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AKTUALNIE

Do zdarzenia doszło (24.04.2017) 
przed godziną 8:00 na skrzyżowaniu 
ulic Olsztyńskiej i Dąbrowskiego. 
Policjanci pracujący na miejscu zda-
rzenia wstępnie ustalili, że kierujący 
pojazdem marki Volkswagen Sharan, 
25-letni mieszkaniec powiatu barto-
szyckiego jadąc od strony Górowa 
Iławeckiego nie ustąpił pierwszeń-
stwa dla kierującego pojazdem marki 
Volkswagen Vento doprowadzając do 
zderzenia. W jego wyniku ranny zo-
stał 34-letni kierowca vento. Miesz-
kaniec Górowa Iławeckiego z ura-
zem nogi został przetransportowany 
do szpitala w Bartoszycach. Obaj kie-
rujący byli trzeźwi.
Funkcjonariusze zatrzymali kieru-
jącemu sharanem prawo jazdy za 
spowodowanie zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Trwa 
wyjaśnianie okoliczności i przyczyn 
zdarzenia.

(MK/TM)

Lidzbarscy policjanci praco-
wali na miejscu zdarzenia 
drogowego, do którego do-
szło na skrzyżowaniu ulic 
Olsztyńskiej i Dąbrowskiego 
w Lidzbarku Warmińskim. Ze 
wstępnych ustaleń funkcjo-
nariuszy wynika, że kierowca 
VW sharana wymusił pierw-
szeństwo przejazdu na jadą-
cym prawidłowo VW vento. 
W wyniku zderzenia ranny 
kierowca vento został prze-
transportowany do szpitala.

LIDZBARK WARMIŃSKI:

PORANNE 
ZDERZENIE 
DWÓCH 
POJAZDÓW

Nielegalny proceder miał miej-
sce na terenie dwóch woje-
wództw: łódzkiego i kujaw-
sko-pomorskiego i polegał na 
produkcji wyrobów tytonio-
wych bez wymaganych znaków 
skarbowych akcyzy. Wyprodu-
kowane papierosy trafiały na 
polski rynek.
W trakcie przeszukania po-
mieszczeń mieszkalnych 
i gospodarczych (6 i 7 kwietnia) 
funkcjonariusze W-MOSG na 
„gorącym uczynku” zatrzymali 
3 obywateli Łotwy w wieku od 
25 do 39 lat, 43-letniego Po-
laka oraz 39-letniego bezpań-
stwowca. Wszyscy mężczyźni 
pracowali przy produkcji niele-
galnych papierosów. Na miej-
scu funkcjonariusze Straży 
Granicznej ujawnili kompletną 
linię technologiczną do produk-
cji wyrobów akcyzowych oraz 
ponad 2 600 kg krajanki tyto-
niowej o szacunkowej warto-
ści prawie 1,8 mln zł i 870 000 
sztuk nielegalnych papierosów 
o wartości prawie 600 tys. zł. 
Ponadto w samochodach znaj-
dujących się na posesji i halach 
magazynowych znaleziono pół-
produkty do wytwarzania pa-
pierosów, m. in. gilzy papiero-
sowe, rolki papierowe, kartki 
z nadrukami nazw wyrobów ty-
toniowych różnych marek.
W ramach prowadzonego śledz-
twa zatrzymane osoby usły-
szały zarzuty udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
zajmującej się nielegalną pro-
dukcją wyrobów tytoniowych, 
za co grozi im kara pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 Ponadto wobec zatrzyma-
nych zastosowano środki zapo-

biegawcze w postaci tymcza-
sowych aresztowań na okres 
3-miesięcy. Dalsze czynno-
ści w sprawie prowadzą funk-
cjonariusze Warmińsko–Ma-
zurskiego Oddziału Straży 
Granicznej pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Kutnie.

Zmiany w ustawie o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa poparło w pią-
tek 417 posłów, trzech głosowało 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. Wcześniej posłowie przy-
jęli poprawki PiS do projektu - 
m.in. przesuwającą likwidację 
papierowych zwolnień z 1 grud-

nia 2017 r. na połowę 2018 r. 
W formie elektronicznej zwolnie-
nia wystawiane są od początku 
2016 r. Obecnie muszą być pod-
pisywane kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym albo pod-
pisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP za pośred-
nictwem systemu teleinforma-
tycznego ZUS. Kwalifikowany 

podpis elektroniczny jest 
płatny, a koszty jego za-
kupu obciążają lekarza; 
bezpłatny profil ePUAP 
w ocenie samych leka-
rzy jest zbyt czasochłonny 
i skomplikowany w obsłudze - 
uzasadniał resort.
Po wejściu zmian w życie bę-
dzie można je uwierzytelniać 

przy użyciu Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS, co bę-
dzie bezpłatne i prostsze. Na pro-
filu lekarza w ZUS Zakład udo-

stępni dane ubezpieczonych 
gromadzone w swoich rejestrach, 
a dane samego wystawiającego 
pobierze ze swojego rejestru le-

karzy uprawnionych do wysta-
wiania zwolnień. 
Nowy sposób uwierzytel-
niania będzie można stoso-
wać również do wystawiania 
elektronicznych zaświadczeń 
lekarzy orzeczników ZUS 
o braku przeciwwskazań do 
pracy na określonym stano-
wisku oraz wniosków w spra-
wie przyznania i wypłaty za-

siłku chorobowego. 
Źródło: Codzienny 

Serwis Informacyjny PAP
mp/

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych 
zwolnień lekarskich. Jednocześnie posłowie zdecydowali, że papierowe zwol-
nienia będą w obiegu do połowy 2018 r.

Papierowe zwolnienia lekarskie 
do likwidacji. Sejm uchwalił zmiany

Funkcjonariusze z Warmińsko–Mazurskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Kętrzynie ujawnili, a następnie 
rozbili międzynarodową grupę przestępczą, zajmu-
jącą się produkcją i obrotem nielegalnych papierosów.

Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą 
i zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów

Fabryka nielegalnych papierosów zlikwidowana

L-4 na papierze do lamusa
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Stan więcej niż
niezadowalający
Hala Urania to obiekt, który po-
wstał 40 lat temu. Nie ma co 
się oszukiwać, że wymaga ona 
gruntownej renowacji. W hali 
rozgrywane są mecze Plus Ligi 
siatkarskiej, pierwszej ligi piłki 
ręcznej, a także organizowane 
są różnego rodzaju eventy. 
Prawda jest jednak taka, że pod-
czas mroźnej zimy zdarza się, że 
w hali jest po prostu… zimno. 
Przy kwadratach dla rezerwo-
wych zawodników, poustawiane 
są grzejniki, które mają trochę 
ich ogrzać. Jest to jednak roz-
wiązanie, które na dłuższą metę 
nie ma racji bytu. 
Podczas deszczu zdarzało się, że 
w hali po prostu przeciekał dach 
i woda strumieniami wlewała 
się do środka. Mecze Plus Ligi 
transmitowane są przez ogólno-
polską stację Polsat Sport. Prze-
kaz dociera do sporej liczby 
osób, dlatego warto byłoby zro-
bić wszystko, żeby hala pre-

zentowała się lepiej, ponieważ 
dzięki temu Olsztyn może się 
promować, a promocja przez 
sport jest jedną z najlepszych 
. Z drugiej strony zawodnicy, 
którzy rywalizują o największe 
laury w czołowej lidze świata, 
także zasługują na godne wa-
runki do treningu, czy rozgry-
wania spotkań. 

Nowa hala?
W marcu 2016 roku wybrano 
projekt nowej hali. Ma ona mieć 
3300 miejsc, do tego powstać 
ma także sala treningowa z try-
bunami na około 500 osób. Sala 
ma być przystosowana do wielu 
dyscyplin. Na hali ma być rów-
nież strefa VIP, sala konferen-
cyjna, a także w pełni profesjo-
nalne zaplecze dla zawodników 
i personelu. Koszt tej inwestycji 
ma wynieść około 40 milionów 
złotych. 
I tu pojawia się problem, po-
nieważ koszt jest ogromny, 
a miasto nie ma tyle pienię-
dzy w budżecie, aby go sfinan-

sować. Spytaliśmy Marszałka 
Gustawa Marka Brzezina, co 
myśli o remoncie hali Urania – 
Zdecydowanie wiem, że obecny 
stan hali Urania wymaga grun-
townego remontu, dostosowa-
nia do aktualnych wymogów 
obiektu sportowego i towarzy-
szących kwestii związanych 

z dzisiejszym poziomem urbani-
stycznym. Cały problem polega 
na tym, że są to duże wydatki.

Marszałek powiedział także, 
gdzie można szukać środków 
na ten remont – W takich bez-
pośrednich konkursach, które są 
planowane na termomoderniza-
cje, czy planowane na kwestie 
związane z poprawą infrastruk-
tury, praktycznie nie znajdu-
jemy możliwości sfinansowa-

nia tego projektu. Generalnie 
chodzi o to, żeby był to projekt 
wyraźnie zarezerwowany wła-

śnie dla hali Urania. Czy to bę-
dzie możliwe? Jest to kwestia 
do rozstrzygnięcia, na począ-
tek w ministerstwie, a później 
w Komisji Europejskiej, ale za 
inicjatywą prezydenta Piotra 
Grzymowicza, Zarząd Woje-
wództwa podjął stosowne kroki 
w tej sprawie.

Potrzebne fundusze
Generalnie chodzi o to, żeby 
remont hali Urania został do-
finansowany z funduszy wo-
jewództwa. Więcej konkretów 
na temat tej sprawy mamy po-
znać pod koniec czerwca tego 
roku. Przy okazji warto się 
także zastanowić nad tym, czy 
w Olsztynie są miejsca, w któ-
rych mogłyby się odbywać nie 
tylko wydarzenia sportowe, 
ale również kulturalne dla 
większej liczby widzów? Ta-
kich miejsc jest bardzo mało. 
Stadion Stomilu znajduje się 
w ruinie, a innego dobrego 
w Olsztynie nie ma. Jeżeli cho-
dzi o miejsca, gdzie mogą się 
odbywać imprezy kulturalne, 
czy koncerty, to można wy-
mienić Filharmonię Warmiń-
sko-Mazurską, Teatr im. Ste-
fana Jaracza, czy Centrum 
Konferencyjne UWM, którymi 
miasto Olsztyn nie zarządza, 
z prostego powodu, bo nie jest 
ich właścicielem. Gdyby udało 
się doprowadzić do gruntow-
nego remontu hali Urania, to 
Olsztynowi przybyłoby ko-
lejne miejsce, ale czas pokaże, 
czy tak będzie.

raf 

Olsztyn to miasto, które żyje sportem, ale warunki do uprawiania sportu nie są tu 
najlepsze. W poprzednim roku wybrano projekt hali, która miałaby powstać po wy-
remontowaniu obecnej- hali Urania. Sęk w tym, że remont jest bardzo kosztowny, 
a pieniędzy na niego brakuje.

Co z remontem hali Urania w Olsztynie?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Mieszkania usytuowane zostały 
w dwóch sześciopiętrowych 
bryłach. Lokale mieszkalne pro-
jektowano z myślą o ich odpo-
wiednim nasłonecznieniu, jak 
również wygodzie i komforcie 
mieszkańców, dlatego wyposa-
żono je w duże tarasy i balkony. 
Pamiętano przy tym, iż środki 
na spełnienie marzeń o własnym 
M mogą być ograniczone, dla-
tego rozkłady poszczególnych 
mieszkań są funkcjonalne i er-
gonomiczne, bez zbędnych me-
trów. Parter budynku to kon-
dygnacja przewidziana na 19 
lokali usługowych. Kondygna-
cja o wysokości niespełna 5 
metrów i wysunięta poza obrys 
brył mieszkalnych stanowi dla 
mieszkańców naturalną ochronę 
i barierę przed ewentualnym 
hałasem, który mógłby dobie-
gać z otoczenia osiedla. Jedną 
z funkcji nowoczesnych lokali 
handlowo-usługowych ma być 
zapewnienie mieszkańcom pro-
duktów i usług pierwszej po-

trzeby, jakie zaoferować mogą 
osiedlowy sklepik, piekarnia 
czy apteka. Projekt zagospoda-
rowania terenu osiedla przewi-
duje wykonanie osiedlowego 
placu zabaw i rekreacji. Za-
pewnione są także miejsca po-
stojowe dla aut i dla rowerów, 
chodniki i drogi wewnątrzosie-
dlowe.

