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Po pierwsze Górowo

Lidzbark Warmiński 
ma swój bulwar
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Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz’15 - Komentarz z ulicy Wiejskiej
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Iwona Arent, Poseł na Sejm 
RP- Boże Narodzenie kojarzy mi 
się przede wszystkim z wielką ra-
dością z narodzin Chrystusa Zba-
wiciela. Święta zawsze spędzam 
w gronie rodzinnym. Ja i moja 
siostra przyjeżdżamy z naszymi 
rodzinami do rodziców. Przy wi-
gilijnym stole dzielimy się opłat-
kiem, jemy uroczystą kolację, 
śpiewamy kolędy i oczywiście roz-
pakowujemy prezenty. Podczas 
kolacji wigilijnej na naszym stole 
znajduje się zawsze 12 postnych 
potraw. Dzielimy się, kto co przy-
gotowuje. Ja zajmuję się m.in. śle-
dziami na słodko i sałatką jarzy-
nową. Tradycją jest, że do mamy 
należy przygotowanie barszczu z 

uszkami. Oprócz tych potraw na 
stole obowiązkowo musi znaleźć 
się karp, kluski z makiem i ka-
pusta z grzybami. Zakupy świą-
teczne robię osobiście, ale w ich 
dźwiganiu pomaga mi zawsze 
syn. Wyjątkowym przeżyciem jest 
dla mnie pasterka. Uwielbiam, 
kiedy w kościele rozbrzmiewa 
kolęda „Wśród nocnej ciszy”. Po 
pasterce jeszcze raz zasiadamy 
do stołu i spożywamy już mięsne 
potrawy. Nie wyobrażam sobie 
Świąt bez żywej, pachnącej la-
sem i strojonej przez całą rodzinę 

choinki. Boże Narodzenie 
to dla mnie czas spokoju i 

wyjątkowych rozmów w ciepłym 
rodzinnym gronie, podczas któ-
rych unikamy polityki.
Anna Wasilewska Poseł na 
Sejm RP twierdzi, że święta to 
najlepszy moment by spędzić 
więcej czasu z najbliższymi- Cały 
rok żyję na najwyższych obrotach, 
dzieląc swój czas między Olszty-
nem i Warszawą, ale przed Świę-
tami Bożego Narodzenia zwal-
niam. Gdy w domu pojawia się 
choinka sprawy zawodowe, poli-
tyka schodzą na dalszy plan. Li-
czy się tylko towarzystwo najbliż-
szych, wspólne przygotowywanie 
potraw wigilijnych, wspólne spę-
dzanie czasu, słuchanie i śpie-
wanie kolęd. Tegoroczne Święta 

Bożego Narodzenia spędzę oczy-
wiście w swoim domu, tradycyj-
nie w gronie ukochanych osób. 
To najpiękniejszy czas, kiedy mo-
żemy być razem.
- Na stole wigilijnym, zgodnie 
z tradycją, jest 12 potraw, któ-
rych wspaniałe smaki zawsze 
kojarzą mi się z kuchnią mo-
jej Babci i Mamy np. karp w 
galarecie, barszcz grzybowy  
z uszkami, pierogi z grzybami, 
groch , kapusta z grzybami, śledź 
w oleju i inne. Potrawy te przygo-
towuję raz w roku, dlatego wszyscy 
z niecierpliwością oczekują pierw-
szej gwiazdki, bo wtedy siadamy 
do stołu. Podczas kolacji wigilijnej 
nie może zabraknąć wizyty Świę-
tego Mikołaja i prezentów. 
Wtedy do akcji wkracza moja 
wnuczka jako pomocnik Miko-

łaja i wspólnie z nim rozdaje 
piękne paczki. Od wigilijnej ko-
lacji zaczynamy celebrowanie 
świąt. To czas dla rodziny i bli-
skich, spędzany w spokojnej i ra-
dosnej atmosferze, gdzie nie ma 
miejsca na politykę. Pierwszy i 
drugi dzień Świąt to także spo-
tkania w gronie bliskich osób, 
w czasie których nie może za-
braknąć wspólnych spacerów 
na świeżym powietrzu. Z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim, bez wyjątku, życzę 
spokojnych, wesołych i rodzin-
nych Świąt oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2018 – dodaje 
Anna Wasilewska.

Andrzej Maciejewski, Poseł na 
Sejm RP, w święta stara się całko-
wicie odejść od polityki.- Ja spę-
dzam święta tradycyjnie w domu z 
rodziną. Jestem bardzo dużo poza 
domem więc bardzo doceniam 

ten czas, który mogę spędzić z ro-
dziną. U mnie w domu ogólnie jest 
dużo polityki, ale też są takie dni, 
w których się o polityce nie roz-
mawia. Ja staram się święta spę-
dzać bez polityki, unikam spotkań, 
gdzie toczy się rozmowa o poli-
tyce, a nawet, jak przyjedzie dal-
sza rodzina, to od razu mówię, że 
możemy rozmawiać o wszystkim, 
tylko nie o polityce. Święta są po 
to, żeby spędzić je z rodziną i aby 
przeżyć je w sposób religijny. 
Poseł dodaje, że nie tylko w 
święta, ale i każdego dnia stara się 
być życzliwy dla ludzi.- Osobiście 
nie jestem z posłami pokłócony i 
święta są takim czasem, w którym 
coś się zmieni w tym względzie. 
Staram się zawsze z wszystkimi 
żyć w zgodzie i oddzielać życie po-
lityczne od prywatnego. W Sejmie 
mamy spotkania opłatkowe, na 
których składamy sobie życzenia, 
ale ja staram się podchodzić do 
tego normalnie i być na co dzień 
życzliwym człowiekiem.
Jacek Protas, poseł na Sejm RP, 
święta spędza w zgodzie z trady-
cjami wileńskimi.- Święta spę-
dzę, jak zwykle rodzinnie w domu. 
Podczas wigilii u mnie w domu 
panują tradycje wileńsko-war-
mińskie, ze wskazaniem jednak na 
te wileńskie, ponieważ większość 
moich przodków pochodzi z Wi-
leńszczyzny. Oczywiście będzie 12 
potraw, będzie dodatkowe miejsce 
dla gościa, opłatek i choinka. Sta-
ramy się w święta nie rozmawiać 

o polityce, tylko o sprawach ro-
dzinnych, o planach na przyszłość 
i staramy się uciec od codzien-
ności. Zajmuje się polityką na co 
dzień, dlatego ja sam też nie lubię 
o niej w tych dniach rozmawiać. 
Czy w tym czasie świątecznym 
udaje się zapomnieć o różnicach 
między politykami z odmiennych 
ugrupowań politycznych?- Jeżeli 
wyzywa się nas z trybuny sejmo-
wej i grozi się, że nas się poza-
myka w więzieniach, to trudno od 
tego uciec. My z posłami z innych 
ugrupowań, spotykamy się, roz-
mawiamy i na pewno złożymy so-
bie życzenia świąteczne. Oczywi-
ście z posłami z PiS-u, z którymi 
jesteśmy w jednej komisji również 
staramy się rozmawiać i nie jest 
tak, że tylko się kłócimy – dodaje 
Poseł Jacek Protas.
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W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

-Wśród wszystkich przygotowań 
do Świąt Bożego Narodzenia naj-
ważniejsza jest troska o sprawy 
duchowe, o przygotowanie serca 
na nowe narodzenie w nim Je-
zusa Chrystusa. Dlatego czynimy 
w tym okresie wiele postano-
wień zmierzających do uporząd-
kowania naszego życia ducho-
wego, korzystamy z rekolekcji, dni 
skupienia oraz sakramentu po-
kuty i pojednania, uczestniczymy 
w Mszach świętych roratnich. 
Bez tego przygotowania Święta 
Bożego Narodzenia pozbawione 
będą najgłębszej radości płyną-
cej z obecności Boga w sercu, 
pozostaną tylko dniami wolnymi 
od pracy, okazją do prezentów, 
którymi tylko na chwilę można 
się ucieszyć. Warto też wziąć do 
serca słowa Adama Mickiewicza: 
„Wierzysz, że Bóg narodził się 
w betlejemskim żłobie, lecz biada 
ci, jeśli nie narodzi się w tobie”. 
– powiedział w rozmowie z nami 
ks. Marcin Sawicki, rzecznik 
prasowy Kurii Archidiecezji 
Warmińskiej.
Ks. Marcin Sawicki dodaje, że 
Boże Narodzenie, to coś wię-
cej niż 12 potraw, czy rozdawa-
nie i dostawanie prezentów-Do 

dobrego przeżycia Świąt Bożego 
Narodzenia potrzebny jest do-
brze przeżyty Adwent. Boże Na-
rodzenie to coś więcej niż wigi-
lijny stół, tradycyjny makowiec, 
kapusta z grzybami i karp w ga-
larecie. To nawet coś więcej niż 
ciepła uroczysta rodzinna atmos-
fera i choinkowe prezenty. Boże 
Narodzenie to przede wszystkim 
dotknięcie Tajemnicy Wcielenia. 
Oto Bóg z miłości do nas scho-
dzi na ziemię, uniża się, staje się 
człowiekiem podobnym do nas. 
Kluczem do owocnego przeżycia 
świąt chrześcijańskich jest odkry-
cie, że to, co w czasie nich przeży-
wamy, dokonało się dla nas i dla 
naszego zbawienia. Bez tego oso-
bistego odczytywania święta będą 
tylko wspomnieniem jakiegoś wy-
darzenia z odległych dziejów oraz 
zbiorem banalnych obyczajów, 
które przypomina się i odnawia 
nie wiadomo dlaczego i po co. 

Symbolika Świąt 
Bożego Narodzenia 
jest bardzo bogata 
Święta Bożego Narodzenia to 
przede wszystkim wieczerza wi-
gilijna. W ten wieczór cała ro-
dzina zasiada przy świątecznie 

nakrytym stole i celebruje nad-
chodzące święta Bożego Naro-
dzenia. Słowo „wigilia” pocho-
dzi od łacińskiego „vigiliare” 
i oznacza „nocne czuwanie”. Za-
nim wszyscy usiądą przy wigilij-

nym stole, trzeba zadbać o odpo-
wiedni wystrój i nakrycia. Tych 
ostatnich powinno być o jedno 
więcej niż liczba gości. Symboli-
zuje ono pamięć o tych, którzy nie 
mogą spędzić tegorocznych świąt 
razem z nami jak i tych którzy od 
nas odeszli.
Momentem rozpoczęcia Wigilii 
jest pierwsza gwiazdka. Według 

Ewangelii to Gwiazda Betlejem-
ska doprowadziła Trzech Króli 
(Kacpra, Melchiora i Baltazara) 
do Betlejem. Ona też symbolizuje 
początek celebrowania świąt Bo-
żego Narodzenia. Jedną z najważ-
niejszych czynności jakie powin-
niśmy uczynić przed wieczerzą 
wigilijną jest przeczytanie frag-
mentu Pisma Świętego z Ewan-
gelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-14) 
by przypomnieć sobie jak wspa-
niały jest Bóg, który tak mocno 
nas kocha, że zsyła nam Swojego 
syna Jezusa Chrystusa, który od-
kupił nasze grzechy i daje nam 
możliwość zbawienia.
Nieodłącznym elementem Świąt 
Bożego Narodzenia jest choinka, 
której zwyczaj przyszedł do nas 
z Niemiec na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Jej poszczególne 
elementy także mają swoją sym-
bolikę: światełka to znak przyj-
ścia Chrystusa na świat, który 
jest Światłością, ozdoby są sym-
bolem łaski Bożej, łańcuch to 
symbol węża, a jabłka - grzechu. 
Kolejną tradycja są potrawy wi-
gilijne, których na stole powinno 
być dwanaście. Ich liczba symbo-
lizuje dwunastu apostołów. Wedle 
jednego z licznych zwyczajów 
bożonarodzeniowych pod obrus 
kładzie się siano. Jest ono sym-
bolem żłóbka, w którym leżało 
Dzieciątko Jezus.
Ważną częścią wieczerzy wigilij-
nej jest dzielenie się opłatkiem. To 
zwyczaj pochodzący z początków 
XIX wieku. Dawniej oprócz tra-
dycyjnych opłatków, wytwarza-
nych z przaśnego ciasta, chleba 
i wody, były również kolorowe 

opłatki. Tymi ostatnimi dzielono 
się ze zwierzętami. Kultywowa-
nie tego zwyczaju miało je chro-
nić od chorób. Dzielenie się opłat-
kiem, o jakim możemy mówić 
dzisiaj, jest symbolem wyrażenia 
wdzięczności i znakiem przeba-
czenia dawnych win.
Po wieczerzy wigilijnej nie może 
zabraknąć wspólnego śpiewa-
nia kolęd, czyli pieśni nawiązu-
jących do Bożego Narodzenia, 
a także wspólnego wyjścia na Pa-
sterkę, czyli Mszę świętą w nocy, 
na wzór pasterzy, którzy pierwsi 
przybyli do żłóbka Nowonaro-
dzonego Jezusa. I tym samym 
rozpoczyna się pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia.
Jeden dzień to za mało na tak 
wielkie święto. Dlatego pierw-
szy dzień po Bożym Narodzeniu 
nazywamy drugim dniem Świąt 
Bożego Narodzenia. W liturgii 
kościoła ten dzień wnosił nowy 
akcent świętowania, na pozór 
niepasujący do radosnej świą-
tecznej atmosfery. W tym dniu 
czcimy św. Szczepana, pierw-
szego męczennika Kościoła. 
W kościele wspomina się świę-
tych w dzień ich śmierci, który 
jest dniem narodzin dla nieba. 
A jest to możliwe dzięki naro-
dzeniu Jezusa. Mocą Chrystusa 
dzień śmierci każdego z nas staje 
się dniem narodzin dla nieba. 
A zatem jest to dzień radości.
Wszystkie kolejne dni okresu Bo-
żego Narodzenia mają świąteczny 
charakter. Mijają w promieniach 
ciepła emanującego z szopki be-
tlejemskiej.
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Święta Bożego Narodzenia, to dla wielu ludzi czas spotkań z rodzinami, dawania so-
bie prezentów i ucztowania przy stole. Warto się jednak zastanowić nad  duchowym 
pierwiastkiem nadchodzących Świąt.

