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„To sygnał mający świadczyć 
o zaangażowaniu USA na rzecz 
sojuszników i woli utrzymania 
pokoju” - powiedział dziennika-
rzom w Bremerhaven zastępca 
dowódcy wojsk lądowych USA 
w Europie, gen. Timothy P. 
McGuire.
Jak zaznaczył, operacja Atlan-
tic Resolve jest kontynuacją po-
lityki prowadzonej przez Wa-

szyngton od 70 lat. Podkreślił, 
że zaangażowanie USA ma cha-
rakter defensywny. „Aby utrzy-
mać pokój, trzeba być przygoto-
wanym do wojny” - powiedział 
McGuire. W Bremerhaven roz-
począł się rozładunek dwóch 
statków transportowych z ame-
rykańskim sprzętem, w tym 
czołgów, transporterów opance-
rzonych i haubic samobieżnych. 

W najbliższych tygodniach zo-
staną one przewiezione koleją 
i transportem drogowym do 
Polski, gdzie zostaną rozloko-
wane m.in. w Żaganiu i Bole-
sławcu. Amerykańska jednostka 
będzie liczyła 4 tys. żołnierzy.
Stany Zjednoczone zapo-
wiedziały na szczycie NATO 
w Warszawie, że wyślą do Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej 
brygadę pancerną, stacjonu-
jącą dotychczas w stanie Ko-
lorado. 

Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP, mp/Kurier PAP

W niemieckim porcie Bremerhaven rozpoczęła się w 
piątek(06.01) operacja przerzutu przez Niemcy do 
Polski amerykańskiej brygady pancernej, mającej 
wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Ruszyła operacja przerzutu brygady 
pancernej USA do Polski

Spośród czterech finałowych 
kompozycji jury oraz publicz-
ność głosująca przez Internet 
wyłoni dwie osoby, które na-
piszą pierwszy akt opery, dla-
tego gorąco prosimy o głosy dla 
Kasi Brochockiej. Z każdego 
urządzenia można oddać jeden 
głos codziennie, do 29 stycznia 
włącznie. Niebawem (podobno 
ok. 10go stycznia) nagrania 
fragmentów kompozycji finali-
stów usłyszeć będzie można na 
YouTube (na kanale opery łódz-
kiej), natomiast aplikacja do 
głosowania działa już na stro-
nie www.operalodz.com (za-
kładka Konkurs, Publiczność 
ma głos!) lub bezpośrednio pod 
poniższym linkiem: www.ope-
ralodz.com/Glosowanie,195 

Razem z kompozytorką li-
czymy na Państwa wsparcie i 
pomoc w konkursie.
Obszerny wywiad z kompo-
zytorką w nr 73 Gazety War-
mińskiej dostępny na www.
gwarminska.pl w zakładce ar-
chiwum.

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, że kompo-
zycja Katarzyny Brochockiej (kompozytorka pochodzi 
z Lidzbarka Warmińskiego), zakwalifikowała się do fi-
nału konkursu kompozytorskiego na operę „Człowiek 
z Manufaktury”, organizowanego przez Teatr Wielki w 
Łodzi.

Oddajcie głos na 
Kasię Brochocką !

Rok 2017 rozpoczynamy z na-
kładem   14 000 egz. jednego 
drukowanego wydania. Co-
dziennie aktualizowane wy-
danie Gazety Warmińskiej 
w Internecie na stronie www.
gwarminska.pl  w ciągu mie-
siąca regularnie odwiedza po-

nad 60 000 osób. W grudniu 
2016 roku, liczba odwiedzają-
cych  osiągnęła  65 808 osób !  
Przez ostatnie 1,5 roku odnoto-
waliśmy ponad 2 000 000  od-
wiedzin na naszej stronie inter-
netowej. 
Dziękujemy raz jeszcze za Wa-

sze zainteresowanie, życzliwość 
i czas, który nam poświęcacie. Je-
steśmy z tego dumni! W tym roku 
chcemy wprowadzać nowe pro-
jekty właśnie dla Was i docierać 
do tych, którzy jeszcze o nas nie 
słyszeli. 

Redakcja Wiadomości 
Gazety Warmińskiej

Na początku roku dziękujemy wszystkim czytelnikom naszej gazety i portalu www.
gwarminska.pl za to, że daliście nam szansę na ciągły rozwój w 2016 roku. Warto 
przypomnieć ,że zaczynaliśmy  wchodzić na rynek medialny w naszym regionie od 
nakładu drukowanego 35 00 egz. w Olsztynie i powiecie olsztyńskim.

Dzięki Wam rosną 
nam skrzydła !

BARTOSZYCE: 
NIE ZATRZYMAŁ SIĘ 
DO KONTROLI,  BO 
PRZEWOZIŁ ŚRODKI 
ODURZAJĄCE

24-latek z Bartoszyc nie zatrzy-
mał się do kontroli drogowej, bo... 
przewoził ponad 30 gramów mari-
huany i 20 gramów amfetaminy. 
Usłyszał zarzut posiadania środ-
ków odurzających. Jeżeli bada-
nie krwi potwierdzi, że mężczy-
zna był pod wpływem narkotyków 
– 24-latkowi zostanie postawiony 
kolejny zarzut – tym razem kiero-
wania samochodem pod wpływem 
środków odurzających. Poza tym 
mieszkaniec Bartoszyc odpowie za 
spowodowanie zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz 
nie zatrzymanie się do kontroli.

Samochodem podróżowały dwie 
osoby - 24-letni kierowca i jego ko-
lega. Badanie trzeźwości kierują-
cego dało wynik negatywny, co tym 
bardziej wzmogło czujność funk-
cjonariuszy. Policjanci przeszukali 
pojazd i skontrolowali podróżujące 
nim osoby.  W pojeździe znaleźli 
800 sztuk papierosów bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. Nato-
miast obok pojazdu odnaleźli worek 
z suszem i  białym proszkiem. Kie-
rujący oplem przyznał, że odnale-
ziony worek należy do niego i to on 
go wyrzucił w obawie przed konse-
kwencjami.
Jak ustalili policjanci, mężczyzna 
nielegalne substancje – ponad 30 
gramów marihuany i 20 gramów 
amfetaminy, kupił w Olsztynie. Na-
stępnie kierującego oplem poddano 
badaniu narkotestem. Wynik ba-
dania wykazał obecność środków 
odurzających w jego organizmie. 
W związku z tym kierującemu za-
trzymano prawo jazdy. Z uwagi 
na posiadanie nielegalnych sub-
stancji, kierującego oraz pasażera 
opla zatrzymano. Od mężczyzn po-
brano również krew do badań. Poli-
cjanci wykonali też wstępne bada-
nia zabezpieczonego suszu i białego 
proszku. Potwierdziły one, że jest to 
marihuana i amfetamina. bp/in

Amerykańscy żołnierze  na olsztyńskiej starówce

Katarzyna Brochocka  podczas obchodów 70–lecia Filharmonii Warmińsko-Mazur-
skiej w Olsztynie. Jej utwór Constellatio Allenstenium (z łac. Gwiazdozbiór Olsztyn) 
został napisany specjalnie na tę okoliczność.
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Postanowienia noworoczne 
to określenie, z którym każdy 
z nas się spotkał. Często wiele 
osób coś sobie obiecuje na po-
czątku nowego roku i mniej lub 
bardziej stara się to spełniać. 
Z tego faktu, z pewnością zado-
woleni są właściciele siłowni, 
ponieważ często takim posta-
nowieniem jest większa dba-
łość o własne ciało. Styczeń to 
okres, kiedy na siłowni jest zde-
cydowanie większy ruch. Jed-
nak, niestety w dużej liczbie 
wypadków jest to tylko krótki 
okres. Innymi, częstymi posta-
nowieniami noworocznymi jest 
np. rzucenie palenia, zrezygno-
wanie ze słodyczy lub zmiana 
trybu życia.

Świętowanie lekiem 
na depresję
Niestety, według danych Uni-
versity of Scranton, swoje 
postanowienia realizuje około 
10% społeczeństwa. Pytanie 
więc, dlaczego ludzie decydują 
się na takie zmiany w swoim 
życiu właśnie na początku no-
wego roku? Dr Bożena Do-

magała z Katedry Socjologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, twierdzi, że może 
być kilka powodów, dlaczego 
społeczeństwo właśnie na prze-
łomie grudnia i stycznia pragnie 
zmian w swoim życiu. - Może 
być tak, iż wzorem księgowych 
robimy coś w rodzaju życio-
wego „remanentu”, a przełom 
roku temu remanentowi bardzo 
sprzyja i zastanawiamy się co 
można wpisać do rubryki „ma” 
a co do rubryki „winien”, co się 
udało, a co się nie udało, co jest 
na plus, a co jest na minus. Ale 
może też być także inne, odwo-
łujące się do bardziej egzysten-
cjalnych niepokojów i pytań 
tłumaczenie. Chyba we wszyst-
kich kulturach ludzie mieli po-
czucie, iż upływający czas sta-
wia przed człowiekiem i kulturą 
szczególne wyzwania. Można 
go bowiem traktować jako 
chronos, czyli proste zjawisko 
fizyczne mierzone ruchem ciał 
niebieskich, pewien porządku-
jący życie system metryczny, 
wartościowo pusty, w którym 
wszystkie chwile są takie same. 

To jednak wprowadza w nasze 
życie perspektywę przemijania 
i świadomość, że nieuchron-
nie zmierzamy ku rozpadowi 
i śmierci. To nie jest miła per-
spektywa, ani tym bardziej po-
wód do radości i świętowania. 
Dr Domagała uważa, że to wła-
śnie dlatego Nowy Rok jest tak 
hucznie świętowany. Społe-

czeństwo podświadomie chce, 
aby ten czas, który przemija, 
przyniósł nam coś dobrego i po-
zwolił osiągnąć to, czego do tej 
pory się nie udało. 