Lokale mieszkalne
Mieszkania projektowano 
z myślą o ich odpowiednim na-
słonecznieniu i zapewnieniu 
optymalnej wielkości otworów 
okiennych. Jeśli Nabywca ma ży-
czenie wykonania lokalu według 
Jego indywidualnych upodobań, 
a decyzję o zakupie podejmie od-
powiednio wcześnie, to na etapie 

budowy mieszkania będzie mógł 
wprowadzić własne zmiany lo-
katorskie. Do mieszkania można 
ponadto dokupić miejsce posto-
jowe lub komórkę lokatorską, 
znajdujące się w podziemnej hali 
garażowej, do której można się 
dostać windą. Doradcy w biu-
rze sprzedaży inwestycji udzielą 
odpowiedzi na nasuwające się 

Nabywcom pytania, 
przedstawiają warunki 
rezerwacji i finanso-
wania zakupu. Za-
kup lokalu mieszkal-
nego na osiedlu City 
Park to świetna inwe-
stycja, zarówno dla 
osób realizujących 
własne potrzebny 
mieszkaniowe, jak 
i dla osób kupujących 
w celu prowadze-
nia wynajmu. To in-
westycja bezpieczna, 
gwarantująca stabilny 
zysk, wyższy niż ten 
oferowany na lokatach 

bankowych. Zakup nierucho-
mości mieszkalnej sfinansować 
można najtańszym dostępnym na 
rynku kredytem – hipotecznym 
mieszkaniowym.

2 etap osiedla City Park 
– budynki B i C
Bardzo duże zainteresowanie 
i sukces sprzedażowy 1 etapu 

City Park, przyspieszył decy-
zję o przystąpieniu do realizacji 
i sprzedaży kolejnej części osie-
dla. 2 etap inwestycji City Park, 
to dwa, bardziej kameralne bu-
dynki B i C, oddalone od ulicy 
Krasickiego i położone bliżej 
alejki spacerowej, ogrodu jorda-
nowskiego i terenu przeznaczo-
nego pod park miejski. W bu-
dynku B zlokalizowane będą 63 
mieszkania, oraz lokale usłu-
gowe od strony ciągu pieszego 
przy ulicy Barcza. W budynku 
C, w całości o przeznaczeniu 
mieszkalnym, znajdowało się 
będzie 49 takich lokali. Każda 
z klatek schodowych budynków 
B i C posiadała będzie własną 
halę garażową z indywidualnymi 
miejscami parkingowymi, oraz 
komórkami lokatorskimi przy-
pisanymi do poszczególnych lo-
kali. Prace przy realizacji budyn-
ków rozpoczną się w maju 2017 
roku, a planowane oddanie lokali 
nabywcom nastąpi w paździer-
niku 2018 roku.

W ramach pierwszego etapu realizacji osiedla City Park powstanie posadowiony równolegle do ulicy Krasickiego budynek 
mieszkalno-usługowy oznaczony literą A. Przewidziano w nim 120 lokali mieszkalnych i 19 lokali usługowych. Dla wygody 
mieszkańców wyposażony jest on w podziemną halę garażową z miejscami parkingowymi dla aut, wspólnymi pomieszcze-
niami gospodarczymi oraz indywidualnymi komórkami lokatorskimi, które przypisywane będą do poszczególnych mieszkań. 
Szybkie poruszanie się od poziomu garaży do najwyższego piętra włącznie, zapewnią trzy nowoczesne, cichobieżne windy.

1 etap osiedla City Park – budynek A

Projekt hali po remoncie 
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– Trudno się dziwić, że europej-
skie prawo dotyczące rozwoju 
obszarów wiejskich wyjątkowo 
nas obchodzi – wyjaśnił ideę 
konferencji marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. – Warmia i Ma-
zury to region z gruntu rolniczy. 
Mało jest miejsc lepiej przygo-
towanych do uprawy roślin i ho-
dowli zwierząt.
Do siedziby Warmińsko-Ma-
zurskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego przybyli przedstawi-
ciele parlamentu europejskiego, 
instytucji obsługujących rolni-
ków, świata nauki, samorządów, 
przedsiębiorców, spółdzielni rol-
niczych, przetwórców rolno-spo-
żywczych i szkół rolniczych. 
Mówiono o globalnych proble-
mach sektora rolnego – odpły-
wie siły roboczej do miast, zmia-

nach demograficznych w jej 
strukturze (jest coraz mniej mło-
dych rolników) czy zagrożeniach 
związanych ze zmianami klima-

tycznymi. Narzędziami zarad-
czymi mogą być transfer wie-
dzy i innowacji oraz doradztwo 
rolnicze. Ale to od rolników, ich 
przedsiębiorczości i skłonno-
ści do wprowadzania innowa-
cyjnych metod produkcji, zależy 
skuteczność tych działań.
– Na Warmii i Mazurach już do-
konały się ogromne zmiany, i to 
dzięki inicjatywie samych rolni-
ków, którym chcę dzisiaj podzię-
kować – mówił marszałek Brze-
zin. – Dzięki państwa wysiłkowi 
nasze produkty mogą z powodze-
niem konkurować na rynku świa-
towym. Samorząd województwa 
poważnie traktuje ten obszar go-
spodarki regionu – najlepszym 
dowodem jest wybranie go na na-
szą inteligentną specjalizację. Je-
steśmy państwa partnerami.

PROW na lata 2007-2013 przy-
niósł warmińsko-mazurskim rol-
nikom zysk mierzony kwotą 650 
mln zł. W perspektywie 2014-

2020 już rozdysponowano część 
środków, m.in. 130 mln zł na bu-
dowę blisko 300 km dróg gmin-
nych, powiatowych i wewnętrz-

nych.
– Gdy przystępowaliśmy do 
Unii Europejskiej, myśleliśmy, 
że Wspólna Polityka Rolna za-
pewni nam bezpieczeństwo i sta-
bilność – zwrócił uwagę doktor 
Czesław Siekierski, przewod-

niczący Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego. – Tymczasem 
rozstrzygnięcia w skali globalnej 

zapadają poza Europą, na gieł-
dach, a to środowisko podatne na 
spekulacje. Tym trudniejsze jest 
podejmowanie długofalowych 
decyzji kształtujących politykę 
rolną Unii na kolejne dekady.
Europoseł tłumaczył, że globa-
lizacja decyduje o wszystkich 
światowych trendach, a rolnic-
two nie wyłamuje się z tej ten-
dencji. Maleje zatem rola po-
szczególnych regionów czy 
nawet państw, a rośnie potrzeba 
integrowania się, nawiązywania 
współpracy. Odchodzenie od in-
terwencyjnych form wspierania 
rynku również nie sprzyja stabi-
lizacji. Kluczowa jest integracja 
pionowa, czyli na przykład stałe 
powiązanie rolnictwa z przemy-
słem przetwórczym. Obecnie do-
piero szeroko zakrojone wspólne 
działania wielu podmiotów z po-
krewnych branż mogą być pod-
stawą do stworzenia silnej i ela-
stycznej gospodarki.
O trendach w światowej go-
spodarce opowiedział profe-
sor Szczepan Figiel, dyrektor 
Międzynarodowego Centrum 
Biznesu i Administracji Pu-
blicznej UWM. Przyrost demo-
graficzny na świecie przy kur-
czącym się udziale Europy 
w ogólnej populacji ludności, 
a także systematyczny wzrost 
udziału Azji w gospodarce świa-

towej sprawią, że punkt ciężko-
ści rozwoju gospodarczego prze-
sunie się w przyszłości właśnie 
do Azji.
– Towary rolne i żywnościowe 
będą drożeć, bo zwiększy się 
populacja, więc i popyt na nie. 
– mówił profesor Figiel. – Jed-
nak nie będzie to dotyczyć kra-
jów zachodnich. W Europie wię-
cej żywności sprzedać się nie da, 
ale za to wzrasta popyt na formę 
i jakość tego typu produktów. To 
dobra wiadomość dla rzemieśl-
ników – osób wytwarzających 
żywność z dbałością o środowi-
sko naturalne, korzystających 
z tradycyjnych receptur, poświę-
cających uwagę opakowaniu 
produktu.
Jednym z głównych narzędzi 
wdrażania Wspólnej Polityki 
Rolnej w Polsce jest Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W obu jego edycjach przezna-
czono dla Polski 31 mld euro. 
Te pieniądze inwestowane są 
m.in. w nowoczesny sprzęt, mo-
dernizację i rozbudowę gospo-
darstw, zakładanie nowych plan-
tacji i zakup stad zwierząt. Inna 
korzyść to dopłaty bezpośrednie 
o wartości 12-14 mld zł rocznie. 
Otrzymuje je obecnie ponad 90 
proc. gospodarstw o powierzchni 
powyżej 1 ha.

(r)

WOJEWÓDZTWO

REKLAMA

40 proc. budżetu Unii Europejskiej stanowią wydatki na rolnictwo. 
Polska – kraj specjalizujący się w produkcji rolnej – a w skali regio-
nalnej Warmia i Mazury, gdzie połowę obszaru zajmują użytki rolne, 
to ważni beneficjenci tych środków. O Wspólnej Polityce Rolnej i jej 
wpływie na konkurencyjność gospodarki regionu rozmawiali eks-
perci z branży. 

Unijna Wspólna Polityka Rolna 
a gospodarka Warmii i Mazur

Doktor Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego

Marszałek Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił ideę konferencji