Święta Bożego Narodzenia 
mają swój wymiar duchowy

Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas. Sprawdzi-
liśmy, jak Święta spędzą nasi politycy z regionu i z jakimi 
tradycjami świątecznymi najbardziej się  utożsamiają. 

Święta Bożego Narodzenia wolne od polityki

Iwona Arent, Poseł na Sejm RP

Anna Wasilewska, Poseł na Sejm RP

Andrzej Maciejewski, Poseł na Sejm RP

Jacek Protas, Poseł na Sejm RP

Ks. Marcin Sawicki
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- Święta Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy czas i to bynajmniej 
nie dlatego, że tak się przyjęło, czy 
że taką mamy tradycję w Polsce. 
Zawsze lubiłam atmosferę przed-
świąteczną, zapachy z kuchni, po-
szukiwania upominków, a nawet 
te wszystkie niekiedy kiczowate 
melodie płynące z radia. Pamię-
tam jak w dzieciństwie, z rodzeń-
stwem, podekscytowani wypa-
trywaliśmy pierwszej gwiazdki. 
Oczywiście teraz już tego nie ro-
bię, ale oczekiwanie i emocje 
z nimi związane nadal mi towa-
rzyszą – mówi Małgorzata Chy-
ziak, Starosta Powiatu-Olsztyń-
skiego.
Starosta Małgorzata Chyziak 
dodaje, że nie wyobraża sobie 

Świąt uwikłanych w politykę-
-Jestem typem osoby, która dużo 
pracuje i dobrze się czuje, gdy ma 
coś do zrobienia. Święta jednak 
są czasem przeznaczonym tylko 
dla najbliższych. Nie wyobrażam 
sobie rozmów o polityce przy wi-
gilijnym stole. Życie tak pędzi 
i wszyscy tak jesteśmy zabiegani 
na co dzień, że przynajmniej na 
czas Świąt powinniśmy się za-
trzymać, pogadać od serca i po 
prostu pobyć razem. Mam wspa-
niałe, prawie już dorosłe dzieciaki 
i rodzinę, z którą chcę spędzić 
Święta. Będzie więc żywa cho-
inka, wszystkie te pierniki, karpie 
i barszcze z uszkami. A może i ko-
lęda popłynie…

Irena Derdoń, wójt Gminy Sta-
wiguda, spędza Święta w sposób 
tradycyjny- Święta jak co roku 
z rodziną w swoim domu. Jako 
mama i gospodyni domowa przy-
gotowuję wszystkie potrawy wi-
gilijne. Jeżeli chodzi o te potrawy, 
to nie liczę, żeby było ich dwana-
ście. Czasami u mnie na stole wi-
gilijnym, jest ich znacznie wię-
cej. Teraz Kościół już twierdzi, 
że w wigilię nie trzeba pościć, ale 
ja dalej poszczę, ponieważ jest to 
jedna z tradycji wyniesiona przeze 
mnie z domu. Oczywiście dzie-
limy się, opłatkiem, a przed wie-
czerzą wigilijną zawsze wkładam 
sianko pod stół. W czasie świą-
tecznym staramy się kompletnie 
odejść od pracy i skupić się tylko 
na sprawach rodzinnych.

Jacek Wiśniowski, burmistrz 
Lidzbarka Warmińskiego 

stara się w tym czasie nie my-
śleć o pracy, ale nie zawsze jest 
taka możliwość- Spotykamy się 
w Święta w gronie rodzinnym. 
Staramy się w tym czasie odejść 
od spraw związanych z samorzą-
dem i z polityką. U nas polityka 
w rodzinie jest jednak rzadko po-
ruszanym tematem, dlatego pod-
czas Świąt jest podobnie. Oczy-
wiście podczas wigilii dzielimy 
się opłatkiem, mamy dwanaście 
potraw, a o północy idziemy na 
pasterkę.  Pierwszy i drugi dzień 
Świąt również jest związany ze 
spotkaniami z rodziną. Staramy 
się odwiedzić rodzinę i z mojej 
strony i ze strony żony. Staram się 
również podczas Świąt, jeżeli czas 
mi na to pozwoli, uprawiać jakiś 
sport, żeby forma fizyczna została 
utrzymana. Tak jak już wcześniej 
wspomniałem, staram się odizo-
lować od kwestii związanych 
z pracą zawodową, ale do końca 
się oczywiście nie da tego zrobić, 
ponieważ jestem odpowiedzialny 
za miasto, które podczas świąt 
także żyje.
Antoni Karaś, Starosta Powiatu 
Mrągowskiego -Mijający rok nie 
był dla mnie najlepszy pod wzglę-
dem zdrowotnym.  Borykałem 
się z pewnymi problemami, na 
szczęście jednak już wszystko jest 
w porządku. Dziękuję za to Panu 
Bogu. Święta Bożego Narodzenia 
są dla mnie osobiście niezwykle 
ważne. Nigdzie nie wyjeżdżam, 

gdyż chce w tym okresie spędzić 
jak najwięcej czasu w domu ze 
swoją rodziną. Odwiedzam jedy-
nie swoją 94-letnią mamę, która 
mieszka w Giżycku. Moja mał-
żonka pochodzi z Kresów i bardzo 
dobrze gotuje, więc mam pew-
ność, że wszystkie przygotowane 
przez nią potrawy będą niezwy-
kle smaczne. Uwielbiam jej kutię 
i wszelkiego rodzaju pierogi. Je-
stem leśnikiem. Mieszkam w le-
sie w leśniczówce, więc mam na-
dzieję, że uda mi się wyruszyć 
na wigilijny spacer po lesie,żeby    
zobaczyć i nacieszyć się otacza-
jącą mnie przyrodą. To taka moja 
prywatna świąteczna tradycja.  
Otolia Siemieniec, burmistrz 
Mrągowa -Moje Święta Bożego 
Narodzenia to rodzinne spotkanie, 
pełne empatii i wspomnień przy 
wigilijnym stole oraz wspólne 

śpiewanie kolęd. To także okres 
odpoczynku, wytchnienia od co-
dziennych spraw, chwila zadumy 
nad mijającym czasem. Przed 
Świętami jest trochę pracy, przy-
gotowań świątecznych potraw, 
które są rodzinną tradycją i bez 
których nie miałyby one tego za-
pachu i smaku. Zawsze jest ustro-
jona choinka, pod którą złożone są 
prezenty i czekają na moment ich 

otwarcia. Wigilię rozpoczynamy 
dzieleniem się opłatkiem i złoże-
niem sobie życzeń. W tej uroczy-
stości nie może zabraknąć naszej 
suni, labradorki, która obdarowy-
wana jest ulubionymi smakoły-
kami.  
W czasie Wigilii dzwonimy do 
Rodziny, która mieszka w innych 
miejscowościach Polski i za gra-
nicą.     
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Z okazji zbliżających się Świąt zapytaliśmy, jak będą  
świętować samorządowcy z województwa warmińsko-
-mazurskiego. 

Święta Bożego Narodzenia u starosty, burmistrza i wójta

Małgorzata Chyziak Starosta Powiatu
- Olsztyńskiego

Irena Derdoń, Wójt Gminy Stawiguda

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka
Warmińskiego

Antoni Karaś, Starosta Powiatu 
Mrągowskiego

Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa

- Cóż muszę powiedzieć, że 
same przygotowania do Świąt 
pewnie rozpocznę na ostatnią 
chwilę, ponieważ brakuje czasu. 
Jeszcze w samą wigilię trzeba 
przyjść do pracy, ale na szczęście 
już wieczorem będę w domu. 
Teraz przychodzi czas na kupo-
wanie prezentów, co ja osobiście 
uwielbiam. Rozdawanie prezen-
tów jest dużo przyjemniejsze niż 
dostawanie ich. Jednak same 
Święta, to na pewno nie będą 
się opierać tylko na prezentach. 
Najważniejsze jest to, że zjedzie 
się cała rodzina i będziemy mo-
gli porozmawiać i powspominać 
dawne czasy. To jest ten czas, 
w którym można na chwilę się 
zatrzymać i złapać trochę od-
dechu. W tym roku liczę, też na 
to, że mój mąż i dzieci pomogą 
mi jeszcze bardziej niż zwykle, 
ponieważ jak już wspomniałam 
24 grudnia nie będę miała zbyt 
dużo czasu, żeby przygotować, 
jakiekolwiek potrawy – powie-
działa Agnieszka, pracownica 
jednego ze sklepów spożyw-
czych. 
Poczta przed świętami prze-
żywa oblężenie- Święta Bo-
żego Narodzenia pozwalają od-
począć. Ja mam w swojej pracy 
dużo kontaktu z ludźmi i cho-

ciaż bardzo lubię swoją pracę, 
to te dwa, trzy dni są dla mnie 
czasem, w którym mogę za-
jąć się czymś innym. Pracu-
jąc na poczcie również widzę, 
jak ludzie są zabiegani. Te-

raz w tych dniach przedświą-
tecznych mamy znacznie więk-
szy ruch, ponieważ przez nasze 
ręce przechodzi wiele zapako-
wanych prezentów, które ludzie 
zamawiają głównie drogą inter-
netową. Wiadomo, że niby je-
steśmy zmęczeni, ale jeżeli cho-

dzi o przygotowania do świąt, to 
zawsze znajdziemy na nie siłę. 
W kuchni zawsze pomaga mi 
moja rodzina i chociaż czasami 
coś im nie wychodzi, to przy-
najmniej jest wesoło. Osobiście 

muszę powiedzieć, że rodzina 
jest dla mnie najważniejsza, 
więc życzę wszystkim i sobie, 
żeby tegoroczne Święta prze-
żyć w rodzinnej atmosferze. – 
powiedziała Pani Krysia, pra-
cownica Poczty.
Czasami nie udaje się spędzić 

świąt w domu z powodu cho-
roby, czy jakiegoś nieszczęśli-
wego wypadku.– Skończyły się 
już czasy, że w święta wypusz-
czało się wszystkich pacjentów 
do domu. Teraz wychodzą do 
domu tylko ci pacjenci, którzy 
naprawdę mogą wyjść, a reszta 
zostaje i spędza je na oddziale. 
W te dni świąteczne również 
w szpitalu pacjenci korzystają 
z lepszego niż zwykle jedze-
nia, żeby mogli też poczuć tro-
chę świąt. Często zdarza się, że 
po prostu rodziny przychodzą 

do nich w wigilię, żeby chociaż 
część tego wieczoru spędzić ra-
zem. Jeżeli chodzi o nas pra-
cowników, to mamy w szpitalu 
organizowaną wigilię dla pra-
cowników, odbywa się ona kilka 
dni przed Świętami Bożego Na-
rodzenia. Wtedy spotykamy się 

i składamy sobie życzenia. Je-
żeli już chodzi o te typowe dni 
świąteczne, to jak przychodzimy 
do pracy, to nie ma już czasu 
za bardzo na świętowanie. Jed-
nak wiadomo, że gdzieś na od-
dziale czuć, że nie są to zwykłe 
dni, tylko bardziej wyjątkowe – 
powiedziała pielęgniarka, jed-
nego z warmińskich szpitali.
Świąteczne dni w pociągu? 
Oczywiście są osoby, które wła-
śnie w tym środku lokomocji 
spędzają część świąt. Opowie-
dział nam o tym jeden z pra-

cowników PKP – Jeżeli chodzi 
o wigilię, to nasze rodziny sta-
rają się zrobić tak, żebyśmy jed-
nak w niej uczestniczyli. Jeżeli 
mamy kurs o godzinie 18, to za-
siadamy do stołu dużo wcze-
śniej, żeby chociaż część tego 
dnia wspólnie spędzić, a póź-

niej udać się do pracy. A jak wy-
glądają te świąteczne dni w po-
ciągu? No cóż ludzie raczej nie 
są przyjemniejsi. Czuć, że każdy 
się bardzo śpieszy, wszyscy 
chcą, jak najszybciej dostać się 
do wyznaczonego miejsca i to 
sprawia, że czasami atmosfera 
jest napięta. W tym czasie pocią-
gami podróżuje dużo więcej lu-
dzi niż zwykle.
Święta w Ośrodku dla bez-
domnych - Spotkamy się przy 
opłatku. Wigilię akurat mamy 
19 grudnia, którą organizujemy 
wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Olsztynie. Pośpie-
wamy kolędy, MOK ze swo-
jej strony załatwia artystów, po-
dzielimy się opłatkiem i zjemy 
wieczerzę. My chcemy, żeby 
nasz ośrodek był traktowany 
jak dom. W dni świąteczne sta-
ramy się, żeby były to normalne 
święta, będziemy mieli lepsze 
jedzenie, pięknie przystrojony 
ośrodek i chcemy wprowadzić 
nastrój świąteczny. Ważne dla 
nas jest to, aby w tych dniach 
wszyscy byli szczęśliwi, po-
mimo tego, że los się do nich 
wcześniej nie uśmiechnął. Je-
steśmy placówką całodobową, 
więc ktoś musi i w dni świą-
teczne pracować. Nie będzie na-
tomiast tak, że pracownicy będą 
cały dzień w ośrodku, tylko będą 
w systemie zmianowym tak, że 
na pewno będą mogli spędzić też 
część wigilii ze swoją rodziną – 
mówił Robert Kuchta, Dyrek-
tor Ośrodka dla Bezdomnych 
w Olsztynie.
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Święta Bożego Narodzenia, to czas, który zazwyczaj spędzamy w rodzinnym gronie. 
Wiadomo, że przed samymi świętami jesteśmy zabiegani i zajęci przygotowaniami. 
Przyjrzeliśmy się temu, jak wyglądają święta przedstawicieli zawodów, pracujących 
w ruchu ciągłym. Dla nich święta zaczynają się dużo wcześniej.

