzją z dnia 16 paź-
dziernika 2017r przyznało certyfikat akredytacyjny na okres 3 lat. 

Szpital im. Michała Kajki w Mrągowie 
otrzymał certyfikat akredytacyjny 

Paraolimpijczycy odnoszą sukcesy w każdej dyscyplinie sportu

Zainteresowanych programem było sporo 

Mrągowski szpital ma akredytację 

Niedawno w Dobrym Mieście przekazano sprzęt bojowy tamtejszej OSP

Druhny i druhowie na uroczystości w Dobrym Mieście 
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-Od dawna nie było tylu pie-
niędzy na inwestycje w Gminie 
Miejskiej Lidzbark Warmiń-
ski. Skąd miasto czerpie środki 
finansowe? 
Burmistrz Lidzbarka War-
mińskiego Jacek Wiśniowski: 
Przede wszystkim z pomysłu na 
rozwój miasta i jego ciągłość. 
Nasze miasto zaangażowało się 
w rozwój ukierunkowany na tu-
rystykę, uzdrowisko i sport. 
Lidzbark Warmiński ma bardzo 
bogatą historię i tradycję – jako 
dawna stolica biskupów Warmii, 
byłe centrum kultury oraz ośro-
dek gospodarczy. Układ urbani-
styczny, rozwój infrastrukturalny, 
sprzyjają temu, by powrócić do 
dawnej świetności. 
-Jest Pan pierwszą kadencję 
włodarzem miasta. Jakie miał 
Pan pomysły na jego rozwój 
trzy lata temu?
Idąc do wyborów, miałem ja-
sną wizję, jeżeli chodzi o kie-
runki rozwoju. Bazowałem na 
tych potencjałach, które wymie-
niłem wcześniej, czyli turystyka, 
uzdrowisko oraz sport. Nie ukry-
wam, że potencjał sportowy nie 
był w pełni wykorzystywany 
wcześniej. Mieliśmy bazę infra-
strukturalną, ale brakowało ini-
cjatyw sportowych. Turystyka 
już wcześniej miała bardzo duży 
potencjał, lecz brakowało odpo-
wiedniej infrastruktury i zaanga-
żowania społecznego. Mówiłem 
także o firmach, a szczególnie 
o małych manufakturach, fir-
mach rodzinnych i lokalnych. 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
w naszym przypadku wystar-
towała z problemami rozwo-
jowymi – uważałem, że nasze, 
miejscowe firmy będą miały po-
tencjał oraz będą chciały roz-
wijać się w naszej strefie. Oka-
zało się, że wcale tak nie jest. 
Teren jest trudny. Podzieliliśmy 
duży teren na małe działki, żeby 
sprzyjały rozwojowi niewiel-
kich firm. Następnie przystąpili-
śmy do sprzedaży oraz rozwoju 
strefy ekonomicznej. W tym cza-
sie sprzedaliśmy 3 działki. Jedna 
firma już się rozwija, a dwie na-
stępne już się przygotowują do 
inwestowania. Musieliśmy też 
znaleźć przyczynę braku zainte-
resowania strefą ekonomiczną. 
Rozmawiając z potencjalnymi 
inwestorami, uznaliśmy, że bra-
kuje infrastruktury drogowej 
i uzbrojenia terenu. Przygoto-
waliśmy odpowiednie projekty 
i oczekujemy w tej chwili na 
rozstrzygnięcie konkursu. Je-
żeli się uda, to w przyszłym roku 
ten problem powinien zniknąć. 
W Radzie Miasta zostały prze-
głosowane również uchwały, do-

tyczące pomocy w postaci obni-
żenia obciążeń podatkowych dla 
nowo powstających i rozwijają-
cych się firm. 
-Lidzbark Warmiński przez 
długi czas był w czołówce, jeżeli 
chodzi o bezrobocie na Warmii 
i Mazurach. To również mu-
siało ciążyć na rozwoju miasta.
W tej chwili bezrobocie spadło do 
9-10%. Łącznie mamy 644 osoby 
bezrobotne. Myślę, że to jest nie-
dużo, a zapotrzebowanie na pra-
cowników mamy coraz większe. 
Firmy, które wykonują nasze in-
westycje – kwota dofinansowania 
przez dwa lata wyniosła prawie 
29 mln złotych  – to głównie nasze 
firmy lokalne. Te pieniądze po-
zostają u nas na miejscu, a firmy 
mogą zatrudniać nowych pracow-
ników.
-Wygląda na to, że udało się 
Panu zrealizować zamiary 
i plany, które przedstawił Pan 
trzy lata temu mieszkańcom.
 Mówiłem także o Dolinie Sym-
sarny, która jest de facto naszą 
perełką i potencjałem turystycz-
nym, który nie był dostatecz-
nie wykorzystywany. Właśnie 
kończymy inwestycję w Dolinie 
Symsarny, dzięki czemu powsta-
nie park związany z uzdrowi-
skiem. Mikroklimat w tym miej-
scu jest szczególny. Już przed 
wojną rozpoczęto tam leczenia 
klimatem. Zrobiliśmy renowację 
tych terenów oraz dodaliśmy od-
powiednią infrastrukturę, która 
będzie sprzyjała temu, by tam 
wypoczywać. Następnym ele-

mentem jest zagospodarowanie 
brzegów rzeki Łyny przy Lidz-
barskim Domu Kultury. Pomysł 
został zaprojektowany w ten spo-
sób, aby sprzyjał rekreacji i od-
poczynkowi całej rodziny. Bul-
war, który obecnie kończymy, 
zawiera siłownię, miejsce do gry 
w bule, dużo ławek, zieleni, plac 
zabaw, ciekawą fontannę oraz 
miejsca do rozwoju artystycz-
nego – mały amfiteatr, gdzie bę-
dzie już w przyszłym roku muszla 
koncertowa, otwarta na dwie 
strony oraz zadaszona widow-
nia. Staramy się tak tę przestrzeń 
publiczną zagospodarować, aby 
spełniała potrzeby mieszkańców 
oraz turystów. Dlatego tych par-
ków odpoczynku i miejsc aktyw-
nego spędzania czasu jest bardzo 
dużo. Ponadto w odbudowywa-
nej kamienicy będą się mieściły 
nietypowe warsztaty hafciar-
stwa – związanego z warmińską 
historią. Aktywność społeczna 
jest bardzo istotna. Chcemy ak-
tywizować ludzi przez stwarza-
nie im nowych możliwości. Nie 
zapomnieliśmy także o drogach 
i mieszkaniówce. Wyremonto-
waliśmy 7 ulic i stworzyliśmy 8 
mieszkań socjalnych. Budujemy 
także 2 budynki, w których będą 
kolejne 44 mieszkania. Prowa-
dzimy termomodernizację obiek-
tów szkolnych (koszt to ponad 7 
mln złotych). Złożyliśmy rów-
nież wnioski na dofinansowanie 
do termomodernizacji budynków 
mieszkalnych. Tych inwestycji 
jest naprawdę dużo. 

-Jak wyglądają plany budże-
towe na przyszły rok?
Mieliśmy plany inwestycyjne na 
43 mln złotych, lecz musieliśmy 
je zmniejszyć do 23 mln złotych. 
Skupiliśmy się na tym by rozwój 
miasta był harmonijny. Tak, aby 
każda następna inwestycja, uzu-
pełniała poprzednią. Skończyli-
śmy inwestycję w parku im. Ireny 
Kwinto, który został wzbogacony 
m.in. o dodatkowe urządzenia na 
placu zabaw, siłownię, infrastruk-
turę wypoczynkową, sieć ścieżek. 
W listopadzie zakończymy inwe-
stycję związaną z Doliną Sym-
sarny. Jesteśmy także w trakcie 
przebudowy amfiteatru, i budowy 
drugiego bulwaru. 
-Na jakim etapie jest projekt 
uzdrowiska?
Jesteśmy po zmianach w planach 
zagospodarowaniu terenu. Po-
mysł pojawił się już dużo wcze-
śniej, ale większość strategicz-
nych działek była położona na 
terenach ówczesnej Agencji Nie-
ruchomości Rolnej. Na dzień dzi-
siejszy jeszcze nie mamy wy-
kupionych wszystkich terenów. 
Widząc jednak jaki jest problem 
z terenem, wykupiliśmy 8,5 hek-
tara ziemi od osoby prywatnej, 
które daje nam możliwość utwo-
rzenia infrastruktury. Dalej jed-
nak zabiegamy o tereny strate-
giczne. Jesteśmy na końcowym 
etapie. Kończymy tworzyć pro-
jekt infrastruktury i czekamy na 
ogłoszenie konkursu przez mar-
szałka województwa. W założe-
niu całość inwestycji ma koszto-

wać 25 mln złotych. Uzdrowisko 
będzie zarządzane przez Gminę 
Miejską. Inwestycja idealnie uzu-
pełni ofertę, którą mamy obecnie. 
To da nam także wiele nowych 
miejsc pracy.

-Pomysły już zrealizowane i te 
planowane wydają się bardzo 
ciekawe z perspektywy kon-
tynuacji rozwoju miasta. Czy 
może Pan liczyć na zrozumie-
nie i współpracę radnych?
Początki były bardzo trudne. 

Starałem się pokazać, że jestem 
burmistrzem wszystkich, nie 
tylko radnych, ale i mieszkań-
ców. Nieważne, czy ktoś mnie 
lubi czy nie, ale wszyscy dzia-
łamy na rzecz rozwoju miasta. 
Myślę, że to zostało zauważone. 
Rada Miasta bardzo pomaga mi 
w realizacji inwestycji rozwojo-
wych. Pełna odpowiedzialność 
od pomysłu do realizacji przy-
pada na burmistrza, ale bez po-
parcia radnych nic nie da się zro-
bić. Ogromne wsparcie i pomoc 
otrzymuję także od pracowników 
Urzędu Miasta. Bez ich zaanga-
żowania ciężko byłoby mi się po-
ruszać na co dzień w wielu spra-
wach. Pomysły muszą być jednak 
spójne i racjonalne. Trzeba być 
także uczciwym. Staram się być 
transparentny dla rady i miesz-
kańców, dlatego co roku spoty-
kamy się z mieszkańcami i rad-
nymi.
-Czy te spotkania są dobrym 
sposobem na komunikację?
Z pewnością. Dużo ludzi przy-
chodzi do mnie z różnymi spra-
wami. Słyszę różne rzeczy, nie 
tylko pozytywne. Na tym jed-
nak polega dialog. W swojej szu-
fladzie w biurze ciągle trzymam 
obietnice wyborcze, żeby przy-
pominać sobie, co obiecałem i ile 
jeszcze muszę zrobić. Mogę po-
wiedzieć, że w granicach 90% 
obietnice zostały już zrealizo-
wane. Mam nadzieję, że pomysły 
długoterminowe także zostaną 
skończone. Nikt nie dostał stano-
wiska na wieczność, ale pomysł 
na rozwój miasta powinien być 
stabilny.

Dariusz Gołębiowski

W Lidzbarku Warmińskim trwają zmiany związane z przebudową miejskiej przestrzeni. Kilka 
inwestycji zostało ukończonych, lecz apetyty związane z planami rozwojowymi są dużo więk-
sze. Czy Lidzbark Warmiński wybuduje kompleks uzdrowiskowy i zaistnieje na leczniczej ma-
pie Polski pytamy Jacka Wiśniowskiego, burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, który uważa, że 
uzdrowisko może ostatecznie zlikwidować bezrobocie w mieście.

