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AKTUALNIE

„Funkcja Dymu” to nazwa na-
grodzonej pracy ucznia, do któ-
rej musiał wykonać cały opis 
matematyczny zdjęcia. Nie jest 
to jedyny sukces Jacka. Obecnie 
jest w trakcie eliminacji i olim-
piad, a na swoim koncie ma już 
kilka mniejszych lub większych 
osiągnięć. 
-Lubie fotografię, szczególnie fo-
tografię makro, czyli to, co zapre-
zentowałem na konkursie. Głów-
nie to było powodem mojego 
uczestnictwa, po prostu zrobiłem 

coś, co lubię. Dzięki nauczycie-
lom dowiedziałem się o konkur-
sie i postanowiłem spróbować 
swoich sił. Na koncie mam już 
uczestnictwa w olimpiadach 
z udziałem w etapach finało-
wych, np. w Olimpiadzie Inno-
wacji Technicznych w Świdnicy 
jak i w Koszalinie. Obecnie za-
kwalifikowałem się także do kon-
kursu w Wojskowej Akademii 
Technicznej -mówi Jacek Pro-
kopczuk. 
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Jacek Prokopczuk jest uczniem czwartej klasy Tech-
nikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. 
Jest także laureatem 4 miejsca w międzynarodowym 
konkursie fotograficznym „Matematyka w obiekty-
wie”, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński. 

Jacek z Bartoszyc 
sięga po laury 

Na spotkaniu obecni byli przed-
stawiciele miasta: burmistrz 
Czesław Najmowicz i za-
stępca burmistrza Norbert Ge-
sek, przedstawiciele Żeglugi 
Ostródzko-Elbląskiej oraz pro-
jektanci systemu komunikacyj-
nego z firmy Public Transport 
Consulting z Gdyni.
Spotkanie dotyczyło nowego 
systemu komunikacji, który 
miałby zostać wprowadzony 
w Ostródzie. Wśród głów-
nych zmian wymieniano m.in. 
zmiany w rozkładach jazdy na 
bardziej przystępne dla miesz-
kańców, wprowadzenie biletów, 
które byłby ważne przez 40 mi-
nut. To na tyle istotne, że moż-
naby jeździć na jednym bilecie 
różnymi liniami, jeżeli nie upły-
nie 40 minut od czasu skasowa-
nia biletu.
Jednocześnie obniżone mają 
być ceny biletów miesięcznych 
oraz wprowadzona zostać ma  
całkowicie darmowa komuni-
kacja miejska w weekendy.

Te wszystkie zmiany mają spra-
wić, że mieszkańcy będą czę-
ściej korzystać z komunikacji. 
-W Ostródzie mamy system ko-
munikacyjny typowy dla małych 
miast, bardzo rozbudowany, je-
śli chodzi o linie, bo mamy kil-
kadziesiąt wersji tras i to jest 
jakaś dokuczliwość dla wszyst-
kich. Część mieszkańców na 
pewno się orientuje w tym sys-
temie, ale część się gubi i można 
łatwo pojechać nie w tę stronę 
co się chce. Ten nowy układ ko-
munikacyjny ma to wszystko 
uprościć. Autobusy mają jeź-
dzić w odstępie kilku minut, 
czyli wyeliminujemy to co lu-
dzi najbardziej denerwuje,  jeż-
dżenie autobusu za autobusem. 
– powiedział Jarosław Bar-
czuk, Dyrektor ds. Transportu 
w ZKM Ostróda.
Jeżeli zmiany zostaną wprowa-
dzone to stanie się to nie wcze-
śniej niż za kilka miesięcy. 
Wprowadzenie tych zmian jest 
uzależnione od zakończenia 

prac budowalnych na S-7 oraz 
DK-15, ponieważ wtedy natę-
żenie ruchu na ostródzkich uli-
cach wyraźnie osłabnie.
-Plan jest taki, żeby wprowadzić 
nowy system komunikacyjny, 
wtedy, kiedy zostanie otworzona 
siódemka. Wcześniej nie ma 
sensu, ponieważ ciągle tutaj na-
stępują zmiany. Myślimy, że bę-
dzie to miesiąc sierpień – dodał 
Jarosław Barczuk.
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2 lutego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie odbyło się 
spotkanie dotyczące nowego systemu komunikacji. 

Ostróda będzie miała nowy system komunikacyjny

Z badań wynika, że wśród dzieci 
w wieku od 9 do 16 lat co czwarte 
kontaktuje się z nieznajomymi on 
line, prawie co siódme widziało 
w Internecie materiały związane 
z seksem, co dziesiąte przeży-
wało negatywne emocje (niepo-
kój lub przykrość) korzystając 
z Internetu, prawie co dwuna-
ste dziecko spotkało się twarzą 
w twarz z nieznajomym pozna-
nym w Internecie, natomiast co 
17 było ofiarą cyberagresji.(Pol-
skie dzieci wInternecie. Kirwil, 
L. 2011 przyp. red.). 
 Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo dzieci w Internecie, 20 
lutego uczniowie kl.III-VI 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Świątkach uczestniczyli 
w warsztatach profilaktycznych 
pt. „BEZPIECZNI W SIECI” 
organizowanych przez Funda-
cję Digital University we współ-
pracy z T-MOBILE. Warsztaty 
DigiKids to zajęcia edukacyjno 
- profilkatyczne dla dzieci poka-
zujące możliwości i sposoby wy-
korzystania nowych technologii. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in. 
czym jest cyberprzemoc, jak uni-
kać zagrożeń w Internecie, jak 
odpowiednio zabezpieczyć urzą-
dzenia i jak reagować, gdy coś 

niepokojącego zdarzy się w sieci. 
Dzieci poznały podstawowe za-
sady bycia odpowiedzialnym 
użytkownikiem Internetu i usług 
mobilnych.
Internet to medium, którego dy-
namiczny rozwój i potencjał 
potrafią wykorzystać przede 
wszystkim młodzi ludzie. Jest 
nieodłącznym elementem ich ży-
cia społecznego, codziennych ak-

tywności i rozrywki. Należy jed-
nak pamiętać, że Internet oprócz 
tego, że łączy w sobie kopalnię 

wiedzy jest także źródłem wielu 
zagrożeń i dzieci mogą znaleźć 
w nim treści, z którymi kontakt 
jest dla nich szkodliwy i niebez-
pieczny. Przygotowanie najmłod-
szych do świadomego korzysta-
nia z Internetu i nowych mediów 
jest niezmiernie ważne i staje się 
zadaniem zarówno pedagogów 
(szkoły) jak i rodziców (domu).
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Bezpieczeństwo najmłodszych w Internecie zależy 
przede wszystkim od tego, czy znają one zagrożenia 
związane z globalną siecią, doceniają ich wagę i potra-
fią ich unikać. 

W Świątkach „Bezpieczni w Sieci”
Papierosy przechowywane 
były w piwnicy na olsztyń-
skim Zatorzu. 60-letnia ko-
bieta, w której mieszkaniu 
przeprowadzono przeszu-
kanie myślała, że wskazu-
jąc cudzą piwnicę uda jej 
się wprowadzić w błąd poli-
cjantów. Jednak do ukrytego 
w piwnicy nielegalnego ty-
toniu doprowadził pies spe-
cjalnie szkolony do tego 
typu działań.
Jak ustalili funkcjonariu-
sze, 60-latka naraziła Skarb 
Państwa na utratę blisko 
22.000 złotych z tytułu nie-
zapłaconych podatków. Za 
popełnione przestępstwo 
skarbowe podejrzana w naj-
bliższym czasie odpowie 
przed sądem.
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Specjalnie wyszkolony 
pies doprowadził 
policjantów do piwnicy 
z nielegalnym tytoniem

Policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą Ko-
mendy Miejskiej Policji 
w Olsztynie we współpracy 
z funkcjonariuszami Izby 
Celnej znaleźli papierosy 
bez polskich znaków skar-
bowych akcyzy. Do ukry-
tego w piwnicy nielegalnego 
tytoniu doprowadził pies 
specjalnie szkolony do tego 
typu działań. Foto.  UM w Ostródzie. Pierwszy z prawej Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy

Uczniowie świątkowskiej szkoły na zajęciach

 Jacek Prokopczuk już teraz osiąga wysokie wyniki w nauce
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Urząd Pracy to miejsce, do któ-
rego codziennie przybywają 
setki osób w różnych celach. 
Najczęściej w poszukiwaniu 
pracy lub złożenia dokumentów. 
Niestety, jak mówią kierowcy, 
trudniej jest znaleźć wolne miej-
sce do parkowania pod urzędem 
niż pracę.— Przyjeżdżam tutaj 
od 2 lat i ciągle to wygląda tak 
samo, masa samochodów, a tak 
mało miejsc do zostawienia auta. 
Często musiałem stawiać samo-
chód kilkaset metrów dalej, po-
nieważ kiedy znajdzie się wolne 
miejsce to przejechanie po wer-
tepach może skończyć się uszko-
dzeniem samochodu— przy-
znaje pan Adam mieszkaniec 
Olsztyna. Pod Urzędem Pracy 
Powiatu Olsztyńskiego jest wy-
betonowany parking z kilkoma 

miejscami do parkowania jednak 
są one przeznaczone w znacz-
nej mierze dla personelu urzędu. 
Większy parking mieści się 
w niedalekim sąsiedztwie bu-
dynku. Jak powiedziała naszej 
redakcji dyrektor Miejskiego 
Urzędu Pracy w Olsztynie, 
Krystyna Dudzińska, Urząd 
Pracy nie jest właścicielem miej-
sca, na którym znajduje się par-
king — Odpowiadamy tylko za 
parking znajdujący się pod bu-
dynkiem wszystko to, co jest za 
ogrodzeniem nie jest własno-
ścią urzędu pracy, więc nie mo-
żemy w tej kwestii wiele zrobić 
– mówi Krystyna Dudzińska 
— Jednak to słuszna inicjatywa, 
aby problem tego parkingu został 
zauważony—dodaje dyrektor 
Dudzińska. 

Poczuj się jak w domu
Warto zauważyć, że budynek 
Urzędu Pracy jest położony 
na najbardziej reprezentatyw-
nej ulicy Olsztyna— alei Pił-
sudskiego. Znajduje się zatem 
tylko kilka kilometrów w pro-
stej linii od ratusza oraz innych 
miejsc ważnych na mapie Olsz-

tyna. Petentami Urzędu Pracy 
są również ludzie spoza Olsz-
tyna. Pani Dominika petentka 
urzędu obrazuje to w ten sposób 
— Jeśli ktoś do nas przychodzi 
w odwiedziny, to nie prosimy, 
aby zostawił buty na dworze lub 
przyjmujemy go w śmietniku, 
tylko chcemy, aby czuł się u nas 
dobrze. Świadczy to o nas, jako 
o gospodarzu. Zatem jeśli na 
jednym z najważniejszych par-

kingów Olsztyna możemy ze-
psuć zawieszenie i porysować 
lakier to źle to świadczy o go-
spodarzu tego miejsca. To jest 
trochę skandaliczna sprawa, 
jakby właściciel tego miejsca 
sądził, że osoba bezrobotna nie 
musi mieć samochodu, albo 
musi mieć auto z napędem 4x4 

—kończy pani Dominika. Wy-
gląd parkingu jest daleki od ide-
ału. Wielkie wertepy, dziury 
w nawierzchni oraz błoto mogą 
mieć wpływ na opinie ludzi 
przyjeżdżających do Urzędu 
Pracy, ale także dodatkowo na 
ich osobisty dyskomfort spowo-
dowany utratą pracy.

Jest zima, więc 
musi być zimno

Właścicielem miejsca, które 
nam się nie podoba, jest Za-
rząd Dróg Zieleni i Trans-
portu w Olsztynie. W odpowie-
dzi na pytanie dotyczące złego 
stanu parkingu, otrzymaliśmy 
odpowiedź, w której rzecz-
nik ZDZIT Paweł Pliszka za-
pewnienił nas o tym, że parking 

jest stale monitorowany przez 
ZDZiT i są na nim przeprowa-
dzane prace naprawcze— Je-
śli występuje taka konieczność, 
na bieżąco zlecamy profilowa-
nie parkingu i uzupełnianie ubyt-
ków w nawierzchni.— twierdzi 
Paweł Pliszka. Jednak nie jest 
możliwe wybetonowanie par-
kingu, ponieważ niesie to za sobą 
koszty w postaci przygotowania 
dokumentacji, budowy oświe-
tlenia czy systemu odwadniania. 
Prace nad parkingiem są wstrzy-
mane również ze względu na wa-
runki atmosferyczne.— Ma na-
wierzchnię gruntową, więc po 
intensywnych opadach deszczu, 
a w ubiegłym roku było bardzo 
dużo opadów, jego nawierzch-
nia szybko się niszczy. Niestety 
w obecnych warunkach atmos-
ferycznych takie roboty nie mogą 
być przeprowadzane — podkre-
śla rzecznik ZDZiT. Wychodzi 
więc na to, że kierowcy, którzy 
zdecydują się na przyjazd pod 
Urząd Pracy w okresie pomię-
dzy listopadem, a lutym muszą 
zagryźć zęby i uważać na zawie-
szenie samochodu, bo jak mówi 
klasyk „jest zima więc musi być 
zimno”.
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Nawierzchnia przypominająca pole z lejami, jak nie przymierzając, po bombardowa-
niu. Uszkodzone zawieszenia, koleiny, wertepy, sążniste przekleństwa - wydawałoby 
się, że taki opis pasuje do miejsca, którego nie ma na prawdziwej mapie Olsztyna. Po-
winno być położone w zapomnianej wsi lub na trasie jednego z rajdów terenowych 
dla dużych samochodów. Jednak tak wygląda parking dla klientów Miejskiego Urzędu 
Pracy w Olsztynie, pod którym codziennie parkują dziesiątki samochodów. 

Zima przeszkadza, a parking 
i tak wymaga starannej naprawy

Telefony i rowery
Biuro rzeczy znalezionych pro-
wadzi Wydział Administra-
cyjno-Gospodarczy Urzędu 
Miasta Olsztyn. Co znajdziemy, 
a czego nie w BRZ określa 
ustawa o rzeczach znalezionych 
z dnia 20 lutego 2015. To właśnie 
w tej ustawie określono, że zna-
leziony przedmiot należy oddać 
do właściwego urzędu w miej-
scu swojego zamieszkania. Biuro 
może odmówić przyjęcia rze-

czy, której szacunkowa wartość 
nie przekracza 100 złotych. Jed-
nak ustawa nie określa kto powi-
nien dokonać wyceny określo-
nego przedmiotu. —Dlatego nie 
przyjmujemy portfeli, dokumen-
tów lub rzeczy o wartości mniej-
szej niż 100zł- mówi inspektor 
biura rzeczy znalezionych Ma-
rek Przybysz. Pracownicy czę-
sto sami potrafią znaleźć właści-
ciela zguby. Najszybciej udaje się 
odnaleźć właścicieli telefonów 

komórkowych.— Najczęściej do 
nas trafiają telefony oraz rowery, 
czasami można ustalić właści-
ciela telefonu za pomocą samego 
numeru telefonu danego urządze-
nia. Z rowerem jest już trudniej— 
dodaje Marek Przybysz.

Dwa lata na odbiór
Biuro Rzeczy Znalezionych 
obecnie swoim wyglądem przy-
pomina salon rowerowy, gdyż 
jest ich na miejscu bez liku. 

— Najczęściej rowery trafiają 
do straży miejskiej, a następ-
nie do nas. Jednak muszę do-
konać oceny, czy taki rower jest 
warty ponad 100zł.— 
kontynuuje Marek 
Przybysz. Przed wej-
ściem nowej ustawy 
ludzie przynosili 
zdezelowane wózki 
dziecięce, kołpaki, 
zniszczone sprzęty 
domowe twierdząc, 
że to zguba. Zdarzało 
się, że do biura dzwo-
nili ludzie z pytaniem 
o zaginiony… samo-
lot. Do dziwniejszych rzeczy, ja-
kie trafiały do olsztyńskiego biura 
rzeczy znalezionych można za-
liczyć m.in. wędki. Wszelkiego 
rodzaju klucze czy dokumenty 

raczej nie są przyjmowane ze 
względu na nową ustawę. Nie-
które z przedmiotów są przecho-
wywane nawet po kilka lat. 