Uczestnicy konferencji 
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-Czy depresja u dzieci jest po-
ważną chorobą?
-Tak, bo nieleczona, może pro-
wadzić w skrajnych przypad-
kach do samobójstwa. Każda, 
pojawiająca się zmiana nastroju 
u dzieci powinna niepokoić 
osoby, które są z nimi w sta-
łym kontakcie. Niekoniecznie 
od razu trzeba szukać pomocy 
lekarza. Jest to jednak sygnał, 
że należy zwrócić na dziecko 
uwagę, a przede wszystkim- 
rozmawiać z nim. W wielu sy-
tuacjach można zaradzić proble-
mom dziecka. Najgorszą reakcją 
rodzica na to, że jego dziecko 
jest prześladowane przez rówie-
śników, jest nakazać mu zaci-
snąć zęby, nie przejmować się 
i chodzić do szkoły. Przezwa-
nie kogoś raz, kilka razy nie jest 
niczym nietypowym i nie pozo-
stawia trwałych śladów na psy-
chice. Jeżeli jednak ta sytuacja 
ma już postać dręczenia i nikt 
w klasie nie staje w obronie 
dziecka, a ono samo wyczerpało 
wszystkie możliwe sposoby sa-
moobrony, mogą pomóc jedy-
nie dorośli. Trzeba pamiętać, że 
dziecko spędza w szkole więk-
szość swojego życia i , jeżeli 
ma poczucie, że jest to środo-
wisko jemu wrogie, nie ma tam 
żadnego sprzymierzeńca i jest 
samo, bardzo mocno obciąża 
to jego psychikę. Wiele dzieci 
w takiej sytuacji się załamuje. 
- Jakie są klasyczne objawy 
depresji? 
- Inaczej wygląda to dzieci 
i młodzieży a inaczej u doro-
słych. Klasycznym objawem de-
presji i u dorosłych i u dzieci jest 
długotrwałe obniżenie nastroju, 
trwające ponad dwa tygodnie. 
U dorosłych może przybrać po-
stać dojmującego smutku. Nic 
nas nie cieszy. Coś, co wcze-
śniej było przyjemne, popra-
wiało nastrój, przestało takie 
być. U nastolatków o depresji 
może świadczyć częste rozdraż-
nienie, wywoływanie awantur 
z byle powodu. Często myli się 
to z młodzieńczym buntem, wy-
stępującym w okresie dojrze-
wania. Inne objawy depresji są 
takie, że dziecko przestaje lu-
bić to, co wcześniej sprawiało 
mu przyjemność. Wycofuje się 
z kontaktów z przyjaciółmi i ró-
wieśnikami. Wycofywanie się 
z kontaktów społecznych do-
tyczy także dorosłych. Chory 

człowiek zachowuje się trochę, 
jak zranione zwierzę. Próbuje 
gdzieś się schować w nadziei, że 
to przyniesie mu poprawę. Jed-
nak, im bardziej odsuwamy się 
od bliskich ludzi, tym mniej są 
w stanie nam pomóc, bo nie do-
strzegają naszych problemów. 
Często występują zaburzenia 
rytmu snu i czuwania- bezsen-
ność albo nadmierna senność. 
Mogą także pojawić się zabu-
rzenia łaknienia – objadanie się 
albo niechęć do przyjmowania 
pokarmów. W przypadku dzieci 
i młodzieży może nas zaalarmo-
wać nagła zmiana wagi. Kolejny 
objaw depresji to zaniechanie 
realizacji własnych obowiąz-
ków mimo, że wiadomo, jakie 
będą konsekwencje ich niespeł-
niania. 
- Czy, według Pani w szkole 
nauczyciele i pedagodzy do-
brze sobie radzą z rozpozna-
waniem pierwszych sympto-
mów depresji?
- Jest z tym coraz lepiej. Co-
raz częściej w szkole dostrzega 
się zmiany nastrojów u dzieci 
i młodzieży i wycofywanie się 
z kontaktów. W takiej sytuacji 
alarmowani są przede wszyst-
kim rodzice, bo to oni są odpo-
wiedzialni za zdrowie swoich 
dzieci. 
- Następuje także wzrost świa-
domości rodziców ?

- Myślę, że poziom uświado-
mienia rodziców w tej kwe-
stii jest od lat taki sam. Z trud-
nością akceptują oni fakt, że 
ich dziecko może być chore. 
Często pojawia się poczucie 
winy, że jest się sprawcą cho-
roby własnego dziecka. Dla-
tego nie każdy rodzic wierzy 
obserwacjom, dokonywanym 
przez pedagogów. Wielu z nich 
ma poważne opory przed skon-
taktowaniem się z lekarzem. 
Prawda jest niestety taka, że 
coraz częściej diagnozuje 
się pełnoobjawową depresję 
u uczniów szkół podstawowych 
, co łączy się z koniecznością 
farmakoterapii. 
- Z czego to może wynikać?
- Zjawisko to wymaga sze-
roko zakrojonych badań. Co-
raz większe znaczenie odgrywa 
czynnik społeczny. Rodzice 
mniej czasu spędzają z dziećmi. 
Alarmujące sygnały, że dziecko 
potrzebuje pomocy, dostrze-
gane są za późno. Dotyczy to 
na przykład dręczenia dziecka 
w szkole. Może trwać bardzo 
długo, zanim zostanie dostrze-
żone. Często dziecko nikomu 
się nie zwierza, bo uważa siebie 
za nieudacznika w kontaktach 
z rówieśnikami. Czasami nie 
chce martwić rodziców. Jeżeli 
dziecko widzi, że jego rodzi-
com zależy na tym, żeby miało 

dużo koleżanek i kolegów i cią-
gle się o to dopytują, w trosce 
o nich karmi ich kłamstwami. 
-Czy samemu można poradzić 
sobie z depresją?
- Każdy może próbować sam 
wyjść z depresji. Możemy po-
prawić swoje funkcjonowanie 
wtedy, kiedy występuje u nas 
krótkotrwały stan depresyjny, 
czy obniżenie nastroju, ale 
w przypadku pełnoobjawowej, 
klinicznej depresji, nie jesteśmy 
w stanie sami sobie pomóc.
- Na początku powiedziała 
Pani, że nieleczona depresja 
może prowadzić do śmierci 
samobójczej. Czy może Pani 
powiedzieć, jak duża jest to 
skala w naszym wojewódz-
twie ?
- Nie znam aktualnych sta-
tystyk. Dysponuje nimi Po-
licja. W naszym wojewódz-
twie mamy problem nie tyle ze 
wzrostem samobójstw i prób sa-
mobójczych dzieci i młodzieży, 
co z samookaleczaniem się. 
Zauważamy znaczący wzrost 
liczby samookaleczeń na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. Jest 
to sposób, poprzez zadawanie 
sobie bólu fizycznego, na od-
wrócenie uwagi od bólu psy-
chicznego. Uszkadza się wła-
sne ciało, głownie skórę. Rany 
są często lokowane na przedra-
mionach, ale jeżeli dziecko nie 

chce być odkryte, lokuje samo-
okaleczenia w miejscach trud-
nodostępnych, na przykład na 
udach, czy brzuchu. Samooka-
leczenia u nastolatków zawsze 
powinny wzbudzać niepokój 
i alarmować otoczenie. Dorośli 
muszą dowiedzieć się, czy jest 
to wynik depresji, czy podąża-
nia za jakąś modą i naciskiem 
rówieśniczym. Przyjmujemy, że 
człowiek w pełni zdrowy i za-
dowolony z życia, nie będzie 
robił sobie krzywdy. 
- Co powinien zrobić ro-
dzic, kiedy otrzyma ze strony 
szkoły sugestię, że przy-
czyną zmiany zachowań jego 
dziecka może być depresja? 
- Mając wstępne podejrzenia, 
można skorzystać z pomocy 
Poradni Psychologiczno- Peda-
gogicznej. Po specjalistyczną 
diagnozę i zalecenie właściwej 
formy terapii należy się udać do 
psychiatry dziecięcego. Objawy 
podobne do depresji mają różne 
choroby, między innymi soma-
tyczne, na przykład tarczycy. 
Możemy mieć też do czynienia 
z innymi chorobami psychicz-
nymi, np. zaburzeniami lęko-
wymi. W celu otrzymania wła-
ściwej pomocy, trzeba będzie 
odwiedzić także inne specjali-
styczne poradnie. 
- Liczba zachorowań na de-
presję maleje, czy wzrasta? 
Można ją zaliczyć do groź-
nych społecznie schorzeń?
- Niestety, notujemy wzrost za-
chorowań na depresję. Ma na to 
wpływ to, w jaki sposób aktual-
nie żyjemy. Mamy coraz wię-
cej zajęć, więcej rzeczy, które 
musimy zrobić, a coraz mniej 
czasu na odpoczynek. Brak nam 
chwili na bycie razem i słucha-
nie się nawzajem. Żeby dobrze 
sobie radzić z własnymi emo-
cjami, trzeba o nich mówić. Nie 
da się w ciągu pięciu czy pięt-
nastu minut, w trakcie prze-
wożenia dziecka z miejsca na 
miejsce, zaopiekować się jego 
emocjami. To samo dotyczy 
dorosłych. Nie dbamy o siebie. 
Niestety, bardzo mocno odbija 
się to na naszym zdrowiu psy-
chicznym. Dajmy sobie czas na 
odpoczynek i rozmowę. 
- W jaki sposób można się 
skontaktować z Poradnią?
- Informacji udzielamy od ręki, 
ale na wizytę należy się wcze-
śniej zarejestrować. Może to 
być rejestracja telefoniczna. 
Wizyta w Poradni ma pomóc 
dziecku, dlatego jedno spotka-
nie, w zależności od tego, z ja-
kim typem problemu mamy do 
czynienia, może trwać do kilku 
godzin. 

Dariusz Golębiowski

Olsztyn: Spektakl „Balet 
o kawie” będzie miał miejsce 
27 kwietnia o godz. 19:00 
w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej. Bilety od 45 PLN.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwa-
torium Astronomicznego 
odbędzie się 27 kwietnia 
w godz. 09:00 - 15:00. Bilety 
od 9 PLN.
Olsztyn: 28 kwietnia o godz. 
19:30 w Centrum Konferen-
cyjno-Szkoleniowym Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskie-
go odbędzie się koncert „Pan 
Maleńczuk”. Bilety od 85 PLN.
Olsztyn: Pracownia Działań 
Animacyjnych Spichlerz 
Piastowska 13 zaprasza na 
wyjątkowy plener artystyczny 
na rowerach, czyli „Szki-
cownik na dwóch kółkach”! 
Wydarzenie odbędzie się 29 
kwietnia o godz. 10:00 w MOK 
- Spichlerz.
Olsztyn: Balet „Powrót 
marnotrawnego” odbędzie 
się 30 kwietnia o godz. 18:00 
w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej im. Feliksa Nowowiej-
skiego. Bilety od 60 PLN.
Bartoszyce: 27 kwiet-
nia o godz. 18:00 w sali 
kawiarnianej Bartoszyckiego 
Domu Kultury odbędzie się 
wernisaż Aliny Drozd oraz 
Zenona Drozd pt. „Warmińskie 
Klimaty”. 
Dywity: GOK Dywity zaprasza 
30.04.2017r. na godzinę 
16:00, na wieczór kabaretowy 
w klimacie lat 20 ubiegłego 
wieku! 
Dobre Miasto: Koncert patrio-
tycznych pieśni w wykonaniu 
Grupy Concordia Dobre 
Miasto odbędzie się w dniu 3 
maja o godz. 17:00 w Salonie 
Artystycznym CKB.
Olsztynek: 1 maja w MDK 
Olsztynek odbędą się Olszty-
neckie Konfrontacje Zespołów 
Rockowych „Pro Rock 2017”.
Lidzbark Warmiński: 29 
kwietnia w Oranżerii Kultury 
odbędzie się Wiosenny spacer 
po Lidzbarku Warmińskim – 
zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem. Zbiórka o 12:00.
Jonkowo: 3 maja o godz. 
10:00 w Strzelnicy Warmiń-
skiego Klubu Strzeleckiego 
w Mątkach odbędą się IX 
Zawody Strzeleckie z okazji 
święta uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja. Wyb.(K)

W starostwie olsztyńskim w ub. poniedziałek o problemie depresji wśród dzieci i młodzieży 
dyskutowano na specjalnej konferencji. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Woje-
wódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej. O depresji wśród dzieci i młodzieży rozmawiamy z Małgorzatą Stolarską, dyrek-
torem  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie.