Pomysł na rozwój miasta 
powinien być stabilny

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

REKLAMA
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– Czy Gmina Stawiguda po-
siada już projekt budżetu na 
2018 rok?
Irena Derdoń, wójt Gminy Sta-
wiguda- Tak, projekt budżetu zo-
stał już złożony do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Zgodnie 
z przepisami, należało to zrobić 
do 15 listopada. Czekamy na ak-
ceptację projektu budżetu przez 
RIO, po czym przedstawimy go 
naszej radzie gminnej. Chcieliby-
śmy uchwalić budżet w grudniu 
ze względu na to, że zamierzamy 
jak najszybciej ruszyć z realiza-
cją inwestycji na terenie naszej 
gminy, zaplanowanych w budże-
cie na 2018 rok. 
- Co jest silną stroną przyszło-
rocznego budżetu?
Wiadomo, że musimy zaplano-
wać środki na realizację zadań 
bieżących gminy- np. obsługę 
szkół, czy Gminnego Ośrodka 
Kultury. Zaplanowaliśmy jed-
nak także działania inwestycyjne. 
Głównie dotyczy to inwestycji, 
dofinansowanych ze środków 
unijnych, które zostały rozpo-
częte w bieżącym roku budżeto-
wym, a ich zakończenie planu-
jemy w przyszłym roku. Jest to 
realizacja zadań Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, czyli ZIT-
-u. Przede wszystkim będzie to 
budowa wodociągów, kanaliza-
cji, położenie nawierzchni dróg. 
Za naszą priorytetową inwesty-
cję uważam rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Stawigudzie, 
którą planujemy wykonać w ko-
lejnych latach po to, żeby zapew-
nić dalszy rozwój naszej gminy. 
Nasz budżet na przyszły rok za-

planowany jest na około 60 mi-
lionów złotych. Jest to, obok te-
gorocznego, najwyższy budżet 
w historii gminy Stawiguda. Po-
przednie budżety kształtowały się 
na poziomie ok. 40 milionów zło-
tych. Podobnie, jak w tym roku, 
w 2018 na inwestycje planujemy 
wydać 20 milionów złotych. 

- Skąd taki wzrost środków bu-
dżetowych?
Są to w większej części pienią-
dze na zadania inwestycyjne, 
które uzyskaliśmy z dofinanso-

wań unijnych. Poza tym mamy 
wpływy własne ze sprzedaży nie-
ruchomości, podatków od przed-
siębiorców i mieszkańców. Li-
czymy na to, że wykonanie zadań 
inwestycyjnych, związanych 
z rozbudową infrastruktury tech-
nicznej spowoduje, że w przy-
szłym roku kolejni przedsiębiorcy 

zlokalizują swoje firmy na te-
renie naszej gminy. Próbujemy 
stworzyć dla nich dogodne wa-
runki, bo wiadomo, że da to za-
trudnienie naszym mieszkań-

com i wpływy do budżetu gminy. 
Mamy uchwałę, która zwalnia 
przedsiębiorców w pierwszym 
roku działalności z opłat podat-
kowych. W ubiegłym roku po-
wstała firma, która od przyszłego 
roku będzie już odprowadzać po-
datki. W tej chwili rozpoczęła się 
budowa innej firmy. Z rozmów, 
które prowadzimy wynika, że 
planowanych jest zlokalizowa-
nie kilku inwestycji, z których 
w przyszłych latach uzyskamy 

wpływy podatkowe. Bardzo 
dbamy o dobre relacje z na-
szymi przedsiębiorcami. W gmi-
nie działa Gminna Rada Biznesu. 
Ostatnie spotkanie, podsumo-

wujące współpracę w mijającym 
roku, odbyło się w październiku.
- Jakie są priorytety inwe-
stycyjne Gminy Stawiguda 
w przyszłym roku oprócz już 
wymienionych?
- Tak, jak wspomniałam, planu-
jemy dokończyć projekty w ra-
mach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych, związanych na 
przykład z budową nawierzchni 
dróg, czy ścieżek rowerowych. 
Priorytetem jest też dla nas za-
kup taboru komunikacji publicz-
nej. Poza tym wiele oczekujemy 
po rozbudowie oczyszczalni ście-

ków. Jeszcze w tym roku chcemy 
ogłosić postępowanie przetar-
gowe, aby już od początku 2018 
roku rozpocząć tę, tak ważną dla 
Gminy Stawiguda, inwestycję. 
Liczymy nie tylko na powstawa-
nie nowych firm, ale także osie-
dlanie się kolejnych mieszkań-
ców. 
- Czy w związku z rozwojem in-
frastruktury i wyższą niż do-
tychczas inflacją planujcie 
zwiększyć stawki podatkowe? 
Zawnioskowałam do rady, aby 
zachować stawki podatkowe dla 
przedsiębiorców na tym samym 
poziomie, co w 2017 roku. Rada 
zaakceptowała ten wniosek. Nie 
chcemy podnosić podatków. Li-
czymy na to, że dzięki temu ścią-
gniemy na nasz teren kolejne 
firmy. Stawki podatkowe od nie-
ruchomości pozostaną takie, jak 
w bieżącym roku budżetowym. 
Co do stawek za wodę i kanali-
zację, jesteśmy obecnie na eta-
pie analizy kosztów. Zmienia się 
ustawa, która zakłada wzrost sta-
wek za pobór wody. Ponadto 
gmina stoi przed koniecznością 
wykonania kolejnych inwesty-
cji, polegających na rozbudowie 
sieci wodociągowych i kanaliza-
cji. Sieci wodociągowe i kanali-
zacyjne już istniejące, wymagają 
remontów. Są to obiekty które po-
wstały 10-15 lat temu, albo jesz-
cze wcześniej i dostosowanie ich 
do obecnych warunków wymaga 
dużych nakładów finansowych. 

W związku z wprowadzeniem 
kolejnych przepisów nastąpią 
zmiany, związane z gospodaro-
waniem odpadami komunalnymi 
i dalszą ich selekcją. W tym roku 
budżetowym podnosiliśmy już 
stawkę za odpady, aby dostoso-
wać się do przepisów i kosztów, 
jakie ponosi gmina. Nie ma co 
ukrywać, że koszty te z roku na 
rok wzrastają. Konsumpcja róż-
nych produktów jest coraz więk-
sza i powoduje wzrost ilości od-
padów. Po przeanalizowaniu 
naszej sytuacji, związanej z go-
spodarką odpadami podjęliśmy 
decyzję o pozostawieniu obowią-
zującej stawki przynajmniej do 
końca 2018 roku. Możemy sobie 
jeszcze na to pozwolić. Myślę, że 
to dla naszych mieszkańców do-
bra wiadomość. 
- Biorąc pod uwagę wysokość 
środków na inwestycje, Gmina 
Stawiguda będzie musiała po-
siłkować się kredytem? 
Planujemy zaciągnięcie kredytu 
nie tyle ze względu na inwesty-
cje, które planujemy, ale wcze-
śniejsze zobowiązania. Nasze za-
dłużenie jest bezpieczne. W tej 
chwili jest to 20% wysokości bu-
dżetu. Staramy się działać ra-
cjonalnie, w zależności od na-
szych możliwości finansowych. 
W dalszym ciągu będziemy się 
starać o dofinansowanie inwesty-
cji, których realizację planujemy 
w dalszej przyszłości, ze środków 
unijnych lub z rezerwy budżetu 
państwa. Od wojewody uzyskali-
śmy na przykład dofinansowanie 
na położenie nawierzchni dróg 
w Tomaszkowie. Resztę kosz-
tów pokryjemy z naszego bu-
dżetu. Budowa dróg to bardzo 
kosztowna inwestycja, zwłasz-
cza, że ostatnio ceny wzrosły 
o 30%. Myślę jednak, że sytuacja 
naszej gminy jest na tyle dobra, 
że nie będzie problemu z reali-
zacją tego typu zadań. W tym 
roku nie udało się złożyć wnio-
sku na drogę gminną „Dolina 
wierzby”, ponieważ zbyt późno 
uzyskaliśmy pozwolenie na bu-
dowę. Traktuję tę inwestycję jako 
mój kolejny priorytet i mam na-
dzieję, że uda się pozyskać na 
nią dofinansowanie w 2018 lub 
2019 roku. Jeżeli ogłoszone zo-
staną konkursy, w których gmina 
będzie mogła aplikować o dofi-
nansowanie, na pewno złożymy 
swój wniosek. Podpisaliśmy też 
wstępne porozumienie z Powia-
tem Olsztyńskim w sprawie prze-
budowy drogi Bartąg-Ruś. Jest to 
droga powiatowa, ale postanowi-
liśmy zaangażować w jej przebu-
dowę także środki gminne. Jest to 
bardzo niebezpieczna droga, a do 
szkoły w Rusi dowozimy dzieci. 
- Gmina Stawiguda będzie się 
starała o wypłatę odszkodowań 
za degradację dróg gminnych, 
związaną z budową drogi S51?
Urząd Gminy wysłał mnóstwo 
pism do wykonawców drogi 51 
i obwodnicy. Negatywnym skut-
kiem tej inwestycji jest to, że na-
sze drogi gminne i powiatowe zo-
stały częściowo zdegradowane. 
Napisaliśmy pisma do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad z prośbą o ich naprawienie. 
Zobaczymy, co uda nam się wy-
egzekwować. 

Dariusz Gołębiowski

Dużo inwestycji, w tym budowa nawierzchni na drogach gminnych oraz remonty 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to priorytety do zrealizowania w przyszłym roku 
przez samorząd w Gminie Stawiguda.

Rekordowa wysokość przyszłorocznego 
budżetu w Gminie Stawiguda

Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda
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- Skąd pomysł, by zająć się ko-
smetyką? Nie był to zawód zbyt 
popularny kiedy otworzyłaś 
swój pierwszy gabinet.
Eleonora Protas, właścicielka 
gabinetów kosmetycznych pod 
wspólną nazwą „Eleonora”- Za-
wsze miałam pociąg do dbania 
o urodę i wiedziałam, że tym wła-
śnie chcę się zajmować. Młodzi 
ludzie z reguły są w bardzo trudnej 
sytuacji, ponieważ w wieku nastu 
lat nie można wiedzieć, co chce się 
robić w przyszłości. Ubolewam, 
że w obecnym szkolnictwie nie 
ma możliwości, żeby zobaczyć 
chociaż skrawek konkretnego za-
wodu. W Niemczech, na przy-
kład, młodzież z liceum może 
wybrać sobie miejsce praktyki 
i zobaczyć jak ta praca rzeczy-
wiście wygląda. Mam to szczę-
ście, że od początku wiedziałam, 
że chcę być kosmetyczką. To były 
takie czasy, że moi rodzice zła-
pali się za głowę, ponieważ nikt 
o takim zawodzie nie słyszał. 
Miałam w sobie wystarczająco 
dużo desperacji żeby się z tym 
pomysłem przebić. Zdawałam na 
studia pedagogiczne, bo chcia-
łam być nauczycielką jak moja 
mama, ale już wtedy wiedzia-
łam, że pójdę do szkoły kosme-
tycznej. Na nabór czekałam dwa 
lata. W tym czasie pracowałam 
w przedszkolu i szkole. Mimo, 
że lubiłam pracę z młodzieżą, 
chciałam działać sama i budować 
swoją markę. Mimo wielu chęt-
nych, dostałam się do Gdańska, 
do najlepszej wtedy szkoły ko-
smetycznej w Polsce.
- Szkoła nauczyła cię zawodu?
Nauczyła mnie zawodu od 
A do Z. W tamtych czasach 
szkoły dwuletnie dawały perfek-
cyjne przygotowanie zawodowe. 
Żeby mieć ocenę dostateczną 
z zajęć praktycznych, musiałam 
każdy zabieg wykonać minimum 
300 razy w semestrze. Miałam 
ocenę bardzo dobrą, więc wiedza 
była porządnie utrwalona. Moim 
marzeniem, zawsze było stwo-
rzenie takiej szkoły u nas. Jest tu 
wiele szkół, ale nie przygotowują 
wystarczająco do praktycznego 
wykonywania zawodu. 
- Klientka jest w stanie poznać 
poziom przygotowania kosme-
tyczki?
Myślę, że tak. Kosmetologia to 
specyficzny zawód. Klientki szu-
kają kogoś kto trafi w ich gust, 
szczególnie w mniejszych miej-
scowościach. Wiedza kosmetyczki 
nie ma znaczenia, jeśli nastrój ga-
binetu i zachowanie kosmetyczki 
nie będzie przyciągało. W moim 
gabinecie od początku panowała 
cisza, anonimowość, pełny relaks. 
Jeśli klientka szuka efektów za-
biegu, czegoś nowoczesnego, po-
czucia bezpieczeństwa, to trafia do 
mnie. Czasem panie zwierzają się 