Postanowienia 
– czy dalej je robimy?
Cele w życiu stawia sobie 
każdy. Niekoniecznie na sa-
mym początku roku, ale ta-
kie postanowienia przychodzą 
z czasem. Zapytaliśmy się więc 
kilku mieszkańców Olsztyna, 
czy powitali ten nowy rok z ja-
kimiś postanowieniami na nad-

chodzące 365 dni. Pan Maciej 
jest jedną z tych osób, które 
2017 rok przywitały z wyzna-
czonym celem. - Robię posta-
nowienia noworoczne i sądzę, 
że jest to potrzebne. Każdy czło-
wiek tworzy sobie jakieś cele do 
zrealizowania, żeby się dobrze 
nastawić na zbliżający się rok. 
Czasem jest to pokaz silnej woli, 
ponieważ dane postanowienie 
może być trudne do zrealizowa-
nia. W tym roku postanowiłem 
sobie, by trochę zadbać o kon-
dycję fizyczną. Ma w tym pomóc 
garść ćwiczeń i lekka dietka. 
A inne jest takie,żeby nie jeść 
słodyczy w ogóle. Innego zdania 
jest Pani Agata, która takich 
postanowień sobie nie stawia. 
- Jest to fajny sposób zamknię-
cia starego roku, i rozpoczę-
cia nowego. Znam osoby, które 
wyznaczają sobie takie nowo-
roczne cele i ściśle się ich trzy-
mają. Ja wolę wyznaczać sobie 
cele na bieżąco niż ścisłe trzy-
mać się wcześniej określonego 
planu. Z kolei Pan Paweł kie-
dyś nowy rok rozpoczynał z po-
stanowieniami, jednak teraz już 
tak nie robi. - Kiedyś robiłem, 
ale pewnego dnia doszedłem do 
wniosku, że to bez sensu. Nigdy 
się nie udawało spełnić planów, 
bo to nie było przemyślane. Są-
dzę, że jak już chce się robić 
postanowienia, to trzeba to ro-
bić przez cały rok. Wtedy bar-
dziej przemyślisz, czy plany są 
realne. Zdecydowanie bardziej 
krytyczne podejście do posta-

nowień noworocznych ma Pan 
Krystian. - Dla mnie jest to 
głupotą. Postanowienia mieć 
trzeba cały czas, a nie, gdy tylko 
nowy rok się zacznie i jeżeli się 
nie uda, to mówi się „nie w tym, 
to w następnym roku się uda”. 
Według mnie, to nie są posta-
nowienia, tylko jakieś słabe 
zachcianki. Strasznie mnie to 
irytuje, tym bardziej to, jak nie-
którzy myślą, że nowy rok nowy/
nowa ja. 

Jak je zrealizować?
Jeśli jednak już zdecydujemy 
się na postanowienie nowo-
roczne, to jak je wypełnić? 
Przede wszystkim potrzebny 
jest plan. Dobrze zorganizo-
wany plan. Nie należy zaczy-
nać realizacji na pełnych ob-
rotach, a stopniowo zwiększać 
dawkę. Zamiast trzech papie-
rosów do południa, wypal dwa, 
a później jeden. Zamiast 5 dni 
na siłowni, na początku trenuj 
raz lub dwa i stopniowo zwięk-
szaj częstotliwość, itd. Małymi 
kroczkami można osiągnąć zde-
cydowanie więcej niż jednym 
wielkim skokiem. Ponieważ dą-
żąc do celu stopniowo, nie zmę-
czymy się tym tak bardzo i nie 
stracimy szybko motywacji, 
gdy wielki skok się nie powie-
dzie za pierwszym razem. Jedy-
nie cierpliwość i samozaparcie 
jest dobrą metodą na realizację 
naszych celów, bo „Nie od razu 
Kraków zbudowano”.

dym

Nowy rok, to nowy rozdział w życiu każdego człowieka. Jest to czas, 
kiedy mamy kolejne 365 dni na realizację własnych celów i marzeń, 
a także czas nowych możliwości. Wiele osób w okresie noworocz-
nym podejmuje nowe cele i postanowienia na zbliżający się rok.

Warto mieć plany na nowy rok, 
ale trzeba je umiejętnie wdrażać

Przykładów nie trzeba da-
leko szukać dość przypomnieć, 
sprawę z początku grudnia jaka 
miała miejsce w gminie Stawi-
guda. Funkcjonariusze CBA za-
trzymali wójta gminy Irenę D. 
oraz sekretarza Iwonę K., które 
zostały zawieszone w czynno-
ściach służbowych. Ponadto 
zatrzymany został pracownik 
delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w Olsztynie. Prokura-
tura postawiła im zarzuty prze-
kroczenia uprawnień podczas 
naboru pracowników na stano-
wiska urzędnicze. Jeśli zarzuty 
się potwierdzą, wójt, sekretarz 
oraz pracownik NIK w Olsz-

tynie mogą otrzymać karę od 
roku do 10 lat pozbawienia 
wolności. Aktualnie funkcję 
wójta pełni jego zastępca – Ja-
rosław Organiściak, który za-
pewnił mieszkańców o tym, 
że gmina funkcjonuje normal-
nie i wszyscy pracownicy wy-
konują swoją dotychczasową 
pracę.

Jakie są zasady?
Początkową ideą konkursów 
na stanowiska urzędnicze był 
wybór najlepszego kandydata 
na stanowisko pod kątem cech 
koniecznych i perforowanych 
dla właściwego wykonywania 

pracy, który będzie bezstronny 
i rzetelnie wykonywał swoje 
obowiązki. Jak powiedziała Ka-
tarzyna Jaworska z Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, są określone wa-
runki do spełnienia przez ta-

kich kandydatów. - Jeżeli cho-
dzi o urzędników to gwarantem 
prawidłowego i rzetelnego wy-
konywania obowiązków są tzw. 
warunki kwalifikacyjne, które 
musi spełnić każdy z kandyda-
tów. Warunki takie zawierają 
wszystkie pragmatyki urzędni-
czę. Można tylko dla przykładu 
wskazać: brak więzi rodzin-
nych, odpowiednie wykształ-
cenie, niekaralność, korzysta-
nie z pełni praw publicznych, 
w przypadku pracowników 
administracji samorządowej 
i rządowej – nieposzlakowana 
opinia, a w przypadku urzęd-
ników w administracji pań-
stwowej – nieskazitelny cha-
rakter. Konkurs, ma za zadanie 
sprawdzić, czy dany kandydat 
spełnia wszystkie warunki prze-
widziane ustawą oraz ogłosze-
niem oraz czy daje rękojmię 
prawidłowego i rzetelnego wy-
konywani powierzonych mu 
obowiązków. 

Wady i zalety
Jeśli konkurs na takie stanowi-
sko jest przeprowadzany zgod-
nie z zasadami, rzetelnie i su-
miennie, to z pewnością jest to 
dobre rozwiązanie. - Proble-
mem mogą być procedury, je-
żeli są nieczytelne, sprzeczne 
wewnętrznie lub mają charak-
ter dyskryminujący oraz lu-
dzie, którzy są odpowiedzialni 
za przeprowadzenie konkursu. 
Dodała Katarzyna Jaworska. 
- To dzięki konkursom do pracy 
w administracji publicznej po-
winni trafiać ci kandydaci, któ-
rzy gwarantują przestrzeganie 
przepisów Konstytucji, ustaw 
i innych aktów prawnych. Dają 
gwarancję realizacji swoich 
obowiązków z uwzględnieniem 
zarówno interesu społecznego 
jak i interesu jednostki. Jednak 
ma to sens, jeśli o wyborze pra-
cownika decydują tylko okre-
ślone w konkursie wytyczne.

Dokoczenie na stronie 4

Konkursy na stanowiska urzędnicze niosą za sobą wiele kontrowersji. W założeniu miały prowadzić do bez-
stronnego wyłaniania najlepszych kandydatów do pracy w służbie publicznej. Ale w praktyce sposób doboru 
kadry urzędniczej nastręcza wiele problemów, również natury moralno-prawnej, ograniczając przy tym prawo 
do wyboru współpracowników wójtom,burmistrzom i prezydentom miast, którzy mają obecnie najsilniejszy 
mandat do sprawowania swojej funkcji pochodzący z wyborów bezpośrednich. W praktyce wygląda to tak, że 
włodarze samorządowi mogą podejmować decyzje o milionowych inwestycjach w gminie, ale nie mogą zatrud-
niać,a tym samym dobierać  na niektóre stanowiska swoich najbliższych współpracowników, wedle własnego 
uznania i swojej wiedzy, za kilka tysięcy złotych miesięcznej pensji. 

Prezydent, burmistrz, wójt-ubezwłasnowolniony ?

Takie przyrządy maja nam ułatwić dotrzymanie noworocznych postanowień

Dobry zespół to połowa sukcesu w zarządzaniu każda firmą 
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Dokoczenie ze strony 3

Konkursy – prawda 
czy fikcja – opinie
Zdania na temat konkursów są 
podzielone. Oczywiście przepro-
wadzane według zasad, pozwa-
lają z pewnością wybrać odpo-
wiedniego pracownika na dane 
miejsce. Podobnie uważa Pani 
Anna, mieszkanka Olsztyna. 
– Jeśli ma on wybrać dobrego 
pracownika, to czemu z nich re-
zygnować? Komisja sprawdza 
umiejętności i wykształcenie oraz 
to, czy nadaje się ta osoba do tej 
pracy. Wszystko musi być jed-

nak zrobione poprawnie. Z ko-
lei Pan Andrzej uważa, że takie 
konkursy mijają się z celem. – 
Wszystko jest ustawione. I tak 
wygra osoba, która ma to wy-
grać. Zabierają tylko czas innym 
kandydatom do pracy

Głosy z ulicy Wiejskiej
Zapytaliśmy posłów związanych 
z Warmią i Mazurami, jakie jest 
ich zdanie na temat tych konkur-
sów. Niestety czas na udzielenie 
odpowiedzi znaleźli jedynie po-
słowie z PSL-u i Kukiz’15. Ur-
szula Pasławska z PSL, jest zda-
nia, że konkursy powinny być 

organizowane. - Opowiadam się 
za pełną transparentnością w ży-
ciu publicznym, uważam więc, że 
konkursy dotyczące zatrudnia-
nia pracowników w administra-
cji samorządowej, czy rządowej 
bezwzględnie powinny być or-
ganizowane, a ich wyniki poda-
wane do publicznej wiadomości. 
Dokładnie tak, jak zawsze działo 
się w Urzędzie Marszałkowskim, 
gdy sprawowałam funkcję wi-
cemarszałka województwa. Po-
seł Urszula Pasławska odniosła 
się również do sytuacji z gminy 
Stawiguda. - To pytanie pada 
w kontekście wydarzeń w gmi-

nie Stawiguda, gdzie wójt zo-
stał oskarżony o nepotyzm, bo 
jeden z konkursów wygrała sy-
nowa prezydenta Olsztyna. Nie 
znam tej pani i nie znam szcze-
gółów konkursu, nie mnie więc 
oceniać słuszność decyzji. Wiem 
jednak na pewno, że w ostat-
nim czasie rządzące PiS chce 
przejąć samorządy za wszelką 
cenę i za pomocą różnych me-
tod. Tak też mogło być w tym 
przypadku. Ludzie spokrewnieni 
z władzą też muszą gdzieś pra-
cować, albo w administracji pu-
blicznej, gdzie zawsze można 
oskarżyć ich o nepotyzm, albo 

w firmach prywatnych, gdzie 
dla odmiany ktoś zawsze może 
dopatrywać się korupcji. Nie 
dajmy się więc zwariować. Nie 
dopatrujmy się przysłowiowego 
drugiego dna w każdej sytuacji 
zatrudniania kogoś w samorzą-
dach. Inna sprawa, że takiego 
nepotyzmu jak za czasów PiS ni-
gdy wcześniej nie było. Z kolei 
według posła Andrzeja Macie-
jewskiego z Kukiz’15, organizo-
wanie konkursów na obecnych 
zasadach nie ma sensu. - Prak-
tyka ostatnich lat pokazała, że 
piękna idea konkursów na wolne 
stanowiska jest fikcją. Wnio-

sek- należy wprowadzić proste 
i jasne zasady: Każdy szef: bur-
mistrz, wójt... ma prawo doboru 
z wolnej ręki współpracowników, 
z którymi chce pracować. Obwa-
rowanie, powinno dotyczyć kie-
runkowego wykształcenia. Wy-
kluczeni z automatu powinni być 
członkowie rodzin oraz powino-
waci. Zatrudnienie powinno się 
odbywać na zasadzie kontraktu 
kadencyjnego, czyli po wyborach 
nowa władza ma prawo dobrać 
nowego współpracownika lub 
ewentualnie przedłużyć kon-
trakt.