Święta w pracy
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Ostatnie dwa lata przyniosły sze-
reg sukcesów i dobrych zmian. Jest 
to przede wszystkim zasługą Be-
aty Szydło. Myślę, że Polacy żywią 
ogromny szacunek dla jej dokonań. 
Pani Premier wykonała tytaniczną 
pracę dla Polski. Nadal zajmo-
wać będzie bardzo ważną funk-
cję. Premier Mateusz Morawiecki 
nie ukrywa, że liczy na współpracę 
i wsparcie. Zmiana na stanowi-
sku prezesa rady ministrów nie jest 
zmianą kierunku, w którym podąża 
Prawo i Sprawiedliwość. Celem 
naszej formacji nadal jest moder-
nizacja i budowa silnej, bezpiecz-

nej Polski, a żeby to osiągnąć na-
leży zadbać o sprawy społeczne, ale 
także inwestycje rozwojowe i dobre 
stosunki z partnerami zagranicz-
nymi. Rozwój i sprawy społeczne 
to jedno i to samo. Kwitnąca gospo-
darka jest gwarancją na prowadze-
nie bogatej polityki społecznej.
Już ostatnie dwa lata pozwoliły 
osiągnąć najwyższy wzrost go-
spodarczy od pięciu lat, niski de-
ficyt budżetowy, najwyższy od 
2012 roku wzrost wynagrodzeń, 
uszczelnienie systemu podatko-
wego, czy też najniższe od 26 lat 
bezrobocie. Sztandarowym osią-

gnięciem Rządu jest silna poli-
tyka prorodzinna. Program 500 
Plus jest wyciągnięciem pomocnej 
dłoni w stronę rodzin wielodziet-
nych, to realna pomoc w wycho-
wywaniu dzieci. Warto zaznaczyć, 
że w ciągu ostatnich dwóch lat aż 
o 94 procent udało się zmniejszyć 
skrajne ubóstwo wśród dzieci.
Czas na kolejne etapy dobrej 
zmiany. Myślę, że Premier Mo-
rawiecki określając główne zało-
żenia polityki, które przedstawił 
w exposé, udowodnił Polakom, 
że ma świetne pomysły, a realizo-
wany przez niego program przy-
niesie wiele dobrego. Zasadą, która 
mu przyświeca jest niedopuszcze-
nie do oderwania gospodarki od 
społeczeństwa i codziennego życia. 
Nowy Premier kładzie nacisk na 
rodzinę, bezpieczeństwo, sprawy 
mieszkaniowe, służbę zdrowia 
i politykę zagraniczną. Tym spra-

wom nowy Rząd nada priory-
tet. Premier deklaruje, że zgodnie 
z jego zamysłem USA pozostaną 
naszym głównym sojusznikiem, 
a NATO będzie nadal fundamen-
tem bezpieczeństwa. Wśród sztan-
darowych projektów znajdzie się 
Mieszkanie Plus. Projekt ten reali-
zowany będzie w oparciu o zasadę 
tworzenia tanich mieszkań w spój-
nych miastach. Rząd Premiera Mo-
rawieckiego deklaruje wzrost wy-
datków na służbę zdrowia do 6% 
PKB w ciągu kilku lat. Sercem go-
spodarki będą mikro i małe firmy, 
dla których przygotowany zosta-
nie pakiet ustaw uproszczających 
biznes. Ważny będzie także rozwój 
infrastruktury, czyli budowa Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego, 
zagęszczenie sieci dróg i odbudowa 
portów morskich. Rząd Morawiec-
kiego zadba także o bezpieczeń-
stwo energetyczne, alternatywne 
źródła energii i uniezależnienie się 
od dostaw gazu z Rosji. Pozytywnie 

patrzy też na energetykę jądrową. 
W edukacji istotne jest postawie-
nie na nauczanie branżowe. Pre-
mier Morawiecki popiera zmiany 
w sądownictwie i nie godzi się na 
Unię dwóch prędkości. Nowy Rząd 
stawia także na polskie rolnictwo, 
ochronę ziemi i lasów. Wszystkie 
cele realizować będzie przy silnym 
rozwoju cyfryzacji i sektora infor-
matycznego. Rada Ministrów pod 
kierownictwem Mateusza Mora-
wieckiego stanowi Rząd kontynu-

acji, który nie porzuci dotychcza-
sowych osiągnięć Premier Beaty 

Szydło, ale przy wzajemnej współ-
pracy optymalizować będzie do-
tychczasowe zmiany i wprowadzać 
nowe rozwiązania, które znala-
zły się w programie Prawa i Spra-
wiedliwości. Będzie to także Rząd 
silny za granicą.
W kwestii zmian w ministerstwach 
Mateusz Morawiecki musi mieć 
czas, aby porozmawiać z Prezy-
dentem, dlatego też ewentualne de-
cyzje mogą zapaść dopiero po No-
wym Roku.

OPINIE

Nowe plany pod kierownictwem 
nowego Premiera 

Komentarz z ulicy Wiejskiej -  Iwona Arent, poseł na Sejm RP,  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

Rząd Premier Beaty Szydło osiągnął bardzo wiele. 
Prawo i Sprawiedliwość spełnia obietnice wyborcze. 
Kolejne postulaty programu będą realizowane pod 
kierownictwem Premiera Mateusza Morawieckiego.

Iwona Arent, Poseł na Sejm RP

Jego głównym obszarem badaw-
czym są zagadnienia manipulacji w 
komunikacji społecznej, a przede 
wszystkim manipulacji politycz-
nej. Efektem jego pracy jest kilka 
książek o tej tematyce, a także sze-
reg artykułów i felietonów opubli-
kowanych w różnych mediach. W 
wywiadzie doktor komentuje m.in. 
awans Mateusza Morawieckiego 
na premiera rządu, a także opo-
wiada, jak bronić się przed wszel-
kiego rodzaju manipulacjami poli-
tycznymi.
-Gdyby Pan mógł ocenić rząd 
Beaty Szydło, to jaka by to była 
ocena?
Trudno Beatę Szydło jednoznacz-
nie ocenić, gdyż należy podkre-
ślić, iż to nie był i nie jest samo-
dzielny polityk. Cień nad całym 
ugrupowaniem politycznym rzuca 
osoba Jarosława Kaczyńskiego. 
Pod względem stricte PR-owym 
nie można jej zbyt wiele zarzu-
cić. Stała się twarzą procesu „do-
brej zmiany” i patrząc pod tym ką-
tem, spełniała swoją funkcję we 
wzorcowy sposób. Wysokie noto-
wania PiS-u pokazują, że jej dzia-
łania były skuteczne. Niestety PR 
jest tylko dodatkiem do polityki 
i ta wzięła ostatecznie górę nad 
wizerunkiem, stąd niedawna de-
cyzja o zmianach w polskim rzą-
dzie. Zresztą ta zmiana była tak na-
prawdę przewidywalna.
Przypomnimy sobie sytuację 
z 2006 roku. Pierwszy „PiS-owski” 
premier Kazimierz Marcinkie-
wicz był również popularnym 
szefem rządu i to, paradoksal-
nie, był gwóźdź do jego politycz-
nej trumny. Zaszedł zbyt wysoko 
i niestety po niecałym roku rzą-
dzenia musiał odejść. Beata Szy-
dło o ile dobrze prezentowała się 
na krajowej scenie politycznej, to 
powiedźmy sobie szczerze, w po-
lityce zagranicznej już tak skutecz-

nie sobie nie radziła. Pomijam we-
wnętrzne tarcia w rządzie, bo tutaj 
nie znamy wszystkich kulis, ale 
widać było, że nie panuje też cał-
kowicie nad swoim gabinetem. 
Pojawiło się w nim wiele indywi-
dualności, które wybiły się na zbyt 
wielką samodzielność. Premier 
nie miała praktycznie żadnego 
wpływu na ich zachowania, po-
stawy czy wypowiedzi w mediach.
-W jaki sposób dymisja Beaty 
Szydło może odbić się na jej wi-
zerunku?
Jej pozycja została zmarginalizo-
wana. Stanowi w tej chwili obcią-
żenie dla rządu. Trudno oczekiwać, 
aby były, zdegradowany szef, mógł 
w łatwy sposób współpracować 
z ludźmi, którymi pierwotnie rzą-
dził. W kategoriach menadżerskich 
jest to sytuacja kuriozalna, chociaż 
oczywiście występująca. Mieliśmy 
przecież taką sytuację np. w na-
szym sejmiku wojewódzkim, gdzie 
marszałek Jacek Protas po ostatnich 
wyborach samorządowych stał się 
wicemarszałkiem, a marszałkiem 
został dotychczasowy wicemarsza-
łek Marek Brzezin. Przy czym ta 
sytuacja miała dotyczyć krótkiego 
okresu czasu, czyli do wyborów 
parlamentarnych.
W kategoriach zarządzania ludźmi 
taka roszada nie jest jednak sytu-
acją zdrową. Przy planowanej na 
styczeń rekonstrukcji rządu można 
przypuszczać, że Beaty Szydło 
w nim już nie będzie. „Partia” wy-
znaczy jej inny cel – po raz kolejny 
odwołuję się do Kazimierza Mar-
cinkiewicza, który później kandy-
dował na prezydenta Warszawy. 
Miała już swoje 5 minut, a teraz jej 
popularność może jej paradoksal-
nie tylko zaszkodzić.
-Nowym premierem został Ma-
teusz Morawiecki. Czy ta ro-
szada w Pana odczuciu cokol-
wiek zmieni?

Moim zdaniem absolutnie nie. Na-
dal twarzami tego rządu będą mi-
nistrowie: Ziobro, Macierewicz, 
Waszczykowski, Szyszko i Błasz-
czak. To przede wszystkich ich za-
chowania rzutują na odbiór rządu. 
Ta roszada może być wręcz zmianą 
na gorsze. Pozycja premiera Mo-
rawieckiego pod względem po-
litycznym jest bardzo słaba. Nie 
ma też za sobą tzw. zaplecza poli-
tycznego – ludzi, którzy stanęliby 
za nim murem. Jeżeli tylko straci 
sympatię swojego „promotora” Ja-
rosława Kaczyńskiego, to w zasa-
dzie przestanie politycznie istnieć. 
Nie wyobrażam sobie, żeby Mo-
rawiecki miał realny wpływ na in-
nych ministrów w tym „swoim” 
gabinecie. Pozycja np. ministra 
Ziobro jest niemal autonomiczna 
w tym rządzie. Wszelkie mocniej-
sze ruchy premiera mogą skoń-
czyć się rozpadem prawicy, a taką 
sytuację już przecież przerabiali-
śmy w 2007 roku. To by oznaczało 
przyśpieszone wybory, które wcale 
nie muszą być dla PiS-u sukcesem.
-Mateusz Morawiecki chce peł-
nić jednocześnie funkcje pre-

miera i ministra finansów i roz-
woju. To dobry pomysł? Czy da 
się te funkcje w ogóle połączyć?
Żartując, można by powiedzieć, 
że mamy najwyraźniej do czynie-
nia z człowiekiem-omnibusem. Do 
tej pory zajmował się trzema resor-
tami, a teraz będzie jeszcze kiero-
wał całym rządem. Doba ma tylko 
24 godziny i jakkolwiek by nie był 
pracowity, na dłuższą metę jest to 
po prostu niewykonalne. Przy ta-
kiej władzy, którą chce skupić 
w swoich rękach, wszelka na przy-
kład niedyspozycja zdrowotna 
oznacza paraliż dużej części rządu. 
Może się to skończyć tragicznie. 
Owszem, jest z wykształcenia eko-
nomistą i sfera gospodarki jest mu 
niewątpliwie najbliższa, ale teraz 
jest premierem całego rządu i pod-
legają mu wszystkie sfery działal-
ności państwa. Praktyka pokazuje, 
że to przekłada się chociażby na 
setki dokumentów, które należy 
przed podpisaniem przejrzeć.
-Jakby Pan zinterpretował słowa 
premiera, który po zaprzysięże-
niu powiedział, że jego rząd „bę-
dzie rządem optymizmu”?
Jeżeli premier z kamienną twarzą 
mówi o optymizmie, to jest nie-
wiarygodny. Z punktu widzenia 
mowy ciała silniejszy jest prze-
kaz niewerbalny. Nawet biorąc 
pod uwagę wyłącznie jego brak 
uśmiechu podczas wypowiada-
nia tych słów, można zinterpreto-
wać, że jest to raczej pusta dekla-
racja. Nieuśmiechający się premier 
nie natchnie narodu optymizmem. 
Zresztą większość rządu ma po-
nure twarze i rzadko się uśmiecha. 
Oczywiście są próby zaklinania tej 
rzeczywistości, ale to niestety jest 
za mało. Społeczeństwo jest w tej 
chwili zadowolone, że ma pienią-
dze, chociażby z 500+, ale ta dobra 
koniunktura musi się kiedyś skoń-
czyć. Nie trzeba być wielkim pro-
rokiem, żeby stwierdzić, że zmiana 
premiera odbije się negatywnie na 
poparciu partii przez społeczeń-
stwo. Dla przeciętnego wyborcy 
Prawa i Sprawiedliwości ta ro-
szada jest zupełnie niezrozumiała.
-Czy zmiany w rządzie będą 
miały jakiekolwiek znaczenia 
dla naszego województwa?