z wizyt w innych salonach. Nigdy 
tego nie komentuję, bo uważam, 
że każdy chce wykonać swoją 
pracę jak najlepiej. Uważam, 
że konkurencja to bardzo dobra 
rzecz, bo mobilizuje mnie do dal-
szego rozwoju. W tym zawodzie 
nie możemy stać w miejscu. Cały 
czas szukam nowych rozwiązań, 
uczę się, dokształcam. 
- Miałaś jakąś konkurencję na 
początku kariery ?
Nie miałam konkurencji, ale na 
profesjonalnym rynku kosmetycz-
nym nie było wtedy nic. Szkoła, 
na szczęście, przygotowała nas 
do samodzielnego robienia masek 
i kremów. Zaczynałam od uczenia 
kobiet jak należy dbać o siebie. Za-
praszano mnie na mnóstwo spo-
tkań, często w Domach Kultury 
w Lidzbarku i Bartoszycach. Miło 
wspominam te czasy. Mówiłam 
na przykład, że są cztery kroki do 
urody: oczyszczanie, tonizowanie, 
krem nawilżający i krem odżyw-
czy. Teraz, wszystkie panie do-
skonale to wiedzą, jednak wtedy 
wiele z nich uważało moje słowa 
za brednie. 
- Zaczynałaś w Lidzbarku War-
mińskim?
Tak. Zaczynałam w gabinecie przy 
ul. Konstytucji 3 Maja. Później, 
gdy chciałam trochę powiększyć 
gabinet, przeniosłam się o dwa bu-
dynki dalej i zostałam tutaj trzy-
dzieści lat. Pracę zaczęłam 6 listo-
pada 1987 roku. W sklepach nie 
było w tym czasie dosłownie nic. 
Sama wymyślałam kosmetyki, 
w gabinecie robiłam maski z ziół 
i półproduktów z apteki. Rynek 
kosmetyczny ożywił się dopiero 
w 1992 roku. Przez te pięć lat, czę-
sto korzystałam z rzeczy, przysy-
łanych przez koleżanki z zachodu. 
Po dwóch latach, od rozpoczęcia 
przeze mnie działalności, otwarto 
jedną firmę pod Warszawą, pro-
dukującą maski w kremie do ga-
binetów kosmetycznych. Pani Ja-
dwiga, robiła też genialne mleczko 
do zmywania twarzy. W 1992 
roku, pojawiła się w Polsce pierw-
sza zagraniczna, profesjonalna 
firma kosmetyczna. Była to nie-
miecka Rosa Graf. Oczywiście 
od razu nawiązałam z nią kontakt. 
Mieli super produkty. Polepszyło 
to techniczną stronę mojej pracy. 
Wcześnie zaangażowałam się też 
w wybory Miss Warmii i Mazur. 
Uczestniczyłam w tym dziesięć 
lat. Byłam sponsorem, jurorem, 
robiłam makijaże. Była to przy-
jemna przygoda. Zawsze szuka-
łam nowych wyzwań, związanych 
z moim zawodem. Mniej więcej 
w tym samym czasie, weszła na 
polski rynek firma zajmująca się 
kosmetyką kolorową – Marga-
ret Astor. Poszukiwali dziewięciu 
przedstawicieli od wizażu w ca-
łej Polsce. Oczywiście zgłosiłam 
się. Po przejściu egzaminu, zo-

stałam wybrana. Przez jakiś czas 
godziłam współpracę z tą firmą 
i prowadzenie swojego gabinetu, 
później jednak zdecydowałam, że 
wolę się skupić na własnej działal-
ności. Chyba w 1993 roku, wzię-
łam udział w pierwszych w Polsce 
mistrzostwach makijażu i mia-
łam zaszczyt znaleźć się w najlep-
szej trójce. W 1995 roku doktor 

Erik Schulte wprowadził zabieg 
QMS. Był doskonały, ale nie-
stety nie ma go już w Polsce. Jako 
jedna z 9 osób w kraju byłam do 
niego wyszkolona, więc przyjeż-
dżali do mnie klienci z całej pół-
nocno-wschodniej części Polski. 
Przez to właśnie, po dwóch la-
tach zdecydowałam się na otwo-
rzenie drugiego gabinetu w Olsz-
tynie, który działał przez 12 lat. 
Nadal chciałam się rozwijać. Pod-
nosząc swoje znaczenie w branży, 
zyskujemy dostęp do doskona-
łych firm, których nie spotkamy 
w niewielkich gabinetach. Gdy 
powstawał w Lidzbarku hotel, do-
stałam możliwość wydzierżawie-
nia dla siebie gabinetów, w któ-

rych zajmować się miałam tylko 
pielęgnacją twarzy. Zamknęłam 
wtedy punkt w Olsztynie i wróci-
łam do Lidzbarka, gdzie stworzy-
łam drugi gabinet, który świetnie 
funkcjonuje od sześciu lat. Klu-
czem do sukcesu jest nie tylko do-
bra lokalizacja, ale też dostęp do 
dobrych, trudno dostępnych ma-
rek kosmetycznych. Od lat współ-
pracuję z najlepszymi firmami 
w Polsce i nie tylko. Na dwudzie-
stopięciolecie mojej działalności, 
Hiszpańska firma LEIM, najwięk-
sze laboratorium kosmetyki pro-
fesjonalnej w Europie, wyprodu-
kowało specjalnie dla mnie Krem 
Diamentowy Eleonora Protas. Te-

raz z okazji trzydziestolecia mo-
jej pracy również będę miała wy-
produkowany taki krem, i będzie 
on dostępny w moim salonie. Ma 
on działanie silnie regenerujące 
i odmładzające. Zawiera opiłki 
diamentu, pereł, szafiru i turkusu. 
Każdy z tych minerałów ma inne 
działanie. Ten krem rozdam gratis 
paniom, które skorzystają z okre-
ślonych zabiegów. Będzie on do-
stępny od grudnia. 
- Jaka jest Twoja recepta na 
sukces? 
Najważniejsze, żeby wiedzieć 
czego się chce. Nie wyobra-
żam sobie pracy, w której bym 
się męczyła, która nie sprawia-
łaby mi przyjemności. Niektórzy 

ludzie mają szczęście, a nie po-
trafią tego wykorzystać. Ja mu-
siałam wszystko ciężko wypra-
cować. Nikt nie podał mi niczego 
na tacy. Nigdy jednak nie zakłada-
łam, że będę milionerką. Dla mnie 
ważne było to, że lubię to co robię. 
Pieniądze oczywiście są bardzo 
istotne, ale są one nagrodą za do-
brą pracę. Realizuję nowe pomy-
sły tylko wtedy, kiedy czuję spo-
kój wewnętrzny. Nie podejmuję 
nieprzemyślanych decyzji i bar-
dzo ufam swojej intuicji. Zawsze 
miałam też szósty zmysł do oceny 
osób, z którymi chciałam współ-
pracować. 
- Dlaczego zdecydowałaś się na 
założenie własnej działalności? 
Zawsze lubiłam pracować sama 
ze sobą i być swoim szefem, wy-
konawcą i…sprzątaczką. Gdy ry-
nek kosmetologiczny rozwinął 
się i pojawiło się mnóstwo bardzo 
dobrych marek, dostawałam pro-
pozycje stworzenia gabinetu fir-
mowego. Nigdy się na to nie zgo-
dziłam i nie zgodzę. W kosmetyce 
jest tak, że każda firma ma swój 
jeden, najlepszy produkt. Ja, chcę 
w swoim gabinecie mieć tylko ta-
kie produkty. Współpraca może 
ułatwiłaby mi wiele rzeczy, ale ce-
nię możliwość samodzielnego de-
cydowania o wszystkim. Daje mi 
to komfort pracy. 
- Czy masz jakieś zasady, do któ-
rych stosujesz się od początku 
kariery? 
Po 30 latach mojej pracy zyska-
łam zaufanie klientek, ale wcze-
śniej było o to trudno, bo zawsze 
wyprzedzałam czas. Kiedy popu-
larne stały się solaria, ja mówiłam 
im stanowcze NIE. W 1989 roku, 
udzieliłam wywiadu dla Dzien-
nika Pojezierza, w którym powie-
działam, że nie należy zbyt często 
korzystać z zabiegu oczyszcza-
nia skóry twarzy. Z moją opinią 
nie zgadzało się wówczas wiele 
osób. Proszę sobie wyobrazić, że 
w 2001, czy 2002 roku, w Twoim 
Stylu, najbardziej prestiżowym 
czasopiśmie kobiecym, znawcy 
kosmetologii powiedzieli to, co 
ja wtedy. Jestem też przeciw-
niczką botoksu. Uważam, że me-
dycyną estetyczną powinni zaj-
mować się lekarze. Dziwię się, że 
kosmetyczki bez wykształcenia 
medycznego podejmują się takich 
zabiegów. Idea mojego gabinetu 
jest taka, że nie oferuję zabiegów, 
z którymi się nie zgadzam. Uwa-
żam, że kosmetologia ma uzdra-

wiać i upiększać, nie niszczyć, 
nawet jeśli jest to wbrew życze-
niom klienta. Oczywiście, tracę na 
tym finansowo, ale bardziej cenię 
swój spokój wewnętrzny. U mnie 
w gabinecie nie przeprowadza się 
zabiegów drastycznych, po któ-
rych nie można wychodzić z domu 
przez jakiś czas. Nie są to zabiegi 
złe, ale czekanie na regenerację 
skóry jest trudne dla wielu kobiet. 
Rozwiązania, które proponuję, 
są dużo droższe, ale komfortowe 
i bezpieczne. Klientki mają ode 
mnie wychodzić wyglądając lepiej 
niż przed wejściem do gabinetu. 
- Jak kosmetologia zmieniła się 
w ostatnich latach?
Zabiegi zmieniły się diametral-
nie. Technologia rozwinęła się do 
tego stopnia, że będąc systema-
tycznym, można zachować mło-
dość przez wiele lat. Na rynku ko-
smetycznym ciągle trwa walka 
o klienta. Dochodzi do absurdów, 
jak na przykład mikrodermabrazja 
w kremie czy mezoterapia w kre-
mie. Detaliczna, dostępna w skle-
pach linia kosmetyków i linia ko-
smetyków profesjonalnych nigdy 
się nie przetną. Nie mają one ze 
sobą nic wspólnego. Jestem prze-
ciwniczką zarówno przerysowa-
nej kosmetologii, jaką widzimy na 
ulicach, jak i mówienia o godnym 
starzeniu się. Trzeba to wypośrod-
kować. Szczególnie kobietom, 
niezależnie od wieku, dbanie o sie-
bie daje poczucie dowartościowa-
nia, zwiększa pewność siebie, po-
prawia nastrój. A jeśli czujemy się 
ze sobą dobrze to całe nasze ży-
cie jest lepsze. Kosmetyka kiedyś 
oznaczała pielęgnację ciała, dłoni, 
stóp, twarzy i makijaż. Dziś wizaż 
często się oddziela. Myślę jednak, 
że jeśli ktoś nazywa się kosmeto-
logiem powinien potrafić wyko-
nać wszystko. 
- Co w takim razie niekorzystnie 
wpływa na nasz wygląd? 
Głównym zagrożeniem są…. 
media i wszechobecna reklama. 
Trzeba do wszystkiego podcho-
dzić z umiarem i dystansem. Po-
wtarzam swoim klientkom, że 
mocno reklamowany krem nie 
musi być najlepszy. Skóra nie lubi 
stosowania zbyt wielu kosmety-
ków. To co jemy i stosowana przez 
nas pielęgnacja nakładają się też 
na występowanie alergii. Ludzie 
nadal, zamiast korzystać z wiedzy 
specjalistów, wolą zasięgnąć rady 
u sąsiadki, czy w Internecie. 