dym

Zgodnie z ustawą antyterro-
rystyczną, która weszła w ży-
cie w lipcu ubiegłego roku, do 
31 stycznia 2017 r. każdy tele-
fon używany w naszym kraju 
musi być zarejestrowany. Abo-
nenci sieci komórkowych, któ-
rzy mają wykupiony abonament 
na usługi teleinformatyczne są 
zwolnieni z rejestracji, gdyż ich 
dane są już umieszczone w re-
jestrze. Dotyczy to również te-
lefonów i starterów kupionych 
po wejściu ustawy w życie. Re-

jestracja numeru jest obowiąz-
kowa od 25 lipca i każdy, kto 
kupił po tej dacie telefon musiał 
go zarejestrować. Posiadacze 
telefonów na kartę muszą swój 
numer zarejestrować, aby móc 
z niego dalej korzystać. 

Jak zarejestrować? 
— Jeśli ktoś kupił starter w kio-
sku lub ma niezarejestrowana 
kartę SIM należy wybrać się 
z nim do salonu swojego opera-
tora z dowodem osobistym, po-

nieważ będzie potrzebne imię, 
nazwisko i PESEL— mówi Pa-

weł Adamczyk pracownik sa-
lonu jednego z operatorów 

sieci komórkowej— Cała pro-
cedura trwa około 5 minut 
— dodaje. Warto wybrać się 
wcześniej, ponieważ od lutego 
posiadacze niezarejestrowanych 
kart mogą mieć problem z ich 
zarejestrowaniem. —1 lutego 
2017 roku wszyscy operatorzy 
GSM w Polsce zobowiązani zo-
stali do wyłączenia swoich nie-
zarejestrowanych kart SIM— 
podkreśla Paweł Adamczyk. 
Rejestracji karty SIM może do-
konać każda osoba, która ukoń-
czyła 13 rok życia. Jeśli nu-
mer należy do młodszej osoby, 
wtedy powinien on być zareje-
strowany na jednego z rodziców 
lub opiekunów prawnych. Nie 
ma określonego limitu rejestro-
wanych kart. Można zarejestro-

wać kilka numerów na jednym 
dowodzie osobistym

Dlaczego?
Nowa ustawa ma zapobiegać 
terroryzmowi oraz różnego ro-
dzaju przestępstwom np. fał-
szywym alarmom bombowym 
lub oszustwom i wyłudzeniom 
pieniędzy. Dzięki rejestracji te-
lefonów łatwiej będzie można 
namierzyć przestępcę, gdyż te-
lefon, z którego dzwoni będzie 
miał przypisanego właściciela. 
Polska nie jest jedynym krajem 
w Europie, który wprowadził 
rejestrację telefonów na kartę. 
Takie przepisy zostały wprowa-
dzone we Francji, w Holandii 
i w Niemczech.
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Po złożeniu przysięgi, nowi po-
licjanci nie rozpoczną służby od 
razu. Teraz czeka ich kurs pod-
stawowy w Wyższej Szkole Po-
licji w Szczytnie, który potrwa 
kilka miesięcy. Dopiero wtedy 
funkcjonariusze wrócą do swo-
ich jednostek, gdzie rozpoczną 
pracę. – Kurs jest pierwszym fil-
trem dla nowych policjantów. 
Powiedział po ślubowaniu Za-
stępca Komendanta Wojewódz-
kiego mł. insp. Arkadiusz 
Sylwestrzak. – Muszą się zaan-
gażować, gdy będą na szkoleniu, 
bo im więcej wiedzy uzyskają, 
tym łatwiej im będzie w trakcie 
wykonywania czynności zawodo-
wych na służbie. Jest to dopiero 
początek, ale kurs jest podstawą, 
która da im wiedzę. Przyjecie 50 
policjantów powinno znacząco 
wzmocnić szeregi Warmińsko-

-Mazurskiej Policji, zaznaczył 
mł. insp. Arkadiusz Sylwe-
strzak i dodał, że każdy jeden 
funkcjonariusz to duża pomoc. – 
W chwili, kiedy policjanci skoń-
czą kurs podstawowy i wrócą do 
jednostek, to w znacznym stopniu 
zasilą swoje jednostki, a prze-
łoży się to na zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa naszych 
obywateli na terenie naszego 
garnizonu. Kurs podstawowy 
potrwa około 6 miesięcy, a po 
nim policjanci będą musieli od-
być praktykę zawodową, która 
ma potrwać kolejne 6 tygodni. 
Dopiero wtedy rozpoczną praw-
dziwą pracę, jako policjanci.

Najwięcej do prewencji
Najwięcej, bo aż 25 osób uzu-
pełni skład etatowy Oddziału 
Prewencji Policji w Olszty-

nie, Komenda Miejska Policji 
w Olsztynie pozyska 4 osoby, a 
Komenda Miejska Policji w El-
blągu 3 osoby. Komenda Powia-
towa Policji w Ostródzie, Szczyt-
nie, Lidzbarku Warmińskim, 
Giżycku i Braniewie pozyska po 
2 osoby. Natomiast Komendy 
Powiatowe Policji w Działdo-

wie, Gołdapi, Iławie, Kętrzy-
nie, Olecku i Piszu w Ełku po 3 
osoby.

Praca w Policji również
dla kobiet
Mimo, że praca policjanta jest 
ryzykowna, to nie brakuje wśród 
nich kobiet. W jej szeregi trafiło 

na początku roku 5 policjantek. 
Jedną z nich jest posterunkowy 
Daria Mitręga, która cieszy się, 
że wreszcie mogła wstąpić do 
policji. – Od kiedy skończyłam 
szkołę zastanawiałam się, kim 
chciałabym być w życiu i posta-
nowiłam, że będę policjantką. 
Myślę, że każdy zawód jest stwo-

rzony dla każdej płci i policja nie 
jest tylko dla mężczyzn. W ze-
szłym roku do Warmińsko-Ma-
zurskiej Policji dołączyło 179 
funkcjonariuszy. Natomiast, w 
tym roku szeregi garnizonu war-
mińsko-mazurskiego zasili 133 
policjantów.

dym

Użytkownicy telefonów na kartę mają czas na ich reje-
strację tylko do końca stycznia. Jeśli tego nie zrobimy 
operator zlikwiduje nasz numer, a co za tym idzie nie 
będziemy mogli dzwonić, ani odbierać połączeń przy-
chodzących.

Rejestracja kart tylko do 31 stycznia

Wraz z nowym rokiem, do szeregów Warmińsko-Mazur-
skiej Policji dołączyli nowi funkcjonariusze. 5 stycznia, 
50 policjantów, w tym 5 kobiet, złożyło uroczyste ślubo-
wanie i rozpoczną swoją pracę, jako stróże prawa.

Chcą być stróżami prawa i porządku

Nowi  policjanci gotowi do pracy

Telefony na kartę mogą przestać dzwonić 
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KRÓTKO
Olsztyn: Wernisaż wystawy 
JAKIE EFEKTY MOŻE PRZY-
NIEŚĆ WSPÓLNA PRACA? 
będzie miał miejsce 14 
stycznia w godz. 10:00-11:00 
w Centrum Techniki i Rozwoju 
Regionu Muzeum Nowocze-
sności - Tartak Raphaelsoh-
nów. Wstęp wolny.
Olsztyn: Zajęcia w ramach 
programu BiegamBoLubię 
odbędą się w dniu 14 stycznia 
o godz. 09:30 na Stadionie 
AZS UWM. Wstęp wolny.
Bartoszyce: W dniu 17 stycz-
nia w Bartoszyckim Domu 
Kultury odbędzie się wystawa 
prac UTC z Mrągowa.
Bartoszyce: Dnia 20 stycznia 
o godz. 19:00 na Sali Widowi-
skowej Bartoszyckiego Domu 
Kultury odbędzie się koncert 
“Kobranocka - Akustycznie”. 
Biskupiec: 15 stycznia w Bi-
skupcu odbędzie się 25 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Dywity: Już 15 stycznia 2017 
roku, w dywickim GOK-u gra-
my z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy! Tradycyjnie, 
od 15:00 do 18:00, GOK 
w Dywitach zaprasza na wy-
stępy grup artystycznych oraz 
zaproszonych gości.
Dobre Miasto: 13 stycznia 
w ramach programu “Dobre 
Kino” w Kinie Przyjaźń o godz. 
19:00 odbędzie się projekcja 
filmu “Dzieciństwo wodza”. 
Bilety od 6 PLN.
Dobre Miasto: 18 stycznia 
o godz 16:00 w Kinie Przyjaźń 
młodzież z Teatru Prolog pod 
kierunkiem Marty Wodyńskiej 
przedstawi Jasełka według 
fragmentów “Betlejem 
polskiego” Lucjana Rydla. 
Bezpłatne zaproszenia do 
odebrania w sekretariacie 
CKB.
Gietrzwałd: 15 stycznia 
o godz. 16:00 w Wiejskim 
Domu Kultury w Biesalu 
odbędzie się 25 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Lidzbark Warmiński: Spektakl 
komediowy pt. “Przyszedł 
mężczyzna do kobiety” odbę-
dzie się 24 stycznia o godz. 
18:00 w Lidzbarskim Domu 
Kultury. Bilety od 59 PLN.
Stawiguda: Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Stawigudzie zaprasza na 
25. Finał, który odbędzie się 
15 stycznia 2017 r.