W każdej partii są różne frakcje – 
grupy, które spierają się w ramach 
tego samego ugrupowania. W PiS-
-ie też trwają walki frakcyjne. Jesz-
cze na początku 2015 roku można 
było to zauważyć chociażby przy 
obsadzie spółek skarbu państwa, 
w których różne frakcje starały 
się umieścić swoich ludzi. Teraz 
niewątpliwie najsilniejsza będzie 
frakcja Mateusza Morawieckiego, 
a benefitem poparcia dla niego 
będą stanowiska szczególnie w ad-
ministracji.
Nasz olsztyński PiS to też są przy-
najmniej dwie duże frakcje – jedna 
związana z posłanką Iwoną Arent, 
a druga związana z byłym już wi-
ceministrem Jerzym Szmitem. Po-
jawiają się też kolejni kandydaci 
na lidera, chociażby olsztyński 
radny Dariusz Rudnik, który czę-
sto zabiera głos w różnych spra-
wach. Krótka historia rządów 
PiS-u, chociażby dymisja Beaty 
Szydło, pokazuje, że nie ma ludzi 
niezastąpionych. Dotyczy to także 
tych najwierniejszych osób, ale nie 
z aktualnie dominującej frakcji.
-Zajmuje się Pan naukowo 
wszelkimi manipulacjami poli-
tycznymi. Mógłby Pan pokrótce 
przedstawić mechanizmy, któ-
rymi politycy posługują się na co 
dzień?
Polityka to jedna wielka manipu-
lacja. Nie da się tego w kilku zda-
niach streścić, bo to wielki obszar 
badań. Należy jednak podkreślić, że 
większość ugrupowań i polityków 
korzysta z porad agencji PR-owych 
i specjalistów od marketingu poli-
tycznego, czy kształtowania wize-
runku. Pewne efekty są zauważalne, 
chociażby sposób gestykulacji 
obecnego prezydenta, czy odcho-
dzącej premier wyraźnie pokazuje, 
że zostali nauczeni odpowiednich 
zachowań.
Polityka jest swego rodzaju te-
atrem, w którym aktorzy grają ści-
śle określone role. Wystarczy spoj-
rzeć np. na zachowania polityków 
podczas telewizji śniadaniowych, 
gdzie zażarcie się kłócą, a póź-
niej po wyjściu ze studia poklepują 
się wzajemnie po plecach i idą ra-
zem do baru. Większa część lu-
dzi nie zdaje sobie z tego sprawy, 

bo do poprawnej oceny potrzebna 
jest fachowa wiedza. Dają się więc 
uwieść pewnym słowom, gestom. 
Słynna broszka Beaty Szydło też 
była przecież wyróżniającym ele-
mentem wizerunkowym. W histo-
rii mieliśmy wiele takich przedmio-
tów. Winston Churchill miał swoje 
cygaro, a generał George Patton 
swój lakierowany hełm i colty.
Generalna zasada jest taka, że po-
litycy mówią to, co chcą usłyszeć 
ich wyborcy. Najbardziej dobit-
nym przykładem było przemówie-
nie Donalda Trumpa w Warszawie, 
które obfitowało w puste frazesy, 
lecz Polacy usłyszeli to, co chcieli 
usłyszeć. Przemówienie ame-
rykańskiego prezydenta zostało 
dobrze odebrane – i tu idealnie 
sprawdza się zasada, że nieważne 
co polityk mówi, ważniejsze jest 
to, jak jest odbierany.
-Czy przeciętny obywatel jest się 
w stanie w jakiś sposób obronić 
przed tymi manipulacjami?
Świadomość manipulacji w poli-
tyce mamy wszyscy. Wszyscy dys-
ponujemy też mechanizmem 
obronnym – chodzimy lub nie, 
głosować. Ta około 40% frekwen-
cja przy okazji różnego rodzaju 
wyborów dobitnie o tym świadczy.
Trzeba też pamiętać, że polityka 
w dużym stopniu typowego Ko-
walskiego nie interesuje. Kie-
dyś, jeszcze w latach 90., prze-
prowadzono w Olsztynie badania, 
w których pytano o lokalne wła-
dze. Tylko 10% badanych było 
w stanie poprawnie podać nazwi-
sko ówczesnego prezydenta mia-
sta. Przeciętny Kowalski nie wie 
do końca, kto jest prezydentem, 
premierem. Ta wiedza jest ludziom 
„do szczęścia” niepotrzebna. 
Szkoda na to czasu i nerwów. Póki 
polityka się nimi nie interesuje, to 
oni się nie interesują polityką. Mo-
bilizujemy się wyłącznie w sytu-
acjach skrajnych, kiedy wprowa-
dzane przez polityków zmiany 
w naszym życiu zaczynają nas 
„wnerwiać”. Wtedy idziemy gło-
sować „za zmianą” z nadzieją, że 
nowa władza będzie lepsza. Czy 
dokonany wybór był słuszny – to 
pokazują kolejne wybory…

Mateusz Kossakowski

Wojciech Szalkiewicz to doktor nauk politycznych obecnie wykładający 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 

Roszada na pozycji premiera 
nic tak naprawdę nie zmienia

Doktor Wojciech Szalkiewicz
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- Pierwszy raz udało nam się 
zorganizować miejską wigilię, 
a poprzedza ją Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Większość rze-
czy przygotowali po prostu lu-
dzie. Wolontariusze włożyli 
mnóstwo pracy, żeby tak pięknie 
to wszystko wyglądało. Wszyst-
kie szkoły przygotowały jasełka, 
wszystkie chóry z miasta śpie-
wają, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku wraz z Caritasem nalepił 
pierogi, Szpital Wojewódzki zro-
bił bigos, a szkoła ukraińska zro-
biła barszcz – powiedział Jacek 
Kostka, burmistrz Górowa Iła-
weckiego.
Burmistrz dodał również, że naj-
ważniejsze było to, że miesz-
kańcy mogli spędzić ze sobą 
czas- To jest coś, co wcale w Pol-
sce nie jest oczywiste. Jesteśmy 
krajem, w którym raczej sie-
dzimy osobno w domu, a mnie 
bardzo zależało na tym, żeby 
ludzi z domów wyciągnąć, po-
nieważ miasto, które jest spo-
łecznością jest niezwykle silne. 
Chciałbym życzyć wszystkim 
mieszkańcom, żeby ta jedność, 
która była podczas tej miejskiej 
wigilii trwała przez cały rok.

Warto powiedzieć, że Panie 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ulepiły aż… 4060 pierogów. Pie-
rogi ruskie, albo pieczone, ła-
zanki z kapustą, barszcz czy go-
rąca herbata wydawane były 
w specjalnie przygotowanych 
namiotach. Dla wszystkich wy-

starczyło wigilijnych po-
traw,a smakowały wybor-
nie. Największą atrakcją, 
zwłaszcza dla dzieci, była 
szopka, w której można 
było zobaczyć żywe 
zwierzęta. Szopka została 
ustawiona tuż przed wej-
ściem do Urzędu Miej-
skiego.
Święta Bożego Narodze-
nia nie mogą obejść się 

bez prezentów- Mamy 
dwa prezenty. Dzisiaj 
w godzinach poran-
nych miał miejsce od-
biór techniczny dwóch moderni-
zowanych dróg, są to ulice Armii 
Krajowej i Zwycięstwa, które zo-
stały oddane do użytku miesz-

kańcom Górowa i wszystkim, 
którzy będą przez miasto prze-
jeżdżać. Drugi prezent to nowa 
karetka, która będzie funkcjo-

nowała w Górowie Iławeckim 
w ramach Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne – powie-
dział Wojciech Prokocki, staro-

sta powiatu bartoszyc-
kiego.
Warto dodać, że karetka 
będzie zarządzana za po-
średnictwem Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego 
w Bartoszycach i systemu 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego Wojewody, 
który znajduje się w Olsz-
tynie. Powiat Bartoszycki 
na zakup karetki prze-

kazał 238 tysięcy zło-
tych, a Szpital w Bar-
toszycach, ze swoich 
własnych pieniędzy 

wydatkował kwotę 100 tysięcy 
złotych. 
Dobrą nowinę dla mieszkańców, 
przywiózł także wicemarszałek 

województwa warmińsko-ma-
zurskiego, Miron Sycz, który 
jest również mieszkańcem Gó-
rowa Iławeckiego. Otóż w 2018 
roku ogłoszony zostanie prze-
targ na ważne drogi wojewódz-
kie z Pieniężna do Górowa Iła-
weckiego, a także z Bartoszyc do 
Górowa Iławeckiego. 
Wicemarszałek, Miron Sycz 
wspomniał, że święta w Górowie 
trwają dłużej niż w innych mia-
stach- Od wielu lat w Górowie 
Iławeckim staramy się pielęgno-
wać wspólną kulturę. Ten dzień, 
jest potwierdzeniem tego, ponie-
waż razem przychodzimy przed 
ratusz, aby uroczyście przygo-
tować się do Świąt Bożego Na-
rodzenia. U nas te święta trwają 
nieco dłużej niż w innych czę-
ściach Polski. Zaczynamy 24 
grudnia, a kończymy 19 stycz-
nia na Jordan, podczas którego 
wspólnie święcimy wodę. Ta 
wielokulturowość sprawia, że 
poznajemy siebie wzajemnie, ale 
również życzymy sobie zdrowia 
i wzajemnego szacunku.
Trzeba przyznać, że mieszkańcy 
całej gminy Górowo Iławec-
kie bardzo licznie zgromadzili 

się pod Urzędem Miasta. Wśród 
mieszkańców słychać było 
głosy, że jest to niezwykle fajna 
inicjatywa, dzięki której wszy-
scy mogą się spotkać, złożyć so-
bie życzenia i przede wszystkim 
spędzić razem miło czas.

raf

W Górowie Iławeckim zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy, który połączony został z pierwszą w historii tego miasta miejską wigilią.

Mieszkańcy  Górowa Iławeckiego wspólnie 
przygotowywali się do świąt na miejskiej wigilii
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-Co powiedziałby pan o Góro-
wie, gdyby ktoś obcy zapytał, 
czy zna pan Górowo?
To najpiękniejsza miejscowość 
na mapie Warmii. Jest to naj-
mniejsze w Polsce miasteczko, 
które jest jednocześnie samo-
rządem. To trochę zobowiązuje, 
bo jak coś jest małe to niewiele 
trzeba, by stało się piękne. Jako 
samorząd, od lat staramy się, by 
mieszkańcy byli dumni ze swo-
jego małego, ale pięknego miej-
sca na ziemi. Jesteśmy najmniej-
szym obszarowo samorządem, 
mamy nieco ponad 333 ha po-
wierzchni. Mieszka tu około 
czterech tysięcy mieszkańców. 
Mamy prawie wszystko, z Ra-
tuszem, Urzędem Miasta i syste-
mem oświaty. Warto się pochwa-
lić, że jako jedyny, a na pewno 
jeden z nielicznych samorządów, 
przyjmujemy wszystkie dzieci 
do przedszkola. Przyjmujemy te 
z terenów gminy, bo trafiają one 
później do naszych miejskich 
szkół, więc jest to naturalne i roz-
sądne działanie. W tej chwili, 
w przedszkolu mamy ponad sto 
dwadzieścioro dzieci. W mie-
ście mamy też dwie, duże szkoły 
średnie. Paradoksalnie, reforma 
oświaty w Górowie wyszła faj-
nie, bo zamiast zwalniać - za-
trudniamy. Jesteśmy dzięki temu 
samowystarczalni.
-Czy w tak małym samo-
rządzie trudno jest zapew-
nić mieszkańcom pomoc spo-
łeczną?
Nie jest łatwo. Staramy się i da-
jemy tyle ile mamy, ale ludzie za-
wsze chcieliby więcej. Z jednej 
strony, jest bardzo kierunkowa 
pomoc z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Bardzo czę-
sto przywozimy ogromne trans-
porty żywności, którą wydajemy. 
Jest to kilkanaście ton żywno-
ści na kwartał, pojawiła się też 
przed świętami. Myślę, że nie ma 
tu mieszkańców głodnych, ani 
takich, którzy nie mają się w co 
ubrać i czym ogrzać mieszkań. 
Dostarczamy im na opał drewno 
miejskie, które wycinamy na 
wniosek MOPSu. W mieście 
mamy też nowoczesną i ekolo-
giczną ciepłownię na zrąbki. Od 
ośmiu lat nie było podwyżki cen 
ciepła, a mieszkańcy przyłączani 
są za darmo. W lutym przystą-
pimy do programu wymiany sta-
rych pieców węglowych. Jako 
miasto przekażemy wkład wła-
sny, a mieszkańcom pomożemy 
w uzyskaniu dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Za małe pieniądze, 
będzie można wymienić sobie 
piec na nowy. 
-Jesteście też rzadko spoty-
kanym miejscem, jeśli chodzi 
o kulturę. Mieszkają tu przed-
stawiciele mniejszości ukra-
ińskiej. Jak wygląda w tej sy-
tuacji zapewnianie potrzeb 
kulturalnych mieszkańcom? 
Nasz Dom Kultury działa bar-
dzo sprawnie, a nasze Dni Gó-

rowa stały się już marką samą 
w sobie. W sporej części naszego 
województwa można oglądać 
ich transmisję na żywo. Ośrodek 
kultury organizuje wiele popołu-
dniowych zajęć dla młodzieży. 
„Dzieckiem” tej kadencji jest 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
w którym w tej chwili mamy stu 

słuchaczy. Panie z uniwersytetu, 
ulepiły 4060 pierogów na wigilię 
miejską. Myślę, że jako miasto 
wielokulturowe, możemy stano-
wić wzór. Współpracujemy na 
wielu poziomach. Szkoła ukra-
ińska brała udział w naszej re-
formie oświaty, a w marszu na 
11 listopada brała udział także 
żółto-niebieska flaga Ukrainy, bo 
oni także są obywatelami Rzecz-
pospolitej. 
-Górowo się rozwija, jest człon-
kiem sieci miast Cittaslow. Czy 
korzystacie z funduszy unij-
nych? 
Górowo Iławeckie pracuje nad 
czterema projektami. Jeden jest 
już na etapie przetargu, który wy-
łoni wykonawcę. Jest to rewitali-
zacja rzeki Młynówki. Powsta-
nie tam deptak, który połączy 
wszystkie, dotychczas powstałe 
ścieżki spacerowe i rowerowe 
w mieście. Będziemy dzięki 
temu mieli kompleksową komu-
nikację rowerową na terenie mia-
sta, która przetrwa lata. Są także 
parkingi dla samochodów i ro-

werów. Druga inwestycja, która 
jest obecnie w trakcie oceny 
przez Urząd Marszałkowski, to 
budowa parku sensorycznego 
wokół Stawu Garncarskiego. 
Jest to efekt wypracowanej 
w naszym samorządzie w 2011 
roku koncepcji, zakładającej po-
wstanie systemu ścieżek rowero-

wych, które oplotą całe miasto. 
Wtedy wydawało się to niemoż-
liwe, ale jeśli człowiek nie ma 
wizji z rozmachem, to nigdy ich 
nie zrealizuje. W 2014 roku, oka-
zało się, że zostaną nam pienią-
dze z budowy stadionu, więc 
zrobiliśmy ogromną inwestycję, 
która zagospodarowała teren po 
dawnym i wokół odbudowanego 
już zbiornika wodnego przy 
osiedlu Bema. Wielka inwesty-
cja z potężnymi mostami, która 
zostanie już na zawsze. Później 
okazało się, że możemy wziąć 
pieniądze z programu rewitaliza-
cji miast Cittaslow. Wpisana zo-
stała ścieżka rowerowa wzdłuż 
rzeki Młynówki i zagospoda-
rowanie Stawu Garncarskiego. 
Gdy wszystkie inwestycje będą 
dokończone, całe miasto będzie 
można praktycznie objechać ro-
werem. 
-Jak średnio wygląda budżet 
Górowa?
Nie licząc wszystkich dota-
cji pozyskanych z zewnątrz, to 
w zależności od roku, będzie on 