Dokończenie na stronie 10

LUDZIE

REKLAMA

Kosmetologia i kosmetyka, niektórym może się kojarzyć z tajemniczą wiedzą o tym 
jak być zawsze młodym i pięknym. O tajemniczych sposobach na zachowanie świe-
żości i urody rozmawiamy z Eleonorą Protas, właścicielką gabinetów kosmetycz-
nych „Eleonora”. W tym roku z okazji trzydziestolecia istnienia jej firmy hiszpańska 
firma kosmetyczna wyprodukowała Krem Diamentowy Eleonora Protas. W rozmo-
wie pytamy między innymi o jego właściwości i działanie. 

Cenię możliwość samodzielnego 
decydowania o wszystkim

Eleonora Protas właścicielka gabinetów kosmetycznych obchodzi 
w tym roku tzrydziestolecie istnienia firmy
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- Jakie zabiegi mogłabyś z czy-
stym sumieniem polecić? 
Mam urządzenie do infuzji tleno-
wej. To zabieg, podczas którego 
tlenem pod dużym ciśnieniem 
wprowadza się w skórę kwas hialu-
ronowy lub koktajle witaminowe. 
To ulubiony zabieg celebrytek. Jest 
bezpieczny, a efekt jest natychmia-
stowy i długotrwały. Bardzo lubię 
też bipolarne fale radiowe, które 
pobudzają do głębokiej regenera-
cji komórek skóry i produkcji ko-
lagenu oraz elastyny. Ta kuracja, 
wykonywana raz do roku, potrafi 
widocznie odmłodzić skórę. Świa-
tło lasera pomaga nawilżyć i zrege-
nerować skórę oraz poradzić sobie 
z naczynkami. 
- Twoje podejście do klienta i jego 
potrzeb ?
Im więcej gabinetów będzie wy-
konywało dobrze jakiś zabieg, tym 
więcej klientów w niego uwierzy. 

Klienci wybierają nas, a nie za-
bieg. Dlatego każdy gabinet znaj-
dzie swoich zwolenników. Do-
bra kosmetyczka to też psycholog 
i powiernik. Ważny jest kontakt 
w pracy z człowiekiem, nie po-
śpiech. Z reguły, jeśli sam zabieg 
trwa godzinę, to wizyta trwa około 
półtorej godziny, żeby można było 
z klientką spokojnie porozmawiać. 
Zawsze biorę margines czasu, by 
klientki się nawzajem nie spotkały, 
bo być może sobie tego nie życzą. 
- Masz klientki, które odwiedzają 
Twoje gabinety od wielu lat?
Tak, niektóre przychodzą do mnie 
od trzydziestu lat i wyglądają le-
piej od swoich… córek. Te panie 
nie wymagają intensywnych zabie-
gów, bo zapracowały na swój wy-
gląd systematycznością, która jest 
kluczem do sukcesu we wszyst-
kim. Najlepszą reklamą jest poczta 
pantoflowa. Nie wszystkie klientki 
przyznają się, że regularnie odwie-

dzają kosmetyczkę, ale jest część, 
która chętnie poleca sprawdzony 
gabinet. W Warszawie takie za-
biegi są powszednie, inaczej jest 
w mniejszych miastach. Większość 
pań, które do mnie trafiają, zna mój 
gabinet i wiedzą czego chcą. 
- Jakie masz plany zawodowe na 
przyszłość?
Od momentu kiedy przygotowy-
wałam się do otworzenia gabinetu 
SPA w Hotelu Krasickim, zajęłam 
się szkoleniem dziewczyn. Przy-
gotowywałam je do pracy tak, by 
mieć zaufanie do tego co robią. Zaj-
mowałam się tym około pół roku, 
mimo, że przychodziły do mnie 
po studiach. Moim marzeniem za-
wsze też było otwarcie szkoły ko-
smetycznej w Lidzbarku, by dzie-
lić się swoją wiedzą. Chciałabym, 
żeby dziewczyny miały możliwość 
skończenia takiej szkoły jaką ja 
skończyłam.

Dariusz Gołębiowski

Przedsięwzięcie młodzieży z ZSP 
2 w Bartoszycach ma na celu 
uświadomienie ludziom czym jest 
autyzm i jak zachowują się osoby 
z tym schorzeniem. -Im więk-
sza jest świadomość społeczeń-
stwa w tym temacie tym większa 
empatia względem osób dotknię-
tych tym zaburzeniem. Każdy, kto 
choć raz przeczyta naszą ulotkę 
bądź zobaczy prezentację, z pew-
nością zapamięta przynajmniej 
kilka ważnych cech o autyzmie. 
Pragniemy, aby ludzie nie trak-
towali osób z tym schorzeniem 
jak osób odmiennych, gorszych.- 
podkreślają członkowie grupy 
projektowej, Justyna Zych oraz 
Mateusz Snopkowski. Pomysł 
na tematykę projektu zaczerp-
nięty został z ubiegłorocznych 
działań młodzieży przy projek-
cie “Być jak autystyczny hipster”, 
w którym udział brali m.in. Ma-
teusz Snopkowski oraz Natalia 
Rodak, współpracujący obec-
nie przy projekcie “Autyzm ist-
nieje. Otwórz się”. -Na początku 
sami nie wiedzieliśmy dokładnie 
czym jest autyzm i chcieliśmy po-
szerzyć własną wiedzę w tym ob-
szarze. W ubiegłym roku nasz 
projekt wymagał przygotowa-
nia plakatu, kampanii społecznej 
i spotu na temat autyzmu. Dzięki 
temu udało nam się poszerzyć 
wiedzę i w tym roku chcieliśmy 
dalej działać w tym obszarze, aby 
móc szerzyć wiedzę społeczeństwa 
lokalnego na temat schorzenia ja-
kim jest autyzm.- dodaje Mate-
usz Snopkowski, wicelider pro-
jektu. W ubiegłym roku młodzież 
współpracowała ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym w Bartoszycach. Zorgani-
zowano szereg spotkań uczestni-
ków projektu z podopiecznymi 
ośrodka, podczas których mło-
dzież z ZSP nr 2 miała okazję oso-
biście poznać osoby borykające 
się z tym schorzeniem. 

W tym roku członkowie pro-
jektu także planują współpraco-
wać z bartoszyckim ośrodkiem, 
uczestniczyć w Dniu Autyzmu, 
a także nagrać krótkie filmiki o au-
tyzmie jak i samym projekcie. Ko-
lejnym ważnym celem projektu 
jest zapoznanie z dziećmi auty-
stycznymi poprzez wspólną za-
bawę oraz organizację dla nich 
świąt. Inicjatywa zakłada także 
serię spotkań z uczniami szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych na temat autyzmu, pod-
czas których zaplanowano zapo-
znanie z objawami schorzenia 
i reakcjami osób z autyzmem na 
poszczególne bodźce i sytuacje.-
-Pragniemy przełamywać pewne 
stereotypy dotyczące osób auty-
stycznych oraz pokazać, że tak na-
prawdę są to tacy sami ludzie jak 
każdy z nas. Mają swoje marzenia, 
uczucia, które chociaż nie zawsze 
wprost okazują są takie same jak 
każdego człowieka. Osoby z au-
tyzmem także lubią się uczyć, są 
uzdolnieni kierunkowo, dla przy-

kładu- niektórym z łatwością przy-
chodzi nauka języków obcych.- 
mówi Mateusz Snopkowski. 
Wciąż poszukiwani są sponsorzy 
projektu, a przewidziany koszt 
projektu to ok. 2101 złotych, przy 
czym członkowie zaznaczają, 
że kwota może ulec zmianie ze 
względu na planowaną organiza-
cję świąt w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym oraz 
wydarzenie kończące przedsię-
wzięcie. Grupa projektowa nie 
czerpie z projektu korzyści ma-
terialnych i finansowych, a w za-
mian za jego realizację, członko-
wie pozyskają nie tylko nowe 
doświadczenia i wiedzę, ale także 
certyfikat zarządzania projektem. 
Działania grupy projektowej “Au-
tyzm istanieje. Otwórz się” można 
śledzić za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, m.in. Facebo-
oka: https://www.facebook.com/
autyzmistniejeotworzsie/. Za-
kończenie projektu zaplanowane 
jest na 13 kwietnia 2018 roku.

(rad,kat)

Projekt “Autyzm istnieje. Otwórz się” powstał z inicjatywy grupy uczniów ZSP nr 2 
im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, w składzie: Justyna Zych (lider projektu), Ma-
teusz Snopkowski (wicelider), Klaudia Ścięgaj, Natalia Rodak, Maciej Wojtkiewicz 
oraz Daniel Sulbiński. Projekt społeczny realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii”. 

Bartoszycka młodzież chce 
pomagać dzieciom z autyzmem

-Przede wszystkim bardzo istotny 
jest regularny systematyczny wysi-
łek fizyczny, niezależnie od pogody, 
unikanie stresu, wysypianie się, 
a także zbilansowana, zgodna z ak-
tualną piramidą żywieniową dieta, 
bogata w warzywa i owoce. Wszel-
kiego rodzaju kiszonki – jako na-
turalne priobiotyki również spra-
wiają, że odporność organizmu jest 
lepsza. W Polsce najpopularniejsze 
są ogórki kiszone i kapusta kiszona. 
– powiedziała lekarz, Anna Botu-
lińska.
Odpowiedni ubiór jest niezbędny- 
Matki bardzo często mają taką ten-
dencję, że przegrzewają swoje 
dzieci, ponieważ ubierają je zbyt cie-
pło. Należy się ubierać adekwatnie 
do warunków pogodowych czy do 
temperatury panującej w pomiesz-
czeniu-mówi Anna Botulińska
Jeżeli mówimy o dzieciach, to warto 
dodać, że należy pilnować dzieci, 
by te dokładnie myły ręce, a także 
zwłaszcza w przedszkolu piły tylko 
ze swoich kubeczków, ponieważ 
w innym przypadku ułatwiamy 
przenoszenie się drobnoustrojom. 
Wzmacniać odporność mo-
żemy również sztucznie tj. po-
przez szczepienia ochronne. 
Warto szczepić dzieci szczepie-
niami obowiązkowymi i zaleca-
nymi, a także domowników np. na 
grypę, celem stworzenia „Kokona 
Ochronnego”

Popularne suplementy 
reklamowane w telewizji
nie pomagają

-Może trudno w to uwierzyć, ale 
nigdy nie zostało potwierdzone 
naukowo, że witamina C pomaga 
podczas choroby, a także wzmac-
nia odporność. Syropy, preparaty 
wielowitaminowe i inne leki na 
odporność, którymi nas zasypuje 
telewizja, tak naprawdę nie mają 
udokumentowanego działania, 
a dzisiejsza medycyna opiera się 
na wiarygodnych faktach medycz-
nych -dodaje doktor Botulińska.
Co powinniśmy przyjmować? Na-
leży suplementować witaminę D 
(z kawasami DHA), która zapo-
biega infekcjom i chroni nasz or-
ganizm. Warto ją stosować nie 
tylko w okresie jesienno-zimo-
wym, ale przez cały rok. Można 
przyjmować również probiotyki, 
ale tylko w okresie od września 
do końca kwietnia. Wiadomo, że 
najlepiej byłoby gdyby podstawą 
była zbilansowana dieta, czyli tłu-
sta ryba dwa razy tygodniowo, 
orzechy, oleje nierafinowane, ale 
to trudne w naszym klimacie. 