Wyb.(K)

Projekt „Eksperyment nowym 
modelem lekcji” polega na 
przygotowaniu nauczycieli oraz 
infrastruktury Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego im. Jana Pawła 
II w Miłakowie do naucza-
nia opartego na tej metodzie, 
a także realizacji zajęć. Przed-

sięwzięcie o wartości 532 tys. zł 
przewiduje powstanie komplek-
sowo wyposażonych pracowni 
matematycznych i przyrodni-
czych, niezbędne kursy dla na-

uczycieli oraz warsztatowe wy-
jazdy, organizację zajęć i kółek 
zainteresowań.
— Zdobywanie wiedzy oparte 
na doświadczeniach pozwala 
na zrozumienie zjawisk i uczy 
podobnego podejścia w doro-
słym życiu — mówi Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek 
województwa. — Wzbogacona 
w ten sposób oferta edukacyjna 
przyczynia się do kształtowa-
nia kompetencji, które pełnią 
istotne role na rynku pracy.
Projekt realizowany z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury 2014-
2020 potrwa do 30 listopada 
2018 roku. Obejmie swoim za-
sięgiem 170 uczniów i 12 na-
uczycieli z miłakowskiej pod-
stawówki.

Ta metoda dydaktyczna pozwala uczniom 
na lepsze przyswojenie wiedzy. Szkoła 
Podstawowa w Miłakowie dzięki projek-
towi unijnemu zapozna z lekcjami ekspery-
mentalnymi 170 uczniów. Umowę z burmi-
strzem Miłakowa Aleksandrem Gawrylukiem 
w czwartek 5 stycznia podpisał marszałek 
Gustaw Marek Brzezin.

Eksperymenty za pół 
miliona w Miłakowie 

Jak powiedział doktor Krzysz-
tof Plaziński, Zastępca Dy-
rektora Szpitala ds. Lecznic-
twa i Koordynatora Oddziału 
oddzielona została stacja dializ 
od samego oddziału. – Był to je-
den z wymogów, który przyświe-

cał całej idei tego remontu. Je-
steśmy po wymianie wszystkich 
instalacji, modernizacji wypo-
sażenia, wymianie umeblowa-
nia. Zmodernizowany oddział 
i stacja dializ to oczywiście lep-
sze warunki pracy dla całego 
personelu, jak i dla pacjentów.
-Do użytku oddano też drugi ze 
szpitalnych oddziałów, zupeł-
nie odnowiony oddział Chirur-
gii Ogólnej Małoinwazyjnej, 
który przed modernizacją był 
w bardzo złym stanie – powie-
dział Dyrektor Szpitala Sła-

womir Wójcik. – To był jeden 
z najgorzej wyglądających od-
działów i należał mu się remont, 
który zrobiliśmy w 3 miesiące. 
Był to remont kapitalny. Wszyst-
kie instalacje są wymienione, 
cała infrastruktura, meble, 

łóżka wszystko jest nowe. Za-
kończyliśmy go kilka dni temu 
i teraz trwają prace porząd-
kowe. Pacjenci na nowy oddział 
mają być przyjmowani już od 9 
stycznia tego roku.
Modernizacje szpitala w Barto-
szycach zostały sfinansowane 
praktycznie w całości z budżetu 
powiatu i jak powiedział Sta-
rosta Powiatu Bartoszyc-
kiego Wojciech Prokocki, me-
dycyna od początku była dla 
niego priorytetem. – Jak zosta-
łem starostą 6 lat temu, to inny 

kolega starosta powiedział mi, 
że mam 3 zadania – po pierw-
sze szpital, po drugie szpital, po 
trzecie szpital. Teraz tę dewizę 
staram się realizować. Powiat 

wyłożył praktycznie 100% na 
modernizację tych oddziałów.
Więcej na stronie www.gwar-
minska.pl
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Nowy rok rozpoczyna się bardzo dobrze dla 
szpitala w Bartoszycach. W szpitalu im. Jana 
Pawła II oddano do użytku oddział nefrolo-
giczny oraz stację dializ, które zostały grun-
townie zmodernizowane.

W Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach 
oddano do użytku dwa oddziały po modernizacji

Gustaw Marek Brzezin,  marszałek województwa warmińsko-mazurskiego z Aleksan-
drem Gawrylukiem, burmistrzem Miłakowa po podpisaniu umowy

Sławomir Wójcik, dyrektor Powiatowego Szpitala w Bartoszycach  jest zadowolony 
z poprawy standardu w placówce 
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W grudniu, na Wileńszczyźnie 
- w szkołach o polskim języku 
nauczania Rejonu Wileńskiego 
i Święciańskiego – odbyło się 
mnóstwo bardzo pięknych im-
prez związanych z tradycjami 
adwentowymi – inscenizacje 
bożenarodzeniowe. W przed-
świąteczny czas, wszystkie 
dzieci w swoich szkołach bar-
dzo sumiennie szykowały się do 
jasełek, które są nie tylko okazją 
do tego, by sprawdzić swój ta-
lent aktorski, ale przede wszyst-

kim, aby przybliżyć wszystkim 
historię świąt Bożego Narodze-
nia. 

Jasełka o Narodzeniu 
Pańskim
23 grudnia w Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki w Pod-
brzeziu odbyły się jasełka. Mi-
sterium o Narodzeniu Pańskim 
przygotowały nauczycielki 
klas początkowych oraz pani 
od muzyki. Po programie ar-
tystycznym nastąpiła chwila 
dzielenia się opłatkiem i skła-

dania sobie życzeń. Natomiast 
27 grudnia jasełka odbyły się 
w filii gimnazjum im. św. Sta-
nisława Kostki w Pikieliszkach. 
Uczniowie z entuzjazmem od-
grywali rolę Św. Józefa i Ma-
rii Panny, aniołów i pasterzy, 
w ten sposób przybliżając zgro-
madzonej publiczności magię 
i tajemnicę Bożego Narodze-
nia. Szczególną atmosferę two-
rzyły wykonywane przez dzieci 
utwory na fujarce. Program 
tych jasełek przygotowały Lu-

sia Wojtkiewicz oraz Jasia Mac-
kiewicz. Modlitwie zaś w obu 
tych placówkach oświatowych 
przewodniczył proboszcz pa-
rafii Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Podbrzeziu ksiądz 
Marek Gładki. 

Goście z Polski
Warto również dodać, iż w grud-
niu na Wileńszczyznę przy-
byli Św. Mikołaje z Koszalina 
w osobach Bronka Olenkowi-
cza, Zenka Lenkiewicza, Jana 
Zająca, Ignacego Chrzanow-

skiego. Wszyscy ci panowie 
są przedsiębiorcami. W ubie-
głym roku przekazali w darze 
dla szkoły w Pikieliszkach ob-
raz Św. Jana Pawła II autor-
stwa Zbigniewa Murzyna, któ-
rego fundatorem byli Krzysztof 
i Iwona Hendzel.

Spotkanie opłatkowe
Jak co roku, świąteczne spotka-
nie wigilijne odbyło się również 
w Gimnazjum w Rukojniach. 
Uczniowie klas początkowych 
oraz zerówki zebranym 23 grud-

nia gościom zaprezentowali ja-
sełka „Betlejem to my sami”. 
Młodzi artyści przenieśli realia 
Bożego Narodzenia w czasy 
współczesne. Jak i przed wie-
loma wiekami, tak i w czasach 
współczesnych, Józef i Maria 
szukali gospody i nie znaleźli . 
„Czyż ktoś w naszych czasach 
nie wpuściłby Świętej Rodziny 
do naszych domów?”. Do współ-
czesnych domów zapukali ludzie 
samotni oraz mąż z żoną brze-
mienną, ale szykowanie się do 
wieczerzy wigilijnej było waż-
niejsze od okazania miłosierdzia 
potrzebującym. Na zakończenie 
przedstawienia uczniowie star-
szych klas zatańczyli taniec ży-
dowski „Dary”. Program arty-
styczny przygotowała Krystyna 
Chodorowicz wraz z nauczycie-

lami klas początkowych. Przy-
były na spotkanie opłatkowe 
proboszcz Jan Matusewicz ży-
czył wszystkim zgromadzonym 
pogodnych świąt, by w każdym 
sercu zapanowała radość i spo-
kój wewnętrzny. Życzenia świą-
teczne złożył również dyrektor 
gimnazjum Oleg Nikończyk oraz 
starosta Rukojń Anżeła Stan-
kiewicz. Do gimnazjum zawitał 
Św. Mikołaj, który w tym roku 
był bardzo hojny. Prezenty przy-
słało Towarzystwo Miłośników 
Grodna i Wilna, słodycze ufun-
dowała była uczennica szkoły 
Teresa Romejko. Dzięki akcji 
charytatywnej, zorganizowanej 
przez Jowitę Gilewicz, rodziny 
wielodzietne otrzymały świą-
teczne paczki.

Dokończenie na stronie 7

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski

Grudniowe reminiscencje z Wileńszczyzny

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, 
na który długo czekają nie tylko dorośli, ale również 
dzieci. Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele 
pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgry-
wanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu, które są nazy-
wane Jasełkami. 