sięgał około 17 milionów. To na-
prawdę mały budżet, ale udało 
nam się go poukładać i osiągnąć 
pewien poziom. Nasza lokata 
w banku stale rośnie i wynosi 
prawie 10% budżetu. Musimy 
to zainwestować. Ludzie potrze-
bują dróg, chodników. Nie na 
wszystko uda się pozyskać do-

tacje unijne. W tym roku wy-
konaliśmy za własne pieniądze 
kilka inwestycji, oświetlenia i re-
monty chodników. W przyszłym 
roku planujemy remont dwóch 
dróg, ul. 1 Maja i ul. Nowowiej-
skiego. W tej kadencji udało nam 
się dość planowo przeprowadzić 
remont prawie połowy dróg as-
faltowych w mieście, około 2,5 
km nawierzchni. Zostały zakoń-
czone remonty ul. Kościuszki 
i ul. Olsztyńskiej. W tej chwili, 
doszła częściowo wyremonto-
wana ul. Armii Krajowej i ul. 
Zwycięstwa. Nie zrobilibyśmy 
tego wszystkiego sami. Sta-
wiamy na współpracę, zarówno 
w ramach Stowarzyszenia Pol-
skie Miasta Cittaslow, jak i tę 
z województwem i powiatem. 
Remonty są nie tylko zasługą 
miasta, ale i dobrej, pozytyw-
nej postawy władz powiatowych 
względem Górowa Iławec-
kiego. Dziś stan finansowy mia-
sta jest bardzo stabilny, wystar-
czający na bieżącą działalność 
i inwestycje, na które co roku 

wygospodarowujemy kilkaset 
tysięcy złotych. Wydatków cią-
gle przybywa. Sam sport pochła-
nia w mieście 100-200 tysięcy 
złotych. Składa się na to utrzy-
manie obiektów, pensje trener-
skie, dowożenie sportowców na 
zawody i fundowanie pucharów. 
Rolą samorządu jest też dbanie, 
by mieszkańcy dobrze spędzali 
wolny czas i nie warto żałować 
na to pieniędzy. I są efekty, nasi 
sportowcy są już marką. Kolej-
nym projektem w ramach re-
witalizacji będzie m.in. remont 
elewacji ratusza, adaptacja ratu-
szowych piwnic i otoczenia na-
szego placu, by służyły ludziom 

i nie były tylko wielkim parkin-
giem. Planujemy także remont 
Ośrodka Kultury. 
-Czy Górowo jest otwarte na 
turystykę?
Oczywiście, że tak. Odkry-
ciem dla nas wszystkich była 
ścieżka rowerowa Green Velo, 
która dzięki staraniom naszego 
urzędu, nie ominęła naszego 
miasta. Ładnie wcina się ona 
w miasto, zbliżając do naszych 
dwóch muzeów. Jedno z nich to 
Muzeum Gazownictwa, a dru-
gie to Muzeum Dreyse, posia-
dające muzealia wojskowo – hi-
storyczne, znalezione na terenie 
Górowa i Okolic, od czasów pre-
historycznych po współczesne. 
Dzięki Green Velo przybywa tu-
rystów. W przyszłym roku, pla-
nujemy bardzo konkretne działa-
nia związane z wydawnictwami, 
bliższą współpracą z samorzą-
dami i dalsze przyciąganie tury-
stów. 
-Jak wygląda kwestia pozyski-
wania funduszy na tzw. mięk-
kie działania, jak zdobywanie 

przez mieszkańców nowych 
kompetencji i umiejętności?
Bardzo ważną rzeczą jest ucze-
nie się, dlatego nasz samorząd 
uczestniczy w dwóch projek-
tach, które doposażają samorząd 
i pozwalają nabyć nowe kom-
petencje. Są to programy zwią-
zane z Ministerstwem Admini-
stracji i Cyfryzacji, ale również 
te, związane z administracją 
w naszym warmińsko-mazur-
skim RPO. Górowo uczestni-
czy w dwóch takich projektach 
z innymi samorządami. Obydwa 
projekty opiewają na kilka mi-
lionów złotych, z czego kilkaset 
tysięcy przypada bezpośrednio 
Górowu Iławeckiemu. Inwestu-
jemy też w młodzież. Zrealizo-
wane zostały już duże programy, 
aplikujemy o kolejne środki 
w szkole podstawowej i gimna-
zjum, gdy jeszcze były to osobne 
placówki. Ogromny program był 
realizowany w przedszkolu miej-
skim. Kupowaliśmy wyposa-
żenie, niedługo będziemy mieli 
tablicę interaktywną w szkole 
podstawowej. Bardzo aktywizu-
jemy nasze stowarzyszenie, żeby 
aplikowało o środki, bo tak na-
prawdę realizują zadania, które 
my musielibyśmy zrobić, a dofi-
nansowania dla stowarzyszeń są 
wyższe. Inne są problemy w bo-
gatych i biednych gminach wiej-
sko-miejskich w województwie. 
Wiem dokładnie co dzieje się 
w Górowie, dlatego staram się 
skutecznie działać na rzecz tego 
małego samorządu. 
-Jakim miastem będzie Gó-
rowo za 5, 10 lat?
Myślę, że za pięć lat będziemy 
mogli świecić przykładem, jako 
miasto ludzi zaangażowanych 
społecznie, lubiących swoje 
miejsce na ziemi. To już widać. 
Wiele było w naszym mieście 
wydarzeń, które pokazały, że 
wystarczy ludziom stworzyć wa-
runki, by chcieli się integrować. 
Wystarczy chcieć coś zrobić, na-
wet za niewielkie pieniądze, jak 
np. zorganizować wigilię miej-
ską. Idea rewitalizacji społecznej 
zakłada dawanie ludziom ładnej 
przestrzeni, by odnowić w nich 
ducha obywatelskiego. 
-Co sądzi pan o kwestii ograni-
czenia kadencji samorządow-
com? 
Proponowana teraz zmiana, nie 
dotyka obecnie piastujących 
funkcje bezpośrednio. Zaczy-
namy z czystym kontem, czyli 
liczą nam się dwie kadencje od 
nowa. Myślę, że to nie jest dobra 
zmiana. W przypadku drugiej 
kadencji nie ma tej werwy, a po-
dejmowanie niektórych decyzji 
wymaga ryzyka, czasem bardzo 
osobistego. Realizacja niektó-
rych projektów potrafi przyspo-
rzyć kłopotów. Nie wiem, czy 
moi zaczynający karierę młodsi 
koledzy, podejmą się dużych 
projektów. Właśnie dlatego, że 
nie będą pracowali na swój wi-
zerunek przez wiele lat. Jeśli 
nie ma szans na dobiegnięcie do 
mety, po co zaczynać? Obawiam 
się jednak, że mieszkańcom 
może się to podobać. Jest w lu-
dziach potrzeba zmian. Trudno 
jest mieć motywację do walki 
w wyborach, jeśli ma się szansę 
tylko na dwie kadencje. 

Dariusz Gołębiowski

Górowo Iławeckie to jeden z najmniejszych samorządów w naszym regionie. - Mieszkańcy są zadowoleni ze swo-
jego miejsca na ziemi - opowiada w rozmowie z nami Jacek Kostka, burmistrz Górowa, ale też jego mieszkaniec, 
który stara się, żeby sąsiedzi jeszcze bardziej uwierzyli w to, że Górowo to jest ich miejsce na ziemi.

Po pierwsze Górowo

Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego
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POWIAT OLSZTYŃSKI/POWIAT MRĄGOWSKI

KRÓTKO
Olsztyn: 20 grudnia seanse 
w Planetarium będą odby-
wały się w godz. 15:00 – 
17:00. Bilety od 15 PLN.

Olsztyn: Zwiedzanie pra-
cowni astronomicznych Ob-
serwatorium Astronomicz-
nego w Olsztynie odbędzie 
się 21 grudnia o godz. 09:00. 
Bilety od 9 PLN. 

Olsztyn: 21 grudnia o godz. 
19:00 w Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych od-
będzie się projekcja filmu 
“Personal Shopper”. Wstęp 
wolny.

Olsztyn: Już niedługo, bo 22 
grudnia o godz. 19:00 w Fil-
harmonii Warmińsko-Mazur-
skiej im. Feliksa Nowowiej-
skiego odbędzie się Koncert 
Świąteczny. Wystąpią Joanna 
Woś oraz Stanisław Sojka.

Olsztyn: December Party 
2017 – Ewa zmienia ludzi 
(koncert charytatywny), od-
będzie się 23 grudnia o godz. 
19:00 w Klubie Nowy Ander-
grant.

Olsztyn: 27 grudnia o godz. 
19:15 w Teatrze im. Stefana 
Jaracza odbędzie się spektakl 
pt. “Tango”.

Olsztyn: Koncert Braci So-
prano odbędzie się 28 grudnia 
o godz. 21:00 w Pubie Sar-
mata. Wstęp wolny.

Dywity: Zapraszamy ser-
decznie na wieczór kolęd 
z Zespołem Wokalnym Can-
temus, który odbędzie się 
w środę 20 grudnia o godz. 
18.30 w Gok Dywity.

Dobre Miasto: Koncert 
w wykonaniu uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
1 st. pt. Kolędo Graj odbę-
dzie się 21 grudnia w Salonie 
Artystycznym CKB o godz. 
18:00. Wstęp wolny.

Lidzbark Warmiński: Już 9 
stycznia 2018 r. o godz. 13:00 
odbędzie się przegląd ko-
lęd i pastorałek. Wydarzenie 
odbędzie się w Lidzbarskim 
Domu Kultury. Wstęp wolny.

Mrągowo: Centrum Kultury 
i Turystyki w Mrągowie za-
prasza 31 grudnia na ostatnie 
spotkanie w tym roku. Start 
od 23:00 przy dźwiękach 
znanych przebojów. Wstęp 
wolny.

Mrągowo: 5 stycznia o godz. 
18:00 w Centrum Kultury 
i Turystyki w Mrągowie od-
będzie się koncert kolęd, 
w którym wystąpi Enej. Bi-
lety od 60 PLN.

Ostróda: Dnia 22.12.2017 
r. o godz. 19.00 w Centrum 
Kultury w Ostródzie od-
będzie się koncert kolęd 
w wykonaniu Orkiestry Miej-
skiej pod dyrekcją Sławo-
mira Oleczka oraz solistów. 

Ostróda: 6 stycznia o godz. 
18:00 w Willa Port odbędzie 
się Koncert Noworoczny. Bi-
lety od 45 PLN/os.

Wyb.(K)

Ostatnia sesja w roku rozpoczęła 
się uroczystym akcentem. Staro-
sta olsztyński wraz z przewodni-
czącym Rady Powiatu wręczyli 
statuetkę "Przyjaciela Warmii" 
Joannie Posoch, założycielce 
Lawendowego Pola w Nowym 
Kawkowie. Następnie panie z ze-
społu Pokolenia z Biesala wyko-
nały krótki program artystyczny 
składający się z tradycyjnych ko-
lęd i pieśni ludowych.
Najważniejszym punktem obrad 
było przyjęcie budżetu na 2018 
rok. Wcześniej została uchwalona 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Powiatu Olsztyńskiego na lata 
2018-2034. 
Nie obyło się bez dyskusji. Za-
strzeżenie kilku radnych budził 
punkt zakładający finansowanie 
ze środków Powiatu modernizacji 
Szpitala Powiatowego im. Jana 
Mikulicza w Biskupcu. Ostatecz-
nie większością głosów uchwała 

została przegłosowana. Podob-
nie jak budżet. Tu za przyję-
ciem uchwały głosowało 18 rad-
nych, przy 1 głosie sprzeciwu i 1 
wstrzymującym się.
Dochody budżetu Powiatu kształ-
tują się w wysokości 140 mln zł. 
Wydatki mają wynieść 150 mln 
zł, przy czym na inwestycje radni 
przeznaczyli aż 48,5 mln zł. To 
o połowę więcej niż w roku bie-
żącym. - Planując budżet stara-

liśmy się jak najwięcej środków 
wygospodarować na moderni-
zację dróg powiatowych. Na ten 
cel przeznaczamy 65% wydat-
ków majątkowych, co stanowi 

kwotę 31,7 mln zł - mówi sta-
rosta Małgorzata Chyziak. - Na 
drugiej pozycji pod względem 
ilości środków są zadania zwią-
zane z pomocą społeczną i ro-
dziną, czyli te realizowane przez 
domy pomocy społecznej, domy 
dla dzieci, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie itp. Tu trafi 42 
% wydatków bieżących, czyli 43 
mln zł. Z kolei na oświatę mamy 
30,7 mln zł - wylicza starosta.

Wśród największych zadań in-
westycyjnych znalazły się m.in. 
przebudowa dróg w ramach Na-
rodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych (Pio-
traszewo i Węgój), Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Kruzy, Dworzec) oraz Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych (Jonkowo, Klebark Wielki 
do DK 16), a także projekt "e-
-mapa 2", budowa hali sportowej 
w Biskupcu, utworzenie Regio-
nalnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 
i rozbudowa bloku operacyj-
nego, centralnej sterylizatorni 
i oddziału anestezjologii i inten-
sywnej terapii w szpitalu powia-
towym w Biskupcu. 
Deficyt w budżecie został prze-
widziany na 10,6 mln zł, ma on 
zostać pokryty z kredytu. Regio-

nalna Izba Obrachunkowa po-
zytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały budżetowej, oceniając 
go m.in. pod względem zgodno-
ści z prawem. - Dochowano sta-
ranności 
w planowaniu dochodów. Bu-
dżet zakłada zachowanie płyn-
ności w oparciu o zaliczkowanie 
z budżetu unijnego - czytał prze-
wodniczący Jerzy Laskowski.
Starosta olsztyński podzięko-
wała radnym za przyjęcie za-
planowanego przez Zarząd bu-
dżetu Powiatu na 2018 rok. - To 
dobrze, że dyskutujemy i mamy 
różne zdania. Ważne jest jed-
nak, żebyśmy myśląc o dobru 
powiatu spotykali się gdzieś po-
środku i wspólnie ustalali priory-
tety - podsumowała głosowanie 
Małgorzata Chyziak.

mbm

Rekordowo wysoki, bo sięgający 150 mln zł po stro-
nie wydatków budżet Powiatu Olsztyńskiego uchwalili 
radni podczas przedświątecznej Sesji Rady Powiatu w 
Olsztynie. Pula środków przeznaczonych na inwestycje 
jest prawie o połowę większa niż w 2017 roku.