A jeżeli już zachorujemy?
Ekspozycja na czynniki zakaźne 
to również rodzaj stymulowania 
naszego układu odpornościowego 
i dzięki temu nasz układ immuno-

logiczny staje się bardziej kom-
petentny, więc poniekąd nie cho-
rujemy na darmo. -W przypadku 
typowych cech infekcji wiruso-
wej, w miarę możliwości powin-
niśmy jednak unikać wizyt u leka-
rza, ponieważ przebywając wśród 
innych chorych w przychodni, mo-
żemy dodatkowo zarazić się innym 
drobnoustrojem. Najlepiej byłoby 
zostać na kilka dni w domu i stoso-
wać leczenie objawowe. Jeżeli nie 
poczujemy się lepiej, lub gorącz-
kujemy, to wtedy trzeba się udać 
do specjalisty, by ocenił proces 
chorobowy, co pozwoli uniknąć 
ewentualnych powikłań. – dodaje 
Anna Botulińska.
Oczywiście można również stoso-
wać domowe metody.- Jeżeli już 
jesteśmy chorzy to nie można za-
pominać o regularnym i częstym 
piciu, można również stosować in-
halacje z soli fizjologicznej, czę-
sto czyścić nos, a także oczywiście 
można używać domowych sposo-
bów, czyli np. pić zrobione przez 
siebie soki z czarnego bzu, malin, 
cebuli itp. Które w przeciwieństwie 
do tych aptecznych, nie zawie-
rają cukrów, tylko 100% owoców. 
To ważne, ponieważ cukier nieko-
rzystnie wpływa na układ odpor-
nościowy, upośledzając zdolność 
białych krwinek do zwalczania pa-
togenów – wirusów i bakterii.

raf

W okresie jesienno-zimowym, organizm człowieka jest zdecydowanie mniej od-
porny. Postanowiliśmay sprawdzić, jak powinniśmy dbać o swoją odporność?

Jak powinniśmy dbać o odporność 
w okresie jesienno-zimowym?

Od lewej: Mateusz Snopkowski i Justyna Zych chcą się nauczyć zarządzać projektem 
pomagając dzieciom z autyzmem
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Celem projektu był wzrost ak-
tywności obywateli gminy Olsz-
tynek w kwestiach związanych 
z przeciwdziałaniem zjawisku 
przemocy w rodzinie. W ramach 
projektu opracowany został spe-
cjalistyczny program wspierający 
udział obywateli w działaniach 
na rzecz ograniczenia przemocy. 
Projekt umożliwił również wy-
łonienie liderów wśród grup spo-
łeczno-zawodowych gminy 
Olsztynek, w szczególności 
przedstawicieli oświaty, policji, 
pracowników służb społecznych 

i władz lokalnych, którzy przy 
wsparciu partnerów publicznych 
i społecznych, Stowarzyszenia 
Droga i wolontariuszy realizowali 
program ograniczający oddziały-
wanie tego zjawiska.
Z diagnozy wynikało, że mamy 
za mało form wsparcia, dla osób, 
które potrzebują pomocy w obsza-
rze przemocy społecznej, stąd po-
mysł na napisanie projektu i spra-
wienie, żeby nasi mieszkańcy 
mogli w pełni z niego korzystać . 
– powiedziała Ewa Szerszeniew-
ska, koordynator projektu.

Ewa Szerszeniewska dodała rów-
nież, że ważne jest to, żebyśmy 
umieli współpracować z insty-
tucjami, które mogą udzielić po-
mocy- Musimy się nauczyć współ-
pracować z instytucjami, które 
są odpowiedzialne za pomaga-
nie osobom doznającym prze-
mocy i osobom stosującym prze-
moc, dlatego też zaprosiliśmy 
do projektu oświatę, przedstawi-
cieli ochrony zdrowia, policję, ku-

ratorów, a także wolontariuszy, 
abyśmy mogli wszyscy mieć od-
powiednią wiedzę na temat udzie-

lania pomocy. Warto dodać, że 
udało nam się zrealizować wszyst-
kie wskaźniki zawarte w projekcie. 
Dzięki temu projektowi poprawiła 
się również świadomość społecz-
ności, odnośnie przemocy. 
Podczas projektu zrealizowano 
również autorski program pro-
filaktyczny „Przemoc na rand-
kach”- Program ten miał służyć 
temu, aby młodzież nauczyła się 
przeciwdziałać przemocy w mło-
dych związkach. Na początek jed-
nak należało zacząć od rozmowy 
o przemocy i sprawić, żeby mło-
dzież zaczęła tą przemoc dostrze-
gać. Należy podkreślić, że młodzi 
ludzie byli bardzo zainteresowani 
rozmową na te tematy. Intereso-

wali się zwłaszcza tym, jak roz-
różnić molestowanie seksualne od 
flirtowania. – powiedziała Agata 

Potkaj, realizatorka programu.
Warto powiedzieć, że stycz-
ność z samym projektem łącz-

nie miało prawie 900 osób. 
Mówimy tu o osobach, które od-
wiedziły punkty konsultacyjne, 
brały udział w szkoleniach, pro-
gramach profilaktycznych, zaję-
ciach grup socjoterapeutycznych 
, a także w prelekcjach i akcjach 
promocyjno-edukacyjnych.
Stowarzyszenie Wspierania Dzia-
łań na Rzecz Osób Potrzebują-
cych Pomocy DROGA w Olsz-
tynku szacuje, że w sumie projekt 
ten dotarł do około siedmiu ty-
sięcy osób.
Przemoc jest aktualnym pro-
blemem społecznym, nie można 
tego zjawiska ignorować tylko 
trzeba o tym problemie mówić, 
aby minimalizować trudne sytu-
ację w rodzinach – zakończyła dr 
Anna Prusik.
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Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA 
w Olsztynku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olsztynku realizowało od marca 2016 roku do listopada 2017 roku pro-
jekt „Olsztynek - gmina bez przemocy”. 17 listopada miała miejsce konferencja pod-
sumowująca cały projekt.

Projekt „Olsztynek - gmina bez przemocy”

W gminie Świątki do 2019 roku 
zostaną zrealizowane trzy pro-
jekty miękkie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020. 
W październiku rozpoczęła się re-
alizacja pierwszego z nich pod 
nazwą „ Nam nie jest wszystko 
jedno”. Jego adresatami są ro-
dziny dysfunkcyjne. Projektem 
objętych zostało 90 osób z gmin: 
Dobre Miasto, Świątki, Grun-
wald i Dubeninki. -Zakłada się, że 
efektem działań, podejmowanych 
w ramach projektu będzie uświa-
domienie jego uczestnikom zasad 
zdrowego funkcjonowania rodziny, 
ich aktywne włączenie się 
 w życie lokalnej społeczności, po-
wrót osób bezrobotnych na ry-
nek pracy, a w rezultacie ich odej-
ście od opieki instytucjonalnej. 
Ważne jest to, że udział w projek-
tach jest całkowicie bezpłatny – 
wyjaśnia Ewa Janik, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świątkach, który 
będzie realizował wszystkie trzy 
projekty we współpracy z innymi 
gminami. Z terenu gminy Świątki 
wsparcie w projekcie otrzyma 15 

uczestników w wieku od 15 do 
64 lat, zagrożonych ubóstwem 
bądź wykluczeniem społecznym. 
By umożliwić rodzicom udział 
w zajęciach, zaplanowano ob-
jęcie opieką ich dzieci w wieku 
7-15 lat. Uczestnicy projektu będą 
mogli w czasie jego trwania sko-
rzystać z indywidualnego porad-
nictwa specjalistycznego ( psycho-
logicznego i prawnego) i wsparcia 
Konsultanta Rodziny. Ponadto od-
bywać się będą zajęcia w ramach 
Akademii Rodziny (4 -dniowy wy-
jazd wzmacniający więzi rodzinne, 
trening psychologiczny grupowy, 
trening komunikacji interperso-
nalnej, trening relacji rodzinnych, 
trening terapii uzależnień, trening 
umiejętności wychowawczych, 
trening psychologiczny, trening 
prawidłowego funkcjonowania 
rodziny- w tym żywienie i higie-
niczny tryb życia, gospodarowanie 
budżetem domowym itp.). W ra-
mach zajęć praktycznych z aran-
żacji zieleni uczestnicy zagospo-
darują wybrane miejsca w gminie, 
a podczas zajęć z majsterkowania 
przygotują kosze na śmieci, półki 
w świetlicach wiejskich, czy ta-
blice sołeckie. 

Drugi projekt nosi nazwę „Prosto 
do zatrudnienia – aktywizacja 
społeczno- zawodowa miesz-
kańców gminy Świątki”. Jego 
celem jest zwiększenie aktyw-
ności społecznej i zawodowej 24 
osób (19 kobiet i 5 mężczyzn) ze 
Świątek, zagrożonych ryzykiem 
ubóstwa lub wykluczenia spo-
łecznego w wieku od 18 do 64 lat. 
Dla tych osób zostaną opracowa-
nie indywidualne ścieżki kariery. 
Będą uczestniczyć w zajęciach 
grupowych i indywidualnych 
konsultacjach z psychologiem, 
doradcą zawodowym i prawni-
kiem. Podczas zajęć ich uczest-
nicy powinni zdobyć kompeten-
cje, ułatwiające im podniesienie 
pewności siebie i budowanie mo-
tywacji. Nauczą się zarządzania 
czasem, rozwiązywania konflik-
tów, radzenia sobie ze stresem 
itp. Otrzymają pomoc w wybo-
rze swojej własnej ścieżki zawo-
dowej poprzez udział w kursach 
i szkoleniach zawodowych, do-
pasowanych do ich indywidual-
nych umiejętności i preferencji, 
ale uwzględniających potrzeby 
rynku pracy i potencjalnych pra-
codawców. Każdy uczestnik pro-

jektu zostanie skierowany na staż, 
trwający 3 miesiące. Po jego za-
kończeniu wszyscy zostaną do-
datkowo objęci wsparciem 
w samodzielnym poszukiwaniu 
zatrudnienia. 
Promowaniu równych szans oraz 
zwiększeniu możliwości zdoby-
cia zatrudnienia służyć ma też 
trzeci projekt pod nazwą „Po-
mosty do kariery”. W projekcie 
biorą udział osoby w wieku od 
15 do 64 lat, zagrożone ryzykiem 
ubóstwa i/lub wykluczenia spo-
łecznego. W projekcie uczestnicy 
są objęci innowacyjnymi i kom-
pleksowymi formami wsparcia, 
wynikającymi z ich rzeczywi-
stych potrzeb. Każdy z nich ma 
stworzoną Indywidualną ścieżkę 
reintegracji, uwzględniającą indy-
widualną diagnozę sytuacji pro-
blemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji. Ponadto projekt 
przewiduje trening kompeten-
cji i umiejętności społecznych, 
warsztaty aktywizacji zawodo-
wej, autoprezentacji z udziałem 
pracodawcy, warsztaty „Genera-
tor pomysłów na siebie”, szkole-
nia zawodowe dopasowane do po-
trzeb, wolontariat, konsultacje ze 
specjalistami: psychologiem, po-
średnikiem pracy, coachem, job – 
coachem, wsparcie trenera pracy 
skierowane do uczestników z nie-
pełnosprawnościami. By umożli-

wić rodzicom udział w projekcie 
zaplanowano zajęcia dla dzieci 
uczestników. Projekt będzie trwał 

do IX 2019 r. i weźmie w nim 
udział 27 uczestników.

rad

Fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury 2014-2020 dofinansowują zarówno tzw. projekty twarde, czyli kosztowne 
inwestycje w infrastrukturę, jak i tzw. miękkie. Te drugie dotyczą edukacji, integracji 
społecznej, wsparcia rynku pracy. 