Z depresją nie ma żartów

Małgorzata Stolarska, dyrektor  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie
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Wśród uczestników panelu dys-
kusyjnego, był m.in. Starosta po-
wiatu bartoszyckiego, Wojciech 
Prokocki – Młodzież jest ak-
tywna. W jednej ze szkół ponad-
gimnazjalnych naszego powiatu, 
grupa kilku młodych osób napi-
sała projekt, którego zadaniem 
jest aktywizacja młodzieży. Wy-
myślili projekt, w którym zachę-
cali do aktywności, a także do 
zaangażowania się w projekty 
społeczne.
Starosta w trakcie dyskusji 
otrzymał również trudne py-
tanie postawione przez jed-
nego z uczestników panelu, 
a brzmiało ono: -Co państwo ro-
bicie, aby zatrzymać młodzież 
w Bartoszycach?- Łatwej odpo-
wiedzi na tak postawione pyta-
nie w zasadzie nie ma. Trudno 
konkurować Bartoszycom 
z Olsztynem, Toruniem, Byd-
goszczą, Warszawą, Gdańskiem, 
Londynem, czy całym światem, 
który jest dla młodzieży otwarty.
Kolejnym uczestnikiem panelu 
był Burmistrz Bartoszyc, Piotr 
Petrykowski, który zrelacjo-

nował, jakie pytania młodzież 
zadawała podczas panelu dys-
kusyjnego- Młodzież jest do-
syć spięta, ponieważ każda duża 
grupa powoduje, że trudno jest 
się przed nią wypowiadać, ale 
kilka sensownych wniosków już 
wysnuliśmy. Aktywność roz-
poczyna się od działania w ro-

dzinie, od działania na różnych 
niwach prozdrowotnych m.in. 
niwie związanej z działalnością 
społeczną.
A jaka jest wiedza młodzieży 
o konstytucji? O tym powie-
działa nam dr Joanna Juch-
niewicz – konstytucjonalistka, 
wykładowca Uniwersytetu War-

mińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie oraz prezes fundacji Togatus 
Pro Bono – Moja ocena nie jest 
za bardzo optymistyczna. Nie 
jest najgorzej, a nawet mogę po-
wiedzieć, że jest coraz lepiej, ale 
cały czas ten poziom społecznej 
świadomości, nie jest satysfak-
cjonujący. Uważamy konstytu-

cję za twór, który jest dosyć abs-
trakcyjny, a ustrój to przecież 
konstytucja.
Projekt został zrealizowany 
przez młodzież, która na jego re-
alizację poświeciła sporo swo-
jego wolnego czasu. Samo jego 
przygotowanie i wszystkich to-
warzyszących imprez, konkur-

sów zajęło organizatorom mnó-
stwo czasu, ale jak twierdzą, 
naprawdę było warto, ponieważ 
dzięki niemu mogli nauczyć się 
działać w grupie, a także na-
uczyć się lepiej ze sobą kontak-
tować. Projekt miał jako główny 
cel zmienić postawę młodych lu-
dzi, którzy zachowują się bier-

nie. Młodzież zachęcała rówie-
śników do większej aktywności 
społecznej, a także do oddawa-
nia swoich głosów podczas wy-
borów.
Podczas projektu młodzież zor-
ganizowała wystawę na temat 
bierności, a także aktywno-
ści społecznej. Podczas tej wy-

stawy pytała swoich nauczycieli, 
czym dla nich jest aktywność 
społeczna? Drugim działaniem 
podczas projektu było zorga-
nizowanie powiatowego kon-
kursu wiedzy o konstytucji dla 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Na początku w każdej ze 
szkół powiatu bartoszyckiego 
zostały zorganizowane elimina-
cje, a następnie w Młodzieżo-
wym Dom Kultury miał miejsce 
finał tego konkursu. 
Podczas tego konkursu wykład 
dotyczący konstytucji przepro-
wadziła dr Joanna Juchniewicz, 
która również uczestniczyła 
w panelu dyskusyjnym. Wła-
śnie panel dyskusyjny był ostat-
nią częścią projektu, który był 
realizowany w ramach ogólno-
polskiej olimpiady „Zwolnieni 
z teorii”. 20 czerwca w War-
szawie odbędzie się gala, na 
której wybrane zostaną naj-
lepsze projekty. Konkurencja 
jest ogromna, ponieważ w ca-
łej olimpiadzie weźmie udział 
około 600 projektów.

raf

POWIAT BARTOSZYCKI
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W Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach, miał miejsce ostatni akcent projektu spo-
łecznego „GŁOS-uję! #skreśl_bierność” realizowanego przez młodzież z bartoszyckiego ZSP 
nr 2. Tym razem zorganizowany został panel dyskusyjny, w którym uczestniczyło ok. 70 osób. 
Projekt był realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. W czerwcu 
ogłoszona zostanie ostateczna ocena projektu przez ekspertów w Warszawie . 

Dyskusja panelowa zakończyła projekt „GŁOS-uję! 
#skreśl_bierność”. Młodzież czeka na ocenę 
projektu przez ekspertów

Pomysłodawcy i liderzy projektu 
„GŁOS-uję! #skreśl_bierność” Młodzież z przejęciem brała  udział w dyskusji

Uczestnicy dyskusji panelowej
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-Wszystko zaczęło się od tego, że zgło-
sił się do mnie prezes przedsiębiorstwa 
Żegluga Ostródzka-Elbląska z taką pro-
pozycją, czy byśmy mogli rozpocząć 
kształcenia właśnie w tym zawodzie 

technik żeglugi śródlądowej, z tego po-
wodu, że brakuje kadry, jeżeli chodzi 
o obsługę floty śródlądowej. Okazało 
się, że te osoby, które dotychczas pra-
cowały są blisko wieku emerytalnego, 

bądź już są w wieku emerytalnym. Wy-
szło na to, że mamy flotę, mamy wa-
runki, ale nie mamy ludzi, którzy by 
obsługiwali ten sprzęt – powiedział dy-
rektor szkoły Henryk Rybicki.

Uczniowie, którzy zdecydują się uczyć 
w tym zawodzie będą odbywać prak-
tyki w Żegludze Ostródzko-Elblą-
skiej, a także udostępni ona sprzęt do 
tego aby prowadzić szkolenie mło-
dzieży. Zainteresowanie wykazała 
również Żegluga Mazurska, dzięki któ-
rej szkoła będzie miała jeszcze większe 
pole manewru, jeżeli chodzi o dosko-
nalenie zawodowe. 
Szkoła brała udział w konkursie aby 
otrzymać dofinansowanie na rozsze-
rzenie oferty kształcenia. Ostatecznie 
otrzymała to dofinansowanie na prawie 
90 % wartości całego projektu. Dzięki 
tym środkom będzie mogła zakupić 
odpowiednie wyposażenie, a także do-
skonalić nauczycieli kształcenia za-
wodowego. Od pierwszego września 

szkoła będzie posiadała już pełne wy-
posażenie, dzięki któremu będzie mo-
gła już kształcić przyszłych techników 
żeglugi śródlądowej.
-Kształcenie w tym zawodzie w na-
szej szkole, jeżeli chodzi o skalę kra-
jową jest wyjątkowe. Będziemy je-
dyną szkołą, po tej stronie Wisły, która 
kształci w tym zawodzie. W ogóle w 
kraju będzie tylko pięć szkół kształcą-
cych w tym zawodzie. Jako szkoła dys-
ponujemy internatem, więc liczymy, że 
nie tylko uczniowie z naszego woje-
wództwa zdecydują się na naukę w tym 
zawodzie – dodaje Henryk Rybicki.
Jak widać w Ostródzie po raz pierw-
szy od nowego roku szkolnego będzie 
możliwość nauki zawodu technik że-
glugi śródlądowej. Zawód ten już zo-
stał dodany do oferty kształcenia w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Sandora 
Petofi w Ostródzie.

raf

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie do swojej oferty kształcenia dodaje nowy kieru-
nek, technik żeglugi śródlądowej. Ma on być realizowany przy współpracy z Żeglugą Ostródzko-Elbląską.

„Majówka z łukiem i koniem”, to 
impreza, która już na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez województwa 
warmińsko – mazurskiego. Jak twier-
dzi marszałek Gustaw Marek Brze-
zin, ta impreza to dobry sposób na 
promocję Pól Grunwaldzkich – Jest 
to promocja obszaru Pól Grunwaldz-
kich i regionu Warmii i Mazur, jak wi-
dać cały czas zależy nam na tym, żeby 
nie tylko inscenizacja bitwy po Grun-
waldem, jednoroczna taka uroczystość, 
świadczyła o polach Grunwaldzkich, 
ale żeby te pola żyły przez cały rok.
Tegoroczna edycja „Majówki z łu-
kiem i koniem”, będzie szczególna, 

ponieważ podczas zawodów przepro-
wadzona zostanie nasza narodowa 
konkurencja czyli Tor Polski. O tym 
na czym ta konkurencja ma polegać 
opowiedział nam Michał Sanczenko, 
przedstawiciel firmy AMM Archery 
– Jest to nasz polski pomysł, który się 
przyjął na całym świecie. Ta konkuren-
cja polega na wyznaczeniu długiego, 
kilkuset metrowego toru z wieloma 
zakrętami, czasami nawet z przeszko-
dami. Ustawione na tym torze jest 
około kilku do kilkunastu celi w róż-
nych konfiguracjach i jest to bardzo 
dobrze przyjmowane przez łuczników, 
ponieważ tor nie jest nudny.

W trakcie zawodów oprócz toru pol-
skiego zostaną rozgrane także inne 
konkurencje: Węgierska, Koreańska 
i Turniej pieszy. 
Michał Sanczenko twierdzi także, że 
w tym roku na Pola Grunwaldzkie za-
wita ścisła światowa czołówka – Mamy 
potwierdzony udział dziesięciu repre-
zentacji, będą zawodnicy z krajów eu-
ropejskich, z takich potęg w łucznic-
twie konnym, jak Węgry czy Niemcy. 
Z dalszych zakątków świata pojawią 
się zawodnicy z Iranu czy Malezji. 
Warto także dodać, że na imprezie po-
jawi się Wicemistrz Świata Toru Kore-
ańskiego z 2015 roku Wojciech Osiecki 
oraz najlepsza łuczniczka konna świata 
i rekordzistka torów Anna Sokólska.
Zawody łucznictwa konnego potrwają 
od 30 kwietnia do 3 maja.

Kolejna edycja „Majówki z łukiem i koniem”, odbędzie się w długi
 majowy weekend. Zawodnicy rywalizować będą po raz kolejny 
na polach Grunwaldu. 

Majówka z łukiem i koniem na polach Grunwaldu

ZAPROSZENIE

W Ostródzie będą szkolić w zawodzie 
technik żeglugi śródlądowej

Takim sprzętem potrafi się przeprawiać tylko osoba wtajemniczona w arkana żeglugi na kanale 
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Wymieniać wcielenia i stanowi-
ska zajmowane przez Waltera 
Chełstowskiego można by długo. 
To twórca Festiwalu w Jarocinie, 

producent legendarnego pro-
gramu „Róbta co chceta”, współ-
twórca Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, kreator reklam, 
reżyser i twórca programów te-
lewizyjnych, były członek rady 
nadzorczej TVP i właściciel 
pierwszego prywatnego w Pol-
sce studia nagraniowego, jeden 
z inicjatorów Komitetu Obrony 
Demokracji.
Niecałe trzy lata temu Walter 
Chełstowski przeprowadził się 
z rodziną do jednej z podbisku-
pieckich wsi. O tym co skłoniło 
go do tego kroku i czy nie żałuje 
tej decyzji opowiadał na spo-
tkaniu z cyklu „Biskupiec Pełen 
Możliwości” 20 kwietnia w Cen-
trum Kultury, Turystyki i Sportu.
- Przyjeżdżając tutaj wpisałem 
się pewnie w schemat „warsza-
wiakowi odbiło i ucieka zaszyć 
się w domu na wisi”. Tymczasem 
poznam tu tylu ludzi, którzy są 
teraz nie tyle moimi znajomymi, 
co przyjaciółmi – mówił Cheł-
stowski. – Jako dziecko spędza-
łem letnie wakacje na wsi i za-
wsze czułem, że takie życie to 
„moja biologia”. 