Formalności trzeba 
dopełnić
Czas na odzyskanie zguby to 2 
lata następnie po tym okresie 

zguba może zostać własnością 
znalazcy. Na stronie internetowej 
biura można znaleźć aktualną li-
stę rzeczy oczekujących obec-

nie na właściciela. Pod-
stawą wydania rzeczy 
z depozytu jest okazanie 
dokumentu tożsamości, 
określenie cech charak-
terystycznych rzeczy lub 
przybliżenie miejsce za-
gubienia. Biuro nie po-
biera opłat za odbiór za-
gubionych przedmiotów. 
Jednak, jeśli są to mniej-
sze rzeczy jak klucze do-
kumenty czy portfel wtedy 

powinniśmy szukać na komisa-
riatach policji. Natomiast rzeczy 
materialnie wartościowe, w po-
koju nr 08 olsztyńskiego ratusza.
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Zgubiony telefon? Rower? W trakcie codziennych czynności łatwo można zapomnieć 
lub zgubić ważną dla nas rzecz. Warto, zatem zajrzeć do Biura Rzeczy Znalezionych 
w olsztyńskim ratuszu, ponieważ to właśnie tam możemy znaleźć naszą zgubę.

Zgubiono-znaleziono, czyli biuro rzeczy 
znalezionych w olsztyńskim ratuszu

Parking wygląda jak pobojowisko

Rower  wydawałoby się nie igła, a jednak zgubić można 
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„Floriany” to przedsięwzięcie 
poświęcone rozwojowi, eduka-

cji i integracji lokalnych spo-
łeczności. Jego głównym prze-

słaniem jest inspirowanie, 
prezentowanie oraz premiowa-
nie działań na rzecz bezpieczeń-
stwa, edukacji w dziedzinie nie-
sienia pomocy i eliminowania 
zagrożeń, podnoszenia jako-
ści życia mieszkańców małych 

i większych miejscowości, in-
tegracji oraz rozwoju lokalnych 
środowisk i przeciwdziałania 
wykluczeniu. 
– Służba pod sztandarem świę-
tego Floriana jest mi wyjątkowo 
bliska – mówi marszałek woje-

wództwa Gustaw Marek Brze-
zin. – Chylę czoła przed poświę-
ceniem i profesjonalizmem, jakie 
strażacy okazują każdego dnia 
nie tylko chroniąc, ale i angażu-
jąc się w różnego rodzaju inicja-
tywy społeczne. Ich hart ducha 
i ofiarność sprawdzają się nie 
tylko w sytuacjach kryzysowych, 
ale również w codziennym życiu. 
Ta obywatelska postawa zasłu-
guje na promocję i nagrodę. 
Organizatorzy – Związek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP i miesięcznik „Stra-
żak” - czekają na opisy i prezen-
tacje projektów zrealizowanych 
przez ochotnicze straże oraz ich 

partnerów. Konkursowe kate-
gorie to: rozbudowa infrastruk-
tury lokalnej, poprawa bezpie-
czeństwa, ochrona środowiska 
i ekologia, poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej, eduka-
cja, rozwój sportu i rekreacji 
oraz turystyki, kultura i trady-
cja, aktywizowanie seniorów 
i współpraca pokoleń, integracja 
społeczna, innowacje oraz inte-
gracja cyfrowa poprzez zwięk-
szanie dostępności do Internetu 
i tworzenie bezpiecznego śro-
dowiska cyfrowego, współpraca 
zagraniczna, najbardziej zaanga-
żowany społecznie pracodawca.
Szczegóły na: http://floriany.pl/. 

– W tym momencie najważniej-
sze jest, byśmy zgodzili się co 
do inwestycji z zakresu kultury – 
powiedział marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. – Konkursy 
dla tych projektów w Progra-
mie Operacyjnym Infrastruk-
tura i Środowisko ruszają już 
w kwietniu, a przedsięwzięcia 
zapisane w Kontrakcie Teryto-
rialnym będą miały 20 proc. pre-

ferencji przy ocenie wniosków. 
To oznacza, że będą uprzywile-
jowane do otrzymania dofinan-
sowania.
Wśród projektów kulturalnych, 
które od początku widniały na li-
ście przedsięwzięć kluczowych 
dla regionu i ubiegających się 
o finansowe wsparcie z budżetu 
państwa, są rewitalizacje zam-
ków w Olsztynie i Lidzbarku 

Warmińskim oraz fromborskiej 
katedry, a także remont elblą-
skiego Centrum Spotkań Euro-
pejskich „Światowid” i Teatru 
im. Aleksandra Sewruka.
– Wszystkie te przedsięwzięcia 
z zakresu kultury zapisane wcze-
śniej w kontrakcie dla naszego 
województwa zostały zaakcepto-
wane przez rząd – powiedziała 
Lidia Wójtowicz, dyrektor 

departamentu polityki regio-
nalnej. – To dobra wiadomość 

i zielone światło do aplikowania 
w konkursach.

Z propozycją zmian zapisów 
dokumentu wyszło Minister-
stwo Rozwoju. W poniedziałek 
13 lutego zarząd wojewódz-
twa i przedstawiciele jedno-
stek samorządu terytorialnego 
przygotowali stanowisko oce-
niające propozycje rządu. Ne-
gocjacje są okazją do uporząd-
kowania spraw związanych 
z projektami, z których się 
wycofano, zagospodarowa-
nia powstałych w ten sposób 
oszczędności na nowe przed-
sięwzięcia, a także uzupełnie-
nia niektórych projektów o do-
datkowe elementy.

Coroczne spotkanie komitetu 
sterującego współpracy zde-
centralizowanej samorządu 
województwa warmińsko-
-mazurskiego i francuskiego 
departamentu Côtes d’Armor 
odbyło się w środę 15 lutego 
w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego. Komitet sterujący 
złożony z przedstawicieli part-
nerskich samorządów, organi-
zacji pozarządowych i innych 
podmiotów zaangażowanych 
we współpracę powstał w 2009 
roku. Jego głównym celem jest 
przygotowanie harmonogramu, 
monitoring i ocena polsko-fran-
cuskich projektów realizowa-
nych na Warmii i Mazurach oraz 
w Côtes d’Armor. Na spotkaniu 

podsumowano wspólne działa-
nia zrealizowane w minionym 
roku oraz omówiono plany na 
rok 2017.

W roku 2016 zrealizowano około 
35 wspólnych inicjatyw, których 

bezpośrednimi i pośrednimi od-
biorcami było około 10 tys. osób.
Porozumienie o współpracy po-
między samorządem wojewódz-

twa warmińsko-mazurskiego 
i radą generalną departamentu 

Côtes d’Armor zostało podpi-
sane w 2000 roku. Dzięki zaan-
gażowaniu obu regionów zre-
alizowano przez ten czas szereg 
projektów m.in. w obszarze 
kultury, sportu oraz kształcenia 
zawodowego, polityki społecz-

nej czy aktywizacji obszarów 
wiejskich.
Wspólnie podejmowany wy-
siłek spotyka się z uznaniem 
władz centralnych we Francji 
i w Polsce, m.in. wśród amba-
sad obu krajów, czy Minister-

stwa Spraw Zagranicznych. 
Współpraca międzyregionalna 
Warmia i Mazury – Côtes d’Ar-
mor podawana jest często jako 
wzorcowy przykład współ-
pracy samorządów z Polski 
i Francji.

Przedstawiciele samorządu Warmii i Mazur oraz departamentu Côtes d’Armor 
spotkali się, by omówić dotychczasową współpracę oraz ustalić plany na rok 
2017. Dyskusję poprowadził marszałek Gustaw Marek Brzezin. Na czele francu-
skiej delegacji stał Thibaut Guignard, wiceprzewodniczący rady departamentu 
Côtes d’Armor.

Polsko-francuskie międzyregionalne konsultacje

Ekspozycja reliktów średniowiecznej fortyfikacji Olsztyna oraz dostosowanie bu-
dynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do całorocznego funkcjonowa-
nia to dodatkowe projekty, o których finansowanie zabiega samorząd wojewódz-
twa. Trwają negocjacje nad kształtem Kontraktu Terytorialnego dla województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Więcej na kulturę w Kontrakcie Terytorialnym

Do 28 lutego można nadsyłać zgłoszenia do „Floria-
nów” Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicja-
tywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Sa-
morządów.

Strażacy ochotnicy mają swój konkurs

Delegacja Urzędu Marszałkowskiego z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego na czele 

Delegacja francuska 

Wszyscy uczestnicy negocjacji 
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Olsztyn: Teleskopowy pokaz 
nocnego nieba odbędzie się 
w dniu 27 lutego o godz. 
20:00 w Obserwatorium 
Astronomicznym w Olsztynie. 
Bilety od 7 PLN.
Olsztyn: 23 lutego o godz. 
19:00 w Centrum Eduka-
cji i Inicjatyw Kulturalnych 
odbędzie się projekcja filmu 
“Moonlight”. Wstęp wolny.
Olsztyn: Koncert zespołu Blu-
eside odbędzie się 26 lutego 
o godz. 19:00 w Galerii Sowa. 
Wstęp od 10 PLN.
Olsztyn: Seanse w olsztyńskim 
Planetarium w dniu 23 lutego 
będą odbywały się w godz. od 
10:00 do 17:00. Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: W dniu 23 lutego o 
godz. 09:00 w Obserwatorium 
Astronomicznym w Olsztynie 
odbędzie się Zwiedzanie Pra-
cowni Astronomicznych. Bilety 
od 9 PLN.
Olsztyn: Koncert Muzyki 
Filmowej z Orkiestrą Tomka 
Szymusia będzie miał miejsce 
24 lutego o godz. 19:00 w Hali 
“Urania”. Bilety od 59 PLN.
Bartoszyce: 26 lutego o godz. 
18:00 w Bartoszyckim Domu 
Kultury odbędzie się kabaret 
Stand-Up w wykonaniu Olki 
Szczęśniak i Darka Gadow-
skiego. Bilety od 25 PLN.
Bartoszyce: Zapraszamy na 
otwarcie wystawy Renaty 
Zimnickiej-Prabuckiej, które 
odbędzie się 3 marca 2017 o 
godz. 17:00 w Bartoszyckim 
Domu Kultury. Wstęp wolny
Biskupiec: Gala “Sukcesy 
2016” będzie miała miejsce 
już niedługo, bo 24 lutego o 
godz. 17:00 w Sali Wido-
wiskowej Centrum Kultury, 
Turystyki i Sportu.
Dobre Miasto: Występ pt. 
“Dobry kabaret literacki „Retro 
na 5”” odbędzie się w Salonie 
Artstycznym CKB o godz. 
17:00, w dniu 26 lutego. Bilety 
od 10 PLN.
Dywity: Już 6 marca 2017r. 
(poniedziałek, godz. 18:00), 
z okazji Dnia Kobiet zapra-
szamy na kolejne spotkanie 
z Teatrem Przy Stoliku, które 
odbędzie się w Sali Widowi-
skowej GOK w Dywitach. 
Lidzbark Warmiński: XXXIII 
Festiwal Kaziuki-Wilniuki 
odbędzie się w dniu 5 marca 
o godz. 12:00 w Lidzbarskim 
Domu Kultury.
Stawiguda: Warsztaty 
DECOUPAGE w świetlicy w To-
maszkowie odbędą się w dniu 
24.02.2017 o godz. 17:30. 
Mile widziane całe rodziny.

Wyb.(K)

Wniosek o zwołanie Sesji pod-
pisali radni klubu PSL. – Jako 
klub musimy dbać o dalszy roz-
wój powiatu olsztyńskiego i do-
bro jego mieszkańców. Pracu-
jemy w tej chwili z poczuciem 
pewnego dyskomfortu, a złożony 
wniosek ma nam otworzyć drogę 
do dalszego rozwoju i działań 
na rzecz naszych wyborców – 
uzasadnił wniosek przewodni-
czący klubu Marek Świątek.
Pierwszą zmianą jaka nastąpiła, 
była zmiana Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Olsztynie. Peł-
niąca tę funkcję Alicja Wąsik 
(PSL) złożyła rezygnację ze sta-
nowiska. – Dziękuję Państwu za 
minione 2 lata współpracy. Były 
one trudne, ponieważ mierzyłam 
się z nową materią. Zdobywa-
łam doświadczenie i zwiększa-
łam swoje kompetencje nie tylko 
jako przewodnicząca, ale jako 

samorządowiec. Ostatnie gło-
sowanie (w sprawie odwołania 
radnej z funkcji przewodniczą-
cej – przyp.) wypadło jednak po-
niżej moich oczekiwań, dlatego 
podjęłam decyzję o rezygna-
cji ze stanowiska – argumen-
towała Alicja Wąsik. Decyzją 
radnych jej miejsce zajął Jerzy 
Laskowski (Nasz Powiat), sa-
morządowiec z 18-letnim do-
świadczeniem, radny I kadencji 
Rady Powiatu w Olsztynie oraz 

wójt gminy Purda przez dwie 
kadencje.
Nowy przewodniczący podzię-
kował za oddane na niego głosy 
(22 na 24 obecnych na sesji rad-
nych). – Do tej pory Rada Po-
wiatu w Olsztynie dobrze pra-
cowała i mimo pewnych różnic 
zdań, nie powstały między nami 
żadne podziały. Będą dążył do 
tego, by tak pozostało – powie-
dział Jerzy Laskowski.
Poważne zmiany nastąpiły rów-

nież w szeregach władzy wyko-
nawczej. Na wniosek starosty 
olsztyńskiego odbyło się gło-
sowanie w sprawie odwołania 
ze stanowiska wicestarosty rad-
nej Joanny Michalskiej. – Wnio-
sek jest powodowany brakiem 
współpracy wicestarosty z prze-
wodniczącą Zarządu (starostą 
– przyp.), niekonsultowaniem 
działań mających wpływ na re-
alizację zadań Powiatu oraz 
prowadzenie własnej polityki 
– uzasadniła decyzję staro-
sta Małgorzata Chyziak. Ilość 
głosów za odwołaniem radnej 
przekroczyła większość wyma-
ganą ustawą. Decyzją radnych 
nowym wicestarostą został An-
drzej Abako (Nasz Powiat).
– Będę pracował najlepiej, jak 
potrafię. Chcę jednak podkre-
ślić, że jako nowa koalicja PSL-
-Nasz Powiat nie zamykamy się 
na inne głosy. Cała 25-osobowa 
Rada Powiatu w Olsztynie jest 
po to, by współpracować. Wie-
rzę, że w zgodzie potrafimy zro-
bić wiele dobrego dla mieszkań-
ców powiatu – mówił Andrzej 
Abako tuż po ogłoszeniu po-
wołania na stanowisko. Nowy 
wicestarosta pracuje na rzecz 

samorządów od 19 lat, przez 
3 kadencje zasiadał w Radzie 
Miejskiej Dobrego Miasta, jest 
radnym obecnej i poprzedniej 
kadencji Rady Powiatu w Olsz-
tynie, pracował w Zarządzie 
Warmińskiego Związku Gmin. 
Ukończył studia na kierunkach: 
społeczno-ustrojowym oraz sa-
morządu i polityki regionalnej, 
a także zarządzania. Jest straża-
kiem – ochotnikiem.
Zarząd Powiatu opuścili także 
Elżbieta Samorajczyk i Ja-
nusz Dembiński (PO). W miej-
sce odwołanych członków Za-
rządu zostały powołane: Alicja 
Wąsik (PSL) i Bożena Wo-
jarska (Nasz Powiat). Podczas 
Sesji Rady Powiatu w Olszty-
nie zmienił się także przewod-
niczący Komisji Budżetowej. 
Pełniącego do tej pory tę funk-
cję Mirosława Szostka (PO) 
zastąpił Jarosław Wolak (Nasz 
Powiat). Z kolei nową przewod-
niczącą Komisji Edukacji, Kul-
tury, Kultury Fizycznej i Pro-
mocji została Krystyna Szter 
(Nasz Powiat), zastępując na 
stanowisku radnego Henryka 
Goździckiego.

mbm

Nowy Przewodniczący, Wicestarosta i skład Zarządu – to powołania, jakie nastąpiły 
po zawiązaniu nowej koalicji w Radzie Powiatu w Olsztynie. Utworzyły ją dwa do tej 
pory przeciwstawne kluby – Polskie Stronnictwo Ludowe i Nasz Powiat. Zmiany za-
padły na XXIII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która w trybie nadzwyczajnym zo-
stała zwołana 9 lutego.