Gmina Świątki inwestuje w ludzi

Uczestnicy konferencji 

Ewa Szerszeniewska, koordynator projektu i dyrektor MOPS w Olsztynku

Wszyscy dowiedzieli się czegoś nowego o przemocy 

Projekty w Gminie Świątki będą początkiem zmian w życiu  beneficjentów 
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[…] Zza przestrzeni Sceny Mar-
gines słychać hasła manifestacji 
nacjonalistycznej, słowa się za-
mazują w kakofonii dźwięków, 
ale da się zrozumieć – ONR. He-
lver (Radosław Jamroż) wpada 
do domu ze szturmówką, obdaro-
wany nią przez przywódcę swej 
grupy. Ma na sobie imitujące woj-
skowe ubranie. Niczym wytreso-
wana małpka powtarza groźne ge-
sty, okrzyki. Niezdarnie musztruje 
Karlę (Ewa Pałuska-Szozda), ka-
żąc jej podnosić się i padać, czoł-
gać się, zarządza gimnastykę. […]
[…] Jamroż nie wymusza współ-

czucia dla Helvera, nie próbuje 
też odwzorowywać umysłowej 
choroby. Raczej gra jej wyobra-

żenie niż drobiazgowy obraz, co 
sprawia, że nie ma mowy o emo-
cjonalnym szantażu wobec pu-

bliczności. Przeciwnie Helver 
debiutującego aktora bywa praw-
dziwie groźny, bywa odpychający 
i irytujący. Zaskakująca, ale do 
końca konsekwentna interpreta-
cja. Imponująca jest też Ewa Pału-
ska-Szozda, bo ma w sobie miłość 
do Helvera, ale i złość na niego, 
czasem wręcz sadystycznie zadaje 
mu psychiczny ból. A przy tym 
Karla Pałuskiej-Szozdy wciąż nie 
wyrzekła się swej kobiecości. Być 
może w głębi ciągle wierzy, że 
świat zaskoczy ją jeszcze na plus.  
Oboje są w niemal nieustannie 
w zwarciu emocjonalnym, gdzieś 
między miłością a nienawiścią. To 
działa, trudno oderwać wzrok od 
sceny. […]
„Noc Helvera” – 29,30 listopada 
oraz 1-3, 9-14 grudnia.

Olsztyński Teatr nieprzerwanie zaprasza na spektakl „Noc Helvera” w reżyserii Gio-
vannego Castellanosa. W świetle wydarzeń minionego Dnia Niepodległości spektakl 
zdecydowanie warto zobaczyć. Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji przedsta-
wienia autorstwa Jacka Wakara, jednego z najbardziej opiniotwórczych krytyków te-
atralnych w Polsce.

Mocno aktualnie w Teatrze Jaracza

„To dowcipna historia o tym, co złe i dobre. Tro-
chę w niej miłości, przyjaźni, a trochę współczu-
cia. Dzięki dowcipnym dialogom możemy za-
gwarantować, że będzie to znakomita rozrywka 
dla całej rodziny.” – zapowiada Anna Ratkow-
ska, zastępca dyrektora OTL. „Igrają tu siła dia-
belska, anielska i ludzka. Porządek świata miesza 
się - niewinność i pokusa, grzech i nawrócenie.” 

– dodaje. Polską prapremierę sztuki czeskiego 
dramaturga przygotował Leon Schiller w Teatrze 
Wojska Polskiego w Łodzi w 1948 r. Do dziś 
wiele teatrów, zarówno polskich i zagranicznych, 
pragnie mieć w swoim repertuarze to jakże za-
bawne, nieśmiertelne widowisko oparte na mo-
tywach ludowych baśni, gdzie świat realny mie-
sza się ze światem pozaziemskim, gdzie wszystko 

staje się możliwe. Postaci diabelskie nie są odra-
żające, wręcz przeciwnie, wzbudzają sympatię. 
Obłuda i bigoteria spotykają się z ogólnym potę-
pieniem. Bo nie oburzenie i odrzucenie stają się 
najlepszym lekarstwem na zło tego świata. Jest 
nim spryt i zdrowy rozsądek. Na ten dowcipny, pe-
łen dobrodusznego humoru spektakl OTL zapra-
sza zarówno młodszych, jak i starszych widzów. 

Autor: Jan Drda
Reżyser: Petr Nosalek
Muzyka: Pavel Helebrand
Scenografia: Pavel Hubička
Obsada: Jarek Cupriak, Tomasz Czaplarski, Elż-
bieta Grad, Monika Gryc, Adam Hajduczenia, Mar-
cin Młynarczyk, Roman Wołosik, Alicja Wroni-
szewska

Olsztyński Teatr Lalek wita Nowy Rok na opak! 31 grudnia proponuje 
spektakl „Igraszki z diabłem”. 

Sylwester z Lalkami!

„Tajemnica krakowskich 
pocztówek” autorstwa Beaty 
Sarnowskiej to istna gratka 
dla tych, którzy uwielbiają 
węszyć i nie boją się bać. To 
kontynuacja przygód dziecię-
cej paczki detektywów-ama-
torów: Kamy, Zuzy, Wojtka 
oraz Krzyśka. Lekka, za-
bawna, dynamiczna po-
wieść, w której ważną rolę 
odgrywają krakowskie za-
bytki, legendy oraz histo-
ria.
Czwórka przyjaciół udaje 
się do miasta królów, jednak 
od początku wszystko toczy 
się, jak nie powinno. Dzia-
dek Janek – miał być ich przewodnikiem – trafia do 
szpitala. W tajemniczych okolicznościach ginie nie-
zwykle cenna kolekcja pocztówek, która miała być 
prezentem dla przyjaciela dziadka. Właścicielka ka-
mienicy ukrywa w kuchni policjanta, listonoszka 

podrzuca do skrzynki na li-
sty pocztówkę z dziwną wia-
domością. Przyjaciele posta-
nawiają stawić czoła zagadce 
oraz samodzielnie złapać zło-
dzieja cennej kolekcji. Za-
czyna się wyścig z czasem…
Dzięki połączeniu fotogra-
fii współczesnego Krakowa 
i nieprzeciętnych ilustracji au-
torstwa znanego i cenionego 
rysownika, Artura Nowic-
kiego, książka staje się eks-
cytującym przewodnikiem po 
starym mieście, w którym ta-
jemnica kryje się na każdym 
kroku.
 

Beata Sarnowska, „Tajemnica krakowskich 
pocztówek”, Wydawnictwo Skrzat 2017.
Poprzednie książki autorstwa Beaty Sarnowskiej 
związane były z Olsztynem. To: „Tajemnica zagi-
nionej kotki” i „Wielka afera w teatrze lalek”.

Zagadka goni zagadkę, czas biegnie nieubłaganie, a tropiciele są coraz 
bardziej przerażeni… W księgarniach właśnie pojawiła się kolejna książka 
o przygodach paczki młodych detektywów z Olsztyna. Znakomite połą-
czenie literatury i gry miejskiej! Tym razem w… Krakowie!

Pośpiesz się, czas ucieka! 
- krakowskie pocztówki 
z grą miejską w tle

Kadry ze spektaklu

Elka i Tomek na scenie OTL

„Igrają tu siła diabelska, anielska i ludzka."
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY

AUTO-MOTO SPRZEDAM

AUDI A4-B5 kombi, 2000r., 
1,9TDI, przebieg 300 tys. Km, 
po lifcie, wymieniony rozrząd, 
olej, podgrzewane fotele, klima, 
regulowane lusterka. 8,5 tys. - 
do negocjacji, 507-347-745.
FIAT Seicento (1996r.), poj. 
704, zarejestrowany, ubezpie-
czony, 694-128-027.
OPONY zimowe Toyota Aven-
sis, Corolla, rozmiar: 205/55/
R16, koła kompletne zimowe 
205/55/R16, 604-648-773.

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA/KUPIĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wyna-
jęcia w weekendy lub dluższy 
okres z oddzielnym wejściem 
w Olsztynie. Proszę o sms.Tel. 
727243487.
KTO podaruje lub sprzeda do 
1.500zł taniej działkę albo ogró-
d,rodzinie w trudnej sytuacji. 
Reg.War.Mazur. Proszę o sms 
tel.727243487.
!LOKAL na ciucholand lub inne 
40m2 za 500zł + prąd. Wej-
ście od strony targowiska miej-
skiego, przy ul. Sienkiewicza 
w Olsztynie, 607-93-99-80.
DOM os. Mazurskie, 1300zł + 
opłaty, 664-765-783.
DOMEK jednopokojowy, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
dwóm osobom, Wójtowo koło 
Olsztyna, 889-253-288.
DWUPOKOJOWE umeblo-
wane, wyposażone, blisko Kor-
towa, 505-852-427, (89)535-94-
51.

POKOJE 1-osobowe, umeblo-
wane, kuchnia, łazienka, 664-
308-671.
POKOJE studentom, 608-364-360.
POKÓJ 2-osobowy z kuchnią, 
łazienką, tarasem, ogródkiem 
w pobliżu Kortowa I piętro, 
512-254-870, (89)542-00-39.
POKÓJ 576-216-235.
POKÓJ pani pracującej może 
być z dzieckiem, 609-77-66-32.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

12ZŁ + VAT za działkę budow-
laną we Fromborku, 1500m2, 
785-10-10-10.
2 POKOJE – Dobre Miasto, po 
generalnym remoncie, parter- 
okazja, 109.000zł., 570-716-
102.
2-POKOJOWE, 43,1 m2, Iip., 
Olsztyn, Śródmieście, 507-899-
684.
3-POKOJOWE, 606-737-910.
DOM stan surowy 120m2 za-
budowy litąg, woda, prąd na 
działce. Białobiel k. Ostrołęki, 
606-625-327.
DOM w sadzie (9 arów), Szczę-
sne, graniczy z Olsztynem, 
przy szosie w pobliżu 2 jezior, 
niezamieszkały z dwoma ga-
rażami- szopami, woda, ele-
tryka, ogrzewanie na olej, cena 
230.000zł (do uzgodnienia), 
(89)539-91-11.
DZIAŁKA budowlana 2300m2 
z warunkami zabudowy, 7km od 
Olsztyna drogą asfaltową, 536-
191-751.
DZIAŁKĘ budowlaną ok. 
1600M2, Ługwałd gm. Dy-
wity, przy jeziorze, lesie. Miej-
sce piękne, jednocześnie już 
zamieszkałe, dogodny do-
jazd do Olsztyna. Możliwość 
kupna z sąsiadującą działką ok. 
1700M2 

(cena do uzgodnienia), 606-
924-843.
ELBLĄG, mieszkanie 3-poko-
jowe, 75m2, III piętro, winda, 
po remoncie, blisko dworca, 
516-995-118.