Radni uchwalili budżet 
Powiatu na 2018 rok

Za sprawą pozyskanych środków 
polepszy się przede wszystkim los 
pacjentów ze szpitalnego oddziału 
ratunkowego. Prawie 200 tysięcy 
złotych ma zostać przeznaczone 
na zakup nowego sprzętu, w tym: 
defibrylatora z wyposażeniem, 2 
zestawów do trudnej intubacji dla 
ratownictwa medycznego, apa-
ratu EKG, stołu zabiegowego, 

zestawu do trudnej intubacji dla 
dzieci i dorosłych, wózka trans-
portowego, wózka inwalidzkiego, 
wagi dla pacjentów, a także łóżka-
-wanny. -Dziękujemy Panu woje-
wodzie za kolejne wsparcie finan-
sowe dla naszego powiatu. Jest to 
rzecz niebagatelna, tym bardziej, 
że głównym naszym głównym 
celem jest redukcja zadłużenia, 

a także pozyskiwanie środków fi-
nansowych ze źródeł zewnętrz-
nych  –powiedział Starosta Mrą-
gowski, Antoni Karaś. 
Przypomnijmy przy okazji, że 2 
miesiące temu szpital w Mrągo-
wie przeszedł pozytywną ocenę 
spełnienia standardów akredyta-
cyjnych Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia. Na 
1000 istniejących szpitali w Pol-
sce akredytację posiada jedynie 
koło 200 placówek. Najcenniej-
szym elementem akredytacji jest 
to, iż Szpital ma możliwość dodat-
kowej samooceny poprzez porów-
nanie z wzorcami dobrej praktyki 

postępowania medycznego, jak 
również określenie słabych stron, 
co w rezultacie daje możliwość 
ciągłego doskonalenia Systemu 
Jakości poprzez minimalizację za-
grożeń dla pacjenta. Certyfikat ja-
kości dowodzi, że Szpital dokłada 

wszelkiej staranności, aby opieka 
dostarczana pacjentowi była naj-
wyższej jakości, a pacjent czuł się 
bezpiecznie – powiedziała Bry-
gida Schlueter-Górska, Prezes 
Zarządu. 

mat

Krajobraz kulturowy to we-
dług definicji przestrzeń interak-
cji między ludźmi a ich natural-
nym środowiskiem życia. Obok 
walorów przyrodniczych można 
w nim odnaleźć ślady cywiliza-
cyjnych przemian i dziejów ko-
lejnych pokoleń mieszkańców 
regionu. Dla naszego stowarzy-
szenia to ważna misja. Otaczający 
nas krajobraz to idealne miejsce 
do tworzenia inicjatyw społecz-
nych i edukacyjnych. Krajobraz 
może w różny sposób inicjo-
wać społeczność. Tego rodzaju 
działań nie brakuje także w po-
wiecie mrągowskim, stąd nasza 
inicjatywa stworzenia takiego 
spotkania – powiedziała Korne-

lia Kurowska, Prezes Fundacji 
Borussia. 
Spotkanie, które było adreso-

wane do samorządów, szkół, pla-
cówek edukacyjnych, organizacji 
pozarządowych, partnerów lo-

kalnych oraz młodzieży, zostało 
podzielone na dwie zasadnicze 
części. W otwartej formule de-
baty z udziałem ekspertów i prak-
tyków starano się przybliżyć idee 
ochrony krajobrazu, a także za-
stanawiano się, jak utrzymywać 
ważne cechy krajobrazu i har-
monizować zmiany, które wyni-
kają z procesów społecznych, go-
spodarczych i środowiskowych. 
W drugiej części, dyskusji pane-
lowej, podsumowano dotychcza-
sowe działania i przedstawiono 
dobre praktyki w tym zakresie, 
realizowane w Powiecie Mrą-
gowskim. 
-Większość mrągowskich szkół 
prowadzi różnego rodzaju dzia-
łania na rzecz ochrony krajobrazu 
kulturowego. Młodzież chętnie 
wspomaga, a także sama tworzy 
własne inicjatywy. Dobry przy-

kład można odnaleźć również 
w lokalnych instytutach i urzę-
dach. Nasza specjalistka do spraw 
pozyskiwania środków zewnętrz-
nych, Adriana Rokosz, swoimi 
działaniami doprowadziła do re-
nowacji lokalnych kościołów. Te 
przykłady można by mnożyć za 
sprawą działań pojedynczych lu-
dzi oraz stowarzyszeń – powie-
działa Wicestarosta Mrągow-
ski, Magdalena Lewkowicz. 
W części praktycznej seminarium 
odbyły się warsztaty dla uczniów 
mrągowskich szkół pt.: „czyta-
nie krajobrazu – lokalny i prak-
tyczny wymiar ochrony krajo-
brazu”. Debacie towarzyszyły 
również specjalnie przygotowana 
wystawa oraz stoiska tematyczne. 
Organizatorami wydarzenia była 
Fundacja Borussia przy współ-
pracy ze Starostwem Mrągow-
skim, a także Zespołem Szkół nr 
2 w Mrągowie.

mat

Na mocy umów podpisanych z Wojewodą Warmińsko-Ma-
zurskim Arturem Chojeckim do budżetu Powiatu Mrągow-
skiego trafiło dodatkowe 198 tysięcy złotych, które mają 
zostać przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 
mrągowskiego szpitala im. Michała Kajki.

Dodatkowe środki na wyposażenie 
mrągowskiego szpitala

We wtorek 5 grudnia w auli Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie odbyło się seminarium z cyklu 
„Akademia Borussi”. Spotkanie zostało poświęcone tematowi: „krajobrazu kulturowego 
jako przestrzeni do działań na rzecz rozwoju społecznego”.

Debata na temat krajobrazu kulturowego 

Od lewej: Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński,Joanna Posoch,Lawendowe Pole,Jerzy 
Laskowski,Przewodniczacy Rady Powiatu w Olsztynie

 Zespól Pokolenia z Biesala zaprezentował się w minikoncercie z kolędami 

Mrągowski Szpital im. Michała Kajki

Uczestnicy spotkania
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W sercu Manhattanu odpoczywa 
wielu Amerykanów. To miejsce 
jest jednym z najbardziej ikonicz-
nych parków na świecie, każdy 
zna Central Park. Otwarty dla 
mieszkańców w 1857 roku łączy 
i integruje kolejne pokolenia. Taki 
sam cel postawiły sobie władze 
Lidzbarka Warmińskiego. Mogły 
go zrealizować dzięki Ponadlo-
kalnemu Programowi Rewitaliza-
cji Miast Cittaslow podpisanemu 
30 października 2015 roku przez 
Stowarzyszenie Polskie Miasta 
Cittaslow i Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Bu-
dżet programu przekracza 51 mi-
lionów euro, w tym 44,7 miliona 
euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 6,4 
miliona euro z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
Celem Programu jest skoordyno-
wana i kompleksowa rewitaliza-
cja miast wchodzących w skład 
sieci tak, aby zachowując swój 
unikalnych charakter i walory, 
mogły jednocześnie oferować 
mieszkańcom lepsze warunki ży-
cia. Planowane na najbliższe lata 
działania doprowadzą m.in. do: 
przywrócenia funkcji społecz-
nych, gospodarczych i kultural-
nych zdegradowanych obszarów 

miejskich, adaptacji istniejącej 
zabudowy i odnowy zabytków, 
a także przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu oraz aktywi-
zacji społeczno-zawodowej osób 
bezrobotnych.
- W grudniu 2016 roku pod-
pisaliśmy umowę z Urzędem 
Marszałkowskim odnośnie do-
finansowania w ramach pro-
jektu Ponadlokalnego Programu 
Rewitalizacji Miast Cittaslow. 
Wiosną tego roku ruszyliśmy 

z pracami. Pomimo bardzo trud-
nych warunków atmosferycznych 
realizacja tego projektu nastąpiła. 
Jeszcze w trakcie realizacji, po-

jawiły się nowe możliwości do-
finansowania, więc zaprojekto-
waliśmy i wykonaliśmy już część 
inwestycji związanych z budową 
zadaszenia nad widownią plene-
rową, a także z budową muszli 
koncertowej. Dzięki temu oferta 
artystyczna miasta wzbogaci się 
o nowe inicjatywy- powiedział Ja-
cek Wiśniowski, burmistrz Lidz-
barka Warmińskiego.
W Lidzbarku Warmińskim w ra-
mach projektu powstał Bulwar łą-
czący dwa mosty nad rzeką Łyną 
(pełny tytuł projektu brzmi „Zago-
spodarowanie brzegów Łyny do 
mostu na ul. Olsztyńskiej do mo-
stu na ul. Kopernika”). Oprócz 

samego Bulwaru zadbano także 
o wzmocnienie brzegów rzeki 
i zachowanie bioróżnorodności, co 
w obecnych czasach jest jednym 

z ważniejszych aspektów. Wcze-
śniej zapominanie i niewykorzy-
stane miejsce, teraz odnowione 
nabrało charakteru wypoczynko-
wego i łączącego pokolenia. Nie-

odzownie pomagają w tym roz-
mieszczone na całym obszarze 
ścieżki piesze i rowerowe, plac 
zabaw, fontanna i siłownia ze-
wnętrzna.
Tablice informacyjne oraz trzy fi-
gury postaci związanych z Lidz-
barkiem (biskupa Ignacego Kra-
sickiego, Mikołaja Kopernika 
i Napoleona Bonaparte) zachęcają 
do samodzielnego odkrywania hi-
storii miasta. Ważnym elementem 
projektu jest scena wraz z widow-
nią umożliwiająca organizację ma-
łych koncertów wpisujących się 
w ideę integracji społecznej.

Cały projekt został wykonany 
przez firmę „Technomel” wraz 
z podwykonawcami robót spe-
cjalistycznych. Dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury 2014-
2020, z którego finansowany jest 
Ponadlokalny Program Rewita-
lizacji Miast Cittaslow, wynio-

sło 4 942 096 zł, a całkowita war-
tość robót wynosi 5 958 700 zł.
Jacek Kostka, burmistrz Gó-
rowa Iławeckiego, Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Polskie 
Miasta Cittaslow, jest przeko-
nany, że warto było czekać na unij-
nie fundusze, które pomogą rów-
nież poprawić wygląd innych 
warmińskich miasteczek- Podczas 
posiedzenia walnego stowarzysze-
nia wprowadziliśmy do Ponadlo-
kalnego Programu Rewitalizacji, 
kolejnych pięć miast. Myślę, ze to 
nie tylko miasta, ale również nowe 
pieniądze powinny się pojawiać 

w ramach naszego programu, po-
nieważ jesteśmy ewenementem na 
skalę europejską. Zwykle mówi 
się o wielkich samorządach, a tu 
zupełnie małe samorządy z War-
mii i Mazur walczą o unijne pie-
niądze. 
Warto wspomnieć, że również Do-
bre Miasto rozpoczęło już reali-

zację projektu z ponadlokalnego 
programu rewitalizacji miast Cit-
taslow- Nasza inwestycja będzie 
bardziej liniowa, chociaż też z ele-
mentami takimi, jak park i fon-
tanna i mam nadzieje, że uda nam 
dorównać temu, co dzisiaj tu wi-
dzimy. Należy po prostu pogra-
tulować, ponieważ zrobiono tu 
naprawdę piękne rzeczy – dodał 
Stanisław Trzaskowski, bur-
mistrz Dobrego Miasta.
Na wszystkie projekty w miastach 
sieci Cittaslow w naszym regionie 
przyznano 200 milionów złotych.
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Przyszłoroczny budżet jest histo-
ryczny dla gminy, ponieważ jest 
najwyższy zarówno po stronie do-
chodów jak i wydatków. Główny 
udział w dochodach gminy będą 
stanowić dochody majątkowe 
(26 %), następnie dotacje celowe 
(20%), subwencje z budżetu pań-
stwa (19 %), wpływy z podat-
ków i opłat (13 %), udziału gminy 
w podatku dochodowym ( 14 %) 
i pozostałe dochody (8%). Do-
chody mają się zamknąć w kwo-
cie 80.277.909 zł. Największe 
wydatki przewidziano na oświatę 
i wychowanie (25%), politykę 
prorodzinną (17%), transport 
i łączność (16%). Kolejne pozy-
cje w wydatkach gminy to go-
spodarka mieszkaniowa (10%), 
administracja publiczna (7%), 
kultura fizyczna (6%), pomoc 
społeczna (6%), gospodarka ko-
munalna i ochrona środowiska 
(4%), kultura (3 %), bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona p. po-
żarowa (2%), turystyka (2%), po-
zostałe (2%), rolnictwo (0,04 %). 
Wydatki zaplanowano na kwotę 
92.652.697 zł. 
Przed głosowaniem projekt bu-
dżetu uzyskał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. Anna Salmanowicz, skarb-
nik Gminy Dobre Miasto uważa, 
że skala zadłużenia budżetu nie 