Jednak zanim osiadł poza mia-
stem, pędził w Warszawie bardzo 
intensywne życie. O jego karie-
rze w telewizji, przełamywaniu 
jej schematów, o okolicznościach 
poznania Jurka Owsiaka i tego 
konsekwencjach Walter Cheł-
stowski opowiadał z właściwą 
sobie swadą. – Mnie uczono, że 
dziennikarz powinien być inteli-
gentem. Teraz w telewizji zamiast 
nich mamy celebrytów. Oni nic 
nie muszą umieć. Słyszałem kie-
dyś, że słup telegraficzny pokazy-
wany często w telewizji stanie się 
gwiazdą i wydaje mi się, że tutaj 
bardzo to stwierdzenie pasuje. 
W czasie spotkania prezento-
wano archiwalne zdjęcia i frag-
menty programów realizowa-
nych przez zaproszonego gościa. 
Walter Chełstowski odpowia-
dał też na pytania publiczności. 
Czy czuje się jeszcze przyjezd-
nym, czy jest „swój”? - W każ-
dym okolicznym sklepie mogę 
już kupować na zeszyt – mówił 
ze śmiechem. – Samochód prze-
rejestrowałem. Nie jestem „war-
szawką”, jestem już „NOLem”. 

(r)

Życie w mieście, zwłaszcza dużym, jest koszmarne – mówił na spo-
tkaniu w Biskupcu Walter Chełstowski, współtwórca Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Nie jestem „warszawką”, jestem „NOLem”

Od lewej Mariusz Bojarowicz, dyrektor CKTiS w Biskupcu i Walter Chełstowski 
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-Prężną działalność prowadzi 
od 25-ciu do 30-tu z nich. Naj-
większą aktywność prezen-
tują stowarzyszenia, promujące 
sport i kulturę. W 2017 roku po-
jawił się nowy obszar działania-
-dziedzictwo narodowe. Z taką 
inicjatywą wystąpiła Grupa Hi-
storyczna Guttstadt, która przy 
wsparciu gminy chce zagospo-
darować ruiny drugiej dobro-
miejskiej baszty. Inną nowo-
ścią jest płaszczyzna działań po 
nazwą ochrona ludności. Nasi 
strażacy prowadzą przy wspar-
ciu samorządu lokalnego różne 
działania prewencyjne. Mam 
pozytywne doświadczenia 
w mojej półtorarocznej pracy ze 
stowarzyszeniami-ocenia Ka-
tarzyna Bojarowicz. Myślę, że 
działa to także w drugą stronę. 
Bardzo często pomagamy 
w pisaniu wniosków, udzie-
lamy wskazówek. Możemy też 
pomóc w założeniu stowarzy-
szenia, przekazać wzorcowe 
statuty, udzielić pomocy w re-
jestracji. 

Coraz więcej pieniędzy
dla organizacji
Gmina wspiera stowarzyszenia, 
działające na jej terenie w różny 
sposób, jednak głównie jest to 
wsparcie finansowe. W 2015 
roku przekazano na ich rzecz 
363 tys. złotych, a w 2017 już 
ponad 405 tys. złotych. -Moim 
zdaniem, niektóre zadania wła-
sne gminy powinny być cał-
kowicie oddane do realizacji 
stowarzyszeniom- uważa Bur-
mistrz Dobrego Miasta Stani-
sław Trzaskowski. Dotyczy to 
na przykład działalności kultu-
ralnej. Co roku organizujemy 
konkursy dla organizacji po-
zarządowych na realizację za-
dań publicznych. Mogłoby być 
tak, że jedno stowarzyszenie, 
które przedstawiłoby najlep-
szą ofertę, zajęłoby się organi-
zowaniem życia kulturalnego 
w Dobrym Mieście. Oczywi-
ście, umowa nie mogłaby być 
wówczas zawierana na jeden 
rok, ale na przykład na 10 lat. 
W ten sposób prowadzone są 
w gminie świetlice wiejskie. 
Zdaniem burmistrza, działają 
one wzorcowo. Mają propozy-
cje i dla dzieci i dla dorosłych. 
Poza typowymi spotkaniami 
opłatkowymi, z okazji Dnia 

Dziecka, dnia Kobiet itp., 
w ubiegłych latach były organi-
zowane spływy kajakowe, czy 
wyjazdy do ciekawych miejsc.-
-Drugą dziedziną, w której pro-
ponowałbym oddać pełnię ak-
tywności stowarzyszeniom, jest 
opieka społeczna. Z tego, co 
wiem, w wielu krajach już tak 
jest, że prawie w 100 % opieką 
społeczną zajmują się organiza-
cje pozarządowe. Jest to o wiele 
lepsze rozwiązanie niż u nas, 

gdzie pracownik jest skrępo-
wany sztywnymi przepisami. 
Organizacje społeczne, moim 
zadaniem, potrafią lepiej wy-
korzystać posiadane środki i ra-
cjonalizować swoje działania. 
Zanim jednak byłoby to u nas 
możliwe, najpierw należałoby 
uprościć system opieki społecz-
nej. Jest dla mnie niepojęte, że 
istnieje ponad 20 rodzajów do-
datków. Po co?-zastanawia 
się Burmistrz Trzaskowski. 
Jeżeli jest rodzina, wymaga-
jąca opieki, to pomagajmy jej 
kompleksowo. W mojej oce-
nie przejęcie opieki społecznej 
przez stowarzyszenia będzie 
u nas możliwe nie wcześniej 
niż za pięć lat. Wymaga to nie 

tylko zmiany przepisów, ale 
specjalistycznego przygotowa-
nia członków stowarzyszeń, 
a przede wszystkim-zmiany po-
dejścia do problemu. Oczywi-
ście, nadal będzie musiał być 
sprawowany jakiegoś rodzaju 
nadzór nad tymi działaniami 
ze strony samorządów. Obecne 
kontrole niestety bardzo czę-
sto wykazują nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu stowarzy-
szeń. 

Oprócz pieniędzy dach 
nad głową
Inną formą wspierania organi-
zacji pozarządowych przez sa-
morządy jest bezpłatne udo-
s t ępn ian ie  pomieszczeń 
z przeznaczeniem na działalność 
statutową. Na obszarach wiej-
skich są to świetlice. Powstały 
dzięki stowarzyszeniom działa-
jącym na wsiach i uzyskanym 
przez nie środkom zewnętrznym. 
Została tam przeprowadzona 
standaryzacja i uruchomiono 
procedurę , w wyniku której sto-
warzyszenia podpisują umowy 
na kilka lat. Wzorcowym przy-
kładem wykorzystania lokalu 
na działalność statutową jest to, 

w jaki sposób Stowarzyszenie 
Społeczno- Kulturalne Pojezie-
rze, reprezentowane przez Zyg-
munta Suchenka, gospodaruje 
od wielu lat w Baszcie Bocianiej 
a od niedawna także w odnowio-
nych kamieniczkach. Z pomiesz-
czeń w kamieniczkach korzysta 
także Grupa Historyczna Gutt-
stadt.
Burmistrz Trzaskowski mówi 
o tym stowarzyszeniu ze szcze-
gólnym uznaniem- Nie chciał-
bym szczególnie wyróżniać żad-
nego stowarzyszenia, bo wiele 
z nich robi ważne i potrzebne 
rzeczy, ale muszę wspomnieć 
o Grupie Historycznej Gutt-

stadt. To młoda organizacja, 
a robi wiele fajnych, ciekawych 
projektów. Członków Guttstadt 
zobaczyć można na lekcjach 
w szkołach, na prawie wszyst-
kich miejskich imprezach. Są 
bardzo widoczni. Poszli śladem 
pana Zygmunta Suchenka, cho-
ciaż reprezentują inne, młode 
pokolenie. Naprawdę ich podzi-
wiam.

Lokal tak, ale 
z własnym wkładem
Gmina przekazała w ostatnim 
czasie w użytkowanie lokale sto-
warzyszeniu Pozytywni Dobre 
Miasto i Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną, a na de-

cyzję przydzielenia lokalu czeka 
klub motocyklowy. Organiza-
cje pozarządowe otrzymują po-
mieszczenia do użytkowania pod 
pewnymi warunkami. Jednym 
z nich jest przeprowadzenie na 
własny koszt remontu i następnie 
utrzymanie lokalu. -W najbliż-
szym czasie chcemy wprowadzić 
do umów ze stowarzyszeniami 
zapis, że w przypadku nieod-
płatnego przekazania im po-
mieszczeń w użytkowanie, będą 
musiały wykazać się jakąś dzia-
łalnością na rzecz mieszkańców 
gminy- zapowiada Stanisław 
Trzaskowski. Do tej pory prze-
kazywaliśmy pomieszczenia na 

działalność statutową, ale mamy 
przykłady, że niektóre organi-
zacje zamknęły się we własnym 
gronie i nie mają żadnej propo-
zycji dla miasta. Bardzo mnie to 
martwi. Są w mieście stowarzy-
szenia, które rzadko biorą udział 
w naszych konkursach ofert, 
a i tak prężnie działają. Mam tu 
na myśli choćby Dobromiej-
skie Stowarzyszenie Ludzi Ak-
tywnych Pasja. Jest to przykład 
działalności, która nie wymaga 
wielkiego wsparcia finanso-
wego. Stowarzyszenie skupia lu-
dzi, którzy rzeczywiście mają pa-
sję i jest to widoczne. Nie tylko 
wspólnie spędzają czas tak jak 
lubią, ale potrafią także pozyski-
wać dotacje. Dzięki projektowi, 

finansowanemu z zewnątrz wy-
budowali na przykład siłownię 
napowietrzną. Takich stowarzy-
szeń brakuje. 

Zawodowstwo 
wypiera wolontariat ?
O ile w świetlicach wiejskich 
większością działań zajmują się 
wolontariusze, w stowarzysze-
niach sportowych znaczna część 
finansów, nawet do 50% dotacji, 
jest przeznaczana na wynagro-
dzenia.- Może powinno być tak, 
że większą część kosztów utrzy-
mania trenera powinni wziąć na 
siebie rodzice?- zastanawia się 
burmistrz Trzaskowski. W ten 
sposób mogliby także rozliczać 
go z jego pracy i uzyskiwanych 
wyników. Dla mnie osobiście 
jest niepokojące to, że z roku na 
rok wzrastają środki, wydatko-
wane na płace trenerów. 
W 2015 roku było to 46.500, 
w 2016 roku 56.500, a w 2017 
już prawie 93 tysiące złotych. 
Jednocześnie spada wysokość 
kwot , przeznaczonych przez 
kluby sportowe na udział dzieci 
w zawodach i obozach. W 2015 
roku było to 13 400, w 2016 roku 
11 400 a w bieżącym roku kwota 
ta spadła do 6000 złotych. Ma-
leją opłaty za organizację i trans-
port, maleje udział w obozach 
i zawodach, a płace trenerów idą 
w górę.

Stowarzyszenie 
rozwoju miasta
-Moim zdaniem powinno przy-
bywać pieniędzy na działalność 
stowarzyszeń- podsumowuje 
Stanisław Trzaskowski. Chcie-
libyśmy jednak, żeby stowarzy-
szenia włączyły się w realiza-
cję naszych programów. Mamy 
w gminie cały szereg dokumen-
tów strategicznych, jak np. Pro-
gram Przeciwdziałania Alko-
holizmowi i Narkomanii. Na 
działania w tym zakresie gmina 
przeznacza ponad 300 tysięcy 
złotych. W znacznej części pie-
niądze te już teraz przejmują orga-
nizacje pozarządowe, kluby spor-
towe, czy szkoły. Mamy także 
opracowane programy ochrony 
środowiska, a dzisiaj stowarzy-
szenia nie są tym tematem spe-
cjalnie zainteresowane. Z mojego 
punktu widzenia brakuje nam 
stowarzyszenia, które za główny 
cel obrałoby sobie szeroko rozu-
mianą promocję, rozwój i upięk-
szanie miasta. Jest ogłaszany cały 
szereg konkursów, w których 
mogą brać udział jedynie stowa-
rzyszenia. My, jako Urząd , nie 
możemy tego zrobić. W jakimś 
stopniu tę rolę spełniać może bu-
dżet obywatelski, ale namawiał-
bym mieszkańców do założenia 
tego typu stowarzyszenia- ape-
luje burmistrz Stanisław Trza-
skowski. 

rad

W Dobrym Mieście jest zarejestrowanych  około 60-ciu organizacji pozarządo-
wych.-Ostatnio przeprowadzaliśmy ankiety  i swoje dane zaktualizowało 41 sto-
warzyszeń-mówi Katarzyna Bojarowicz, pracownik Referatu Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy Europejskich UM w Dobrym Mieście. 