710 - 24 stycznia 2017 r.numer 92www.gwarminska.pl
KORESPONDENCJA Z LITWY

Dokończenie ze strony 6

W Wesołówce
23 grudnia w klimat świąt Bo-
żego Narodzenia wprowa-
dziła licznie zgromadzonych 
gości Szkoła-Centrum Wie-
lofunkcyjne w Wesołówce, 
w której odbyło się przedsta-
wienie jasełkowe pt.: „Mały 
Jezus jest wśród nas”. Uroczy-
stość poprzedziła Msza święta 
pod przewodnictwem księdza 
Marka Gładkiego, proboszcza 
parafii pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Jezusowego 
w Podbrzeziu. Po Mszy Świę-
tej gościom szkoły zostało za-
prezentowane przedstawienie 
Bożenarodzeniowe. Ucznio-
wie ukazali dorastanie małego 
Jezusa, który się uczył zawodu 
stolarza. „Drzewo jak czło-
wieka należy heblować do tej 
pory, póki nie będzie bez grze-

chu.” Młody Jezusek dowie-
dział się o majestatycznym 
swoim narodzeniu. Trzej Królo-
wie i pastuszkowie oddali cześć 
dla nowonarodzonego Pana. 
W tych jasełkach byli zaanga-
żowani prawie wszyscy ucznio-
wie szkoły. Niesamowity urok 
dodali przedszkolacy, którzy 
w sposób dziecięcy piękną pol-
ską mową recytowali wspaniałe 
teksty Bożenarodzeniowe. Re-
żyserami tego przedstawienia 
byli Czesława Szablińska, dy-

rektor szkoły oraz Lilia Naru-
szewicz, metodyk klas począt-
kowych. Imprezę zaszczycili 
swoją obecnością Robert Ko-
morowski, zastępca mera Re-
jonu Wileńskiego oraz Henryk 
Gierulski, starosta gminy Pod-
brzezia. (zob. więcej: www.l24.
lt)

W Jęczmieniskach nie 
mogło być inaczej
Jak zwykle, na wysokim pozio-
mie odbyły się jasełka w Jęcz-
mieniskach, niezwykle urokli-
wej miejscowości, położonej 30 
km od stolicy Litwy Wilna, nie-
opodal geograficznego centrum 
Europy. Z ogromnym zaanga-
żowaniem odgrywane przez 
uczniów postacie Najświęt-
szej Marii Panny, Św. Józefa, 
Królów, pastuszków i anioł-
ków, na tle rozbrzmiewają-

cych pięknych kolęd, wprawiły 
w zachwyt i prawdziwie świą-
teczny nastrój zgromadzoną 
publiczność. To wielka zasługa 
nie tylko młodych aktorów, jak 
również organizatorów tego 
spotkania opłatkowego, a mia-
nowicie Bożeny Lachowicz, 
zastępcy dyrektora szkoły oraz 
Lucji Wiszniewskiej, nauczy-
cielki muzyki. Swoją obecno-
ścią imprezę zaszczycił wyżej 
już wspomniany ksiądz-pro-
boszcz Marek Gładki.

Spotkanie opłatkowe 
katechetów
5 stycznia 2017 roku odbyło się 
spotkanie opłatkowe nauczycieli 
religii i katechetów Archidiece-
zji Wileńskiej. Imprezę Bożena-
rodzeniową poprzedziła Msza 
św. w kościele pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Rodzin w Podbrodziu, 
którą odprawił ksiądz-proboszcz 
Deimantas Braziulis, obejmu-
jący swoją służbą również ko-
ściół pod wezwaniem Św. Ka-

zimierza w Powiewiórce, gdzie 
był ochrzczony Józef Piłsudski, 
twórca niepodległości Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Przedstawienie jasełkowe 
zostało odegrane przez uczniów 
Gimnazjum „Żejmiana” w Pod-
brodziu, gdzie zgromadzoną pu-
bliczność mile powitała dyrektor 
tej placówki Katarzyna Maciu-
sowicz. Przybyłych na tę uro-
czystość gości wprawiły w za-
chwyt misterny taniec uczniów 
ze świecami, odgrywane sceny 

ukazujące samotną zagubioną 
dziewczynę, która w Boże Naro-
dzenie nie mogła znaleźć swego 
miejsca w świecie, oraz Aniołów 
rozważających, dlaczego Bóg 
ma się narodzić, skoro świat jest 
taki zepsuty. Za Św. Anzelmem 
można powiedzieć: „Cur Deus 
homo?” (w jęz. pol. Dlaczego 
Bóg człowiekiem?) Diabli sprze-
ciwiali się narodzeniu Chrystusa, 
ale ostatecznie zwyciężyło do-
bro. Chrystus przyszedł na świat 
dla naszego zbawienia. Wspa-
niałe przedstawienie przygoto-
wała Anna Lastowska, nauczy-
cielka religii oraz Alicja Pieślak, 
nauczycielka języka polskiego. 
Obie te panie są niezwykle cha-
ryzmatycznymi osobami. Warto 
dodać, iż inicjatorem tej imprezy 
była Iwona Geben, kurator do 
spraw religii szkół polskich i ro-
syjskich Centrum Katechetycz-
nego Archidiecezji Wileńskiej.

Święty Mikołaj u dzieci 
rodziców ze Związku 
Polaków na Litwie 
Podbrodzia nie mógł ominąć 
również Św. Mikołaj. Zapukał 
on do drzwi dzieciaków, których 
rodzice należą do Związku Po-
laków na Litwie Rejonu Świę-
ciańskiego (dalej ZPL) i Koła 
Młodzieżowego ZPL, którego 
prezesem jest starosta Podbro-
dzia Edward Worszyński. Pre-

zesem zaś ZPL Rejonu Świę-
ciańskiego jest Irena Bejnar. 
W siedzibie ZPL były skoczne 
tańce i wesołe zabawy ze Św. 
Mikołajem. Dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki w ję-
zyku polskim, litewskim i angiel-
skim. Św. Mikołaj hojnie roz-
dawał prezenty, czym sprawiał 
ogromną radość maluchom. Ową 
imprezę swoją obecnością za-
szczycił Andrius Šarėjus, dyrek-
tor administracji Samorządu Re-
jonu Święciańskiego.

Pamiętajcie o nas
Wileńszczyzna – to bogaty 
w tradycje Bożenarodzeniowe 
kraj. Wyżej opisane imprezy od-
bywały się w polskich placów-
kach oświatowych, które dbają 
o swoją tożsamość. Szanowni ro-
dacy z Polski, pamiętajcie o nas. 
Potrzebujemy Waszego wsparcia 
moralnego. Polacy z Wileńszczy-
zny życzą Wam spokojnego szczę-
śliwego Nowego 2017 Roku…

Andrzej Aszkiełowicz, 
nauczyciel religii w Szkole

 – Centrum Wielofunkcyjnym
 w Wesołówce, w Szkole

 Podstawowej w Jęczmieniszkach,
 w Gimnazjum w Rukojniach

Leokadia Aszkiełowicz
 – kustosz Muzeum Adama

 Mickiewicza w Wilnie

Autorzy zdjęć – Vladas Šarėjus, 
Teresa Worobiej,

 nauczyciele wymienionych
 w artykule szkół

REKLAMA
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Trudne początki
W działalność tego typu sto-
warzyszeń angażują się przede 
wszystkim rodzice, których do-
tyka problem niepełnosprawno-
ści dzieci. Najważniejsze jest, 
żeby wiedzieć, gdzie można 
szukać w takiej sytuacji wspar-
cia i pomocy. 
-Moja córka ma 28 lat, syn ko-
legi jest jeszcze starszy- mówi 
Henryk Borejko, Wiceprze-
wodniczący Zarządu Koła 
PSONI w Dobrym Mieście. 
Trzydzieści lat temu mogliśmy 
liczyć tylko na siebie. Pewnie 
inaczej wyglądało to w dużych 
miastach, gdzie rodzice byli le-
piej zorganizowani, bo było ich 
więcej. W małych miejscowo-
ściach, takich jak Dobre Mia-
sto, Świątki, Lubomino, Cer-
kiewnik, niepełnoprawność 
intelektualna była w pewnym 
sensie tematem tabu. Rodzice 
często obawiali się braku ak-
ceptacji ze strony środowiska. 
Problemy zaczynały się w wieku 
przedszkolnym. Brakowało 
przedszkoli integracyjnych. 

W szkole prawie niemożliwym 
było uzyskanie nauczania indy-
widualnego dla dziecka. Osoby 
niepełnosprawne kierowano 

do zamkniętego ośrodka w Mi-
łakowie. Korzystniejszy klimat 
dla problemu niepełnospraw-
ności intelektualnej pojawił się 
w latach 90-tych wraz z prze-
mianami ustrojowymi. Dopiero, 
kiedy Kuratorem Oświaty zo-
stała pani Grażyna Langowska, 
Poradnie Pedagogiczno-Psy-
chologiczne zaczęły odraczać 
obowiązek szkolny dla dzieci 
z dysfunkcjami.
Zanim powstało Koło w Do-
brym Mieście, rodzicie dzieci 
niepełnosprawnych gromadzili 
się wokół księdza Janusza Ry-
tuby, który założył w miejsco-
wej parafii ruch Wiara i światło. 
Rodziny dotknięte problemem 
niepełnosprawności dostawały 
wsparcie duchowe, a dodatkowo 
ksiądz organizował turnusy na 
przykład nad jeziorem Limajno, 
czy nad morzem, podczas któ-
rych wolontariusze opiekowali 
się osobami niepełnospraw-
nymi. Dzięki temu ich rodziny 
miały chwilę odpoczynku. Fa-
chową pomoc dla dzieci rodzice 
organizowali w tym czasie in-

dywidualnie. W tamtym czasie 
pojawiła się możliwość korzy-
stania z pobytu dzieci dwa razy 
w tygodniu w Ośrodku Eduka-

cyjno-Rehabilitacyjno-Wycho-
wawczym w Olsztynie. Dzieci 
miały tam zapewnioną pełną 
diagnozę i opiekę medyczną, 
co było dla rodziców dużą ulgą. 

Niedługo potem zrodził się po-
mysł utworzenia podobnego 
ośrodka na miejscu, w Dobrym 
Mieście. 

-Kiedy okazało się , że mój syn 
wymaga szczególnej opieki, ko-
leżanka podpowiedziała mnie 
i mojej żonie, że możemy szu-
kać wsparcia w specjalnym 
ośrodku w Olsztynie na ulicy 
Żołnierskiej- wspomina Woj-
ciech Gajewski, Przewodni-
czący Zarządu Koła PSONI. 
-Trafiliśmy tam na comie-
sięczne spotkanie w ramach 
Ośrodka Wczesnej Interwen-
cji. Nasz syn został zdiagnozo-
wany przez specjalistów, a póź-

niej kilkakrotnie jeździliśmy 
z nim na rehabilitację. Oka-
zało się, że ośrodek jest prowa-
dzony przez rodziców w formie 

stowarzyszenia. Trafiliśmy do 
przewodniczącej, pani Stani-
sławy Kurowskiej. Po jednym 
z kolejnych spotkań pani Ste-
nia zachęciła nas do utworze-
nia podobnego, stowarzyszenia 
rodziców w Dobrym Mieście 
i obiecała swoją pomoc. I tak 
się zaczęło. 