PRACA DAM

! CIEKAWE możliwości dora-
biania dla każdego 601-64-90-
31, 504-175-182.
FIRMA ogólnobudowlana 
przyjmie pracownika, 697-745-
571.
HYDRAULIKÓW, 601-633-
913.
INŻYNIEROWI budowy i spe-
cjaliście ds. Wynajmu sprzętu. 
Zgłoszenie na adres: praca@
pedbud.pl
MALOWANIE, szpachlowanie, 
roboty wykończeniowe, gla-
zura, terakota, płyty K/G, po-
leca firma z długoletnią tradycją 
89/541-35-00 lub 504-720-494.
MURARZY do pracy w Niem-
czech, 508-300-539.
MURARZY, cieśli, pracowni-
ków budowlanych, możliwość 
zakwaterowania, 501-481-210.
NAPRAWA okien, rolet, bram 
garażowych i żaluzji, 89/541-
35-00, 504-720-494.
NIEMCY malarze, ocieple-
niowcy, elektrycy, spawacze, 
lakiernik, opiekunki, 601-218-
955.
PANIOM sprzątanie klatek 
z posesjami w Olsztynie, 513-
079-837.

INNE KUPIĘ

SKUP zboża kukurydzy 
grochu rzepaku łubin min. 
20t zapewniam transport 

tel.504082106.

KUPIĘ dłużycę, 606-681-747.

INNE SPRZEDAM

BETONOWE słupki ogrodze-
niowe 12x12cm grubość, dłu-
gość 220cm, zamienię na siatkę 
ogrodzeniową 1,5m lub sprze-
dam, 692-006-623.
CYKLOP z napędem elektrycz-
nym- silnik elektryczny w kom-
plecie sprzedam, 605-398-266.
DACHÓWKI faliste, ponie-
mieckie, rozbiórkowe, cena 
0,50gr/ szt., 720-303-060.
DĘBINĘ na schody 50, 606-
513-447.
DZIAŁKĘ ogrodniczą, 692-
041-734.
GRES (terakota) Czeski biały 
szkliwiony, matowy, mrozood-
porny 300x300x8mm, 285m2 
idealny na ściany w zakładach 
przemysłowych, 605-398-266.
KOMPLETNY Węzeł Betoniar-
ski Zremb 0,8m3 po kapitalnym 
remoncie “z wędką” z silosami 
na cement podajniki cementu 
i sprężarka, 605-398-266.

PRACA SZUKAM

P O S I A D A M  o r z e c z e n i e 
o niepełnosprawności, podejmę 
pracę jako dozorca wraz z za-
mieszkaniem z małą odpłatno-
ścią. Olsztyn, okolice, tel. 
727243487.

USŁUGI

! SZPACHLOWANIE, remonty so-
lidnie, 510-899-603, 545-657-867.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

ADAPTACJE, remonty, gla-
zura, elektryka, hydraulika, 
płyty GK, szpachlowanie, pa-
nele, malowanie. Fachowe do-
radztwo solidnie. 602-500-180.
DACHY, 514-456-553.

REKLAMA
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-Jak powstał Mrągowski Klub 
Morsów? 
Anna Otkińska: Mrągow-
ski Klub Morsa powstał stosun-
kowo niedawno, zaledwie kilka 
lat temu, aczkolwiek mamy 
w swoim gronie morsa, który ko-
rzysta z dobrodziejstw zimowych 
kąpieli już 17 rok. Z jego opowie-
ści wiem, iż przez wiele lat mor-
sował sam, zazwyczaj w strumie-
niu rzeki Dajny z racji tego, iż nie 
było potrzeby wykuwania przerę-
bla. 
Szymon Markiewicz: Przed 
czterema laty utworzyła się nie-
formalna grupa, która obrała na-
zwę Mrągowski Klub Morsów. 
Od tego czasu spotkania połą-
czone z zimnymi kąpielami stały 
się regularne i umiejscowione 
na plaży miejskiej w Mrągowie, 
a dzięki uprzejmości jej zarządcy 
mamy możliwość przebierania 
się w budynkach Ekomariny, za 
co serdecznie dziękujemy.
A.O.: Ciężko jednoznacznie 
stwierdzić ilu członków liczy 
klub, z racji tego, że ma niefor-
malny charakter, nie mniej jed-
nak śmiało mogę powiedzieć, że 
mamy już sporo ponad 50 mor-
sów, a ich liczba stale się zwięk-
sza.
-Co sprawiło, że zaczęliście 
morsować?
S.M.: Przede wszystkim względy 
zdrowotne, ale również chęć 
przełamania swoich barier, które 
są w głowie – między innymi lęk 
przed zimnem. 
A.O.: Zaczęłam morsować tylko 
i wyłącznie ze względów zdro-
wotnych. Paradoksalnie rzecz 
biorąc, brat próbował namó-
wić mnie do morsowania już 
lata temu, lecz bez rezultatu. 
Dopiero fizjoterapeuta i długo 
utrzymująca się kontuzja spra-
wiły, iż morsuję już 3 sezon. 
S.M.: Sam mam problemy z cho-
rym kręgosłupem i pod wpływem 
morsowania mój stan znacznie się 
poprawił, m.in zanikanie bólów 
i brak. Oczywiście nie było to jak 
za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, lecz za sprawą uporu 
i systematyczności.
-Dlaczego warto zacząć?

S.M.: Jak mówiłem wcześniej, 
według mnie głównym aspek-
tem morsowania są względy 
zdrowotne, jak też poprawie-
nie jakości życia poprzez endor-
finy, które organizm wydziela  
w trakcie kąpieli w przeręblu. Jest 
to także z pewnością bardzo do-
bra zabawa, możliwość spotkania 
się ze znajomymi oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu.
A.O.: Zalet jest naprawdę wiele. 
Jako, że jestem osobą dosyć ak-
tywną fizycznie, bywam nara-
żona na kontuzje i przeciążenia 
mięśniowe. Morsowanie zapew-
nia wspaniałą regenerację dla or-
ganizmu, niweluje zmęczenie, 
zmniejsza stany zapalne. Wielu 
sportowców, również tych zawo-
dowych, korzysta z zimnych ką-
pieli. Dzięki nim zwiększa się 
odporność organizmu na infek-
cje i tolerancja na niskie tempera-
tury. Kobiety także często zauwa-
żają poprawę jędrności skóry oraz 
zmniejszenie cellulitu. 
-Nasze położenie chyba pomaga 
podjąć pozytywną decyzję, 
mamy w okolicy dużo jezior. 
S.M.: Z pewnością bliskość 
akwenów wodnych, umożli-
wiających zimowe kąpiele, ma 
znaczny wpływ na popularyzację 
morsowania. U nas wiele osób łą-
czy je ze spacerem lub bieganiem, 
nie musząc dojeżdżać samocho-
dem.

-Pamiętasz swoją pierwszą zi-
mową kąpiel w przeręblu?
S.M.: Oj tak i chyba do końca ży-
cia tego nie zapomnę. To był ty-
powy spontan i niesamowite prze-
życie, na które czekałem dwa lata. 
Zdarzyło się to przy okazji akcji 
bicia rekordu Guinnessa w jedno-
czesnym zanurzeniu się Morsów, 
do której organizacji przyłączył 
się również i nasz klub. zostałem 
poproszony o nakręcenie z po-
mostu filmu upamiętniającego tą 

chwilę, po czym, zupełnie nie-
przygotowany pod względem 
stroju i okrycia, rozebrałem się  
i wskoczyłem do wody. Był 
wtedy 13 grudnia. 
A.O.: Moja przygoda z morsowa-
niem zaczęła się w październiku 
2015 roku. Dosyć długo boryka-
łam się z kontuzją nogi i mój fi-
zjoterapeuta nakłaniał mnie, bym 
wspomagała proces leczenia mor-
sowaniem lub krioterapią. Pomy-
ślałam, czemu nie. Krioterapia 
kosztuje 35zl za minutę, a morso-
wanie jest za darmo, więc wybór 
był prosty! Przy pierwszym wej-
ściu towarzyszyły mi dwie kole-
żanki, które z kolei zostały namó-
wione przeze mnie. I tak zaczęły 
się nasze coniedzielne kąpiele. 
-Jakie odczucia towarzyszą 
wejściu do lodowatej wody? 
A.O.: Na samą myśl wejścia do 
zimnej wody byłam przerażona. 
Nie mniej jednak weszłam bez 
wahania jak w upalny, letni dzień. 
Pierwsze uczucie to chwilowa pa-
nika, przyspieszony oddech, ale 
o dziwo szybko da się nad tym 
zapanować. Kolejnym dziwnym 
uczuciem, aczkolwiek miłym, 
było uczucie mrowienia, tzw. 
“wbijające się szpileczki” w oko-
licy ud i pośladków. Nim się jed-
nak obejrzałam, minęły 4 minuty 
i trzeba było uciekać z wody.  
S.M.: Wbrew pozorom w wo-
dzie jest naprawdę ciepło, gdyż 

organizm włącza swoje mecha-
nizmy obronne. Jedynie sam mo-
ment zamaczania się nie należy 
do najprzyjemniejszych, więc 
trzeba to uczynić szybko i zde-
cydowanie. Oczywiście trzeba 
też brać pod uwagę ilość czasu 
spędzanego w lodowatej wodzie, 
aby zbytnio nie wyziębić organi-
zmu. Osoby początkujące nie po-
winny przekraczać 5 minut, śred-
niozaawansowane 10-15, chociaż 
znam też osoby kąpiące się ponad 
20 minut – jest to kwestia indy-
widualna i każdy z nas powinien 
wsłuchiwać się we własny orga-
nizm. Niektórzy z nas na koniec 
kąpieli stosują tak zwany „reset”, 
czyli całkowite zanurzenie głowy, 
w której znajduje się najwięcej 
receptorów. Wówczas organizm 

natychmiastowo uruchamia me-
chanizmy produkujące ciepłą 
energię, co daje jeszcze bardziej 
przyjemniejsze efekty, płynące 
z uprawiania kąpieli w przeręblu.
-W jaki sposób przekonać ko-
goś do spróbowania ekstremal-
nej kąpieli ? Jak wam się to 
udaje?
A.O.: Morsowanie jest „zaraź-
liwe”. To kwestia przełamania 
swoich barier. Znam wielu lu-
dzi, którzy zarzekali się, iż nigdy 
w życiu nikt ich nie namówi do 
wejścia do zimnej wody, lecz gdy 
przyjdą, popatrzą z jaką łatwością 
nam to przychodzi, zaczynają się 
zastanawiać i prędzej czy później 

swą obecnością zasilają solidne 
już grono naszego klubu. 
S.M.: W obecnych czasach naj-
lepszą pracę marketingową ro-
bią nam media społecznościowe, 
w których zachęcamy innych po-
przez porady, zdjęcia i filmy. 
-Czy do morsowania trzeba się 
jakoś specjalnie wcześniej przy-
gotować? 
S.M. Jeśli mamy na myśli przy-
gotowanie organizmu typu ką-
piel pod prysznicem w zimnej 
wodzie, to nie jest to wymagane, 
chociaż z pewnością nie zaszko-
dzi. Największą barierą jest na-
sza głowa, w której trzeba sobie 

wszystko ułożyć i pozbyć się lęku 
przed pierwszą kapielą. Niektó-
rzy twierdzą, że przygodę z mor-
sowaniem powinno zaczynać się 
wczesną jesienią, aby stopniowo 
hartować organizm, lecz prze-
ciwnicy tej teorii udowadniają, 
iż najlepszym okresem do rozpo-
częcia morsowania jest właśnie 
zima, kiedy różnica temperatur 
powietrze-woda jest największa, 
przez co morsowanie staje się 
najprzyjemniejsze. Niemniej jed-
nak w obu przypadkach należy 

pamiętać o rzeczy najważniej-
szej –rozgrzewce, która powinna 
trwać kilka minut, a jej efektem 
jest wzmożone bicie serca i pom-
powanie większej ilości krwi. 
Po kąpieli natomiast wskazane 
jest odzianie się w ciepłe ubra-
nia i wypicie herbaty. Jeśli nato-
miast chodzi o „sprzętowe” przy-
gotowanie się do morsowania, to 
niezbędna jest dobra czapka i rę-
kawice, zakrywające części nad-
wodne i zapobiegające nadmier-
nym stratom ciepła. Wskazane są 
też buty lub skarpetki piankowe, 
co z pewnością poprawi komfort 
morsowania, gdyż również przez 
stopy tracimy dużo energii. 