Organizacje pozarządowe mają 
coraz większe pole do popisu

Jedna z licznych ekspozycji w Muzeum Skansenie w Dobrym Mieście 
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W zorganizowanym już po raz 
14 plebiscycie wyłoniono naj-
znamienitszych ambasadorów 

naszego województwa.
Statuetki Laurów otrzymało po-
nad 30 osób i przedstawicieli in-

stytucji oraz firm w kategoriach: 
sport, kultura, nauka, działalność 
społeczna, rolnictwo, żywność 

regionalna, turystyka, rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu.
W czasie gali prestiżowe wy-
różnienie z rąk marszałka wo-
jewództwa Gustawa Marka 
Brzezina odebrali Zastępca 
Burmistrza Olsztynka Krzysz-
tof Wieczorek oraz Kierownik 
Muzeum Agnieszka Tomaszew-
ska.
Laur otrzymują osoby, instytucje 

lub firmy z naszego regionu, które 
w ciągu 2016 roku wyróżniły się 
na forum krajowym lub między-
narodowym, osiągnęły sukces, zo-
stały docenione przez niezależne 
gremia, przyczyniły się do promo-
cji regionu w kraju i na świecie.
Multimedialne Muzeum Obozu 
Jenieckiego Stalag IB i Historii 

Olsztynka jest laureatem pierw-
szego miejsca w konkursie por-
talu kulturaonline.pl na najcie-
kawsze muzeum multimedialne 
w Polsce.
Nagroda „Najlepszy z Najlep-
szych” jest kolejnym wyróżnie-
niem zdobytym przez Gminę 
Olsztynek.

Pod koniec marca podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie wręczono Laury „Najlepszy 
z Najlepszych”. Jednym z laureatów tegorocznych nagród Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii „Kultura, sztuka, 
muzyka” zostało Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 
IB i Historii Olsztynka.

Laur Najlepszym z Najlepszych dla Olsztynka

W ramach tego zadania 20 
kwietnia gimnazjaliści przygo-
towali stoisko ze zdrową żyw-
nością dla urzędników oraz 
mieszkańców gminy, które 
znajdowało się w holu Urzędu 
Gminy w Świątkach. Celem 
działań młodzieży było zapo-
znanie z zasadami zdrowego 
odżywiania i jego wpływie na 
zdrowie człowieka, promocja 
aktywności fizycznej zachęca-

nie do podejmowania 
pierwszych prób go-
towania , wspólnego 
spożywania posiłków 
oraz promocji idei 
niemarnowania żyw-
ności.
Wzrok to zmysł, który 
ma wpływ praktycz-
nie na każdą dzie-
dzinę naszego życia 
– również na kwestie 

żywnościowe. Potrawy, które 
nam się podobają i wyglądają 
apetycznie, po prostu bardziej 
nam smakują. Potrawy przy-
gotowane i zaserwowane przez 
gimnazjalistów pobudziły ape-
tyt urzędników oraz petentów 
Urzędu Gminy w Świątkach już 
„od pierwszego wejrzenia” . Na 

stole królowała soczysta czer-
wień pomidorów, słoneczna 
żółć papryki czy świeża zieleń 
ogórków. Oprócz poezji sma-
ków każdy otrzymał ulotki edu-
kacyjne z piramidą zdrowego 
żywienia i aktywności fizycz-
nej oraz zasadami zbilansowa-
nej diety.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach przystąpili do kon-
kursu „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Konkurs składa się z 3 etapów o różnym stopniu trudności. Jednym z zadań konkurso-
wych jest propagowanie zdrowego stylu życia, a przede wszystkim zdrowego odżywiania, 
wśród społeczności lokalnej. 

Gimnazjaliści ze Świątek wiedzą, co znaczy smacznie i zdrowo …

Marszalek Gustaw Marek Brzezin, Agnieszka Tomaszewska Kierownik Muzeum, 
Zastępca Burmistrza Olsztynka Krzysztof Wieczorek

Wszyscy nagrodzeni laureaci 
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W Polsce tego typu wydarze-
nie jest nowością, jednak jak 
podkreślają organizatorzy- 
nasz region, bogaty w dzikie 
tereny, jest idealnym miejscem 
dla tego typu imprezy. Głów-
nym założeniem Burning Girl 
jest kreatywne spędzenie czasu 
w rytmach muzyki house oraz 
czynny udział w atrakcjach, 
które mogą zaoferować arty-
ści szeroko pojętej sztuki. Fe-
stiwal powstaje dzięki grupie 
pasjonatów i artystów i każdy 
może dać coś od siebie i po-
móc w organizacji imprezy. Na 
Burning Girl zobaczyć będzie 
można m.in. kuglarzy, malarzy, 
cyrkowców, magików, rzeź-
biarzy, graficiarzy, aktorów, 
odbędą się także różnego ro-
dzaju warsztaty twórcze. Bę-
dzie można podziwiać ciekawe 
konstrukcje przygotowane spe-
cjalnie na to wydarzenie, jak 
np. “samochody mutanty”, 
a to tylko jedna z wielu atrak-
cji, które czekają na uczestni-
ków. Festwial Burning Girl 
nie ma tak naprawdę granic. 
Zaangażować może się każdy, 
a wydarzenie powstaje dzięki 
ludziom, którzy chcą zrobić coś 
ciekawego i niebanalnego, ofia-
rowując to w czym są najlepsi, 
czyli swoje talenty. Impreza jest 
otwarta i wszyscy chętni mogą 
wziąć w niej udział, pomaga-
jąc, czy po prostu dobrze się 
bawiąc.- Każdy jest mile wi-
dziany ,mimo że zgłosiło się 
już do nas wielu artystów wy-
rażających chęć uczestnictwa, 
a propozycje wciąż napływają, 

to przyjmiemy każdą chętną 
do udziału osobę, nawet jeśli 
zgłosi chęć pomocy w dniu sa-
mego festiwalu. Na razie ogła-
szaliśmy się tylko na facebo-
oku, strona internetowa jest 
w budowie, działamy dopiero 
drugi tydzień, ale zainteresowa-
nie jest ogromne. Pomysł jest 
dosyć szalony, ponieważ mamy 
jedynie dwa miesiące na zorga-
nizowanie tak dużego wydarze-
nia od podstaw, ale jesteśmy do-
brej myśli.- mówi Katarzyna 
Stocka, organizatorka festi-
walu Burning Girl. Impreza 
ma się wyróżniać miedzy in-
nymi tym, że będzie dużo atrak-
cji i warsztatów, które uczest-
nicy sami będą mogli wybrać. 
Wydarzenie samo w sobie ma 
przynieść lepszą integrację i ak-
tywizację społeczeństwa, pro-
ponując kreatywną i nietrady-
cyjną formę spędzenia czasu. 
Festiwal zaplanowany jest na 
10-11 czerwca, a tydzień wcze-
śniej, tj. 3-4 czerwca, odbędzie 
się impreza towarzysząca Re-
Art-drugie życie śmieci. Wy-
darzenie będzie częścią festi-
walu Burning Girl . Zadaniem 
biorących w nim udział będzie 
wykonanie przez artystów kon-
strukcji z odpadów takich jak 
stare meble, gadżety, sprzęty, 
opony itp., które później zo-
baczyć będzie można 10-11 
czerwca. Organizatorzy za-
chęcają do przynoszenia zbęd-
nych rzeczy, które mogłyby się 
nadać do budowy konstruk-
cji, w każdy piątek w godzi-
nach 16-19 do siedziby festi-

walu przy ulicy Dąbrowskiego 
3 w Olsztynie. Podobnie jak 
Burning Man, ReArt będzie 
imprezą otwartą dla wszyst-
kich, z możliwością zobaczenia 
jak powstają konstrukcje, pro-
wadzone będą także specjalne 
warsztaty tworzenia odzieży 
festiwalowej, podobnej do tej, 
która noszona jest na Burning 
Man w USA i tworzona jest 
przez samych uczestników za-
bawy, co sprawia, że są wyjąt-
kowe. Będzie także możliwość 
zakupu gotowych już strojów 

i gadżetów, przygotowanych 
specjalnie na tę okazję. -Pra-
gniemy zainspirować uczestni-
ków do tego, że ze starych rze-
czy wciąż można stworzyć coś 
niesamowitego, a niekoniecznie 
nadają się one tylko do wyrzu-
cenia. Będziemy wdzięczni za 
każdą przyniesioną rzecz i już 
teraz zapraszamy wszystkich do 
uczestnictwa w naszych wyjąt-
kowych wydarzeniach.- koń-
czy Katarzyna Stocka-„KA-
SHIRA”.

kag
REKLAMA

Festiwal Burning Girl to nowy pomysł w przestrzeni kulturalnej re-
gionu Warmii i Mazur. Inspiracją do nadchodzącego wydarzenia był 
odbywający się od lat w Stanach Zjednoczonych Burning Man, gdzie 
co roku na pustynię w Newadzie zjeżdżają się tłumy ludzi chcących 
kreatywnie spędzić czas. 

Festiwal jakiego jeszcze w Polsce
nie było zagości w Olsztynie

Podobne stroje na festiwalu Burning Girl będą w dobrym tonie
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Balet o kawie to jedno z najpopular-
niejszych przedstawień Baletu Dwor-
skiego Cracovia Danza. Spektakl 
w inscenizacji i choreografii Romany 
Agnel wpisuje się w tradycję wysta-
wianych w XVII i XVIII wieku bale-
tów o tematyce fantazyjnej i egzotycz-
nej. Stworzony został na bazie kroków 
oraz figur tańca barokowego, a także 
elementów ówczesnej pantomimy. To 
pełne humoru przedstawienie w war-
stwie fabularnej nawiązuje do słyn-
nej Kantaty o kawie Jana Sebastiana 
Bacha. W warstwie muzycznej spek-
taklu usłyszymy muzykę właśnie tego 
wielkiego barokowego kompozytora. 
Poza wspomnianą Kantatą o kawie za-
brzmią jeszcze fragmenty jego Suit Or-
kiestrowych.
Tancerze wystąpią w fantastycznych 
kostiumach projektu Moniki Polak-
-Luścińskiej, przedstawiających ele-
menty serwisu do kawy, które swym 
kształtem przypominają m.in. słynną 
w XVIII wieku porcelanę drezdeń-
ską. W spektaklu obok tancerzy Ba-

letu Dworskiego Cracovia Danza wy-
stąpią także w roli Ziarenek kawy 
dzieci z olsztyńskiej Pracowni Tańca 
„Pryzmat”. Opiekunem artystycznym 
i choreografem „Pryzmatu” jest Kata-
rzyna Grabińska.
Balet Dworski Cracovia Danza – to 
zawodowy zespół tańców dworskich 
i historycznych specjalizujący się 
w odtwarzaniu tradycyjnych tańców 
i baletów dworskich na przestrzeni 
wieków - od średniowiecza po współ-
czesność. Prezentowane przez zespół 
układy choreograficzne, kostiumy, mu-
zyka oraz zwyczaje dworskie nawią-
zują do tradycji i historii teatru tańca 
w Polsce i Europie. Oprócz działalno-
ści artystycznej Balet prowadzi rów-
nież działalność edukacyjną promując 
taniec i kulturę dworską. Upowszech-
nianie wiedzy o historii tańca realizo-
wane jest poprzez warsztaty, konfe-
rencje, publikacje, wykłady i wystawy 
tematyczne o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym wraz z udziałem 
zaproszonych specjalistów.