Uczyli się 
samodzielności 
i zabiegali o miejsce 
na działalność

W czerwcu 1996 roku na spo-
tkanie założycielskie przyszło 
dwudziestu zainteresowanych 
rodziców. Powstało wówczas 
Dobromiejskie Koło Polskiego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
(dawna nazwa Polskiego Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną przp.red.), które, jako or-
ganizacja ogólnopolska działa 
już od już od ponad 50-ciu lat. 
Przez pierwsze lata dobromiej-
skie Koło nie miało osobowości 
prawnej i podlegało Zarządowi 
PSOUU w Warszawie. Po kilku 
latach stało się samodzielnym , 
samofinansującym się podmio-
tem. -Prezes Zarządu Głównego 
PSOUU, pani Krystyna Mru-
galska na samym początku dała 
nam wiele wskazówek, jakim ro-
dzajem działań powinniśmy się 
zająć- kontynuuje Wojciech 
Gajewski. Skierowała nas do 
Elbląga, gdzie funkcjonowało 
Dzienne Centrum Aktywności. 
Trochę tam podpatrzyliśmy, jak 
wygląda ich działalność. Na po-
czątku mieliśmy problem z loka-

lizacją naszej aktywności. Na 
szczęście w 1995 powstał po-
tężny kompleks Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Dzięki uprzejmości 
władz miasta i ówczesnej dyrek-
tor SP3, pani Mirosławy Ruciń-
skiej, udostępniono nam dwa 
pomieszczenia. 
Podczas wizyty w Elblągu prze-
strzegano nas, że największe 
problemy będziemy mieli ze 
współpracą z samorządem lo-
kalnym. Tymczasem przez te 
dwadzieścia lat każdy dobro-

miejski samorząd, bez względu 
na opcję, sprzyjał naszym dzia-
łaniom- dodaje Henryk Bo-
rejko. Pierwsza demokra-
tycznie wybrana rada miasta 
zrzekła się nawet diet na rzecz 
Ruchu Wiara i Światło. W dzi-
siejszych czasach to ewenement. 
Nie można nie wspomnieć o po-
mocy ze strony dobromiejskich 
przedsiębiorców, przede wszyst-
kim w formie środków material-
nych. 
W pomieszczeniach, udostęp-
nionych przez SP3 w 1998 roku 
dobromiejskie Koło PSOUU 
utworzyło filię olsztyńskiego 
Ośrodka Edukacyjno-Rehabili-
tacyjno-Wychowawczego. -My-
ślę, że lokalizacja okazała się 
bardzo trafiona. Kilka pokoleń 
uczniów oswoiło się z widokiem 
osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie -uważa Henryk Bo-
rejko. Pomimo obowiązujących 
przepisów prawa, które mówią 
o tym, że powinno się likwido-
wać bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych, 
nie realizuje się tego w praktyce. 

Dokończenie na stronie 9

Drugiego grudnia ub.r. Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście uro-
czyście świętowało dwudziestolecie swojej działalności. Podzięko-
waniom i gratulacjom towarzyszyły: prezentacja przeróżnych wyro-
bów Warsztatów Terapii Zajęciowej i występy zespołów muzycznych, 
działających w ramach Integracyjnego Klubu Terapeutycznego. 

Przez dwadzieścia lat idą z dziećmi 
piękną i trudną drogą 

Uczestnicy warsztatów z powodzeniem występują na scenie 

Od lewej : Henryk Borejko, zastępca przewodniczącego Koła PSONI, Iwona Ambroziak, kierownik WTZ i Wojciech Gajewski przewodniczący Koła PSONI w Dobrym Mieście 
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Natomiast niewątpliwie zmie-
niło się nastawienie ludzi wo-
bec osób niepełnosprawnych. 

Własny kąt 
to nie wszystko
Jednym z pierwszych projek-
tów, na który uzyskaliśmy do-
tację z Fundacji Batorego było 
utworzenie Integracyjnego 
Klubu Terapeutycznego – do-
daje Wojciech Gajewski. Za-
jęcia te prowadzimy do dzi-
siaj. Polega to na tym, że raz, 
dwa razy w tygodniu organizu-
jemy popołudniowe zajęcia dla 
naszych niepełnosprawnych, 
na których zawsze pojawia się 
młodzież z zaprzyjaźnionych 
szkół. Młodzi ludzie uczą się 
tego, żeby się nie bać niepeł-
nosprawności. W maju orga-

nizujemy zawsze „Marsz god-
ności”, w którym biorą udział 
uczniowie wszystkich dobro-
miejskich szkół, a nawet przed-
szkoli. 
Kolejną życzliwą dla Stowa-
rzyszenia osobą okazała się 
Elżbieta Bilińska -Wołodźko, 
wówczas dyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dobrym Mieście. Nawiązała 
kontakt z francuskim Stowarzy-
szeniem Pomocy Dzieciom War-
mii i Mazur, które zaoferowało 
pomoc finansową. Do Dobrego 
Miasta przyjechała przedsta-
wicielka Stowarzyszenia, pani 
Solange Minier, spotkała się 
z zarządem Koła , odwiedziła 
siedzibę w SP3. W dwóch , 
udostępnionych przez SP3 sa-
lach brakowało mebli i sprzętu 
rehabilitacyjnego. Przekazana 
przez panią Minier, dość po-
kaźna kwota, posłużyła do za-

kupu pierwszego wyposaże-
nia, co pozwoliło rozpocząć 
działalność Ośrodka. Niepeł-
nosprawne dzieci nie tylko 
otrzymały pomoc medyczną, 
ale rozpoczęły także realizację 
obowiązku szkolnego. Ponie-
waż obecnie w Dobrym Mieście 
jest niewiele dzieci z niepełno-
sprawnościami i koszt utrzy-
mania przez dobromiejskie 
Koło własnego ośrodka byłby 
zbyt wysoki. Dzieci niepełno-
sprawne są dowożone przez 
gminę do placówek na terenie 
Olsztyna. Mogą tam być reha-
bilitowane do 24-go, a osoby 
głęboko upośledzone, nawet do 
25-go roku życia. Później mają 
możliwość przejścia do Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej.

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

Od samego początku założy-
ciele Koła PSOUU w Dobrym 
Mieście widzieli nie tylko po-
trzebę stworzenia ośrodka dla 
dzieci niepełnosprawnych, ale 
myśleli też o utworzeniu Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej dla 
niepełnosprawnych dorosłych, 
którzy nie podlegają już obo-
wiązkowi szkolnemu. W tym 
czasie cały czas trwała rozbu-
dowa kompleksu SP3. Między 
innymi powstać miała olbrzy-
mia stołówka przemysłowa , 
która miała wydawać dziennie 
około 1500 obiadów. Zaplano-
wana ilość posiłków przewyż-
szała potrzeby lokalne i pojawił 
się problem, jak sensownie za-
gospodarować pomieszczenie 
stołówki. Gmina podjęła decy-
zję o podziale budynku na dwie 
części. W jednej miała powstać 
stołówka, a druga została prze-
kazana Stowarzyszeniu. Sa-

morząd przygotował też doku-
mentację. W tym samym czasie 
nastąpiła zmiana struktury sa-
morządu terytorialnego. Wspie-
ranie osób niepełnosprawnych 
zostało przekazane do powiatu. 
Wtedy narodził się pomysł, aby 
rozpocząć starania o dotację 
na budowę Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Udało się uzyskać 
około milion złotych. W trak-
cie trwania inwestycji, po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej 
pojawił się problem, ponieważ 
wzrósł podatek VAT na mate-
riały budowlane. Minister Fi-
nansów nie umorzył podatku, 
co spowodowało, że trzeba 
było wykonać mniej prac, niż 
założono w projekcie. Innym 
zmartwieniem było to, że wy-
konawca spóźniał się z pra-
cami, co groziło odebraniem 
dotacji. Wiele prac budowla-
nych członkowie Stowarzysze-

nia wykonali we własnym za-
kresie. Działania, zmierzające 
do utworzenia warsztatów i ich 
funkcjonowania od początku 
wymagało ogromnego zaanga-
żowania i wysiłku organizacyj-
nego, przede wszystkim człon-
ków Zarządu. Za swoją pracę 
nigdy nie pobierali wynagro-
dzenia. Na etacie zatrudniona 
jest jedynie Iwona Ambroziak, 
kierownik warsztatów.

Rola WTZ
WTZ rozpoczęły działalność na 
początku grudnia 2004 roku. Są 
finansowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych, 
a realizują program rehabilitacji 
społeczno-zawodowej. Osoby, 
które tu trafiają, mają się przy-
gotować do życia w społeczeń-
stwie oraz ewentualnego wkro-
czenia na rynek pracy, co nie 

jest proste w przypadku osób 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną. -Jedynym rozwiąza-
niem jest utworzenie placówki 
typu zakładu pracy chronionej- 
uważa kierownik WTZ Iwona 
Ambroziak. Oczywiście mu-
siałby mieć wsparcie finansowe, 
bo samodzielne utrzymanie się 
na rynku byłoby nierealne. Tego 
typu działalność dotowana jest 
wszędzie na świecie. Uczestnik, 
który zgłasza się do Warsztatów 
Terapii Zajęciowej jest przy-
dzielany, w zależności od swo-
ich możliwości i uzdolnień, do 
jednej z dziesięciu pracowni. 
Są to między innymi: pracow-
nia gospodarstwa domowego, 
ceramiczna, stolarsko- ślusar-
ska, krawiecko- hafciarska, 
plastyczna, czy komputerowa. 
W każdej z nich rehabilitowa-
nych jest 5-ciu uczestników. 
Część z nich jest dowożona, 
część dojeżdża lub dochodzi 
samodzielnie. Pracują 7 godzin 
dziennie. Czasami uczestnik 
pracuje pół , a czasem nawet rok 
nad ukończeniem swojej pracy. 
Gotowe wyroby są potem wy-
stawiane, część z nich jest roz-
dawana. Poza angażowaniem 
uczestników w wykonywanie 
określonych prac, WTZ pro-
wadzą ich rehabilitację poprzez 
np. muzykoterapię, czy zajęcia 
ruchowe. Prowadzone są także 
elementy edukacji. 

Rozwój działalności 
to lepsze wyniki 
podopiecznych
Dwa lata temu WTZ wzboga-
ciły się o kolejne 400 m². Taką 
powierzchnię miał niewyko-
rzystany strych, położony nad 
pomieszczeniami warsztatów. 
Zarząd Koła PSOUU dopro-
wadził do spotkania radnych 
powiatowych, burmistrza Do-
brego Miasta i starosty powiatu 
olsztyńskiego. Podjęto decyzję 

o rozpoczęciu starań o uzyska-
nie dotacji na wykonanie nad-
budowy nad budynkiem sto-
łówki i warsztatów. Powiat 
zobowiązał się wówczas do sfi-
nansowania 1/3 wkładu wła-
snego, natomiast gmina Dobre 
Miasto 2/3. Stowarzyszenie wy-
konało za własne pieniądze eks-
pertyzę techniczną oraz studium 
wykonalności i koncepcję. 
Gmina Dobre Miasto napisała 
projekt. Po różnych perypetiach 
inwestycja została wykonana, 
a WTZ powiększyły powierzch-
nię oraz zyskały dwa mieszka-
nia treningowe. -Bardzo rzadko 
się zdarza, że dochodzi do poro-
zumienia dwóch jednostek sa-
morządowych i stowarzyszenia 
dla realizacji wspólnego zada-
nia- ocenia Henryk Borejko. 
Nadbudowa pozwoliła na 
zwiększenie ilości uczestników 
warsztatów, polepszenie funk-
cjonowania bloku rehabilitacyj-
nego oraz organizowanie zajęć 
w mieszkaniach treningowych. 
Polegają one na tym, że w pią-
tek po zajęciach grupa osób po-
zostaje na terenie warsztatów 
pod opieką terapeuty na cały 
weekend. Wychodzą na zakupy, 
na spacery, przygotowują sobie 
posiłki, uczą się organizować 
swój czas. Jest to jedna z metod 
usamodzielniania osób niepeł-
nosprawnych od opieki rodziny. 