Nowa koalicja w powiecie

Zwyciężyć wcale nie było ła-
two. Uczestnicy musieli się 
wykazać znajomością zagad-
nień zarówno z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego, udziela-
nia pierwszej pomocy i ochrony 
przeciwpożarowej, jak i przepi-
sów o ruchu drogowym. I cho-
ciaż o zwycięstwie decydował 
wspólny wynik, to każdy bio-
rący udział w eliminacjach, mu-
siał sam rozwiązać test składa-
jący się z 45 pytań. 
Najlepiej wypadli uczniowie 
z Biskupca i warto dodać, że to 
już piąte zwycięstwo tutejszego 
Zespołu Szkół w historii kon-
kursu. Drugie miejsce zajęły 
Sandra Gajcy i Marta Muraw-
ska, uczennice z Zespołu Szkół 
w Dobrym Mieście. Trzecie zaś 
Kacper Słowikowski i Adam 
Wieśniak z Zespołu Szkół Rol-
niczych w Smolajnach. Wszyst-
kim uczestnikom pogratulo-
wał Zbigniew Załuski, dyrektor 
Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego w Starostwie Powiato-
wym w Olsztynie. – Cieszę się, 
że w naszym powiecie miesz-
kają młodzi ludzie interesu-
jący się problematyką obrony 
cywilnej. Jestem przekonany, 
że przyswojona wiedza przyda 

wam się w życiu codziennym – 
powiedział.
Celem olimpiady jest populary-
zowanie problematyki obrony 
cywilnej oraz przygotowanie 
młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych do racjonalnych za-
chowań w obliczu zagrożeń 
cywilizacyjnych, a także kształ-
towania nawyków i umiejęt-
ności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach. Organizatorem 

Wojewódzkiej Olimpiady Wie-
dzy o Obronie Cywilnej jest 
Wydział Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego War-

mińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. 
Za eliminacje powiatowe od-
powiadało Starostwo Powiato-

wego w Olsztynie. Ostatni etap 
konkursu odbędzie się 3 marca 
w Olsztynie.

mbm 

Agata Studenta i Daniel Thimm reprezentu-
jący Zespół Szkół w Biskupcu zwyciężyli w eli-
minacjach powiatowych do XXII Wojewódz-
kiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Uczniowie z Biskupca znowu najlepsi

Nowy Zarząd Powiatu Olsztyńskiego. Od lewej Wojciech Ruciński, członek zarządu,  
Andrzej Abako, wicestarosta, Małgorzata Chyziak starosta, Alicja Wąsik, członek 
zarządu, Bożena Wojarska, członek zarządu.

Uczestnicy olimpiady z OC
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Wojskowa Akademia Techniczna zo-
bowiązała się do wspierania barto-
szyckiej placówki i udzielania jej po-
mocy- głównie w prowadzeniu zajęć, 
organizacji konferencji i seminarium. 
Z chwilą podpisania porozumienia 
dyrektor szkoły otrzymała od komen-
danta rektora zestaw ponad 80 tema-
tów, które są przygotowane do reali-
zacji przez wykładowców Wojskowej 
Akademii Technicznej. Współpraca 
przewidziana jest bezterminowo. Na 
chwile obecną Wojskowa Akademia 
Techniczna ma podpisane porozu-
mienia z ponad 90 szkołami ponad-
gimnazjalnymi w kraju, co wcale nie 
oznacza, że takową współpracę może 
nawiązać każdy. Szkoła musi wyróż-
niać się czymś na tle innych w kraju. 

W pierwszej kolejności brane są pod 
uwagę kierunki podobne do tych, 
które spotkać można w akademii, tj. 
mechatronika, elektronika. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Barto-
szycach szkoli młodzież w kierunkach 

technicznych (technik mechatronik, 
technik pojazdów samochodowych, 
technik informatyk, technik obsługi 
hotelowej) i zawodowych (monter 
mechatronik, monter pojazdów sa-
mochodowych). Dodatkowo, szkoła 
poszczycić się może wybitnymi osią-
gnięciami uczniów. Sukcesy mierzone 
są na skalę ogólnopolską, a nawet 
światową. Prace uczniów placówki 
były nagradzane na międzynarodo-
wych konkursach w Brukseli, a także 
były prezentowane na wystawach na-

ukowych w Korei Południowej. -Na-
sza szkoła spełnia te kryteria i myślę, 
że tylko dlatego zakwalifikowaliśmy 
się do tej współpracy. Bycie uhono-
rowanym tym patronatem jest dla nas 
zaszczytem. Sama procedura nadania 

patronatu odbyła się w bardzo uroczy-
sty sposób. Akademia robi wrażenie 
i zobaczyć nazwę naszej szkoły wid-
niejącą w holu rektoratu było dużym 
przeżyciem.- mówi Krzysztof Karó-
lewski, dyrektor Powiatowego Ze-
społu Administracji Oświaty w Bar-
toszycach. 
WAT ciągle w czołówce technicz-
nych uczelni w kraju
Oczekiwania szkoły względem 
współpracy z akademią są konkretne 
i wymierne. Młodzież ma szanse po-
słuchać wykładowców, którzy na co 
dzień pracują na uczelni wyższej. 
Stwarza to możliwość po pierwsze 
obejrzenia i obycia się z tym, jak wy-
gląda nauka na uczelni, a po drugie 
tematyka poruszana na wykładach 
jest zupełnie inna niż ta, z którą mło-
dzież spotyka się na co dzień. W wy-
kładach organizowanych przez WAT 
uczestniczyć może także młodzież 
spoza szkoły, która uczęszcza do pla-
cówek z terenu powiatu bartoszyc-
kiego, m.in. z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Żeromskiego, 
czy Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Bartoszycach oraz mło-
dzież z Zespołu Szkół w Górowie 
Iławieckim, w której istnieją klasy 
mundurowe, więc część uczniów za-
interesowana jest edukacją w uczelni 
wojskowej. Dyplom Wojskowej Aka-
demii Technicznej daje prestiż i uzna-
nie wśród pracodawców, także tych 
zagranicznych. -Zależy nam żeby 
najlepsi uczniowie tej szkoły zasilili 
szeregi naszej akademii, przeciętna 
osoba raczej się nie dostanie. O indeks 
na naszej uczelni starają się osoby 
o wybitnych predyspozycjach. W ubie-
głym roku na pierwszym roku szkoli-
liśmy 396 podchorążych. Obecnie li-
mit został zwiększony do 596 osób, 
czyli nabór w sposób znaczący zo-

stały zwiększony. Wojskowa akade-
mia należy do najlepszej uczelni poli-
technicznej w kraju i studiowanie na 
niej jest prestiżowe.- mówi Wiesław 
Szczygielski z działu ds. studenc-
kich Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie. Student, który 
rozpoczyna studia na WAT ma zapew-
nione zakwaterowanie i wyżywienie 
na koszt Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, ponadto otrzymuje miesięczne 
uposażenie. Na pierwszym roku jest 
to ok. 1 tys. zł, a na ostatnim roku po-
nad 2 tys. zł. Bez konsekwencji ze stu-
diów zrezygnować można na pierw-

szym roku, później za rezygnację 
należy zwracać koszt studiów. Uczel-
nia szkoli studentów nie tylko w kie-
runkach wojskowych, ale także cywil-
nych. Studia wyglądają podobnie jak 
na każdej innej uczelni w kraju. Woj-
skowi są dołączani do grupy cywil-
nej. Na danym kierunku, gdzie grupa 
liczy 20-30 studentów wśród nich jest 
5-10 kandydatów na żołnierzy zawo-
dowych. W chwili obecnej akademia 
liczy 10 tys. studentów, z czego 1200 
są to wojskowi, a z tych 12% stanowią 
kobiety.

rad

POWIAT BARTOSZYCKI

Wiele gmin postanawia także pozo-
stawić te szkoły, gdzie w ciągu 2-3 
lat okaże się, która z nich w sposób 
naturalny będzie musiała zostać za-
mknięta. Reforma zakłada powsta-
nie nowych szkół tzw. branżowych, 
w których edukacja trwać będzie 
3 lata. Po tym okresie dla absol-
wentów szkół branżowych 1 stop-
nia samorządy tworzyć będą szkoły 
branżowe 2 stopnia, aby umożli-
wić młodzieży uzyskanie pełnego 
wykształcenia technicznego, na za-
sadzie działającego niegdyś tech-
nikum uzupełniającego. Pomysł 
wdrożony zostanie za 3 lata, wraz 
z pierwszymi absolwentami szkół 
branżowych. Ciągle dyskutowana 
jest sytuacja zawodowa nauczy-
cieli gimnazjów, jednak władze za-

pewniają, że większość nauczycieli 
z likwidowanych szkół może li-

czyć na pracę w nowych, 8-letnich 
szkołach podstawowych, popiera-
jąc swoje zapewniania faktem, że 

na przestrzeni lat godzin etatowych 
ma przybyć. -Szacuje się, że zaist-
nieje potrzeba zatrudnienia od 8 do 
nawet 12 tysięcy nowych nauczycieli 
w skali kraju -mówi wicestarosta 
Nadolny. Związane jest to z reformą 
i poszerzaniem kształcenia o dodat-
kowy rok na szczeblu ponadgimna-
zjalnym. W powiecie bartoszyckim 
szacuje się, że potrzebnych będzie 
ok. 12-20 nauczycieli, w szczegól-
ności nauczycieli przedmiotowych. 
-Dla nas istotnym jest, że po pierw-
sze decyzję podjął parlament i nasze 
dyskusje nic nie zmienią,. Naszym 
zadaniem jest wykonanie tego planu 
jak najlepiej potrafimy z korzyścią 
przede wszystkim dla nauczycieli, 
uczniów, rodziców i całego środo-
wiska. Nie mamy wpływu na decy-

zje rady gminy, ale pragniemy, żeby 
wszystko odbywało się w miarę spo-
kojnie i przede wszystkim, żeby ro-
dzice i uczniowie byli zadowoleni. 
Jeżeli chodzi o kwestię nauczycieli, 
uważam, że w takich środowiskach 
jak nasze ten problem nie będzie 

taki olbrzymi jak stara nam się to 
tutaj ukazać. Część pewnie skorzy-
sta z prawa do świadczeń przedeme-

rytalnych lub do emerytur - mówi 
Krzysztof Karólewski, dyrektor 
powiatowego zespołu administra-
cji oświaty w Bartoszycach.
Problemy jednak mogą wystąpić
Na terenie powiatu bartoszyckiego 
mogą zaistnieć dwa problemy. Jed-
nym z nich jest demografia, po-
nieważ liczba dzieci wciąż spada. 
Drugim natomiast jest olbrzymia 
migracja, a dokładniej emigracja 
zarobkowa. W ciągu ostatnich 10 
lat wyjechało ok. 5 tys. mieszkań-
ców powiatu . -Jest to kwestia two-
rzenia aglomeracji, na świecie już 
dawno to zaistniało, w Polsce do-
piero się tworzy. Siłą rzeczy obu-
dowa tych aglomeracji będzie za-
bierać ludzi ze środowisk takich jak 
Bartoszyce, gdzie mamy dość wy-
soką stopę bezrobocia.- mówi wi-
cestarosta powiatu bartoszyc-
kiego Jan Zbigniew Nadolny. 
Naturalnie, najbardziej zaniepoko-
jeni są nauczyciele gimnazjów, bo 
problemy reformy bezpośrednio 
ich dotykają. Najbliższe 2 lata będą 
dla nich okresem niepewności co 
się z nimi stanie, pomimo obietnic, 

że wszyscy pracę znajdą. Na chwilę 
obecną żaden dyrektor nie może 
podpisać umowy z nauczycielem. 
-W wyniku debat zarząd powiatu 
statystycznie określił, że w ciągu 3-4 
lat przybędzie kilkanaście etatów, 
jednak nikt nie jest w stanie powie-
dzieć kto z tych nauczycieli zosta-
nie przyjęty. Na pewno jednak będą 
to osoby ze szkół powiatu bartoszyc-
kiego. Tak naprawdę nie jest to re-
forma oświaty typu przewracania 
systemu do góry nogami. Jest to je-
dynie zmiana istotnego systemu or-
ganizacyjnego kształcenia. Moim 
zdaniem dużo trudniej było w tam-
tych czasach stworzyć te gimna-
zja, często z niczego, niż na odwrót, 
więc nie ma się czego obawiać- do-
daje wicestarosta powiatu barto-
szyckiego Jan Zbigniew Nadolny. 
Rok 2019 będzie tym, który pokaże 
potrzeby w tej kwestii. Obecny rok 
jest natomiast decydujący dla gmin, 
które muszą zająć się całą procedurą 
likwidacyjną, a ta wiąże się z likwi-
dacją placówek jak też ze zwolnie-
niami kadry nauczycielskiej. 
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Wraz z nową reformą zakładająca likwidację gimnazjów pojawiła się kwestia co 
zrobić z tymi placówkami. -Gminy do tematu podchodzą różnie, część likwiduje gim-
nazja, część włącza je do szkół podstawowych, lub przekształca w inny typ szkoły
- mówi Jan Zbigniew Nadolny, wicestarosta powiatu bartoszyckiego. 

Reforma może przynieść sukces, 
a problemy są wyolbrzymiane

Wojciech Prokocki starosta po-
wiatu bartoszyckiego, jako organ 
prowadzący bartoszycką placówkę 
wręczył certyfikat Sławomirowi 

Wójcikowi, dyrektorowi szpitala 
w obecności pracowników admini-
stracyjnych razem z gratulacjami. 
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Bartoszycki szpital 
z certyfikatem ministra zdrowia
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach 
otrzymał ponownie Certyfikat Akredytacyjny przy-
znany przez  Ministra Zdrowia  za świdczenie wysokiej 
jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego.

W czerwcu ubiegłego roku z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Bartoszycach im. Kresowiaków placówka pozyskała patronat Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie. Porozumienie podpisane zostało przez ko-
mendanta rektora WAT-u, wicestarostę bartoszyckiego i dyrektora szkoły w Bar-
toszycach. W ubiegłym tygodniu wojskowi specjaliści i wykładowcy odwiedzili 
szkołę z wykładami i zajęciami przygotowanymi specjalnie dla uczniów. 