Balet Dworski Cracovia Danza, będący 
Miejską Instytucją Kultury Miasta Kra-
kowa, występuje od lat na licznych sce-
nach w kraju i za granicą. Uczestniczy 
w produkcjach operowych i baletowych 
oraz wielu projektach kulturalnych.
27 kwietnia 2017, czwartek, godz. 
19.00, 28 kwietnia 2017, piątek, 
godz. 19.00 sala koncertowa Filhar-
monii
Spektakl „BALET O KAWIE”
Wystąpią: Balet Dworski Cracovia 
Danza
W roli Ziarenek kawy – dzieci z Pra-
cowni Tańca „Pryzmat”
Inscenizacja: Romana Agnel
choreografia: Romana Agnel, Dariusz 
Brojek
scenografia i kostiumy: Monika Po-
lak-Luścińska
muzyka: Jan Sebastian Bach
- Suity orkiestrowe – wybrane frag-
menty
- Kantaty o kawie – aria Lizy, aria 
Schlendriana, finał
Bilety w cenie 60 zł normalny i 45 zł 
ulgowy do nabycia w kasie i poprzez 
stronę internetową Filharmonii: https://
bilety.filharmonia.olsztyn.pl
Kasa biletowa: tel. 89 527-51-75 
wew.134,135 

W dniu 27 kwietnia i 28 kwietnia 2017, o godz. 19.00 
zapraszamy serdecznie do sali koncertowej Filhar-
monii W-M  na spektakl pt. BALET O KAWIE

Balet o kawie 
w Filharmonii

Twórcy zapowiadają, że będzie 
to pierwszy na świecie kome-
diowy musical krzyżacki, który 
za nic ma historyczne prawdy 
i reguły gatunku. Spektakl ma 
być rozśpiewany, roztańczony 
i bardzo śmieszny, czerpiący in-
spirację z „Robin Hooda - fa-
cetów w rajtuzach”, lokalnej 
historii oraz imponującej tra-
dycji krzyżackiej w zakresie 
niszczenia okolicznych kultur. 
Oto w średniowieczu Krzyżacy 
najechali radosne i beztroskie 
plemię Warmów, które wycięli 
niemal doszczętnie – z wyjąt-
kiem jednej wsi w okolicach 
Stawigudy. Tam ostały się pra-
wie same kobiety, jeden kaleka 
i jeden super-bohater Mikołaj 
Kopernik, dzięki któremu jesz-
cze nie pokonali ich Krzyżacy. 
Jego wiedza nie miała sobie 
równych, a on chętnie dzielił się 
nią z Warmami w zamian za re-
gularne dostawy pewnego ge-
nialnego trunku…
Warto wybrać się do „Jara-

cza” i zobaczyć wyjątkowy 
zespół aktorski, który zdo-
był aż cztery nagrody pod-
czas 42. Opolskich Konfron-

tacji Teatralnych za spektakl 
„Kartoteka” – prezydenta mia-
sta Opole oraz jury głównego, 
dziennikarskiego i społecznego.  

„Jazda na zamek. Musical krzy-
żacki” – prapremiera 29 kwiet-
nia, godzina 19:30, Scena Mar-
gines.

W sobotę, 29 kwietnia, na Scenie Margines odbędzie się przedostatnia w tym sezonie pre-
miera w Teatrze Jaracza. Na afisz „wejdzie” spektakl „Jazda na zamek. Musical krzyżacki”.

Musical w Teatrze Jaracza
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NIERUCHOMOŚĆ 
KUPIĘ/WYNAJMĘ

MASZ komornika, długi, boisz się 
o sowje mieszkanie, dom! Mamy dla 
Ciebie rozwiązanie. Kupimy od Cie-
bie daną nieruchomosć, a Ty dalej bę-
dziesz w niej mieszkał -Pomożemy- 
725-400-333.
MIESZKANIE z lokatorem zamel-
dowanym lub nie. Interesują mnie 
tylko większe miasta powyżej 10000 
mieszkańców. Lokalizacja dowolna, 
720-420-420.
SZYBKO kupię mieszkanie w Olsz-
tynie i nie tylko, w dobrej cenie. Go-
tówka w tym samym dniu. Obojętnie 
jakie, może być z problemem, do re-
montu itp., 511-748-575.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031 

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031 

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 
m2 za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031 

!!! Ładne i wygodne M-4, 66,9m2 
ul. Janowicza, 287.000zł, Perfekt 
(89)535-48-08.
BUDOWLANA 2300m2, 7 km 
od Olsztyna warunki zabudowy, 
w pobliżu jeziora, dojazd drogą as-
faltową, 536-191-751.
DOM, Szczęsne, graniczy z Olsz-
tynem, gm. Purda, wolnostojący 
w sadzie, blisko jeziora Linowo 
i Skanda, woda, prąd, czynne ogrze-
wanie centralne, miejscowe na olej. 
230.000zł., (89)539-91-11.
DZIAŁKA siedliskowa 1,9 ha, gra-
nicząca ze ścianą lasu, obok działki 
zabudowane. Warunki zabudowy 
na dom i budynek gospodarczy. 
Stękiny, gm. Jonkowo k/Olsztyna, 
700 m od drogi Olsztyn - Morąg. 
160.000 pln, tel. 609-500-504.
DZIAŁKĘ rekreacyjną, 605-165-
371.
ELBLĄG, sprzedam dwa mieszka-
nia BEZ PROWIZJI: M-3, 41m2, 
pełne wyposażenie, zabudowy, ła-
zienka w dobrym stanie, balkon. 
Kawalerka 28m2, prysznic po re-
moncie ogrzewanie centralne, 695-
417-775.

PRACA DAM

DAM PRACE W GOSPODAR-
STWIE ROLNYM TEL.605984492

! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego, 601-64-90-31, 504-
175-162.
DEKARZA -blacharza, pomocnika 
i murarza 601-641-709.
FRYZJERKĘ, 500-725-251.
HOTEL Natura Mazur Rsort&Con-
ference w Warchałach zatrudni pra-
cownika na stanowisko Recepcjo-
nisty, e-mail: andrzej.baldyga@
naturamazur.pl
MĘŻCZYZNĘ do gospodarstwa 
rolnego, (86)47-61-789.
OPIEKUNKI do Niemiec nowe 
oferty, 737-499-812 www.amber-
care24.pl
PRACOWNIK fizyczny 725-608-
622.
PRZY krowach mlecznych, wyso-
kie wynagrodzenie, 695-522-200.
W gospodarstwie mlecznym, 510-
135-912.

PRACA SZUKAM

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
schody.Szpachlowanie malowanie. 
889068675

INNE KUPIĘ

MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, tre-

linka, cegła, płytki chodnikowe, 
ściany oporowe, kruszywo beto-
nowe, konstrukcje stalowe. Prowa-
dzimy skup prefabrykatów po skoń-
czonej inwestycji: płyt drogowych 
jumbo, kostki oraz kontenerów bu-
dowlanych, 500-104-197.
POROŻA jeleni, zrzuty 518-682-
545.

INNE SPRZEDAM

TYTOŃ gold i light 70 zł/kg wy-
syłam ze sprawdzeniem zawartości 
przy odbiorze tel.506 999 801.
16,80ZŁ, blachy na dachy, 605-931-
138.
30M2 ceramiki ściennopodłogo-
wej, historycznej (ponad 40 lat) 
produkcji francuskiej, rozmiar 11 
cm x 11cm x 8 mm, w kolorze różo-
wym, przypalane, rustykalne gat. 1 
cena 45 zł m2/brutto, tel. 601-648-
715.
BETONIARKA w bardzo dobrym 
stanie (89)527-14-46.
B L A C H O D A C H Ó W K A o d 
21,80zł/m2, 605-931-445.
KOPARKOŁADOWARKA, Ostró-
wek, ciągnik Białorus w ciało-
ści lub na części, żuraw samocho-
dowy, wciągarka linowa, wciągarka 
do ciągnika, silniki elektryczne 4 
i 4,5KW, dwa barakowozy, pompa 
do beczkowozu nowa, 699-723-
337.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie , glazurnicze, podłogi. 
tel.669 336 031. 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie , glazurnicze, podlogi. 
tel.669 336 031. 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie , glazurnicze, podłogi. 
tel.669 336 031. 

!!!SZAMBA betonowe, 512-846-
571.
!!OCZYSZCZALNIE przydo-
mowe, 666-950-940.
BUDOWA, remonty kompleksowo 
608-533-161.

CYKLINUJĘ, 791-028-392.
DACHY, 514-456-553.
DACHY, naprawy, 502-202-377.
MALOWANIA, remonty, 514-939-
728.

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE
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Pierwsza kwarta wydawała 
się pokazem siły obu drużyn. 
W pierwszych driveach punk-
towały najpierw Kozły po stra-
conej próbie Lakers, ale go-
spodarze szybko odwdzięczyli 
się przyłożeniem Przemysława 
Banata, do którego podał roz-
grywający Jamar Dials. Pod 
koniec kwarty defensywa Jezio-
rowców nie sprostała zadaniu 
zatrzymania Kozłów i goście 
zakończyli pierwszą część spo-
tkania wynikiem 7:14.
Druga kwarta nie przyniosła 
żadnych punktów dla obu ekip. 
Zakończyła się za to poważ-
nymi kontuzjami po stronie go-
ści. Z wynikiem 7:14 zawodnicy 
udali się do szatni na przerwę w 
meczu. Trzecia kwarta była zde-
cydowanie najgorsza w wyko-
naniu Jeziorowców. Pomimo 
osłabień w drużynie, Kozły 
skutecznie powstrzymywały 
ataki olsztynian, a do tego zdo-

łały dołożyć przyłożenie. Ta 
część gry zakończyła się wyni-
kiem 7:21 dla gości.
Czwarta kwarta to przykład, 
że w tym sporcie wszystko jest 

możliwe. Gdy na tablicy wid-
niał wynik 7:28, ofensywa La-
kers ruszyła do odrabiania strat. 
Pierwsze przyłożenie zdobył, 
po jak zwykle szybkim biegu, 

Kamil Polski. Niestety pod-
wyższenie było nieudane. Po 
wspaniałej grze defensywy z 

Olsztyna, poznanianie znów 
tracą piłkę, co wykorzystuje 
świetnie Jamar Dials podając 
do Piotra Gołackiego, który 
rekompensuje nieudane pod-

wyższenie przyłożeniem. Tre-
ner decyduje się na podwyższe-
nie za dwa punkty, co szybko 
się opłaca. Osobiście melduje 
się w polu punktowym zdoby-
wając kolejne 2 punkty. Po tym 
zdarzeniu rozpoczęły się praw-
dziwe emocje.
Do końca spotkania pozostała 
minuta. Lakers wykopują foot-
ballówkę i robią to bardzo bli-
sko, myląc tym przeciwnika i 
odzyskując jard. To zagranie 
pozwoliło im znowu przejść 
do ataku. W ostatnich sekun-
dach Lakers zdobyli przyłoże-
nie biegiem Jamara Dialsa, a 
punkty z podwyższenia dołożył 
Piotr Gołacki ustawiając wy-
nik na 28:28.
W ten sposób mamy rzadko 
spotykaną okazję na dogrywkę. 
W Footballu Amerykańskim 
dogrywka polega na grze obu 
drużyn z 25 jarda. Po pierw-
szych dwóch driveach zarówno 
Kozły jak i Jeziorowcy uzyskali 
po 7 punktów. Następny atak 
poznaniaków został wybro-
niony i gospodarze pozwolili 

grać swojej formacji ofensyw-
nej. Po udanym biegu Jamara, 
Lakers uzyskali pierwszą próbę. 
Drugi bieg był już nieudany i 
szkoleniowiec gospodarzy po-
stanowił dać szansę zdobycia 
decydujących punktów kopa-
czowi, Piotrowi Gołackiemu, 
który tym razem się nie pomylił 
i ustalił wynik meczu na 38:35. 
Lakers pokazali w tym spotka-
niu niesamowitą wolę walki i 
to zaprocentowało bardzo waż-
nym zwycięstwem. Każdy kibic 
oglądający to spotkanie musiał 
być usatysfakcjonowany.
 -To był dobry mecz, drużyna 
zagrała świetnie. Konsekwent-
nie do samego końca wszy-
scy byli skupieni i to się opła-
ciło. Na końcu nasz kopacz 
zakończył robotę- podsumo-
wał mecz trener Jamar Dials. 
W tabeli nie udało się niestety 
wyprzedzić Kozłów, obie dru-
żyny mają po 4 duże punkty, 
ale bilans straconych punktów 
jest jednak na korzyść drużyny 
z Poznania.
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W Olsztynie odbył się mecz footballu amerykańskiego, gdzie miejscowi AZS UWM 
Olsztyn Lakers podjęli drużynę Kozłów z Poznania. Emocji w tym spotkaniu było 
mnóstwo, a mecz zakończył się dogrywką.