Plany na przyszłość
Dla rodziców, którzy już od 
dwudziestu lat prowadzą stowa-
rzyszenie, w najbliższej przy-
szłości ważna jest realizacja 
dwóch zadań- stworzenia miejsc 
pracy dla swoich podopiecz-
nych, a także przygotowanie 
dla nich miejsca stałego pobytu 
w przypadku, gdy rodzina nie 
będzie już miała możliwości 
dłużej otaczać ich swoją opieką. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

Świąteczne kartki wykonane przez uczestników WTZ

Wojciech Gajewski i Henryk Borejko odebrali z rąk członka Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Wiktora Gałki  
medale „Fideliter et Constanter”( Wiernie i wytrwale)
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AUTO-MOTO 
SPRZEDAM

KIA CEED, 1.6 crdi, 115 km, 
2010, przebieg 60 tys. km. 
krajowa, tel. 603868666 
kontakt pod numerem 

534793094.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

KUPIĘ  mieszkanie, 722-795-049
MIESZKANIE 1,2 lub 3 pokojowe 
pilnie, gotówka, 602-505-617

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

WYNAJMĘ pokój 668-715-382
WYNAJMĘ 2-osobowy pokój 
Żołnierska, 602-313-371
WYNAJMĘ lokale, 602-664-330
WYNAJMĘ 2-pokojowe, 505-
206-782
SPRZEDAM uzbrojone działki 
budowlane we Fromborku, od 12 
zł netto/m2, 502-247-257
SPRZEDAM na obrzeżach Pusz-
czy Rominckiej (15 tys. ha), 10 
km od trzech jezior Wiżajny, wy-
remontowane M-3, I piętro, co, 
50m2, sprzedam, 65.000 zł, 501-
601-550

PRACA DAM

KIEROWCA kat. C + E w ruchu 
międzynarodowym, 502-662-820
ELEKTRYK, praca na budowie, 
604-981-825
OPIENKUNKI do Niemiec nowe 
oferty, 737-499-812 www.ame-
bercare24.pl
FROMBORK kwiaciarnia, 663-
932-605
FRYZJER/KĘ, 608-349-081
SAMOTNEGO do gospodarstwa, 
508-120-464
MAGAZYNIERA z obsługą 
wozka widłowego, kierowca 
kat. C + E, umowa o prace, 
510223025
ZATRUDNIĘ pomoc dla sto-
larza, składanie, montaż mebli, 
606-695-318
FIRMA Aspen zatrudni pomoc 
kuchenną, osobę do wydawania 
posiłków oraz magazyniera przy 
ul.Żołnierskiej w Olsztynie, 691-
991-160
FRYZJERKĘ 884877097
ZATRUDNIĘ dekarzy, blacharzy, 
790-553-084
SZWACZKI do szycia tapierki, 
537-838-859

ZATRUDNIĘ osoby do udoju 
krów na hali udojowej. Zapew-
niam wynagrodzenie, zakwatero-
wanie i wyżywienie, 515283677
ZATRUDNIĘ do pracy w przy-
chodni emerytowaną pielęgniarkę 
lub ratownika medycznego (kilka 
godzin dziennie). CV proszę skła-
dać na adres: centrumzaniew-
ska@wp.pl
W gospodarstwie rolnym, zakwa-
terowanie, 601-076-490
ZATRUDNIĘ panią do opieki 
nad chorą, praca z mieszkaniem, 
605-243-678
ZATRUDNIĘ pracownika w go-
spodarstwie. Ldzbark Wamiński 
601-802-096, 601-135-870

USŁUGI

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
502-472-522.
DACHY, 514-456-553.
DOCIEPLANIA, adaptacja pod-
daszy, wykończeniówka 501-
536-679.
GLAZURA, regipsy, docieple-
nia, remonty- wykończenia, 500-
089-296.
ELEKTRYK uprawnienia 798-
070-612

GLAZURA, szpachlowanie, re-
gipsy- docieplenia, 503-580-128.
GLAZURA, szpachlowanie, 698-
161-987.
GLAZURA. Terakota. Malo-
wanie. Hydrauliczne. Panele, 
(89)534-07-45; 502-060-413.
HYDRAULICY 501-209-794
HYDRAULIKA, gaz, ogrzewa-
nie, 608-518-771
MALOWANIE 782-404-688
REMONTY 534-949-376
REGIPSY, 503-324-651.
REMONTY, wykończenia, 602-
864-002
FIRMA sprzątająca Perfect Shine 
w Elblągu- pranie dywanów, ta-
picerek, kanap, kompleksowe 
sprzątanie mieszkań- szybko-ta-
nio-solidnie, 534 766 608, 606 
326 336, 534 766 608, 606 326 
336
KOWALSTWO  ARTYSTYCZNE 
balustrady bramy furtki, balkony, 
lawki, hustawki, lozka, ozdrobne 
zadaszenia, 503-818-114, kontakt 
pod numerem 505295697

TRANSPORT

PRZEPROWADZKI 697-546-
222
PRZEPROWADZKI AMFORA, 
(89)526-93-33, 501-886-016
BAGAŻÓWKA 608-845-189

O G Ł O S Z E N I E 
Wynajmę  pomieszczenia biurowe o powierzchniach  od 15,5 m² 

do  62,5m² w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 39 na III piętrze. 
Telefon do kontaktu  512 139 181 lub 89 535 38 12

Sprzedam lub wynajmę pomieszczenia w Braniewie przy 
ul. Kościuszki 105A  na działalność biurową lub mieszkanie.
 Całkowita powierzchnia 180 m² składa się z 9  pomieszczeń 

o powierzchniach od ok. 10 m² do ok. 39,5 m² plus dwie toalety i korytarz.
Telefon do kontaktu: 512 139 181 lub 89 535 38 12

OGŁOSZENIE
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Od samego początku gospodarze 
wydawali się być bardzo stremo-
wani i popełniali mnóstwo pro-
stych błędów. AZS prowadził 
0:5 i z czasem jeszcze to prowa-
dzenie powiększał. Olsztynianie 
bardzo dobrze serwowali, a także 
byli niezwykle skuteczni w ataku. 
Prym w tym wiodło dwóch lewo-
ręcznych zawodników, Jan Ha-
drava, a także Olek Śliwka. Go-
ście nie mieli żadnego pomysłu 
na to, jak zatrzymać tych dwóch 
siatkarzy. 
Początek tego seta praktycznie 
ustawił całą partię. AZS grał spo-
kojnie, na luzie i z czasem jeszcze 

powiększał swoje prowadzenie. 
Gospodarze tego meczu grali bar-
dzo słabo. Psuli mnóstwo zagry-
wek, słabo przyjmowali, a w ata-
ku byli bardzo nieskuteczni. Osta-
tecznie olsztyńscy siatkarze 
wygrali tą pierwszą partię 14:25.
Drugi set był trochę bardziej wy-
równany. Katowiczanie byli bar-
dziej skuteczni w ataku i grali 
bardziej kombinacyjnie, co po-
wodowało, że gubili blok olszty-
nian. Jednak trzeba szczerze po-
wiedzieć, że siatkarze z Olsztyna 
w pełni kontrolowali to spotkanie. 
Paweł Woicki bardzo dobrze roz-
prowadzał piłkę. Grał sporo za-

równo środkiem, jak i skrzydła-
mi, czym wprawiał przeciwników 
w dezorientację. 
W połowie tej partii olsztynianie 

uciekli swoim rywalom i nie dali 
się już dogonić. Indykpol wygrał 
tego seta 20:25 i w całym meczu 
prowadził 0:2. W tym momencie 

ważne było, żeby po dziesięciomi-
nutowej przerwie siatkarze z Olsz-
tyna wrócili do gry w pełni skon-
centrowani i nie dali się gospoda-
rzom rozegrać.
AZS już samego początku tej par-

tii zyskał sporą przewagę. Kluczo-
wym elementem była zagrywka 
i kontry. W tym secie bardzo wi-
doczna była przewaga podopiecz-

nych Gardiniego właśnie w tych 
dwóch elementach. Trzeba powie-
dzieć, także, że olsztynianie prak-
tycznie nie mylili się w ataku. Byli 
bardzo skuteczni zarówno na kon-
trach, jak i w pierwszych akcjach. 
Paweł Woicki miał niesamowity 
komfort, ponieważ mógł rozgry-
wać piłkę do kogo tylko chciał.
Indykpol AZS Olsztyn wygrał 
tego seta 15:25 i cały mecz 0:3. 
Owszem można powiedzieć, że 
to gospodarze nie postawili zbyt 
wysoko poprzeczki, ponieważ 
zagrali bardzo słabo, ale nie na-
leży w tym zwycięstwie umniej-
szać roli akademików. Pokazali 
oni niesamowitą moc. Od począt-
ku kontrolowali to co dzieje się na 
boisku, a z czasem nabierali jesz-
cze więcej pewności siebie. Z tak 
dysponowaną drużyną z Olszty-
na każdy zespół w Polsce miałby 
wielki problem. Indykpol dzięki 
temu zwycięstwu utrzymał się na 
piątym miejscu w tabeli i traci do 
czwartego Jastrzębskiego Wę-
gla, tylko jeden punkt.

raf

Olsztynianie zmierzyli się na wyjeździe z ze-
społem, GKS Katowice. Drużyna ta jest benia-
minkiem, jeżeli chodzi o rozgrywki Plus Ligi. 