Wojskowa Akademia Techniczna  
współpracuje ze szkołą w Bartoszycach

Jan Zbigniew Nadolny, wicestarosta 
powiatu bartoszyckiego  

Krzysztof Karólewski, dyrektor 
powiatowego zespołu administracji  
oświaty w Bartoszycach

Przedstawiciele WAT w bartoszyckiej szkole, pierwszy od lewej: Wiesław Szczygielski 
z działu ds. studenckich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 Młodzież żywo interesuje się propozycjami wojskowej uczelni

Pracownicy szpitala w Bartoszycach. Na pierwszym planie Sławomir Wójcik, dyrektor 
szpitala i Wojciech Prokocki, starosta powiatu bartoszyckiego
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18 lutego rondo znajdujące się 
w centrum miasta nieoficjalnie, ale 
uroczyście, zmieniło nazwę. – Cie-
szę się, że zrobiliśmy w Biskupcu 
coś dobrego, a przy okazji tak rado-
snego – mówił w czasie osłaniania 
tabliczki z nazwą „Rondo Bisku-
pieckich Morsów” burmistrz Bi-
skupca Kamil Kozłowski. Ubrani 
w charakterystyczne pomarań-
czowe polary miłośnicy zimnych 
kąpieli nie kryli radości z faktu 

„opanowania” ronda. – Nie damy 
łatwo zmienić koloru w tym miej-
scu – mówili. Możliwość nadania 
imienia głównemu skrzyżowaniu 
w Biskupcu była jednym z fantów 
do wylicytowania na tegorocznym 
finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Biskupcu. Morsy 
zrobiły składkę i „kupiły” rondo na 
rok za 3900 zł. 
19 lutego odbył się IV Dadajowy 
Bieg Morsa, będący finałowym wy-
ścigiem cyklu II Biegowego Grand 
Prix Biskupca o Puchar Burmistrza. 
Poprzednie biegi, na dystansie 5 
km, odbyły się 22 października, 19 
listopada, 10 grudnia 2016 r. i 21 
stycznia 2017 r. Kończący cykl bieg 
odbył się na dziesięciokilometrowej 
trasie. Wzięło w nim udział 160 za-
wodników – kobiet i mężczyzn po-
dzielonych na sześć kategorii wie-
kowych. Każdy z nich dostał na 
zakończenie biegu pamiątkowy 
medal, a na najlepszych czekały pu-
chary.
Największą atrakcją niedzieli było 
jednak wspólne zanurzenie się w lo-
dowatych wodach jeziora Dadaj. Na 
plaży Słoneczny Brzeg w Rukław-
kach zgromadziło się kilkuset mi-

łośników zimowych kąpieli. Przy-
jechali z Białegostoku, Sokółki, 
Augustowa, Płocka, Warszawy, 
Olsztyna, Kętrzyna, Bartoszyc, 
Dobrego Miasta, Dywit, Nidzicy, 
Szczytna, Pisza, Ełku, Mikołajek, 
Lidzbarka Warmińskiego, Sorkwit, 
Mrągowa, Bisztynka i oczywiście 
Biskupca. W wodzie znalazło się 
ponad 400 osób, w tym zachęcony 

gorącą atmosferą wokalista wystę-
pującego na Zlocie zespołu Skaner. 
Tegoroczny zlot morsów odbył się 
pod hasłem „Dziki Zachód nad Da-
dajem”. Nie zabrakło więc Indian 
i kowbojów, a na plaży rozbito wi-
gwamy. Strzelano z łuku i ujeżdżano 
byka. Obowiązującą walutą był sty-
lizowany na dolary „Five Mors”. 
Morsom i ich gościom zaśpiewały 
zespoły „Jorrgus” i „Skaner”. 
Mimo niesprzyjającej morsom po-
gody wszyscy bawili się świetnie. 
– W czasie tej imprezy zależy nam 
przede wszystkim na integracji i na 
tym, żeby nasza gmina tętniła ży-
ciem także poza głównym sezonem 
turystycznym – mówił Kamil Ko-
złowski Burmistrz Biskupca. 

Zmiana nazwy ronda, finał Biegowego Grand Prix i Dziki Zachód nad Dadajem – za 
wszystkimi tymi wydarzeniami stały Biskupieckie Morsy.

Morsy opanowały Biskupiec

Podzieleni na 5-6-oso-
bowe grupy, uczestnicy 
otrzymali szczegółowe 
zasady udziału i dowie-
dzieli się, jaki jest za-
kres inwestycji, czyli 
na które elementy in-
frastruktury będą mieli 
wpływ. Następnie, 
wzięli oni udział w ba-
daniu preferencji zwią-
zanych z oceną użytecz-
ności dworca. 

Co z tym dworcem zrobić?
Po przeprowadzeniu badania roz-
poczęła się praca moderowana 
w zespołach roboczych, w których 
uczestnicy zaproponowali oczeki-
wania w zakresie koncepcji funk-
cjonalno-użytkowej olsztyneckiego 
dworca. Poza typowymi elemen-
tami funkcjonalnymi, takimi jak 
poczekalnia, rozkład jazdy, infor-
macja dworcowa, wszyscy prawie 
jednomyślnie wypowiedzieli się, że 
zamiast kas lepszym rozwiązaniem 
według ich opinii będzie zastoso-
wanie biletomatów lub wideo-bi-
letomatów. Ponadto w koncepcjach 
zagospodarowania funkcjonalno-
-użytkowego przeważały propozy-
cje związane z upowszechnianiem 
kultury, mogące służyć mieszkań-
com i podróżnym, informacja tu-
rystyczna, niewielkie obiekty ga-
stronomiczne i przestrzenie dla 
animacji społecznych, realizowa-
nych przez samorząd i/lub orga-
nizacje pozarządowe. Wśród pro-
pozycji uczestników dominowała 
koncepcja współdzielenia olszty-
neckiego dworca pomiędzy funkcje 
obsługi podróżnych oraz te zwią-
zane z upowszechnianiem i udo-
stępnianiem kultury, a także pro-
mocją zdrowego trybu życia (np. 
fitness). 

Zwrócono uwagę także na potrzebę 
zagospodarowania przestrzeni wo-
kół dworca. Uczestnicy oczekują 
więcej terenów zielonych oraz roz-
ważenia powrotu do historycznego 
zadaszenia pomiędzy budynkami 
dawnych toalet a głównym bu-
dynkiem dworca. Zaproponowano 
także rozwiązania dla obsługi ro-
werzystów i kierowców kontynu-
ujących podróż pociągiem. 
W warsztatach wzięli udział przed-
stawiciele różnych środowisk za-
angażowanych w życie miasta: 
społecznicy, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych i admini-
stracji samorządowej, animatorzy 
kultury, przedsiębiorcy.

Miasto właściwie ma 
już pomysł
W spotkaniu aktywnie uczestniczył 
także Artur Wrochna, Burmistrz 
Olsztynka.- Mamy nadzieję, że po 
wielu latach Olsztynkowi przywró-
cony zostanie dworzec. Ten piękny 
niegdyś obiekt w ostatnich latach 
funkcjonowania był praktycznie 
niewykorzystywany przez podróż-
nych. Świat się zmienia, w takich 
małych miasteczkach jak Olszty-
nek nie ma już dużego zapotrzebo-
wania na wykorzystywanie w tym 
celu tak ogromnego budynku, który 
budowany był w zupełnie innych 
czasach i z innym przeznaczeniem. 

Mamy pomysł, aby miało to zwią-
zek głównie z kulturą, w formie 
umiejscowienia instytucji domu 
kultury, sali kinowej lub zajęcio-
wej. Powierzchnia jest bardzo 
duża i dlatego pragniemy, żeby słu-
żyła ona zarówno podróżnym, jak 
i mieszkańcom i gminie przez okres 

całego roku. W chwili 
obecnej dworzec jest 
w fazie projektowa-
nia. Aktualne warsz-
taty były tak naprawdę 
pierwszym spotkaniem 
i szeroką konsultacją 
z mieszkańcami, przed-
stawicielami organiza-
cji i instytucji miejskich. 
Chodziło nam o zebra-
nie opinii i pomysłów 
na to jak zagospoda-

rować budynek dworca. Oczywi-
ście wszystkie uwagi i propozycje 
są jedynie podpowiedziami prak-
tycznymi, z których w miarę moż-
liwości korzystała będzie pracow-
nia projektowa, która została już 
przez PKP wyłoniona. Projekt ma 
być gotowy na przełomie końca 
lata i początku jesieni 2017. W tym 
tygodniu będę podpisywał list in-
tencyjny z władzami PKP w spra-
wie wspólnych działań na rzecz 
dworca. PKP ma swoje zewnętrzne 
środki, ja natomiast będę się starał, 
aby gmina była jak najmniej obcią-
żona kosztami zarówno remontu 
jak i późniejszego przystosowania 
i funkcjonowania-powiedział nam 
Burmistrz Wrochna. 
W rozmowach zaangażowani byli 
również przedstawiciele PKP S.A. 
oraz projektanta. Na zakończenie 
każda grupa przedstawiła efekty 
swojej pracy, a pozostali mieli za 
zadanie ocenić i wybrać najlepszy 
pomysł, bez możliwości oddawa-
nia głosu na propozycje zgłoszone 
przez własny zespół.
Uczestnicy warsztatów będą mieli 
dostęp do specjalnej grupy na por-
talu społecznościowym, gdzie 
uzyskają bieżące informacje o po-
stępach w projekcie, będą mogli za-
dawać pytania oraz przesyłać swoje 
spostrzeżenia i uwagi.
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8 lutego 2017 r. odbyły się warsztaty kreatywne dot. 
planów modernizacyjnych dworca w Olsztynku. Na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta obecnych było około 30 
osób. Każdy miał możliwość przedstawienia swoich 
oczekiwań, potrzeb i pomysłów dotyczących planowa-
nego projektu.

Warsztaty kreatywne 
o przebudowie dworca 
w Olsztynku

Uczestnicy wartsztatów

Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca do-
konuje dekoracji zwycięzców zawodów

Biskupieckie morsy z burmistrzem Biskupca na rondzie ze zmienioną nazwą 
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W ubiegłym tygodniu go-
ścił z wizytą na zaproszenie 
młodzieży szkolnej w Olsz-
tynku. Przed spotkaniem z mło-
dzieżą Janusza Niemca przy-
jął Burmistrz Olsztynka, Artur 
Wrochna, który m.in. oprowa-
dzał gościa po Multimedialnym 
Muzeum Obozu Jenieckiego 
Stalag IB i Historii Olsztynka 
mającego swoją siedzibę w ra-
tuszu.
-Pamięta Pan swojego tatę?
Niestety nie. Miałem z nim 
dość rzadki kontakt. Już w mie-
siąc po moim urodzeniu oj-
ciec został aresztowany przez 
gestapo i nie było go w domu 
przez dwa lata. Udało mu się 
uciec, ale nasz dom był pod cią-
głą obserwacją. Prawdopodob-
nie spotykał się z nami nocami, 
zachowując dużą ostrożność. 
Później, już jako instruktor AK, 
a potem przywódca partyzantki, 
żył w ciągłej konspiracji.
- Czym się zajmował Pana oj-
ciec przed wojną?
- Urodził się w 1918 roku. 
W Sanoku ukończył Szkołę Po-
wszechną. Powiem prawdę- był 
bardzo niezdyscyplinowanym, 
krnąbrnym chłopcem, który do-
łączał nawet do różnych ulicz-
nych grup rozrabiaków. Nie 
mogąc sobie z nim poradzić, 
jego rodzice skierowali go do 
Podoficerskiej Szkoły Pie-
choty dla Małoletnich w Śre-
mie pod Poznaniem. Rozpo-
czął tam naukę w 1933 roku, 
w wieku 15 lat. Zachowały się 
dokumenty z tego okresu, jak 
np. Wykaz postępów w nauce. 
Z przedmiotów humanistycz-
nych dostawał same trójki, na-
tomiast z zajęć typowo wojsko-
wych, same czwórki. Widać, 
że był urodzonym żołnierzem. 
Szkołę tę ukończył w 1936 roku 
w stopniu kaprala, czyli został 
podoficerem zawodowym Woj-
ska Polskiego. Dostał przydział 
służbowy do 40 Pułku Pie-
choty Dzieci Lwowskich. Pułk 
ten stacjonował we Lwowie. 
Do września 1939 roku ojciec 
odbywał tam normalną służbę 
wojskową. W chwili wybu-
chu wojny jednostka ta została 
przerzucona na teren Warszawy 
i broniła stolicy od strony Woli. 
Z dzielnicą tą jestem bardzo 
sentymentalnie związany. Tam 
się wychowałem, skończyłem 
szkołę podstawową, liceum, po-

tem mieszkałem aż do uzyska-
nia dyplomu inżyniera na Po-
litechnice Warszawskiej. Tam 
znalazłem w okolicach Fortu 
Wola tablicę pamiątkową, po-
święconą żołnierzom pułku, 
którzy zginęli w obronie War-
szawy. Dalsza historia jest 
wszystkim znana. 17 września 
weszła armia czerwona. Pułk 
ojca został rozbity. On sam do-
stał się do niewoli niemieckiej 
i przebywał w obozie przejścio-
wym w Żyrardowie. Po uwol-
nieniu powrócił do Sanoka, 
gdzie pozostawał bez środków 
do życia. Kolega ze szkoły na-
mówił go na przekraczanie li-
nii demarkacyjnej, oddzielają-
cej niemiecką strefę okupacyjną 
od radzieckiej. Biegła ona na li-
nii Sanu, a San przepływa przez 
centrum Sanoka. Zajęli się prze-
mytem artykułów żywnościo-
wych. Podczas jednego z takich 
wypadów na sowiecką stronę, 
zostali aresztowani przez ra-
dziecki patrol. Do posterunku 
NKWD zostali zaprowadzeni 
z podejrzeniem o szpiegostwo 
na rzecz Niemców. Zaintere-
sował się nimi niejaki kapitan 
Kuzniecow, oficer NKWD. Po-
stawił ojcu ultimatum- Albo 
będziesz nam donosił, co się 
dzieje po niemieckiej stronie, 
albo trafisz na Sybir. Ojciec 
podjął tę współpracę, przyj-
mując pseudonim „Orłowski”. 
W Sanoku utworzył pięcio-
osobową grupę szpiegowską, 
do zadań której należało zdo-
bywanie informacji o rodzaju 
wojsk niemieckich, stacjonu-
jących z tej strony granicy, na-
zwiskach dowódców, morale, 
panującym w Wehrmachcie. 
Grupa sporządzała plany dwor-
ców kolejowych i przygranicz-
nych miast. W ten sposób oj-
ciec pracował dla Związku 
Radzieckiego. Do dzisiaj są lu-
dzie, którzy mają mu to za złe. 
Do siatki wciągnął również 
swoją szwagierkę, Jadwigę. 
Przekonał ją w ten sposób- Je-
steśmy w strefie okupacyjnej 
niemieckiej i wszystko, co ro-
bimy przeciwko Niemcom, ro-
bimy dla Polski. W tym przeko-
naniu grupa , kierowana przez 
ojca pracowała aż do czerwca 
1941 roku, kiedy to Niemcy 
rozpoczęły inwazję na ZSRR. 
W międzyczasie, w 1940 roku 
ojciec poznał i poślubił Janinę 

Praczyńską. W następnym roku 
przyszedł na świat ich syn Ja-
nusz, opowiadający tę histo-
rię. Urodziłem się 22 paździer-
nika 1941 r. Miesiąc później 
gestapo aresztowało Antoniego 
Żubryda za działalność szpie-
gowską na rzecz Związku Ra-
dzieckiego. Stało się to dla-
tego, że w ręce gestapo wpadła 
kancelaria NKWD. Śledztwo 
trwało dwa lata. Mój ojciec 
został najpierw umieszczony 
w więzieniu w Tarnowie, a póź-
niej na Montelupich w Krako-
wie. Tam, w listopadzie 1943 
roku, wyrokiem niemieckiego 
sądu doraźnego został skazany 

na karę śmierci. Wyrok miał 
być wykonany we wsi podkra-
kowskiej, gdzie Niemcy już 
wcześniej wykonali wiele egze-
kucji na Polakach. W lesie wy-
kopany został dół z przerzuconą 
w poprzek deską. Skazańcy 
mieli ręce związane z przodu. 
W momencie, kiedy ojciec był 
wprowadzany na tę deskę, ude-
rzył związanymi rękoma gesta-
powca i rzucił się do ucieczki 
z kilkoma innymi osobami. 
Tylko jemu udało się uciec. Po-
tem przez wiele tygodni, na pie-
chotę, omijając posterunki żan-
darmerii niemieckiej i jednostki 
wojskowe, zmierzał do domu. 
24 grudnia, w dzień Wigilii, 
dotarł do wsi Tyrawa Wołoska 
pod Sanokiem, gdzie mieszkała 
rodzina ze strony jego matki, 
a mojej babci Żubrydowej. Ro-
dzina siedziała przy stole wi-
gilijnym. Nagle ktoś zapukał. 
W drzwiach zobaczyli obdar-
tego, zarośniętego mężczyznę. 
Kiedy się okazało, że to An-
toś, radości nie było końca, bo 
wszyscy byli przekonani, że już 

dawno nie żyje. Ojciec nad ra-
nem opuścił Tyrawę, przeszedł 
przez zamarznięty San do Sa-
noka i wtedy prawdopodobnie 
spotkał się po raz pierwszy po 
dwóch latach z moją mamą i ze 
mną. Do 1944 roku ukrywał się 
w okolicznych wioskach. 