jest drastycznie wysoka- Posia-
damy opinię RIO także w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
i możliwości sfinansowania de-
ficytu budżetowego. Wskaźniki, 
które określają zadłużenie gminy 
są jak najbardziej poprawne. Hi-
storyczna wysokość budżetu za-
leży zarówno od dochodów jak 
i wydatków majątkowych. Gmina 
realizuje podjęte wcześniej inwe-
stycje i wprowadza do budżetu 
nowe. Zwiększone wydatki wy-
nikają właśnie z tych inwestycji, 
niewiele wzrastają natomiast wy-
datki bieżące.
Bardzo dobrze ocenia budżet 
Gminy Dobre Miasto na 2018 rok 
wiceburmistrz Beata Harań - 
Nasz budżet na 2018 rok będzie 
trudny do wykonania dla urzędni-
ków, którzy będą za niego odpo-
wiedzialni, jednak po jego reali-
zacji mieszkańcy na pewno będą 
zadowoleni, gdyż wykonane in-
westycje przyczynią się do po-
prawy jakości ich życia. Kumu-
lacja zadań inwestycyjnych nie 
wynika z chęci popisania się przed 
mieszkańcami w roku wybor-
czym. Terminy ich realizacji są 
narzucone przez instytucje, które 
dofinansowują nasze projekty. 
To prawda, że zaciągamy kredyt 
i zadłużamy gminę, ale w bez-
pieczny sposób. Planowane in-

westycje mają na celu uporząd-
kowanie przestrzeni publicznej, 
głównie w centrum miasta. Re-
mont przychodni i zamontowa-
nie windy z pewnością ułatwią 
pacjentom korzystanie z usług 
medycznych. Wyremontowanie 
budynku OTL-u czy starej stajni 
spowoduje, że będzie przybędzie 
miejsce spotkań dla młodzieży 
i osób starszych, będzie tam dzia-
łać spółdzielnia socjalna. Nad 
Łyną powstaną bulwary i ścieżki. 
Będzie tam można pospacerować 
i odpocząć przy fontannie solan-
kowej. Nie mogę powiedzieć, że 
się nie boimy wyzwań, przed któ-
rymi stajemy. Nie wszystko za-
leży od naszej pracy. Będziemy 
współpracować z wieloma wyko-
nawcami, mogą wystąpić nieko-
rzystne warunki pogodowe i po-
krzyżować nasze plany. Niemniej 
myślimy pozytywnie. Na razie 
pogoda nam sprzyja. Do tej pory 
mieliśmy w grudniu plusowe tem-
peratury i wszystkie ziemne in-
westycje mogły być prowadzone. 
Mury przedszkola rosną i jeste-
śmy pewni, że zostanie oddane do 
użytku z oddziałem żłobkowym 1 
września 2018 roku.
Podobnie pozytywną ocenę na te-
mat przyszłorocznego budżetu 
wyraził radny Ryszard Łańko 
-Ten budżet będzie służył miesz-

kańcom naszej gminy. Jest to bu-
dżet rozwojowy. Są w nim za-
warte prawie wszystkie zadania, 
o których była mowa w bieżącej 
kadencji rady. Jeżeli zostanie wy-
konane wszystko to , co zaplano-
wano, Dobre Miasto bardzo dużo 
zyska na atrakcyjności. W budże-
cie znalazła się budowa stadionu 

miejskiego, czego nam od dawna 
brakowało. Mieszkańcom Do-
brego Miasta należy się porządny 
obiekt. Miastu służyć też będą pro-
jekty, realizowane w ramach citta 
slow. Zyskają także mieszkańcy 
wsi. W Urbanowie powstanie or-
lik. Najważniejszą jednak inwe-
stycją, na którą od dawna czekali 
mieszkańcy Urbanowa i Piotra-
szewa jest budowa drogi wiodą-
cej od Praslit przez Piotraszewo 
do granicy Dobrego Miasta przy 
drodze Lidzbark Warmiński-Lu-

bomino. Dobrej klasy droga, która 
połączy nas z Dobrym Miastem, 
pozwoli na szybszy rozwój tych 
miejscowości. Ważne jest też to, że 
nowy budżet nie będzie nadmiernie 
zadłużał gminy. Uważam, że 34%-
we zadłużenie nie będzie zagroże-
niem dla jej funkcjonowania. 
-Jeżeli spojrzymy na budżet przez 
pryzmat jego deficytu, to jest on 
niezwykle rozwojowy- uważa 
radny Andrzej Wonia, wice-
przewodniczący Rady Miej-

skiej w Dobrym Mieście. My-
ślę, że deficyt na poziomie ok. 12 
milionów złotych jest do przyję-
cia. W kolejnych latach będziemy 
schodzić z tego zadłużenia. Wyso-
kość deficytu jest szacowana na 
ok. 30%, więc daleko nam jeszcze 
do progu bezpieczeństwa. Naj-
ważniejsze jest to, że pieniądze 
będą przeznaczone wyłącznie na 
inwestycje, które poprawią jakość 
życia, przyciągną być może no-
wych mieszkańców i inwestorów. 
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że 

perspektywa unijna, z której będą 
dofinansowane niektóre inwesty-
cje, kończy się już w 2020 roku, 
a inwestycje, które zostaną zreali-
zowane zostaną na długie lata. 
Przyszłoroczny budżet jest bar-
dzo ambitny- ocenia radny Ja-
rosław Borowik. Nie pamiętam 
takiego w historii Dobrego Mia-
sta. Będziemy wykonywać bar-
dzo dużo inwestycji- między in-
nymi przebudowę remizy OSP, 
o co zabiegaliśmy od dłuższego 

czasu. Ważną jest też budowa sta-
dionu z bieżnią lekkoatletyczną 
i kortem tenisowym, moderniza-
cja plaży miejskiej, budowa dróg 
gminnych, ulic. Mógłbym tu bar-
dzo długo wymieniać to, co ma 
być wybudowane w ramach przy-
szłorocznego budżetu. Uważam, 
że powinniśmy, jeżeli tylko jest 
okazja, korzystać z funduszy unij-
nych zwłaszcza, że niedługo skoń-
czą się możliwości finansowania 
inwestycji z tego źródła. 

rad

W Lidzbarku Warmińskim otwarty został bulwar nad 
rzeką Łyną. Jest to pierwsza inwestycja oddana w ra-
mach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast 
Cittaslow.

Lidzbark Warmiński ma swój bulwar

Podczas przedostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście uchwalono bu-
dżet na 2018 rok. Udało nam się zebrać „na gorąco” opinie na temat nowego budżetu od wi-
ceburmistrz gminy Dobre Miasto Beaty Harań, skarbnik Anny Salmanowicz oraz kilku dobro-
miejskich radnych.

Dobre Miasto z nowym budżetem

Lidzbarski bulwar prezentuje się okazale

Od lewej w środku: Jacekl Wiśniowski,burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ,Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
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AUTO-MOTO
SPRZEDAM

CZĘŚCI samochodowe naj-
taniej online www.moto-cen-
trumnet.pl
MERCEDES klasa C W204- 
200CDI diesel, 2012r., ku-
piony w salonie IDEA 
w Olsztynie, czarny metalik, 
serwisowany w ASO. Stan 
perfekcyjny, 605-137-249.
OPEL Vectra gts, 2004, ga-
z+benzyna, 606-319-879.
RENAULT Espace3, 2,016V 
140KM świeżo sprowadzony 
7 miejsc, ciemny grafit, 508-
295-260.
S P R Z E D A M  K a m a z a 
w całości lub na części. Tel. 
603646372.
SUBARU Impreza turbo 
1998, 211 tys. Km 6000zł, 
602-186-184, 696-036-916.
V O L K S WA G E N  P a s -
sat limuzyna B6 highline 
(2006r.) 2.0 TDI, 140 KM, 
164.000km, lakier perła 
mocca, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO (doku-
mentacja), garażowany, bez-
wypadkowy, 600-91-39-63.
VW Passat B7, 4 motion, 
2011r., pilne, 665-129-313.

AUTO-MOTO 
KUPIĘ

AUTO skup, 517-111-957.
CAŁE, powypadkowe 502-
180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA/KUPIĘ

POSZUKUJĘ pokoju do 
wynajęcia w weekendy lub 
dluższy okres z oddzielnym 
wejściem w Olsztynie. Pro-
szę o sms.Tel.727243487

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

DOM, 602-313-371.
DZIAŁKI Giedajty, 600-
025-600.

FROMBORK 23zł /m2, 
sprzedam działki uzbrojone, 
www.ciach.net.pl
FROMBORK, za 23zł/
m2 sprzedam działkę bu-
dowlaną, uzbrojoną o pow. 
1670M2 z możliwością przy-
łączenia do wody krzemo-
wej. Zgodnie z nowymi obo-
wiązującymi przepisami, 
502-247-257.

LOKAL, Stare Miasto, 604-
887-013.
MIESZKANIE 39m2, 2 
piętro, ul. Wyszyńskiego 
w Olsztynie, tel. 660-863-
984.

PRACA 
DAM

! CIEKAWE możliwości do-
rabiania dla każdego 601-64-
90-31, 504-175-182.
DOJENIE, do cieląt – ko-
bieta/mężczyzna z doświad-
czeniem, 85-650-13-61, 515-
603-782.
KRAWCOWA szwaczka 
Olsztyn, 603-287-981.
NIEMCY -kierownik bu-
dowy- od stycznia, język nie-
miecki + zakwaterowanie, e-
-mail: gal-met@gal-met.com, 
(89)526-17-91, 602-48-68-65.

PRACA 
SZUKAM

POSIADAM orzeczenie 
o niepełnosprawności, po-
dejmę pracę jako dozorca 
wraz z zamieszkaniem 
z małą odpłatnością.Olsztyn. 
okolice Tel.727243487

INNE
SPRZEDAM

16,80 ZŁ blachy na dachy, 
605-931-138.
AKORDEON Weltmeister 
Meteor 80 basów w idealnym 
stanie, 880-343-562.
MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.
SPRZEDAM wózek inwa-
lidzki na akumulator. Tanio. 
794-551-378.
TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł./ netto, 601-407-706.

USŁUGI

ZABIERAM agd rtv różne 
rzeczy, wanny, meble, piecyki, 
odzież.itp .tel.731-743-011.
! Glazura, terakota, hydrau-
liczne, 669-336-01.
DACHY, 514-456-553.
ELEKTRYKA, hydraulika – 
remonty, 731-348-815.
HYDRAULICZNE kom-
pleksowo, 510-010-440.
MALARZ domowy, ekspre-
sowe usługi, 514360179.
MALOWANIE, szpachlowa-
nie, tapetowanie, 574-987-932.

NAPRAWA okien, rolet, 
bram garażowych i żaluzji, 
(89)541-35-00, 504-720-494.
REMONTY, 602-653-948.
WYKONAM drobne lub 
większe do uzgodnienia 
prace budowlane, ogrodnicze 
także konserwatorskie. So-
lidnie, 692435455.
TRANSPORT, przepro-
wadzki, 729-242-457.
MONTAŻ i naprawa rolet, 
okien, bram garażowych, 
drzwi. Tel. 514-460-422.

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątki znajduje 

się wykaz nieruchomości, położonych w obrębie Kwiecewo 

i Gołogóra, gmina Świątki, przeznaczonych do sprzedaży. 

Więcej inf. na stronie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3358 

oraz 

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3359 

Wójt Gminy Świątki 
informuje,
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Jako pierwsi w tym spotkaniu do 
stołu podeszli Eugene Wang i le-
genda polskiego tenisa stołowego 
Lucjan Błaszczyk. Pierwsze dwa 
sety padły łupem Kanadyjczyka 
do 8 i 5. Przed trzecią partią wy-
dawało się, że Kanadyjczyk pew-
nie wygra ten mecz, jednak Po-
lak wziął się do pracy i w trzecim 
oraz czwartym secie zachowywał 
więcej zimnej krwi w końców-
kach i wygrał te partie do 9 i 8. 
W piątym secie rozbity Kanadyj-
czyk nie podniósł się i Błaszczyk 
wygrał to spotkanie 2:3.
W drugiej grze zmierzyli się Dimi-

trij Prokopcov i 19-letni reprezen-
tant Hongkongu NG Pak Nam. 

Młody Azjata od początku grał 
bardzo agresywnie i Czechowi 

było bardzo trudno przeciwstawić 
się mu. O ile w pierwszym i dru-
gim secie wygranych przez Azjatę 
do 8 i 7 Prokopcov próbował się 
stawiać swojemu o 18 lat młod-
szemu rywalowi, to w trzeciej par-
tii Pak Nam nie pozostawił złu-
dzeń kto jest lepszy i wygrał ją do 
5, dzięki czemu jego drużyna pro-
wadziła już 0:2.
W trzecim meczu zmierzyli się 
ze sobą Bartosz Such i Miro-
slav Horejsi. Pierwszy set padł 
łupem Czecha, który wygrał go 
do 8. W drugim secie lepszy był 
Such wygrywając tą partię pew-
nie do 5. W trzecim secie Horejsi 
zdominował Sucha i wygrał go 
do 3. Czwarty set to znów dobra 
gra Ostródzianina i wygrana do 
6. Piąty set to niesamowita walka 

obydwu pingpongistów, która za-
kończyła się zwycięstwem Su-
cha i Ostródzianie przegrywali już 
tylko 1:2.
W czwartej grze wystąpili Eugene 
Wang i NG Pak Nam. W pierw-
szym secie lepiej radził sobie re-
prezentant Hongkongu, który wy-
grał ją do 8. Drugi set rozstrzygnął 
się w końcówce, w której chłod-
niejszą głowę zachował Pak Nam 
i wygrał ją 10:12. To zwycięstwo 
pozwoliło wywieźć Zielonogórza-
nom z Ostródy 3 punkty.
Po pierwszej rundzie Ostródzianie 
z 13 punktami zajmują 7. Miejsce 
i mają zaledwie 2 punkty przewagi 
nad strefą spadkową, co zwiastuje 
niesamowicie wyrównaną walkę 
w tegorocznym sezonie Superligi.
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Morliny Ostróda przegrały w meczu 11 kolejki LOTTO Superligi 1:3 z ZKS Palmiarnią 
Zielona Góra. Mecz miał wyjątkową oprawę, ponieważ w tym czasie w Ostródzie od-
bywało się 2. Grand Prix Juniorów dzięki czemu na trybunach hali OCSiR zasiadła re-
kordowa w tym sezonie liczba widzów.