Indykpol AZS Olsztyn odniósł 
kolejne, pewne zwycięstwo

Zacznijmy od największej im-
prezy sportowej nie tylko 
w Olsztynie, ale także w całym 
województwie ,czyli Grand 
Slamu w siatkówce plażowej. 
Jest to impreza, która w Olszty-
nie odbywała się po raz drugi, 
a we wcześniejszych latach 
miała miejsce w Starych Ja-
błonkach. Olsztyn zebrał bardzo 
dobre opinie za organizacje tej 
imprezy w 2016 roku. Zarówno 
zawodnicy, jak i siatkarskie wła-
dze, bardzo chwaliły wszystko, 
co zostało przez organizatorów 
przygotowane.
Pomimo tego, że pogoda nie za-
wsze sprzyjała, to kibice dopi-
sali, a zawodnicy mieli zapew-
nione wszystko, co potrzebne do 
sportowej rywalizacji. Podsumo-
wując, w tym roku siatkarze po 
raz kolejny powrócą do Olsz-
tyna, żeby rywalizować ze sobą 
w zawodach z cyklu World Tour. 
Niestety tym razem wyniki pol-
skich siatkarzy pozostawiały tro-
chę do życzenia, ale nie można 
mieć wszystkiego. W rozgryw-
kach mężczyzn turniej wygrali 
Łotysze Samoilovs i Smedins, 
a w kobiecych Niemki, Ludwig 
i Walkenhorst. 

Ważnym wydarzeniem 2016 
roku było pozyskanie głównego 
sponsora przez Stomil Olsztyn. 
Została nim firma Budimex. 
Umowa została podpisana przed 
rozpoczęciem obecnego sezonu 
na okres dwóch lat, z opcją prze-
dłużenia o kolejny rok. Było to 
o tyle ważne, że od czasu roz-
wiązania umowy z Galerią War-
mińską, Stomil pozostawał bez 

głównego sponsora i przez to 
miał spore problemy z ustabili-
zowaniem sytuacji finansowej. 
Teraz, jeżeli chodzi o finanse, 
to sytuacja jest znacznie lepsza, 
oby tylko szło to w parze z wy-
nikami.

Niesamowitych emocji dostar-
czyli nam w 2016 roku, futbo-
liści Lakers Olsztyn. Odnieśli 
oni największy sukces w histo-
rii klubu awansując do pierw-
szej ligi futbolu amerykań-
skiego. Trzeba przyznać, że był 
to nieoczekiwany sukces, ale 
takie smakują najlepiej. Olsz-
tynianie sprawili kilka niespo-
dzianek, zwłaszcza w półfinale, 

eliminując zespół Rhinos Wy-
szków. Ekipa ta była fawory-
tem całych rozgrywek i do po-
jedynku z Jeziorowcami była 
niepokonana.
Ostatecznie w finale olsztynia-
nie polegli, ale mecz finałowy 
nie miał wielkiego znaczenia, 
ponieważ już sam awans do fi-

nału zapewniał awans do wyż-
szej ligi. Można powiedzieć, 
że futbol amerykański w Olsz-
tynie dopiero raczkuje, ale wy-
niki osiągane przez olsztynian 
w poprzednim roku sprawiły, że 
tą dyscypliną sportu zaintereso-
wało się więcej osób.
1 października 2016 odbyła się 
prezentacja koszykarskiej dru-
żyny Stomilu Olsztyn. Dru-

żyna została ponownie reakty-
wowana i zaczęła swoją nową 
przygodę od trzecioligowych 
rozgrywek. Olsztynianie w tym 
momencie są liderem swojej 
grupy i zmierzają po awans do 
wyższej klasy rozgrywkowej. 
Pod koniec 2016 roku zajęli 
trzecie miejsce w finałowym 
turnieju o Puchar Polski. Te wy-
niki pokazują, że warto było re-
aktywować męską sekcję ko-
szykówki.
Takie same zdanie mają kibice 
w Olsztynie, którzy na koszy-
karskich meczach Stomilu wy-
pełniają halę przy ulicy Gło-
wackiego. Świadczy to o tym, 
że olsztyńscy kibice odczuwali 
głód, jeżeli chodzi o rozgrywki 
koszykówki. 
Niestety było też kilka nega-
tywnych rzeczy w tym roku 
związanych z olsztyńskim spor-
tem. Bardzo źle pierwszą część 
2016 roku będą wspominać ki-
bice Indykpolu AZS Olsz-
tyn. Akademicy zakończyli po-
przedni sezon na 10 miejscu, 
a była to pozycja zdecydowanie 
poniżej oczekiwać. Olsztynia-
nie grali słabo przez cały sezon, 
a końcówka tych rozgrywek nie 
była wcale lepsza. Na szczęście 
druga część roku 2016 była 
dla olsztyńskich siatkarzy zde-
cydowanie lepsza. Od początku 
nowego sezonu prezentują się 
oni kapitalnie i nikt już nie pa-
mięta o tym co działo się w po-
przednim sezonie.
Nic także praktycznie się nie 
zmieniło, jeżeli chodzi o infra-
strukturę. Zarówno Hala Ura-
nia, jak i stadion Stomilu 
wyglądają tragicznie. Dzien-

nikarze, czy sportowcy dalej 
dziwą się, że w Olsztynie me-
cze na takim poziomie rozgry-
wane są w tak fatalnych obiek-
tach. Owszem w 2016 roku 
powstały projekty zarówno do-
tyczące renowacji Hali Urania, 
jak i budowy nowego stadionu 
w Olsztynie, ale kiedy one zo-
staną zrealizowanie, tego nie 
wie chyba nikt.
Pod koniec 2016 roku, Olsz-
tyn był organizatorem pływac-
kich mistrzostw Polski. Do sto-
licy Warmii i Mazur zjechało 
wiele gwiazd polskiego pły-
wania. Niestety, podczas tych 
zawodów doszło do kompro-
mitacji organizatorów. Awa-
rii uległa aparatura do mierze-
nia czasu i sędziowie mierzyli 
czas stoperami. Oczywiście taki 
pomiar czasu był kompletnie 
niemiarodajny i budził sprze-
ciw zarówno zawodników, jak 
i trenerów. Ostatecznie zawody 
wstrzymano i niektóre kon-
kurencje przeniesiono na na-
stępny dzień. Po tym wydarze-
niu z Olsztyna śmiała się cała 
sportowa Polska i myślę, że już 
długo zawody tej rangi nie po-
wrócą do Aquasfery.
Jeżeli spojrzymy szerzej na 
olsztyńską arenę sportowych 
wydarzeń w 2016 roku, to 
trzeba przyznać, że było więcej 
pozytywów, niż negatywnych 
zdarzeń. Wydaje się, że nowy 
rok może być w tym względzie 
jeszcze lepszy, a olsztyńscy 
sportowcy dostarczą nam wielu 
pozytywnych emocji, czego 
sportowcom i kibicom szczerze 
życzymy.

raf

Za nami bardzo ciekawy sportowo rok. Było 
w nim wiele ciekawych, emocjonujących 
momentów, ale zdarzały się także te gorsze 
chwile. Przypomnijmy sobie co ciekawego 
wydarzyło w olsztyńskim sporcie.

Podsumowanie olsztyńskiego 
sportu w 2016 roku

Indykpol nie dał szans beniaminkowi

Rozgrywki Grand Slam w Olsztynie 
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5 stycznia olsztyńscy piłkarze 
rozpoczęli przygotowania od 
testów wydolnościowych prze-
prowadzonych w Olsztyńskiej 
Szkole Wyższej. Ze Stomilem 
przygotowania te rozpoczęło na 
razie trzech nowych zawodni-
ków, ale dwóch kolejnych dołą-
czy do drużyny w późniejszym 
czasie. Wśród testowanych za-
wodników można było dostrzec 
jedną znajomą twarz. 
Po raz kolejny o szansę gry 
w Stomilu ubiega się Tomasz 
Chałas, który grał już w Olsz-
tynie w poprzednim sezonie, 
ale prawdę mówiąc nie pokazał 
się ze zbyt dobrej strony, ponie-
waż nie strzelił żadnej bramki. 
W tym sezonie Chałas występo-
wał w trzecioligowym Ursusie 
Warszawa.
Kolejnym zawodnikiem, który 
pojawił się na testach jest po-
mocnik Gwardii Koszalin, Ro-
bert Zientarski. Jest to za-

wodnik, który w tym sezonie 
ma pewne miejsce w składzie 
w swojej drużynie. Wystę-

puje głównie na środku obrony 
i zbiera za swoją grę bardzo 
dobre recenzje. W tym sezo-

nie trzeciej ligi strzelił cztery 
bramki.
Ciekawym zawodnikiem może 
okazać się Ukrainiec Ołeksij 

Kłak. Jest to dwudziestoletni 
ofensywny pomocnik, który do 
tej pory występował w Stali Ka-

mieńskie. W tym sezonie strze-
lił dwie bramki w lidze mło-
dzieżowej. Warto także dodać, 
że piłkarz ten ma na swoim 
koncie sześć występów w repre-
zentacji Ukrainy do lat 18.
Dwoma kolejnymi zawod-
nikami są Artur Lenartow-
ski i Marcin Stromecki. Ten 
pierwszy jest niezwykle do-
świadczonym zawodnikiem, 
zagrał ponad 50 spotkań w eks-
traklasie w barwach Korony 
Kielce. W tym sezonie wy-
stępował do tej pory w dru-
goligowym GKS Bełchatów. 
W piętnastu meczach drugiej 
ligi strzelił dwie bramki. Nato-
miast Stromecki to pomocnik, 
który od trzech sezonów wy-
stępuje w Siarce Tarnobrzeg. 
Wcześniej grywał także w mło-
dzieżowych zespołach Legii 
Warszawa.
Zobaczymy, czy któryś z tych 
zawodników przekona do sie-
bie trenera Łopatko. Ważne 
jest także to, że w tym momen-

cie nie ma żadnych potwier-
dzonych informacji jakoby któ-
ryś z zawodników miał odejść. 
Wiadomo, że kilku z nich jest 
w orbicie zainteresowań innych 
klubów, ale jest szansa na to, że 
wszystkich uda się zatrzymać 
chociaż do końca sezonu. Sto-
mil tegoroczne przygotowania 
rozpoczął od występu w silnie 
obsadzonym turnieju halowym 
Amber Cup.
Olsztyńscy piłkarze udziału 
w tym turnieju nie będą jednak 
miło wspominać, chociaż trzeba 
przyznać, że pojechali na turniej 
bez praktycznie żadnego przy-
gotowania. Stomil w pierw-
szym meczu zremisował 2:2 
z drużyną złożoną z wychowan-
ków szkółki Fabryka Futbolu, 
a w drugim spotkaniu został 
rozgromiony przez ekstrakla-
sowy Śląsk Wrocław aż 1:7. 
Po tych dwóch meczach olszty-
nianie zakończyli udział w tym 
turnieju.

raf

Po przerwie świątecznej do treningów powrócili piłkarze Stomilu. 
W olsztyńskim zespole można było zobaczyć kilku nowych zawodników, 
którzy będą się starali przekonać do siebie trenera Adama Łopatko.

Stomil rozpoczął przygotowania
do rundy wiosennej

Stomil wraca na murawę 