- W jaki sposób Antoni Żu-
bryd został żołnierzem wyklę-
tym? 
Jeszcze przed aresztowa-
niem przez gestapo ojciec za-
czął współdziałać ze Związ-
kiem Walki Zbrojnej. Kiedy 
wrócił po ucieczce z miejsca 
kaźni, istniała już Armia Kra-
jowa. Jako zawodowy podofi-
cer, został instruktorem w od-
działach leśnych. W 1944 roku 
Armia Czerwona zaczęła wy-
pierać Niemców i tworzyć pod-
stawy nowej władzy. Pojawia-
jący się terror NKWD i UB 
wobec żołnierzy AK spowodo-
wał, że środowiska konspira-
cyjne zaczęły kierować swoich 
ludzi do pracy w aparacie re-
presji. Legenda Podhala, major 
Kuraś pseudonim „Ogień” był 
na przykład komendantem po-
sterunku MO w Nowym Targu 
i współpracownikiem Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa. 
Podobnie było z innymi żołnie-
rzami wyklętymi- „Uskokiem”, 
„Zaporą”, czy „Łupaszką”. Nie-
stety, nie ma na to żadnych do-

kumentów i dlatego trudno 
jest przekonać ludzi, którzy są 
niechętni żołnierzom wyklę-
tym. Masowość tego zjawi-
ska świadczy o tym, że tak mu-
siało być. Mój ojciec również 
otrzymał polecenie, żeby się 
wkręcić w struktury Powiato-

wego Urzędu Bezpieczeństwa 
w Sanoku. Mam tu przed sobą, 
wyciągnięty z archiwów UB 
jego kwestionariusz, w którym 
prosi o przyjęcie go do służby 
w UB. Jako argument wyko-
rzystał współpracę z armią so-
wiecką w latach 1940- 1941. 
W Rzeszowie zapadła decy-
zja, aby go przyjąć w charakte-
rze oficera śledczego i miano-
wać do stopnia podporucznika. 
W 1945 roku ojciec rozpoczął 
pracę w Bezpiece. Po wielu la-
tach, już jako dorosły człowiek 
zacząłem wertować różne do-
kumenty, np. Głównej Komisji 
Badań Zbrodni Przeciwko Na-
rodowi Polskiemu. Dowiedzia-
łem się z nich, że ojciec podczas 
przesłuchań bił pasem o biurko, 
a aresztantom kazał krzyczeć 
i udawać, że są katowani. Za-
chowało się sprawozdanie in-
żyniera kopalnictwa naftowego. 
Ojciec go aresztował. Prowa-
dząc go do samochodu powie-
dział- Panie inżynierze, teraz 
niech pan ucieka. W Legnicy 
dotarłem do rodziny, którą oj-
ciec uratował przed aresztowa-
niem. W nocy przeprowadził 
ich przez Sanok do dworca ko-
lejowego, gdzie stał pociąg z re-
patriantami ze Wschodu. Mimo 
braku dokumentów wcisnął 
do niego całą rodzinę. Wszy-
scy mieli być aresztowani za 
to, że jeden z nich walczył 
w partyzantce AK-owskiej. 6 
czerwca 1945 roku do sekreta-
riatu UB w Sanoku przyszedł 
z Rzeszowa rozkaz aresztowa-
nia mojego ojca za podejrze-
nie współpracy z partyzantką 

antykomunistyczną. Na szczę-
ście rozkaz dostał się do jego 
rąk. Dwa dni później, fałszując 
podpis kapitana Sieradzkiego, 
szefa Powiatowego Urzędu, oj-
ciec uwolnił dziesięciu areszto-
wanych żołnierzy Armii Kra-
jowej. Dwie przecznice dalej, 

w samochodzie ciężarowym 
czekała moja matka. Opuścili 
Sanok. We wsi Niebieszczany 
ojciec założył swoją pierwszą 
kwaterę, gdzie powstał zalą-
żek olbrzymiego oddziału pod 
nazwą Samodzielny Batalion 
Operacyjny Narodowych Sił 
Zbrojnych „Zuch”. Taki sam 
pseudonim przyjął Antoni Żu-
bryd. Początkowo było to kilka 
osób. Później ojciec zaczął so-
bie podporządkowywać luźne 
grupy partyzanckie AK, de-
zerterów z Wojska Polskiego, 
MO, KBW, UB, żołnierzy fron-
towych, którzy także nie mo-
gli pogodzić się z nowym sys-
temem. Oddział rozrósł się do 
260 żołnierzy. Ponieważ trudno 
było w warunkach konspira-
cji utrzymać taką grupę w jed-
nym miejscu, ojciec rozbił ją na 
trzy kompanie, stawiając na ich 
czele swoich oficerów. Działali 
w powiatach Krosno, Brzozów 
i Sanok. Ojciec założył sobie 
kwatery w wielu, wielu wio-
skach. Kiedy miała się odbyć 
akcja, zadaniem łącznika było 
zebranie wszystkich żołnie-
rzy w jednym miejscu. Na ko-
niec dołączał dowódca. Tych 
akcji były dziesiątki. Z rąk od-
działów Żubryda zginęło ok. 78 
PPR-owców, UB-owców i kon-
fidentów. Ojciec osobiście roz-
strzeliwał oficerów rosyjskich, 
chodzących w polskich mun-
durach. Przy zwłokach ojca 
znaleziono notatki, wysyłane 
z dowództwa krakowskiego. 
Pamiętam treść jednej z nich- 
Trzymajcie się mocno. 
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Antoni Żubryd był dowódcą w stopniu majora największego oddziału partyzantki 
antykomunistycznej, działającego na terenie Podkarpacia. Był to Samodzielny Ba-
talion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych „Zuch”, podlegający strukturom NSZ 
w Krakowie. Jego syn Janusz został przez IPN uznany za najmłodszego więźnia 
Polski Ludowej. Z powodu działalności rodziców został aresztowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa w wieku 5 lat. Postawiono mu zarzut współpracy z bandą Żubryda. 

Wyklęty ojciec, wyklęty syn

Pierwszy od lewej : Janusz Niemiec, Artur Wrochna ,burmistrz Olsztynka

Janusz Niemic  w ciągu roku odbywa dużo spotkań 



922.02 - 07.03.2017 r.numer 95www.gwarminska.pl
HISTORIA I LUDZIE

Dokończenie ze strony 8
Trzecia wojna już niedługo. 
Albo- Uważajcie, macie w od-
dziale konfidenta. Żubrydowcy 
zatrzymywali pociągi, opano-
wywali na krótko całe miasta, 
np. Sanok. Ojciec był bardzo 
odważny. Potrafił pójść na sta-
dion i oglądać mecz podczas, 
gdy był intensywnie poszuki-
wany. Dla władz ciągle był jed-
nak nieuchwytny. Wówczas UB 
postanowiło zastosować repre-
sje wobec jego dziecka. Trzy 
dni przed Wielkanocą 1946 
roku przed dom mojej babci za-
jechały trzy studebakery, wy-
pełnione wojskiem. Nastąpiło 
aresztowanie pięcioletniego 
dziecka. Wzięto także bab-
cię, żeby opiekowała się mną 
w więzieniu i wywieziono nas 
do Rzeszowa. Zamknięto mnie 
razem z babcią na bloku mę-
skim w zamku rzeszowskim. 
Przez wiele tygodni nie wolno 
mi było opuścić nawet celi. 
Jako dorosły człowiek dotar-
łem do dwóch świadków mo-
jego pobytu w tym więzieniu. 
Jednym z nich jest kapitan Kon-
stanty Kopf, szef NSZ Okręg 
Małopolska. Drugi, jako 17-la-
tek, znalazł na ulicy plik ulotek 
i bawił się w ich rozrzucanie. 
Został za to aresztowany przez 
UB, zmaltretowany i uwięziony 
w Rzeszowie. Pan Konstanty 
wspomina, że kiedy już mia-
łem pozwolenie na opuszcza-
nie celi, oglądał przez judasza, 
jak biegałem po korytarzu, ko-
pałem w łydki klawiszy i ucie-
kałem szybko do babci, do celi. 
Ten drugi był wściekły, bo ktoś 
przyniósł do więzienia hulaj-
nogę, ale bez opon na kołach. 
Kiedy na niej jeździłem, robi-
łem taki hałas, że więźniowie 
nie mogli spać. Myśleli, że je-
stem dzieckiem któregoś z kla-
wiszy, albo nawet naczelnika 
więzienia. Dopiero, kiedy się 
dowiedzieli, że jestem synem 
otoczonego już legendą Żu-
bryda, stałem się pupilkiem ca-
łego więzienia, nazywanym 
pieszczotliwie „Staśkiem”. 
- Czy pamięta Pan swój pobyt 
w więzieniu?
- Było to prawie 71 lat temu. 
Trudno mi czasem ocenić, czy 
to, co pamiętam, to moje wła-
sne wspomnienia, czy zasły-
szane opowiadania innych. Je-
stem przekonany, że pamiętam 
takie detale, jak smród fekaliów 
z zapchanych ubikacji na na-
szym piętrze. Pamiętam też, jak 
znajomy rodziny z Sanoka prze-
mycał do naszej celi pachnące, 
świeże wiśnie. 
- Zamknięto Pana jako za-
kładnika, licząc na to, że in-
formacja ta dotrze do Pana 
ojca.
- Tak, liczono na to, że ojciec 
się ujawni. Pięcioletniemu 

dziecku założono sprawę są-
dową. Zachował się doku-
ment z „Wyciągu z księgi kon-
trolnej ewidencji i terminarza 
spraw Urzędu Wojewódzkiego 
w latach 1946-1947”. Roz-
kaz aresztowania mnie wydał 
szef Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa pod zarzu-
tem współpracy z bandą Żu-
bryda. W tym momencie 
zostałem uznany niemal za żoł-
nierza NSZ-tu. Współpracowa-
łem z bandą prawdopodobnie 
w wózku dziecięcym, wożąc 
ojcu do lasu granaty. Na pod-
stawie tego dokumentu uzyska-
łem legitymację kombatancką. 
Mam tam wpisane, jako upraw-
nienia do zniżek- 1946-uwię-
zienie polityczne. IPN uznał 
mnie za najmłodszego więźnia 
politycznego PRL-u. 
- Antoni Żubryd jednak się 
nie ujawnił?

- Jeszcze bardziej nasilił akcje 
przeciw komunistom. UB zmie-
niła w związku z tym taktykę 
działania. Przeszkolono wielu 
pracowników, którzy przebie-
rali się w kufajki i szli do lasu, 
udając patriotów i AK-owców. 
W ten sposób penetrowali 
grupy partyzanckie i swoimi 
kanałami przekazywali infor-
macje o stanie oddziałów, pla-
nowanych akcjach, miejscu za-
kwaterowania itp. W tym czasie 
we Wrocławiu w ręce UB przy-
padkowo dostał się Jerzy Vau-
lin, dawny żołnierz AK. Nie 
wiadomo dlaczego tak się stało, 
ale dobrowolnie podpisał do-
kument, w którym zobowiązał 
się do współpracy z UB na te-
renie Bieszczadów, które do-
brze znał z okresu walki w par-
tyzantce. Meldunki od Vaulina 
miał przyjmować chorąży Po-
żoga z Rzeszowa. Vaulin do-
stał konkretne zadanie- likwi-
dację Żubryda. Ukrył się we 
wsi pod Duklą i zaczął roz-
powiadać, że jest AK-owcem 
z grupy „Orskiego”, co było 
prawdą. Szukał kontaktu z od-
działem majora Żubryda. Przy-
jął go jeden z pododdziałów 

ojca pod dowództwem porucz-
nika „Mundka” i to on dopro-
wadził go do kwatery Żubryda. 
Vaulin zdobył duże zaufanie 
moich rodziców. Stał się człon-
kiem ochrony sztabu i często 
pełnił służbę przy ojcu i matce. 
Spali nawet na jednej poduszce, 
pod którą trzymali broń. W do-
kumentach jest nawet informa-
cja, że Vaulinowi urwał się rę-
kaw przy kożuchu a moja matka 
przyszywała mu ten rękaw. 
Okazja do wykonania rozkazu 
UB nadarzyła się 24 paździer-
nika 1946 roku. Ojciec prze-
bywał wówczas na kwaterze 
u pani Krysik we wsi Mali-
nówka. 6 kilometrów dalej, 
w Orzechówce, dowódca jed-
nego z pododdziałów ojca ob-
chodził imieniny. Ojciec i matka 
zostali zaproszeni na uroczy-
stą kolację. Wyruszyli z Vau-
linem. Doszli do gajówki, sto-

jącej na górze nad Malinówką. 
Akurat przebywał tam gajowy 
Gerlach ze swoją narzeczoną. 
Przebieg wydarzeń znany jest 
z jego relacji. Była już 19.30 
i zaczynała się noc. Matka za-
decydowała, że jest za późno 
na 6-kilometrowy marsz przez 
lasy. Postanowili poszukać noc-
legu w okolicy, bo w gajówce 
było za mało miejsca. Kiero-
wana kobiecą intuicją, moja 
matka zaczęła się bardzo niepo-
koić. Chodziła od okna do okna, 
paliła papierosa za papierosem. 
Po 45 minutach wrócił Vaulin 
i powiedział- Chodź Janeczko, 
Antoś czeka już na nowej kwa-
terze. I wyszli. Na drugi dzień 
gajowy, robiąc obchód swojego 
rewiru leśnego, znalazł w jarze 
600 metrów od gajówki zwłoki 
obojga moich rodziców, za-
mordowanych strzałem w tył 
głowy. Byli obrabowani z broni, 
biżuterii. Gajowy zorganizował 
furmankę, przewiózł zwłoki do 
Malinówki i położył je na tra-
wie obok wiejskiego sklepu. 
Zawsze w tym miejscu zapa-
lam znicze. Ktoś powiadomił 
Urząd Powiatowy w Brzozowie 
i przyjechało UB. Nauczyciel 