Porażka Morlin Ostróda w ostatnim meczu I rundy

Zbliżające się Święta Bożego Na-
rodzenia dają wiele możliwości 
rozwijania artystycznych uzdol-
nień. GOK w Stawigudzie zor-
ganizował w okresie przedświą-
tecznym warsztaty plastyczne, 
skierowane do mieszkańców 
w różnym wieku. Najmłodsi 
uczestnicy zajęć mieli dwa lata, 
najstarszą grupę tworzyli nato-
miast seniorzy z Klubu Szczęśli-

wego Człowieka. Zajęcia odby-
wały się w Stawigudzie , a także 
w świetlicach gminnych. Ich ko-
ordynatorką była Lidia Milik. 
Maluchy oraz uczniowie szkół 
tworzyli kartki świąteczne, a se-
niorzy dodatkowo uczyli się piec 
pierniki i przygotowywali de-
koracje na świąteczny stół. Spo-

tkania stały się okazją do wspól-
nego, twórczego spędzania czasu. 
Warsztaty otrzymały dofinan-
sowanie w kwocie 400 złotych 
z Europejskiego Stowarzyszenia 

Edukacji i Rozwoju PIONIER. 
Grudzień to także okres zabaw 
choinkowych. 9 grudnia Sta-
wigudę odwiedził podczas za-
bawy choinkowej św. Mikołaj. 
Imprezę zorganizowano w part-
nerstwie z firmą DB Schenker 
Sp. z o.o. O/Olsztyn z siedzibą 

w Stawigudzie oraz Fundacją 
Przyszłość dla Dzieci z Olsztyna. 
Dzięki sponsorom dzieci otrzy-
mały słodkie upominki. Wieczór 
upłynął na różnych atrakcjach- 

malowaniu twarzy, tworzeniu 
zwierząt z baloników, dzieciaki 
uczestniczyły w wielu zaba-
wach. Zabawę choinkową zor-
ganizowano także w Rusi, nato-
miast w Tomaszkowie odbył się 
Bal Mikołajkowy. 
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W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Stawigudzie gru-
dzień upływał na świątecz-
nej aktywności twórczej 
pod hasłem „Święta cie-
szą w każdym wieku”. 

Kreatywnie i świątecznie w Stawigudzie

Niedawno temu, prawdopodobnie tu, blisko, na 
przykład  na olsztyńskiej starówce, trzech praw-
dziwych Polaków siedzi… w kebabie.  Przycho-
dzi do nich Królewna poszukująca własnego serca, 
dziewczyna opowiada, że ukradła je czarownica. 
Mężczyźni są zdecydowanie bardziej wystraszeni 
niż skłonni do pomocy – z minuty na minutę sytu-
acja robi się coraz bardziej zagmatwana. Ta niety-
powa, nocna wizyta Królewny będzie okazją, aby 
przyjrzeć się polsko-słowiańskiej kondycji, a może 
nawet duszy. „Proponujemy naszym widzom nie-
typowe spojrzenie na legendy, chcemy zatrzy-
mać się, zobaczyć, jakie duchy nimi władają, jakie 
zmory kryją się w naszych warmińsko-mazurskich 
opowieściach” – zapowiada Anna Ratkowska, za-
stępca dyrektora. „ Białe tango to taniec, w którym 
panie proszą panów, mówi się też, że to ostatni ta-
niec podczas balu” – dodaje.
Spektakl utrzymany w konwencji żywoplanowo-
-lalkowej, adresowany do młodzieży i widzów 
starszych. „Białe Tango” będzie debiutem Jana Po-
livki jako reżysera oraz pierwszą premierą scena-
riusza Michała Kaźmierczaka z Pracowni Dramatu 
działającej przy OTL.

Autor: Michał Kaźmierczak
Reżyseria i scenografia: Jan Polivka
Choreografia: Maciej Florek (Gleba)
Muzyka: Bartosz Ługowski
Projekty lalek: Rafał Budnik
Projekcje multimedialne: Krzysztof Kiziewicz
Teksty piosenek: Wojciech Szelakowski
Występują: Tomasz Czaplarski, Mateusz Miko-
sza, Marcin Młynarczyk

6 stycznia 2018 odbędzie się prapre-
miera – na scenie kameralnej Olsztyń-
skiego Teatru Lalek zobaczymy debiu-
tanckie „Białe Tango”.

Co drzemie w legendach warmińskich?

Tytuł finalisty etapu woje-
wódzkiego zdobyło 5 uczniów 
,,Elizki’’: Sipko Patrycja, Ziębiń-
ska Sandra, Archacki Sebastian, 
Zwierko Artur, Rajtak Mateusz.
Etap okręgowy olimpiady odbył 
się 8 grudnia 2017 r.  w Olszty-
nie, w siedzibie Instytutu Nauk 
Politycznych Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Uczestni-
czyło w nim 28  uczniów, w tym 
8 z ZSP nr 2. 

Zadaniem uczniów było rozwią-
zanie testu składającego się z 40 
pytań obejmującego tematykę do-
tyczącą bezpieczeństwa i obron-
ności.
Etap okręgowy poprzedzony był 
eliminacjami, polegającymi na 
napisaniu eseju na jeden z pięciu 
podanych przez organizatora te-
matów. Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowani zostali ucznio-
wie, których prace zostały oce-

nione najwyżej.
Głównym organiza-
torem olimpiady jest 
Uniwersytet War-
szawski przy współ-
pracy z 14 uczelniami 
wyższymi w Polsce. 
Patronat honorowy 
nad olimpiadą objęło 
Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej.
Tematyka olimpiady 
obejmuje treści progra-
mowe dotyczące bez-
pieczeństwa i obron-
ności państwa oraz 

utrzymania porządku pu-
blicznego, ujęte w podstawie pro-
gramowej dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych w zakresie 
przedmiotów: wiedza o społe-
czeństwie i historia oraz edukacja  
dla bezpieczeństwa.
Główną nagrodą w olimpiadzie 
jest uzyskanie indeksu dowolnie 
wybranej uczelni w Polsce.
Uczniów przygotowywał Jaro-
sław Puszko.

red

Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach: Stańczyk Pamela, Emir Chahed, Karolina Zaka-
szewska zostali laureatami etapu wojewódzkiego II Edycji Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie i Obronności i  tym samym zakwalifikowali się do etapu centralnego, 
który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach: 23-24 marca 2018 r. 

Sukces uczniów  ZSP nr 2 
w Bartoszycach w Olimpiadzie Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Obronności

Warsztaty przeprowadzone przez Lidię Milik z GOK Stawiguda cieszyły się sporym zainteresowaniem
 A tak wyglądaja nasze świateczne kartki. Prawda, że ładne?

Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach zostali laureatami etapu wojewódzkiego II Edycji Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Dimitrij Prokopcov, tenisista stołowy Morlin Ostróda
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

ZUH „MAX-USŁUGA” A.STEFANOWICZ
ul. Leonharda 3, 10-454 Olsztyn
maxusluga.subaru.pl salon@maxusluga.subaru.pl 89 539 07 63

-To już jest drugi turniej organi-
zowany przez Uczniowski Klub 
Sportowy Junior Boks Świątki. 
My mamy wielkie osiągnięcia, 
jeżeli chodzi o boks, ponieważ 
mamy pięciu medalistów Mi-
strzostw Polski, także jest czym 
się chwalić. Gmina wspiera klub 
bokserski, ponieważ dzięki temu 

dzieciaki mają co robić, mogą 
poćwiczyć, poruszać się, zamiast 
siedzieć przy komputerze – po-
wiedział Sławomir Kowalczyk, 
Wójt Gminy Świątki.
Na początku odbyło sie kilka 
walk pokazowych, jednak bok-
serzy walczyli na poważnie. Po-
mimo tego, iż te walki nie były 

oceniane przez sędziów, to ry-
walizacja była bardzo zacięta 
i nikt nie chciał odpuścić. Praw-
dziwe emocje zaczęły się jednak 
kiedy wystartował turniej. Wzięło 

w nim udział 24 bokserów i bok-
serek z 9 klubów. Wśród uczest-
ników przeważali zawodnicy 
z klubu ze Świątek.
-Klub UKS Junior Boks Świątki 
istnieje już od czterech lat. Za-
dzwoniłem do Pani Dyrektor 
i zapytałem się, czy w Świątkach 
jest UKS, bo chciałbym otwo-
rzyć sekcję bokserską. Pani Dy-
rektor wykazała zainteresowanie 
i w ciągu miesiąca powstał klub. 
Obecnie w klubie trenuje około 
30 osób. Mamy dwie grupy, 
które zostały wybrane na pod-
stawie umiejętności i wieku. Te-
raz planujemy otworzyć jeszcze 
jedną grupę, dla najmłodszych 
dzieci – powiedział trener UKS 
Junior Boks Świątki, Karol Tu-
chewicz
Świątkowski turniej nosi nazwę 
„Równe szanse” z dwóch powo-
dów. Po pierwsze tak nazywa się 
Fundacja Sportowa, którą prowa-
dzi Dariusz Michalczewski. Ten 
niegdyś znakomity bokser bardzo 
wspiera zawodników z UKS Ju-
nior Boks Świątki m.in. ufundo-
wał wybranym bokserom stypen-
dia sportowe. Drugi powód jest 
taki, że trenerzy chcą po prostu 
wyrównać szansę pomiędzy za-
wodnikami ze wsi i tymi z miasta.
Robert Kluge, pułkownik w sta-
nie spoczynku BOR, który był 
obecny na gali stwierdził, że wy-
siłek fizyczny powinien być bar-
dzo ważny dla młodych ludzi- To 
jest jedyna szansa na to, żeby 
w takich małych miejscowo-
ściach, młodzież nie zwariowała. 
Ja rozumiem czasy komputerów, 
ale jak to nie będzie poprzedzone, 
jakimś wysiłkiem fizycznym to 
skończy się to dla nich źle. Taki 
młody człowiek może sobie po-
stawić, za cel np. Mistrzostwo 
Olimpijskie i dążyć, żeby ten cel 
osiągnąć.
Podczas gali można było spo-
tkać również byłych bokserów. 
Klemens Kowalewski, podkre-
ślał, że kiedyś warunki do bok-
sowania były zupełnie inne- Ja 
kiedyś trenowałem w takiej hali, 
że trzeba było nałożyć trzy pary 
dresów, żeby było mi ciepło, nie 
było ciepłej wody, także o kąpieli 
po treningu, też można było zapo-
mnieć. Teraz, jak widzimy tutaj 
w Świątkach mają tak dobre wa-
runki, że nic tylko boksować i od-
nosić sukcesy.
Wszyscy walczący zawodnicy 
zgodnie mówili, że organiza-
cja gali stała na bardzo wysokim 
poziomie. Po walkach podkre-
ślali, że poziom przygotowania 

przeciwników do startu w gali 
był naprawdę na prawdę znako-
mity i żeby wygrać trzeba było się 
sporo napracować. Wiadomo, że 
zwycięzca mógł być tylko jeden, 

ale każdy z uczestników pokazał 
sporo serca do waliki i sportowej 
rywalizacji w ringu. Podczas gali 
nie brakowało spektakularnych 
nokdaunów, ale także i niezwy-
kle wyrównanych walk, w któ-
rych o zwycięstwie decydowały 
przyznane przez sędziów punkty. 
Warto zaznaczyć, że turniej odby-
wał się na nowym ringu bokser-
skim. W województwie warmiń-
sko-mazurskim są tylko dwa ringi 
i jeden z nich znajduje się właśnie 
w Świątkach.

Wyniki gali boksu w Świątkach:
Walka / 47 kg młodzik:
Czmur Emilia ( PIRS Olsztyn) 
vs Reczko Kamil (Boxing So-
kółka) 0:3
Walka / 57 kg młodzik:
Kacpura Eryka(PIRS Olsz-
tyn) vs Kruczowska Natalia (Bo-
xing Sokółka) RSC I runda
Walka / 66kg kadeci:
Skrzypkowska Katarzyna (UKS 
JUNIOR Świątki) vs Grabisz 
Martyn (Niedźwiedź Kętrzyn) 3:0
Walka / 54 kg junior:
Zych Zuzzanna (UKS JUNIOR 
Świątki) vs Asamowicz Róża 
(Boxing Sokółka) 2:1
Walka / 46 kg młodzik:
Bujalski Nikodem (Tygrys El-
bląg) vs Wiśniewski Seweryn 
(Boxing Sokółka) RSC I runda
Walka / 66 kg młodzik:
Naklicki Adam (UKS Junior 
Świątki) vs Gumkowski Norbert 
(Boxing Sokółka) RSC I runda
Walka / 46 kg młodzik:
Pietryn Kacper (Niedzwiedź Kę-
trzyn) vs Kalwara Dawid (UKS 
JUNIOR Świątki) 1:2
Walka / 69 kg kadet:
Kiński Nikodem (UKS Świątki) 
vs Koszela Mateusz (PIRS Olsz-
tyn) RSC II runda
Walka / 75 kg junior:
Walczak Patryk (Wisła Tczew) 
vs Piotrowski Szymon (Niedź-
wiedź Kętrzyn) 2:1
Walka / 75 kg junior:
Stefański Szymon (Wisła Tczew) 
vs Kotlewski Jakub (Beniami-
nek Starogard Gdański) 0:3
Walka / 81 kg junior:
Wrzosek Krzysztof (UKS JU-
NIOR Świątki) vs Sienkie-
wicz Arkadiusz (Zatoka Bra-
niewo) 0:3
Walka / 75 kg senior:
Stempniewski Sylwester (Tygrys 
Elbląg) vs Kuleńko Tomasz (Ma-
zur Ełk) 3:0
Galeria zdjęć i informacja fil-
mowa na: http:// www.gwarmin-
ska.pl
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W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świątkach po 
raz drugi odbył się turniej bokserski „Równe Szanse”. 
Turniej ten był bardzo prestiżowy, ponieważ zawodnicy 
boksowali na zupełnie nowym i w pełni profesjonal-
nym... własnym ringu.

We własnym ringu. W Świątkach odbył 
się drugi turniej bokserski „Równe Szanse”

Fani boksu w Świątkach to liczna grupa. Wspólne zdjęcie z zawodnikami UKS Junior BOKS Świątki we własnym ringu. Od lewej w pierwszym rzędie: 
Sławomir Kowalczyk, Wójt Gminy Świątki, Karol Tuchewicz, starszy trener boksu