-Powszechnie uważa się, że pły-
wanie w zimnej wodzie pozy-
tywnie wpływa na zdrowie. Czy 
to prawda?
A.O.: Tak, zdecydowanie! Odkąd 
morsuję znacznie rzadziej i krócej 
choruję. Zazwyczaj kończy się na 
2-3 dniowym katarze. Dodam, 
iż infekcja nie jest przeciwwska-
zaniem do morsowania, wręcz 
przeciwnie, dopóki nie gorączku-
jemy, możemy śmiało morsować.  
-Mrągowski Klub Morsów to 
paradoksalnie nie tylko pływa-
nie, ale też szereg innych inicja-
tyw. Czym jeszcze w ramach 
klubu zajmujecie się?

S.M.: Jak wspominałem wcze-
śniej, morsujemy nie tylko dla 
poprawy zdrowia, ale rów-
nież dla zabawy i przyjemno-
ści. Dlatego co jakiś czas orga-
nizujemy kąpiele tematyczne: 
na przykład mikołajkowe czy 
karnawałowe, kiedy przebie-
ramy się w odpowiednie stroje 
i w nich wskakujemy do wody. 
Osobiście uwielbiam kąpiele 
sy lwest rowo-noworoczne . 
Oprócz tego, organizujemy im-
prezy integracyjne i charyta-

tywne. Oczywiście zawsze 
połączone ze wspólnym morso-
waniem. Należą do nich m.in. 
udział w akcji WOŚP, ogniska 
oraz biegi czy wspomniane bi-
cie rekordu Guinnessa. Uczest-
niczymy również w zlotach mor-
sów w całej Polsce i co jakiś czas 
odwiedzamy zaprzyjaźnione 
kluby z innych miast.
Jakie są wasze plany na najbliż-
szą przyszłość?
S.M.: Kontynuowanie i rozwija-
nie powyższych inicjatyw, a także 
sformalizowanie naszej grupy, co 
pozwoli na pozyskiwanie dofi-
nansowania i sponsorów.

Mateusz Kossakowski

Klub Morsa już od kilku lat gromadzi masę ludzi, chcących wspólnie 
spędzić czas, w nieco mniej tradycyjny sposób. Jako iż temperatura 
z dnia na dzień się obniża, a zima nadciąga wielkimi krokami, człon-
kowie klubu zgodzili się podzielić swoją wiedzą i przekonać ludzi, dla-
czego w jesienno-zimowych okolicznościach również warto kąpać się 
na świeżym powietrzu.

Wystarczy przełamać 
w głowie pewną barierę

Do kąpieli zimą w Jeziorze Czos wystarczy niewielki przerębel

Z Mrągowa nad Bałtyk też jest niedaleko, a jak dużo jest miejsca na plaży w grudniu 
doskonale wiedzą morsy

Mikołajkowy prezent dla ciała

Przerębel w jeziorze z każdym rokiem musi być większy, żeby wszyscy mogli się zmieścić
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Początek meczu należał do gości, któ-
rzy w pierwszych minutach napierali na 
bramkę Stomilu, jednak tak naprawdę z tej 
przewagi niedużo wynikało. Stomil nato-
miast starał się odgryzać akcjami skrzy-
dłowych, a zwłaszcza Tańczyka, który był 
bardzo aktywny i często ury-
wał się obrońcom gości.
W 23 minucie Stomil miał 
świetną okazję na zdobycie 
gola, ale strzał z dystansu Ga-
makowa obronił bramkarz 
gości, a przy próbie dobitki, 
Artur Siemaszko źle opano-
wał piłkę. Była to jednak naj-
lepsza akcja olsztynian, któ-
rzy od pewnego momentu 
przejęli inicjatywę w tym spo-
tkaniu. Kolejną kapitalną oka-
zję Stomil miał w 32 minu-
cie. Świetny rajd od połowy 
boiska przeprowadził Zie-
mann, dograł piłkę do Siemaszko, a ten 
huknął przez namysłu, ale piłka poleciała 
nad bramką.
Jeszcze lepszą szansę miał Ziemann dwie 
minuty później, ale będąc na piątym me-
trze i mając praktycznie pustą bramkę, 
źle trafił w piłkę i ta poleciała minimalnie 
obok bramki. Od około 20 minuty to wła-
śnie Stomil brylował na boisku, a goście 
tak naprawdę nie potrafili zagrozić bramce 
strzeżonej przez Piotra Skibę. Ich akcje 

kończyły się w momencie, w którym tak 
naprawdę jeszcze konkretnie się nie za-
częły. Widać było, że te ostatnie słabe wy-
niki, to nie był przypadek.
Druga połowa niestety rozpoczęła się fa-
talnie dla Stomilu. W 55 minucie, jeden 

z zawodników Bytovii zagrał piłkę w pole 
karne, a tam wślizgiem zaatakował ją Mi-
chał Jakóbowski i pokonał Piotra Skibę. 
Pierwsza połowa kompletnie nie zapo-
wiadała takiego obrotu spraw, ale Stomil 
już po raz kolejny w tym sezonie, bardzo 
słabo rozpoczął drugą połowę spotkania. 
Można wręcz powiedzieć, że piłkarze my-
ślami zostali w szatni.
W kolejnych minutach drugiej połowy na 
boisku wiało nudą. W grę olsztyńskich pił-

karzy wkradło się zdenerwowanie i popeł-
niali oni mnóstwo prostych błędów. Byto-
via od czasu strzelenia gola grała bardzo 
mądrze i ewidentnie widać było, że to jed-
nobramkowe prowadzenie w pełni ją za-
dowala. Bytowianie starali się od czasu do 
czasu wyprowadzać jakieś kontry, ale nie 
przynosiły one żadnych efektów.
Trzeba sobie powiedzieć wprost, że Sto-
mil Olsztyn z pierwszej połowy i z dru-
giej, to dwa różne zespoły. Niestety to nie 
pierwszy raz w tym sezonie, kiedy olszty-
nianie nie potrafili przez cały mecz utrzy-

mać dobrej dyspozycji. Jedyną 
sytuację do zdobycia gola, w dru-
giej połowie, gospodarze stwo-
rzyli sobie po rzucie rożnym w 88 
minucie meczu. Piłka trafiła pod 
nogi Łukasza Sołowieja, a ten 
będąc w naprawdę dogodnej sy-
tuacji, nieczysto trafił w piłkę 
i została ona wybita na rzut rożny 
przez obrońców gości.
Niedługo po tej sytuacji sędzia 
zakończył to spotkanie. Stomil 
przegrał drugi mecz z rzędu na 
własnym obiekcie, a we wszyst-
kich ostatnich pięciu spotkaniach 
poniósł cztery porażki. Słabe wy-

niki drużyny spowodowały, że z drużyną 
pożegnał się trener Tomasz Asensky. 
Przypomnijmy, że przyszedł on do Sto-
milu przed tym sezonem, a kontrakt miał 
podpisany do końca rozgrywek, jednak te-
raz już wiemy, że tego kontraktu nie wy-
pełni. W dwóch ostatnich meczach przed 
przerwą zimową, drużynę poprowadzi 
Michał Alancewicz, który do tej pory pra-
cował głównie z olsztyńską młodzieżą.

raf

Stomil Olsztyn podejmował na własnym terenie Drutex Bytovię Bytów. 
Goście w ostatnim czasie osiągali bardzo słabe wyniki, więc wydawało 
się, że Stomil ma duże szanse na zwycięstwo.

Stomil przegrywa, a trener 
żegna się z pracą

Siatkarze z Olsztyna podchodzili do tego 
spotkania po serii trzech porażek z rzędu. 
Należy jednak powiedzieć, że za dwa 
ostatnie mecze nie można było do olsz-
tynian mieć pretensji, ponieważ prze-
grali oni 2:3 z Treflem Gdańsk i w ta-
kim samym stosunku z mistrzem Polski 
z Kędzierzyna-Koźla. Za ten ostatni mecz 
wręcz można AZS pochwalić, ponieważ 
walczył, jak równy z równym z fawory-
tem tego sezonu.
Nie zmienia to jednak faktu, że olszty-
nianie chcieli zakończyć tą serie porażek. 
Mecz przeciwko zespołowi z Lubina, nie 
rozpoczął się jednak najlepiej, ponieważ 
to goście wyszli na czteropunktowe pro-
wadzenie. AZS jednak szybko zaczął od-
rabiać straty i w połowie seta mieliśmy 
już wynik bliski remisu. Olsztynianie bar-
dzo dobrze grali blokiem, a Paweł Wo-
icki, gdy tylko mógł to uruchamiał swoich 
środkowych, a ci kończyli swoje ataki. 
W końcówce seta, pomimo dziwnych 
decyzji sędziów, to olsztynianie odsko-
czyli, ale ostatecznie gra toczyła się na 
przewagi. Siatkarze z Olsztyna lepiej 
wytrzymali presje i wygrali pierwszego 
seta 26:24. Druga partia znowu rozpo-
częła się od prowadzenia gości, ale AZS 
dosyć szybko doszedł do głosu. Do-
bre przyjęcie sprawiało, że Paweł Wo-
icki mógł rozgrywać piłki do kogo tylko 
chciał. U gości w ataku brylował Łukasz 
Kaczmarek, ale i jego udawało się od 
czasu do czasu olsztynianom zabloko-

wać. AZS w tej drugiej partii wyszedł na 
prowadzenie 18:15 i od tego czasu kon-
trolował wydarzenia na parkiecie i wy-
grał seta 25:22.
Czwarty set był zupełnie bez historii. Od 
początku AZS wyszedł na kilkupunk-
towe prowadzenie i z biegem seta jesz-
cze je powiększał. Olsztynianie wy-
korzystali mnóstwo kontr, byli bardzo 
skuteczni w ataku, a do tego dokładali 
jeszcze punktowe bloki. Indykpol AZS 
Olsztyn wygrał tego seta 25:15 i cały 
mecz 3:0.
Po tym zwycięstwie AZS przesunął 
się na trzecie miejsce w ligowej tabeli. 
Trzeba jednak powiedzieć, że cała tabela 
jest bardzo spłaszczona, dlatego w tym 
sezonie każdy zdobyty punkt jest nie-
zwykle istotny.
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Indykpol AZS Olsztyn podejmował we własnej hali, Cuprum Lu-
bin. Olsztynianie pokazali w tym meczu bardzo dobrą siatkówkę 
i odnieśli pewne zwycięstwo.

Indykpol AZS Olsztyn wygrał 
niezwykle ważny mecz

Stomil kończy sezon w niezbyt dobrym stylu

Kuba Kochanowski został MVP spotkania