Jerzy Preissner przekazał infor-
mację, że funkcjonariusz UB 
kopał zwłoki ojca ze słowami- 
Antoś, wstawaj. Bezpieka przy-
jechała. Ciała przewieziono do 
Brzozowa. Z Sanoka ściągnięto 
oficerów w celu dokonania 
identyfikacji zwłok. Potem cię-
żarówką przewieziono ciała ro-
dziców do Rzeszowa, gdzie do-
konano ich pośmiertnych zdjęć. 
Rzadko które dziecko w Polce, 
oprócz wypadków samochodo-
wych, ogląda tego typu zdjęcia, 
zrobione na węglu w komórce. 
Na zdjęciach widać, że za-
mordowano ich strzałem w tył 
głowy. Ich twarze pokryte są 
krwią. Nie wiadomo, co stało 
się z ciałami rodziców. Do dzi-
siaj nie wiem, gdzie zostali po-
chowani. 
- Jakie były Pana dalsze losy?
- Tydzień po przywiezieniu 
zwłok rodziców Urząd Bezpie-

czeństwa zwolnił mnie i babcię. 
Przewieziono nas do Sanoka. 
Tu nastąpił kolejny akt repre-
sji wobec mnie. Zamknięto 
mnie w specjalnym sierocińcu. 
Takich sierocińców w Pol-
sce było dużo. Umieszczano 
w nich dzieci żołnierzy wyklę-
tych i robiono im pranie mó-
zgu. Do tego stopnia, że póź-
niej na akademiach szkolnych 
mówili ze łzami, że wstydzą 
się rodziców-bandytów. W sie-
rocińcu UB w Sanoku „wycho-
wywały” nas panie w mundu-
rach-pracownice UB, natomiast 
opieką nad sierotami zajmo-

wały się zakonnice. Nie wolno 
było mnie odwiedzać żadnej 
z moich dwu babć. Widocz-
nie uznano mnie za wyjątkowo 
groźnego. Niewiele pamiętam 
z tego okresu- minęło prawie 70 
lat. Wiadomość o śmierci rodzi-
ców dotarła do Bytomia, gdzie 
po wojnie zamieszkało moje 
wujostwo Stefania i Jan Nie-
miec. Ciotka i moja mama na 
początku wojny obiecały so-
bie zająć się dziećmi siostry, 
gdyby którejś z nich stało się 
coś złego. Biorąc to ślubowanie 
na poważnie, Stefania zdecydo-
wała się przyjechać do Sanoka. 
Wieczorem udało jej się dostać 
na teren sierocińca. Opowiadała 
mi później, jak wyglądało nasze 
spotkanie. Przyprowadzono do 
niej małego chłopca, ubranego 
w krótkie spodenki na szelkach. 
Zwróciła się do mnie ze sło-
wami- Januszku, jestem twoją 
ciocią. Czy ty mnie poznajesz? 
Nie mogłem jej znać, bo wcze-
śniej spędziła trzy lata w Oświę-
cimiu, a ja miałem tylko 5 lat. 
Ciocia zapytała- A czy pój-
dziesz ze mną? Wyciągnąłem 
lewą rękę i odpowiedziałem- 
Pójdę, jak mi dasz kartoflów. 
To dowód na to, że w sierocińcu 
musiał panować okropny głód. 
Owiniętego w koc chłopca Ste-
fania przewiozła do Bytomia. 
Tam okazało się, że przeży-
cia więzienne i głód rozwinęły 
u mnie gruźlicę. Miałem naciek 
na płucach wielkości fasoli. 
Dwa razy po trzy miesiące spę-

dziłem w Rabce. Moja pierw-
sza wychowawczyni w szkole 
była zdziwiona, dlaczego na-
zywam się Żubryd, a przypro-
wadza mnie mama o nazwisku 
Niemiec. Ciocia opowiedziała 
jej moją historię. Nauczycielka 
ta została chyba jedyną osobą 
na Śląsku, która wiedziała, kim 
jestem. To ona namówiła ciotkę 
na adopcję dla naszego bezpie-
czeństwa. Kiedy w Sanoku oka-
zało się, że zniknąłem, byli tacy 
ludzie, którzy odgrażali się, że 
jak mnie dorwą, to powieszą to 
„żubrydowe szczenię”. W 1952 
roku wujek, z zawodu inżynier 

dróg i mostów, został przenie-
siony do Mostostalu w Warsza-
wie. Tam dostałem kolejnego 
w życiu kopniaka. Wychowaw-
czyni przyprowadziła mnie 
do klasy i przedstawiła kole-
gom. Jak usłyszeli nazwisko 
Niemiec, zaczepkom i wyzwi-
skom nie było końca. Nie ma 
się co dziwić, od wojny mi-
nęło zaledwie 7 lat. Ponieważ 
byłem synem odważnego ma-
jora Żubryda i doskonale rzu-
całem kamieniami, rozbiłem 
dwie głowy i trzy nosy. Mamy 
tamtych dzieci przychodziły ze 
skargą do nas do domu, ja do-
stawałem w tyłek pasem do 
ostrzenia brzytwy, ale zyska-
łem wśród rówieśników mir. 
Potem zacząłem już normalnie 
funkcjonować, jak każde inne 
dziecko w PRL-u. Pytają mnie, 
dlaczego zachowałem nazwisko 
Niemiec. Zrobiłem to w hołdzie 
dla mojej cioci, która mnie wy-
chowała. Mój syn jednak, za-
fascynowany historią dziadka, 
przyjął nazwisko Żubryd. Do-
czekałem się też wnuka. To Żu-
brydziątko jest już wyższe ode 
mnie i uczęszcza do gimna-
zjum. 
- Kiedy wrócił Pan do historii 
ojca i mamy?
- W domu w ogóle o tym nie 
mówiono. Pierwszy kontakt 
z historią nawiązałem po uka-
zaniu się książki Jana Gerharda 
„Łuny w Bieszczadach”. Tam 
dowiedziałem się, że mój oj-
ciec był „kanalią”. Ta książka 
to stek kłamstw. Na jej podsta-
wie powstał film „Ogniomistrz 
Kaleń”. Byłem na nim w kinie. 
Pamiętam scenę, kiedy wjeż-
dża na koniu major Żubryd, po-
stać historyczna, mój ojciec. 
Bardzo przeżyłem ten film, ale 
jeszcze nie w tym momencie 
zainteresowałem się historią ro-
dziny. Będąc 10 lat na kontrak-
cie w Nigerii, dostałem biuletyn 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, w którym opi-
sywano postać generała Pożogi 
i jego udział w śmierci moich 
rodziców. Kiedy przyjechałem 
na urlop do Polski, dotarłem 
do zastępcy ojca, porucznika 
Mieczysława Kocyłowskiego. 
Spędziłem u niego w domu 
dwa dni. Podjąłem decyzję- ku-
pujemy samochód, jedziemy 
z moimi dziećmi od wioski do 
wioski i zbieramy informacje 
o Antonim Żubrydzie. Nakrę-
ciłem wówczas długi film- kro-
nikę wyprawy. Wypożyczyłem 
go TVN Discovery i do tej pory 
nie mogę odzyskać. Ostrzegano 
mnie, że są ludzie w różnych te-
lewizjach, którzy specjalnie pe-
netrują takie środowiska, jak 
moje, wyciągają dokumenty 
i potem je likwidują. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp. (bok)

Olsztyneckie Muzeum  wzbudza zainteresowanie  
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 -Ustawodawca, opisując system 
zbiórki odpadów komunalnych na te-
renie gminy z nieruchomości zamiesz-
kałych mówi o tym, że musi się on sa-
mofinansować – wyjaśnia Agata 
Wagner-Mioduszewska, Kierow-
nik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Dobrym Mieście. 
-Stawka powinna być tak skonstru-
owana, aby pokrywała koszty gospo-
darki odpadami. Niestety, system się 
u nas nie zbilansował i gmina musiała 
nawet do niego dokładać. Samorząd 
organizuje system selektywnej zbiórki 
śmieci z opłat, pobieranych od miesz-
kańców. Bierze na siebie obowiązek 
wyposażenia ich w pojemniki i worki 
na śmieci. Musi wyłonić odbiorcę 
odpadów, zapłacić mu za ich 
zbiórkę, a także przewiezienie 
do najbliższej instalacji. Ponadto 
gmina ponosi koszty zagospoda-
rowania odpadów. Odpady zbie-
rane selektywnie są odbierane 
za symboliczną złotówkę, nato-
miast zmieszane, remontowo-
-budowlane, wielkogabarytowe 
kosztują 291 zł za tonę. W 2015 
roku zebrano 3 293 tony odpa-
dów komunalnych, a w 2016 
roku 3 811 ton, czyli o 518 więcej. 
-Produkujemy coraz więcej śmieci, ale 
najbardziej kosztotwórcze są odpady 
zmieszane- kontynuuje Agata Wa-
gner- Mioduszewska. Rośnie ilość 
śmieci, a nie zmienia się poziom ich 
selektywności. W 2015 roku odpady 
zmieszane stanowiły 83%, w ubie-
głym roku było to 87%.Jeżeli nie bę-

dziemy segregować śmieci w więk-
szym stopniu, coraz bardziej będą 
rosły koszty gospodarki odpadami, co 
będzie się przekładać na wzrost opłat 
dla mieszkańców. Ustawa nakłada na 
gminę obowiązek osiągania poziomu 
odzysku. Jeśli segregacja będzie ma-
lała, mieszkańcy będą coraz więcej 
płacili za odpady komu-
nalne, a gmina może mieć 
nałożoną karę za nieosią-
gnięcie poziomu odzysku. 
Bardzo ważna jest jakość 
segregacji. Do tego potrze-
bujemy kontroli, czy miesz-
kańcy rzeczywiście oddają 
odpady, zebrane w sposób 
selektywny, tak jak to zade-
klarowali. Jeżeli w trakcie 

kontroli zostanie stwierdzona zła se-
gregacja, gmina z urzędu będzie mo-
gła zmienić zadeklarowaną stawkę 
opłaty ze zbiórki selektywnej na 
zbiórkę mieszaną. Segregacji wszyscy 
musimy się nauczyć. Jest to również 
zadanie Urzędu. Staramy się eduko-
wać mieszkańców. Co jakiś czas do-
cieramy do nich z naszymi ulotkami. 

Wspomagają nas również szkoły 
i przedszkola, jeśli chodzi o dzieci 
i młodzież.

Czym skorupka 
za młodu nasiąknie, 
to na starość trąci

-Edukację w dziedzinie segrega-
cji śmieci należy rozpocząć od naj-
młodszych lat. Dobromiejskie szkoły 
i przedszkola zdają się o tym pamię-
tać- zapewnia nas kierownik refe-
ratu. Prowadzone są w nich różne 
działania proekologiczne, sprzyja-
jące nabywaniu przez dzieci nawyku 
segregowania śmieci. W ubiegłym 
roku , w ramach Tygodnia z Citta-

slow uczniowie wszystkich 
szkół i przedszkoli uczest-
niczyli w warsztatach, or-
ganizowanych przez ZGK, 
dotyczących recyklingu, 
uczyli się wykonywać eko-
logiczne zabawki, instru-
menty, tworzyli maski z su-
rowców wtórnych. 

W szkołach 
i przedszkolach 
to już cały system 
proekologicznej 
edukacji

We wszystkich dobromiej-
skich placówkach edukacyjnych pro-
wadzone są zbiórki nakrętek, baterii, 
zużytych telefonów komórkowych, 
makulatury i aluminiowych puszek. 
Kładzie się nacisk na konieczność 
segregowania, szczególnie elektro-
śmieci. Segregowanie odpadów pro-
mowane jest w wielu szkołach dodat-
nimi punktami z zachowania. Zbiórka 
nakrętek ma przy tym dodatkowy wa-
lor wychowawczy, ponieważ jest pro-
wadzona na rzecz niepełnosprawnych 
dzieci z gminy Dobre Miasto. Cie-
kawą formą edukacji są warsztaty, 
prowadzone przez nauczycieli Gim-
nazjum Publicznego z uczniami szkół 

podstawowych i gimnazjów na temat 
oszczędzania energii elektrycznej i se-
gregacji elektrośmieci. Dobromiejskie 
przedszkolaki uczą się ekologicznego 
podejścia do natury od najmłodszych 
lat. Realizują ogólnopolskie programy 
jak „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
„Akademia Przedszkolaka” i „Edu-
kacja ekologiczna w przedszkolu”, 
promujące między innymi segre-
gację śmieci i wykorzystanie odpa-
dów. Od lat dobromiejskie przed-
szkola i szkoły współpracują z firmą 
REBA, prowadząc zbiórkę zużytych 
baterii. Dzieci na co dzień uczą się 
segregować śmieci dzięki pojemni-
kom do edukacji w placówkach edu-
kacyjnych. Co roku przedszkolaki 
biorą udział w konkursach plastycz-
nych o tematyce ekologicznej. Dzieci 
zbierają surowce wtórne, w tym elek-
trośmieci, „sprzątają świat” z okazji 
Dnia Ziemi i uczą się wrzucać zebrane 
śmieci do odpowiednich pojemników. 
Uczestniczą też w warsztatach na te-
mat segregacji śmieci, biorą udział 
w różnych konkursach. Na zajęciach 
plastycznych często jako tworzywo 
używane są różnego rodzaju odpady. 
Działania ekologiczne podejmowane 
są w szkołach nie tylko na zajęciach 
obowiązkowych, ale także na kół-

kach zainteresowań. Tematyka za-
jęć na kółku ekologicznym i przy-
rodniczo-krajoznawczym w SP nr 2 
dotyczy głównie zbiórki surowców 
wtórnych – segregacji i recyklingu. 
Uczniowie „dwójki” brali udział 
w wielu akcjach i zajęciach warszta-
towych, na przykład w ramach kam-
panii promocyjno- informacyjnej „ 
Masz wybór – segreguj, odzyskuj 
odpady opakowaniowe”, realizowa-
nej przez Stowarzyszenie „TILIA”. 
Za działalność ekologiczną szkoła 
otrzymała Certyfikat Lokalnego Cen-
trum Aktywności Ekologicznej (rok 
2010/ 2011) a w latach następnych 
Międzynarodowy Certyfikat Zielo-
nej Flagi – przyznawane w ramach 
programu Szkoły dla Ekorozwoju 
(ECO- SCHOOL) przez Fundację 
Partnerstwo dla Środowiska. Szkoła 
Podstawowa nr 3 i Szkoła Podsta-
wowa w Barcikowie ze względu na 
swoje położenie dbają o czystość oko-
licznych lasów. Tematyka segrega-
cji odpadów podejmowana jest także 
przez drużyny zuchowe , które pro-
mują działania ekologiczne poprzez 
konkursy, akcje plakatowe i tematykę 
rajdów. 
-Obawy są, ale tyle pracy nie może 
pójść na marne-przekonuje kierownik 
Agata Mioduszewska-Wagner. Na-
dzieja jest taka, że wszystkie te dzia-
łania zdecydowanie poprawią świa-
domość ekologiczną mieszkańców 
i spowodują, że w przyszłości gmina 
Dobre Miasto nie będzie miała proble-
mów z selektywną gospodarką odpa-
dami, a co za tym idzie podwyżkami 
cen za ich utylizację. 

rad

Pod koniec stycznia, po burzliwej dyskusji, Rada Miej-
ska w Dobrym Mieście podjęła uchwałę o zmianie 
opłat za odbiór odpadów komunalnych. Za odpady 
segregowane będzie trzeba zapłacić 12 zł od osoby 
za miesiąc, a za odpady niesegregowane 19 zł. Nowe 
stawki będą obowiązywać od 1 marca 2017 roku.

Mieszkańcy nie chcą segregować odpadów, 
a gmina musi podnosić opłaty 

Feliks Nowowiejski urodził się 7 
lutego 1877 roku w Wartemborku, 
obecnie Barczewo, a zmarł 18 stycz-
nia 1946 roku w Poznaniu. Był on 
kompozytorem, dyrygentem i peda-
gogiem. Jest on autorem m.in. orato-
rium „Powrót syna marnotrawnego”, 
pieśni „Rota”, czy oratorium „Quo 
Vadis”.
Na uroczystości w Barczewie za-
witała wnuczka Feliksa Nowowiej-

skiego, Bogna Nowowiejska-Bie-
lawska. Opowiedziała nam jedną 
z anegdot o swoim dziadku – Naj-
więcej anegdot kojarzy mi się z okre-
sem poznańskim, chociażby taka, że 
dziadek pisał nie tylko kompozycję 
ambitne, do wielkich sal koncerto-
wych, ale także dla orkiestr chórów 
amatorskich. Napisał kompozycje 
dla orkiestry wojskowej, za tzw. kupę 
gnoju do nawożenia ogrodu.

Bogna Nowowiejska-Bielawska 
twierdzi, że muzyka jej dziadka 
przeżywa teraz renesans- My-
ślę, że muzyka Feliksa Nowowiej-
skiego, przeżywa można powie-
dzieć swój renesans, przyczynił 
się do tego rok 2016, który został 
ogłoszony przez sejm, rokiem Fe-

liksa Nowowiejskiego i myślę, że 
to najlepsza rzecz, jaka się mogła 
kompozytorowi przytrafić. Dzięki 
dofinansowaniom wydane zostały 
utwory, które w ogóle nie były wy-
konywane, albo dawno nie były wy-
konywane.
Bardzo dumny z tego, że Feliks No-

wowiejski urodził się w Barczewie, 
jest burmistrz miasta Lech Jan Nit-
kowski – Barczewo małe miasto 
pod olsztyńskie, zawsze było po-
strzegane z tego, że znajduje się 
tu siedziba zakładu karnego, czy 
cztery Kościoły, natomiast, odróż-
nia nas od innych to, że w Barcze-

wie urodził się Feliks Nowowiejski.
Burmistrz Barczewa twierdzi, że 
mieszkańcy tego miasta utożsa-
miają się z osobą Feliksa Nowo-
wiejskiego – Odbywają się bardzo 
ciekawe spotkania czy historyczne 
konkursy dla dzieci. W tym roku też 
się taki konkurs odbył się dla dzieci 

z gminy Barczewo. Nie ukrywam, 
że byłem zachwycony ogromną 
wiedzą dzieci na temat Feliksa No-
wowiejskiego i w całej rodziny No-
wowiejskich.
Z okazji uroczystości, w salonie 
muzycznym im. Feliksa Nowowiej-
skiego, otwarta została specjalna 
wystawa pt. „Genealogia Rodu 
Nowowiejskich”. O tym, co mo-
żemy zobaczyć na wystawie opo-
wiedziała nam, Magdalena Łow-
kiel-Klimek, pracownik salonu 
muzycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Olsztynie – Na wy-

stawie jest przedstawiona genealo-
gia rodu Nowowiejskich. Tutaj na 
drzewie genealogicznym spisani są 
przodkowie, od najstarszych osób 
z rodziny Nowowiejskich, do na-
wet małych dzieci. W innym po-
koju naszego salonu są pamiątki, 

listy napisane przez Feliksa No-
wowiejskiego, są także dokumenty 
z Archidiecezji Warmińskiej naszej 
w Olsztynie, a także z Archiwum 
Państwowego w Olsztynie.

dym

W Barczewie już po raz kolejny obchodzone były uro-
czystości związane z rocznicą urodzin Feliksa Nowo-
wiejskiego. Ten słynny polski kompozytor urodził się 
właśnie w Barczewie.

140 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego

Bogna Nowowiejska-Bielawska 

Jan Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa 

Salon Muzyczny przypomina mieszkanie mistrza sprzed lat
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Wyłowić językowe ta-
lenty
„Papierówkowe” warsztaty 
rozpoczęły się 1 lutego, gro-
madząc od razu licznych słu-
chaczy i miłośników  pisania. 
Po trzech spotkaniach można 
śmiało stwierdzić, że idea jest 
trafiona, bo grono osób z zacię-
ciem literackim nie topnieje i 
wciąż pojawiają się nowe twa-
rze. Spotkania prowadzi Ma-
riusz Sieniewicz, olsztyński 
prozaik, autor siedmiu ksią-
żek, dwukrotnie nominowany 
do Nagrody Literackiej „Nike”, 
trzykrotny finalista Paszportów 
„Polityki”, a także laureat Na-
grody Literackiej Warmii i Ma-
zur. Jakie cele stawia sobie pro-
zaik, prowadząc warsztaty?
-  Pragnąłbym kilku rzeczy: 
przede wszystkim wyłowić ję-
zykowe talenty, które mogą być 
na dobrej drodze, by odkryć w 
sobie talent literacki. Jednocze-
śnie chciałbym, aby doszło do 
spotkania ludzi piszących, któ-
rzy poprzez literaturę i język 
mogą się wzajemnie rozpoznać. 
Sieć i świat wirtualny gettyzuje 
naszą rzeczywistość. Ludzie pi-
szą, owszem, ale piszą w pustkę. 
„Papierówka” ma, choć w czę-
ści, tę pustkę unieważnić – wy-
jaśnia Mariusz Sieniewicz.

Nie otrzymasz recepty 
na książkę
To, co najbardziej zaskakuje 
podczas spotkań, to uczestnicy, 
którzy, jak mówi sam prowa-
dzący, przychodzą z „różnych 
światów”. Nietuzinkowo chcą 
pisać wszyscy: maturzyści, bu-

dowlańcy, architekci, emeryci, 
naukowcy, nauczyciele, dzien-
nikarze, komicy. Grupa jest nie-
jednorodna, bo wśród adeptów 
kreatywnego pisania są osoby, 
które mają za sobą debiuty li-
terackie i chcą pisać poezję 

lub prozę, ale także tacy, któ-
rych pisanie dopiero raczkuje. 
Przyświecają im różne cele. 
Jedni chcą tworzyć hobbystycz-
nie, inni marzą, aby zostać pi-
sarzami, z kolei ktoś chce na-
pisać wspomnienia rodzinne, 

inny zaś odświeżyć język. Jak 
bardzo zaskakujące są oczeki-
wania i umiejętności zebranych 
ludzi może świadczyć fakt, że 
podczas ostatniego spotkania 
ujawnił się pan Mariusz, który 
tworzy – zgrabnie - klasyczne 
sonety! Ale to nie jedyne zdu-
mienia.

- Zaskoczyła mnie jeszcze jedna 
rzecz, szczególnie u osób, które 
były na pierwszym spotka-
niu: naiwne przeświadczenie, 
że mogą otrzymać receptę na 
książkę. Świat poradników, go-
towych, złotych formuł wdziera 

się i do literatury. A ona jest 
przecież procesem, wewnętrzną 
kroniką sukcesów i klęsk, wę-
drowaniem na cienkiej linie w 
ciemność – mówi Mariusz Sie-
niewicz.

O której godzinie 
zasiadasz do pisania?

„Papierówkowe” spotkania 
składają się z części warsztato-
wej, która może przypominać 
zajęcia filologiczne, ale ćwiczy 
także osłuchanie się z językiem, 
frazą, tempem i rytmem tekstu. 
Uczestnicy pochylają się nad 

pojedynczymi zdaniami, szu-
kają nowych sensów, próbują 
nadać im nowe znaczenie, do-
pisując na przykład nowe wersy. 
Okazuje się jednak, że nie same 
proces tworzenia jet ważny, ale 
także technikalia m.in. okre-
ślenie gatunku, który chce się 
uprawiać, dobór właściwej pory 
dnia, czy odpowiedniego na-
rzędzia do pracy. Szczególnie 
ostatnie zagadnienie jest zna-
kiem czasu w dobie skrótowo-
ści, zaniku umiejętności kali-
graficznych, czy odstawieniu 
do lamusa długopisu lub pióra. 
Obecnie króluje komputer.
-  Niestety, sam jestem już dziec-
kiem klawiatury – deklaruje 
Mariusz Sieniewicz. - Mój ruch 
myśli jest ruchem sześciu pal-
ców (tyloma się posługuję przy 
pisaniu). Długopisem potrafię 
złożyć kilka zdań. To już zupeł-
nie inne krążenie manualno-du-
chowe. 
Po części warsztatowej odbywa 
się dyżur literacki, podczas któ-
rego można poddać ocenie swój 
tekst, dokonać pisarskiego co-
ming outu, wyjść z szuflady do 
szerszej publiczności. Spotkania 
w MOK-u mają również zaowo-
cować powstaniem art-zina, w 
którym znajdą się teksty uczest-
ników „Papierówki”.  Co cie-
kawe, co miesiąc uczestników 
„Papierówki” będzie odwiedzać 
pisarz, którego miłośnicy pisa-
nia, przemaglują odnośnie pro-
cesu tworzenia. Nie będą to kla-
syczne spotkania literackie, ale 
szansa na uzyskanie odpowie-
dzi na najbardziej nurtujące py-
tanie: jak to się pisze, że jest na-
pisane?

„Papierówka” odbywa się w 
Spichlerzu Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olsztynie przy ul. 
Piastowskiej 13 w każdy wtorek 
o godz. 18. Dyżur literacki roz-
poczyna się tego samego dnia 
od godz. 19.30. Wstęp wolny.

rak

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie uruchomił literacki projekt „Pa-
pierówka” adresowany do osób, które interesują się pisaniem. Warsz-
taty prowadzi olsztyński pisarz Mariusz Sieniewicz: - Wierzę, że na-
sze spotkania mają sens, bo walczymy z atrofią, uwiądem języka, który 
w świecie skrótowości staje się schematyczny, płytki, sprowadza nas do 
szablonów, w które próbujemy daremnie upchnąć nasze doświadczenia. 

Pisać każdy może, 
trochę lepiej lub trochę gorzej

REKLAMA

Fot. Arch. MOK. Mariusz Sieniewicz z uczestnikami warsztatów
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Podczas piątkowego wie-
czoru zaprezentowane zo-
staną kompozycje instru-
mentalne oraz chóralne, 
które pozwolą filharmo-
nicznej publiczności odczuć 
owego „ducha Ameryki” - 
jak mówi o koncercie, ma-
jący polskie korzenie ame-
rykański dyrygent Richard 
Zielinski. Artysta poprowa-
dzi orkiestrę symfoniczną 
i Chór Cantores Varmien-
ses działający przy Filhar-
monii Warmińsko-Mazur-
skiej (przygotowanie chóru 
Benedykt Błoński). Wśród 
zróżnicowanego repertu-
aru koncertu, w tym muzyki 
inspirowanej twórczością 
rdzennych Amerykanów 
usłyszymy prawykonanie 
europejskie utworu For-
ward Libby Larsen. Kompozy-
torka tak mówi o swojej muzyce: 
Muzyka istnieje w nieskończono-
ści dźwięku. Myślę, że prawdziwą 
substancją muzyki jest powietrze. 
Celem pracy kompozytora jest 
nadanie ładu oraz sensu dźwię-

kom istniejącym w przestrzeni, 
tak by uchwycić coś z istoty życia 
wyrażonego m.in. poprzez mu-
zykę.
Inną, niezwykle ciekawą pozy-
cją w programie koncertu będzie 
z pewnością utwór, w którym 
partię solową realizują kotły. Ra-

ise the Roof Michaela Daugherty-
’ego w sposób mistrzowski eks-
ploruje możliwości brzmieniowe 
jakże wyjątkowego instrumentu. 

Na kotłach zagra drugi 
amerykański gość tego 
wieczoru - Lance Drege. 
W koncercie nie zabraknie 
też tradycyjnej, zajmującej 
ważne miejsce w kulturze 
amerykańskiej pieśni She-
nandoah afirmującej piękno 
przyrody tego niezwykłego, 
pobudzającego wyobraźnię 
twórców kraju i kontynentu. 
W utworze Lowak Shop-
pala ( Fire&Light) – Hymn, 
jako solistów usłyszymy: 
Hannę Zajączkiewicz – so-
pran, Kubę Ptaka - baryton 
i Marka Pieniążka – bas.
Richard Zieliński jest ame-
rykańskim dyrygentem pol-
skiego pochodzenia, z któ-
rego to jest bardzo dumny. 
Jego pradziadkowie wy-
emigrowali do Stanów Zjed-
noczonych w końcu XIX 

wieku, aby osiedlić się w Mil-
waukee w stanie Wisconsin. Od 
dawna fascynował się Polską, 
jak i również muzyką naszego 
kraju. Jest autorem pracy dok-
torskiej na temat twórczości wo-
kalno-instrumentalnej Karola 

Szymanowskiego, która zdo-
była m.in. nagrodę nowojorskiej 
Fundacji Kościuszkowskiej. Ri-
chard Zieliński kontynuował 
w Polsce w latach 1992-
93 studia dyrygenckie 
oraz studia nad muzyką 
polską. Obecnie jest dy-
rektorem artystycznym 
i dyrygentem Filharmo-
nii w Norman (USA). Te 
same funkcje pełni od 
dziewięciu lat na Festi-
walu Muzyki Klasycznej 
w austriackim Eisenstadt. 
Dyrygował premierowymi 
przedstawieniami baleto-
wymi do muzyki Josepha 
Haydna (oratorium Stwo-
rzenie świata i Pory roku), 
a także musicalami, ta-
kimi jak: Ragtime (2016), 
Cora Boy (2012) czy 
The Music of Andrew 
Lloyd Webber (2011). 
Solista koncertu, Lance 
Drege jest wykładowcą 
perkusji na Wydziale Mu-
zycznym Uniwersytetu w Okla-
homie. W latach 1989-1999 gra-
jąc na kotłach, był pierwszym 
perkusistą Orkiestry Symfonicz-
nej w Oklahoma City. W latach 
2010-2012 jako perkusista Nor-
man Philharmonic Orchestra 

zaangażowany był w Festiwal 
Muzyki Klasycznej w Eisen-
stadt w Austrii. Dwukrotnie peł-
nił funkcję Prezesa Oklahoma 

State Chapter w Percussive Arts 
Society.
Bilety na koncert w cenie 50 zł 
normalny i 40zł ulgowy do na-
bycia w kasie Filharmonii pon.-
-pt. w godz.10-18 oraz poprzez 
stronę internetową Filharmo-

nii http://bilety.filharmonia.olsz-
tyn.pl/
24 lutego 2017r., godz.19.00 
sala koncertowa Filharmonii

Koncert symfoniczny
Wykonawcy:
Richard Zielinski (USA) 
– dyrygent
Lance Drege (USA) – kotły
Chór Cantores Varmien-
ses przy Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej 
(przygotowanie chóru 
– Benedykt Błoński)
Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej
 Program:
Morton Gould – American 
Salute
Libby Larsen – Forward 
(premiera europejska)
John Mackey – Redline 
Tango
Jerod Impichchaachaaha’ 
Tate – Hymn (Native Ame-
rican – Chickasaw Tribe)
Michael Daugherty – Ra-

ise the Roof
Melodia tradycyjna – Shenan-
doah (aranż. James Erb/Mervin 
Tay)
Julia Ward Howe – Battle Hymn 
of the Republic (aranż. Roy Rin-
gwald)

Koncert symfoniczny w dniu 24 lutego 2017r., 
o godz.19.00  będzie wspaniałą okazją do zapoznania 
się z twórczością współczesnych kompozytorów ame-
rykańskich. 

Koncert symfoniczny – „Muzyka amerykańska”

Melania Olędzka i jej
„Wędrówki po Warmii”
O godz. 18:00 rozpocznie się wer-
nisaż kolejnej wystawy w Galerii 
Amfilada (Kamienica Naujacka, ul. 
Dąbrowszczaków 3). Od piątku 24 
lutego będzie można oglądać tam 
malarstwo Melanii Olędzkiej. Eks-
pozycja zatytułowana „Wędrówki 
po Warmii” potrwa do 19 marca.
Wstęp wolny.
Organizatorem wystawy jest Miejski 
Ośrodek Kultury w Olsztynie.
 
Recital Krystyny
 Świąteckiej z zespołem
„Nie przechodź obok mnie” – tak 
zatytułowany jest najbliższy kon-
cert Krystyny Świąteckiej z zespo-
łem. Podczas recitalu, który odbędzie 
się w piątek 24 lutego o godz. 19:00 
w sali kameralnej pod Amfiteatrem 
im. Czesława Niemena, usłyszymy 
nastrojową kompilację utworów sta-
rych i nowych w wyjątkowych aran-
żacjach.
Bilety w cenie 25 zł do kupienia:
Informacja Kulturalna, ul. Dąbrowsz-
czaków 3
Galeria Rynek, ul. Stare Miasto 24/25
bilety.mok.olsztyn.pl

 
Koncert grupy Paprochy
Daj się zaskoczyć inteligentnymi, 
poetyckimi tekstami i brawurowym, 
zachrypniętym wokalem! W so-
botę 25 lutego w sali kameralnej pod 
Amfiteatrem im. Czesława Niemena 
wystąpi zespół Paprochy. Impreza 
rozpocznie się o godz. 19:00.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek 
Kultury w Olsztynie.
Bilety w cenie 15 zł do kupienia:
Informacja Kulturalna, ul. Dą-
browszczaków 3
Galeria Rynek, ul. Stare Miasto 
24/25
bilety.mok.olsztyn.pl
 
Prelekcja nt. 
zapomnianych ulic 
Olsztyna
W Muzeum Nowoczesności przy ul. 
Knosały 3b nowa prelekcja. O zmia-
nach w powojennym nazewnic-
twie olsztyńskich ulic opowie Artur 
Sobiela. Miejski Ośrodek Kultury 
w Olsztynie, organizator wydarze-
nia, zaprasza wszystkich miłośników 
historii regionu. Spotkanie odbę-
dzie się we wtorek 28 lutego o godz. 
18:00.
Wstęp wolny.

Olsztyński MOK zaprasza

Richard Zielinski (USA)-dyrygent
Lance Drege (USA) – kotły
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NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

KUPIĘ łąki z torfem powyżej 
1ha 502-070-262.

KUPIĘ PRASĘ kostkującą 
SIPMA Z224/1, Class, John 
Deere, Sonarol, prasę rolującą 
Class, Roland 42, 44 ,46, 62, 
66, Arobale, Welger,  kombajn-
-Anna, Bolko, 887-105-345.

MASZ komornika, długi, boisz 
się o swoje mieszkanie, dom! 
Mamy dla Ciebie rozwiązanie. 
Kupimy od Ciebie daną nieru-
chomość, a Ty dalej będziesz 
w niej mieszkał - Pomożemy - 
725-400-333.

MIESZKANIE z lokatorem za-
meldowanym lub nie. Intere-
sują mnie tylko większe miasta 
powyżej 10000 mieszkańców. 
Lokalizacja dowolna, 720-420-
420.

SZYBKO kupię mieszkanie w 
Olsztynie i nie tylko, w dobrej 
cenie. Gotówka, w tym samym 
dniu. Obojętnie jakie, może być 
z problemem, doremontu, itp, 
511-748-575.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

KĘTRZYN mieszkanie 39m2 
2-pokojowe, sprzedam lub za-
mienię na Olsztyn, po remoncie 
(wszystko nowe) Ip. Możliwość 
powiększenia mieszkania - ada-
ptacja strchu. Możliwość do-
płaty lub spłacenia zadłużenia. 
120.000zł do negocjacji, 504-
59-32-03.

MIESZKANIE 48m2 (trzy po-
koje) parter ul. Piłsudskiego, 
606-502-147.

MIESZKANIE w Ornecie IIp 
29,83m2, niski czynsz, 608-
176-530.

NA obrzeżach Puszczy Rom-
nickiej (15 tys. ha), 10 km od 
trzech jezior Wiżajny, wyre-
montowane M-3, sprzedam, 
65.000zł, 501-601-550.

OLSZTYN- Track- najtaniej 
na rynku działka budowlana 
2.400m2, możliwość podziału 
na 2 działki, cena okazyjna 
tylko 77.000zł. Okazja !!! 
Dzwoń, 510-577-598.

PAWILON 60m2, ul. Warszaw-
ska, 504-092-831.

UZBROJONE działki budow-
lane we Fromborku sprzedam 
od 12zł netto/m2, 502-247-257.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego 601-64-90-31, 
504-175-182.

HOTEL Natura Mazur Resor-
t&Conference w Warchałach na 
stanowisko Masażysta. Praca 
stała. e-mail: kadry@natura-
mazur.pl e-mail: andrzej.bal-
dyga@naturamazur.pl

NIEMIECKA firma zatrudni w 
Niemczech na umowę o pracę, 
osoby bez doświadczenia w 
pracy w branży mięsnej (pako-
wanie mięsa- temp. ok. +1C). 
Nie wymagamy znajomości 
niemieckiego. CV: informa-
cja@op.pl; Tel. 692-823-866.

OPIEKA Niemcy Legalnie, 
725-248-935.

OPIEKUNKI do Niemiec
nowe oferty, 737-499-812

www.ambercare24.pl

ZATRUDNIĘ w gospodar-
stwie, zapewniam zakwatero-
wania, wyżywienie. Okolice 
Przasnysza, 500-270-610.

ZATRUDNIĘ w gospodar-
stwie, 601-772-124.

ZATRUDNIĘ w gospodar-
stwie, 608-627-353.

ZWROT podatku z pracy, ro-
dzinne, Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
71/385-20-18, 601-75-97-97.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności, podejmę 
pracę jako dozorca lub pracow-
nik fizyczny na budowe i inne 
prace porządkowe wraz z za-
mieszkaniem z małą odpłat-
nością. Olsztyn okolice. Tel. 
727243487  

USŁUGI

KOMINKI, sprzedaż, 
i montaż, tel. 727699412 
usługi tel. 695 937 632.

! Glazura, teraktora, hydrau-
liczne 795-820-780.

DACHY, 514-456-553.

GLAZURA, terakota, malowa-
nie, hydrauliczne, panele, (0-
89)534-07-45, 50-20-60-413.

KOMPLEKSOWE remonty, 
516-830-234.

MALOWANIE, szpachlowa-
nie, 691-512-767.

MALOWANIE, szpachlowa-
nie, glazura, adaptacje stry-
chów, panele inne remonty, so-
lidnie, tanio, 513-648-784.

MALOWANIE, szpachlowa-
nie, roboty wykończeniowe, 
glazura, terakota, płyty K/G, 

poleca firma z długoletnią tra-
dycją, (89)541-35-00 lub 504-
720-494.

NAPRAWA okien, rolet, bram 
garażowych i żaluzji, (89)541-
35-00, 504-720-494.

TYNKI agregatem 500-029-
001

ŻALUZJE poziome, pionowe, 
rolety antywłamaniowe i mate-
riałowe, siatki przeciw owadom 
(moskitiery) oraz bramy i okna 
poleca producent, (89)541-35-
00, 504-720-494.

REKLAMA

Miejsce 
na 

Twoje  
ogłoszenie 

drobne
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-Czy zgodzisz się, że mecz 
przeciwko drużynie z Łomia-
nek był waszym najlepszym 
w tym sezonie?
Zgodzę się. My, jako zawod-
niczki oceniamy, że mecz ten 
był na wysokim poziomie za-
równo w naszym wykonaniu, 
jak i przeciwniczek. Wszyst-
kim się ten mecz podobał, więc 
można stwierdzić, że to był naj-
lepszy mecz na pewno w tym 
roku, a może i w całym sezonie.
-Ty zdobyłaś najwięcej punk-
tów, tuż za tobą była Kse-
nia Zajączkowska, a reszta 
dziewczyn trochę odstawała 
punktowo, ale chyba można 
powiedzieć, że każda z nich 
dołożyła jakąś cegiełkę do 
tego sukcesu?
Wynik nie świadczy o tym, kto 
jak grał, a także ile punktów 
dana zawodniczka rzuciła, po-
nieważ koszykówka to sport 
zespołowy. Żebym ja trafiała, 
to ktoś musiał bronić, a ktoś 
musiał mi podać. Ja z Kse-
nią wszystkiego nie robimy, 
tylko gramy na boisku w piątkę 
i każda ma coś do powiedzenia 
na boisku, tak samo jak dziew-
czyny, które siedzą na ławce. 

Kto ile punktów zdobywa to za-
leży od całej drużyny.
-A czy trener jakoś specjalnie 
was zmotywował przed tym 
meczem?

Nawet wręcz przeciwnie. Tre-
ner powiedział, że my nic nie 
musimy, ponieważ nie jeste-
śmy faworytem. Jak wyszłyśmy 
na boisko, to zorientowałyśmy 

się, że przeciwniczki nas trochę 
zlekceważyły. 
-Jak sądzisz skąd bierze się 
taka dysproporcja w waszej 

grze, jeżeli chodzi o mecze 
u siebie i na wyjeździe?
Wiadomo lepiej się każdemu 
zespołowi gra u siebie. Na-
sza hala jest bardzo trudna, jest 

mała, ciężko się biega, ponie-
waż mało miejsca jest przy au-
tach, więc nikt nie lubi grać 
u nas na hali. Nie wiem gdzie 
jest tutaj wytłumaczenie. Może 
zależy to od tego, jakie mamy 
treningi, jaki był cały tydzień, 
bo my też oprócz grania w ko-
szykówkę pracujemy, dziew-
czyny studiują i to wszystko 

może mieć wpływ na wyniki.
-A jak ocenisz swoją indywi-
dualną grę w tym sezonie?
Szczerze powiem, że tak do 
końca z tego sezonu nie jestem 

zadowolona, bo wiem, że po-
winnam grać lepiej. Kiedyś 
miałam pseudonim „młoda”, bo 
byłam najmłodszą z dziewczyn, 
a teraz tak się złożyło, że jestem 
najstarsza, więc powinnam być 
bardziej doświadczona i więcej 
pomagać dziewczynom.
-A czy nigdy nie przyszło ci na 
myśl, żeby spróbować swoich 
sił gdzieś indziej? Domyślam 
się, że zainteresowanie twoją 
osobą było?
Już od wielu lat otrzymuję te-
lefony z ofertami. Już jako ju-
niorka miałam propozycję, ale 
zawsze te propozycje lekcewa-
żyłam i nawet się nad nimi nie 
zastanawiałam. Najpierw były 
studia, teraz zaczęłam pracę 
w zawodzie, tak, że jakoś ten 
czas leciał. Może jakby była 
jakaś naprawdę dobra propo-
zycja to bym się nad nią zasta-
nowiła, ale wiem, że w Olszty-
nie mamy dobry zespół, zawsze 
chciałam, żeby w Olsztynie 
była ta koszykówka. Ja jestem 
lokalną patriotką, zaczęłam tu 
grać i chciałabym tu zakończyć 
swoją sportową karierę.
-I na koniec, jakie miejsce was 
będzie satysfakcjonować na 
zakończenie sezonu?
Znamy swoje miejsce w szeregu. 
My awansować nie chcemy, to 
znaczy, może i byśmy chciały, ale 
wiemy jakie są realia. Tu w Olsz-
tynie nie mamy warunków do 
tego, żeby grać w Ekstralidze. My 
chcemy się utrzymać, chcemy się 
rozwijać i przede wszystkim grać 
swoimi zawodniczkami. 

raf

Kto opowiedział nam o swoich słabościach i domniemanych bra-
kach? Joanna Markiewicz, kapitan drużyny KKS Olsztyn. Najlepiej 
punktująca zawodniczka w zespole z Olsztyna.

Szczerze powiem, 
że powinnam grać lepiej

Dawid Moli, to zawodnik, 
który raczej szerokiej publicz-
ności nie jest znany. Warto jed-
nak dodać, że jest on wycho-
wankiem wielkiego Liverpoolu. 
Grał jednak tylko w juniorskich 
zespołach tego klubu, a debiutu 
w pierwszej drużynie nie zali-
czył. Moli na swoim koncie ma 
występy w reprezentacji Anglii 
do lat 16 i naprawdę w tamtych 
czasach uważany był za spory ta-
lent, ale kariera seniorska, jak na 
razie nie idzie po jego myśli.
Do tej pory grywał tylko w niż-
szych ligach angielskich, w trze-

ciej lidze francuskiej, a także na 
Malediwach. W tym sezonie 
grał w Nuneaton Town, które 
występuje na szóstym poziomie 
rozgrywkowym. Jego statystyki 
strzeleckie nie są zbyt oszałamia-
jące, ale Adam Łopatko po ob-
serwacji twierdzi, że Moli powi-
nien być sporym wzmocnieniem. 
Zawodnik nie podpisał jeszcze 
kontraktu ze Stomilem, ale ne-
gocjacje podobno zbliżają się do 
końca.
Drugim zawodnikiem, który do-
łączył do Stomilu jest Paweł 
Wojowski. Został on wypoży-

czony z Arki Gdynia. W tym se-
zonie rozegrał cztery spotkania w 
ekstraklasie i trzy mecze w Pu-
charze Polski.
Wojowski ma 22 lata i głównie 
występuje na pozycji lewego po-
mocnika. Warto dodać, że swego 
czasu rozegrał on 5 spotkań w re-
prezentacji Polski do lat 18. Za-
wodnik ten świetnie przywitał 
się z nowym klubem, ponieważ 
strzelił bramkę w meczu sparin-
gowym, a Stomil pokonał lidera 
pierwszej ligi, Chojniczankę 
Chojnice 1:0.

raf

Stomil Olsztyn powoli wkracza w decydującą fazę przygotowań do 
rundy wiosennej. Do drużyny z Olsztyna dołączyło dwóch nowych za-
wodników, którzy powinni być jej wzmocnieniem.

Do Stomilu dołączyli 
nowi zawodnicy

Joanna Markiewicz  na pierwszym planie: Ja jestem lokalną patriotką, zaczęłam tu grać i chciałabym tu zakończyć  swoją sportową karierę

Stomilowcy na rozgrzewce
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Olsztynianie podchodzili do 
spotkania z Kielcami w fanta-
stycznych nastrojach, ponieważ 
wygrali dziewięć poprzednich 
spotkań i są obecnie w kapital-
nej dyspozycji zarówno fizycz-
nej, jak i psychicznej. Kielcza-
nie natomiast są w zupełnie 
innym położeniu. W klubie nie-
dawno doszło do zmiany tre-
nera. Nowym trenerem został, 
znany bardzo dobrze w Olszty-
nie Sinan Tanik. Jednak nie od-
mienił on gry Effectora.
Od początku meczu to olszty-
nianie narzucali swój styl gry. 
Uciekli swoim rywalom na 
kilka punktów i wydawało się, 
że kontrolują to spotkanie. Jed-
nak gospodarze tak łatwo się nie 
poddali i doprowadzili do re-
misu 18:18. Kielczanie zaczęli 
grać lepiej zwłaszcza w polu za-
grywki, ale i olsztynianie trochę 

spuścili z tonu. W tym pierw-
szym secie czekała nas emocjo-

nująca końcówka. Ostatecznie 
jednak AZS wykazał się w niej 

większym spokojem i wygrał 
pierwszego seta 25:23.
Drugi set bardzo przypominał 
pierwszą partię, oprócz jednego 
małego szczegółu. Tym razem 
olsztynianie nie dali się dogo-
nić swoim rywalom, tylko spo-

kojnie kontrolowali tego seta. 
W tej partii dobrze funkcjo-

nował blok olsztynian. Świet-
nie dysponowany był Miłosz 
Zniszczoł, który zarówno blo-
kiem, jak i zagrywką sprawiał 
spore problemy gospodarzom. 
Z dobrej strony pokazał się 
także Ezequiel Palacios, który 
zastąpił na placu gry Włodar-
czyka. Indykpol wygrał tę par-
tię 25:19, a w całym meczu pro-
wadził już 2:0.

Trzecia partia zazwyczaj dla 
olsztynian jest najtrudniej-

sza. Często mieli oni problemy 
z tym, aby złapać odpowiedni 
rytm po dziesięciominutowej 
przerwie. Tym razem jednak 
było inaczej. Olsztyńscy siat-
karze grali dobrze i skutecz-
nie. Po raz kolejny na początku 
seta zyskali przewagę, a póź-
niej sumiennie ją powiększali. 
Bardzo dobrze wyglądała gra 
przyjmujących, czyli Śliwki 
i Palaciosa. Byli oni bardzo 
skuteczni w ataku, dlatego Pa-
weł Woicki miał spore pole ma-
newru, jeżeli chodzi o rozegra-
nie. Gdy wydawało się, że mecz 
zbliża się ku końcowi, wtedy 
gospodarze znowu wrócili do 
gry.
Za sprawą dobrej zagrywki 
Bartosza Buniaka, doprowa-
dzili do wyniku 19:20 i wyda-
wało się, że znowu będziemy 
świadkami gry na przewagi. 
Jednak olsztynianie wrzucili 
kolejny bieg, zdobyli 5 punk-
tów z rzędu i mogli zapisać na 
swoim koncie dziesiąte zwy-
cięstwo z rzędu. 
Najlepszym zawodnikiem me-
czu wybrany został, olsztyński 
środkowy, Miłosz Zniszczoł. 
Następny mecz olsztynianie ro-
zegrają już w środę w hali Ura-
nia, a ich rywalem będzie MKS 
Będzin.
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Olsztyńscy siatkarze w Kielcach podejmowali tamtejszy Effector. 
Trzeba szczerze powiedzieć, że każdy inny wynik niż zwycięstwo In-
dykpolu w tym spotkaniu traktowany byłby, jako ogromna niespo-
dzianka.

Dziesiąte zwycięstwo z rzędu 
Indykpolu AZS Olsztyn

Indykpol pokonuje kolejnych przeciwników i pnie się do góry