AZS UWM Olsztyn Lakers wygrywa  trzymając 
kibiców w niesamowitym napięciu

Przed sezonem w Sokole było 
wiele zmian kadrowych. Trene-
rem został Karol Szweda, a do 
zespołu dołączyło kilkudziesię-
ciu nowych zawodników. Tak 
naprawdę drużyna przeszła po-
ważną metamorfozę. Jeżeli 
spojrzelibyśmy na nazwiska no-
wych graczy to wyglądało na to, 
że zespół powinien być moc-
niejszy niż w poprzednim sezo-
nie. 
Początek sezonu pokazał, że 
jest inaczej. Kluczowym mo-
mentem tego sezonu był mecz 
dziesiątej kolejki, w którym So-
kół podejmował na własnym 
obiekcie MKS Ełk. Pod ko-
niec meczu na tablicy świetl-
nej mieliśmy wynik 2:2 i goście 
mieli rzut karny. Do piłki pod-
szedł Tomasz Tuttas i gdyby 
wykorzystał rzut karny, to za-
pewne goście wygraliby ten 
mecz, a Sokół pozostałby bez 
trenera, ponieważ posada Ka-
rola Szwedy wisiała na wło-
sku. Ostatecznie jednak karnego 
obronił Piotr Sikora, w tym se-

zonie raczej rezerwowy bram-
karz ostródzkiego klubu, 
a w ostatniej minucie meczu po 
akcji Cezarego Nowińskiego, 
piłkarze z Ełku strzelili samo-
bójczego gola i to Sokół wygrał 
to spotkanie.
Dlaczego wracamy do tego me-
czu? Ponieważ jest to kluczowy 
moment dla ostródzkiej dru-
żyny w tym sezonie. To zwy-
cięstwo pozwoliło zawodni-
kom odblokować się i sprawiło, 
że drużyna bardziej się zżyła. 
Widać było, że wszystkim gra-
czom, jak i trenerowi spadł ol-
brzymi kamień z serca. Po tym 
zwycięstwie przyszły jeszcze 
dwie porażki, ale później rozpo-
częła się kapitalna seria ostródz-
kiej drużyny. 
Ostródzianie mają na swoim 
koncie dwanaście meczy 
z rzędu bez… porażki, co jest 
wynikiem wręcz genialnym. 
W rundzie wiosennej w sied-
miu meczach, Sokół zdobył 19 
punktów i dzięki temu przesu-
nął się już na piąte miejsce w li-

gowej tabeli, a to nie jest jeszcze 
ostatnie słowo podopiecznych 
Karola Szwedy.
Ostródzkich kibiców może cie-
szyć fakt, że Sokół w tej run-
dzie wygrywa również mecze, 
w których nie wszystko wiedzie 
się po jego myśli. W pierwszym 
meczu tej rundy Sokół wy-
grał z Lechią Tomaszów Ma-
zowiecki, po golu strzelonym 
w ostatniej akcji meczu. W 21 
kolejce przegrywał z Ursusem 
Warszawa, ale zdołał przechy-
lić szalę zwycięstwa na swoją 
korzyść, a w 23 kolejce strzelił 
dwie bramki w doliczonym cza-
sie gry i dzięki temu wywalczył 
niezwykle cenne trzy punkty 
w spotkaniu z Ruchem Wyso-
kie Mazowieckie.
Kluczowe jest tutaj słowo 
„walczyć”. Widać, że piłkarze 
z Ostródy niesamowicie wal-
czą przez całe spotkanie. Za-
wodnicy ewidentnie znaleźli 
wspólny język zarówno ze sobą 
wzajemnie, jak i z trenerem. 
Karol Szweda także zasługuje 
na pochwałę, ponieważ zespół 
jest kapitalnie przygotowany 
pod względem fizycznym, wi-
dać to zwłaszcza w końców-
kach spotkań, w których ostró-
dzianie biegają jak na samym 

początku meczu i są w stanie 
w tych końcówkach wygrywać 
spotkania.

Trener ma teraz mały ból głowy, 
ponieważ po kontuzjach wró-
cili Kamil Maternik i Łukasz 
Buczkowski, którzy byli klu-
czowymi graczami Sokoła w po-
przedniej rundzie. Problem po-
lega na tym, że zawodnicy, 
którzy ich zastąpili wykorzystali 
swoją szansę i trudno będzie te-

raz trenerowi posadzić ich na 
ławce. Bardzo dużo do drużyny 
wzniósł także Łukasz Suchocki, 

który przeszedł do Sokoła ze 
Stomilu Olsztyn. Popularny 
„Suchy” świetnie wpasował się 
do zespołu i tworzy super duet 
z Robertem Hirszem. 
Można zaryzykować stwierdze-
nie, że jednym z architektów 
tego, że Sokół teraz gra tak ge-
nialnie, jest Piotr Sikora. Kto 

wie, gdzie by teraz był ostródzki 
klub, gdyby nie obronił on tego 
karnego w meczu przeciwko 

drużynie z Ełku… Pewne jest 
to, że dawno Sokół nie grał tak 
dobrze jak teraz i chyba po tych 
pierwszych kolejkach tego se-
zonu, nikt w Ostródzie nawet 
nie marzył, że klub będzie bił 
się o czołową piątkę w tym se-
zonie trzeciej ligi.
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Początek sezonu dla drużyny Sokoła Ostróda był 
wręcz katastrofalny, a teraz można śmiało powiedzieć, 
że ostródzianie są rewelacją rozgrywek. Jak doszło do  
metamorfozy drużyny?

Sokół Ostróda powoli staje się rewelacją rozgrywek

Lakersi w natarciu

Murawa ostródzkiego Sokoła
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W tym podsumowaniu sku-
pimy się bardziej na poszcze-
gólnych zawodnikach niż na 
grze całego zespołu, ponieważ 
o tej grze na łamach naszej ga-
zety można było przeczytać 
bardzo dużo. Trzeba przyznać, 
że przed sezonem w drużynie 
doszło do rewolucji kadrowej 
i AZS grał praktycznie zupeł-
nie inną szóstką niż w poprzed-
nich rozgrywkach. Rewolucja 
w składzie drużyny opłaciła się, 
ponieważ praktycznie wszyscy 
zawodnicy wnieśli w rozgrywki 
jakiś dodatni dorobek. 
Warto zacząć od newralgicz-
nej pozycji na boisku, czyli od 
przyjmujących. Podstawową 
parą przyjmujących w tym sezo-
nie byli Wojciech Włodarczyk 
i Olek Śliwka, a w kwadracie 
dla rezerwowych zazwyczaj 
czas spędzali Ezequiel Palacios 
i Adrian Buchowski. 
Wojtek Włodarczyk zaliczy 
ten sezon to niezwykle uda-
nych. Był liderem olsztyńskiej 
drużyny. W większości spotkań 
grał na kapitalnej skuteczno-
ści w ataku, a rywale nie znaj-
dywali recepty na to, jak go za-
trzymać. Oprócz tego należy 
przyznać, że Włodarczyk także 
bardzo dobrze spisywał się 
w przyjęciu i był ostoją AZSu. 
Naprawdę trudno sobie wy-
obrazić olsztyński zespół bez 
tego zawodnika, ale niestety bę-
dzie trzeba zacząć, ponieważ 
w następnym sezonie w Olsz-
tynie już nie zagra. Jeżeli cho-
dzi o Olka Śliwkę, to zbudo-
wał formę w Olsztynie. Jest to 
jeszcze bardzo młody zawod-
nik, który jednak w tym sezonie 
zebrał sporo cennego doświad-
czenia. W pewnych momentach 
meczów zdarzały mu się prze-
stoje, zwłaszcza w przyjęciu za-
grywki, ale ogólnie ten sezon 
należy mu zapisać zdecydowa-
nie na plus.
Jeżeli chodzi o Buchowskiego 
i Palaciosa, to nie pograli oni 
w tym sezonie za dużo. Adrian 
Buchowski jeżeli pojawiał się 
na placu to wchodził na niego 
głównie z myślą o poprawie 
przyjęcia i w kilku spotkaniach 
dawał naprawdę dobre zmiany. 
Jeżeli chodzi o Palaciosa, to 
miał pecha, ponieważ genial-
nie dysponowany był Włodar-
czyk. W końcówce sezonu Ar-
gentyńczyk pokazał jednak, że 
jeżeli trener mu zaufa, to na-
prawdę może się on stać klu-
czowym zawodnikiem. Został 
uznany MVP ostatniego w tym 

sezonie meczu przeciwko Cu-
prum Lubin.
Pośród zawodników w ataku 
mieliśmy bardzo dużą rozbież-
ność. Kapitalnie dysponowany 
w tym sezonie był Jan Ha-
drava, który stał się najlepiej 
punktującym zawodnikiem dru-
żyny. Grał niezwykle skutecz-
nie w ataku, a do tego dokła-
dał świetną zagrywkę. Dawno 
w Olsztynie nie było zagranicz-
nego zawodnika, który byłby 
lepszy od Czecha. Drugi ataku-
jący Hidde Boswinkiel nie po-
kazał w tym sezonie nic. Miał 
co prawda mało szans na poka-
zanie swoich umiejętności, ale 
gdy już pojawiał się na boisku 
to prezentował się bardzo słabo. 
Nie zaliczy tego sezonu do uda-
nych i w przyszłych rozgryw-
kach nie będziemy go już oglą-
dać w Olsztynie.
Świetny sezon ma także za sobą 
Paweł Woicki. Ten niezwy-
kle doświadczony rozgrywa-
jący bardzo dobrze prowadził 
grę swojej drużyny. Paweł od 
wielu lat utrzymuje się na tym 
samym, bardzo dobrym pozio-
mie i ta stabilizacja formy jest 
jego wielkim atutem. Drugim 
rozgrywającym był Łukasz 
Makowski. Tak naprawdę bar-
dzo trudno go ocenić, ponieważ 
grał bardzo mało. Wydaje się 
jednak, że gdyby Paweł Woicki 
musiał trochę odpocząć to Łu-
kasz byłby w stanie go zastąpić.
Jeżeli chodzi o pozycję libero 
to Michała Żurka należy po-
chwalić. W wielu meczach pre-
zentował się on bardzo dobrze 
zwłaszcza w obronie, a do tego 
dawał także wiele razy energe-
tycznego kopa swoim kolegom 
z drużyny. Jest to zawodnik, 
który prezentuje naprawdę do-
bry plusligowy poziom. Drugim 
libero był Jakub Zabłocki, ale 
on nie grał praktycznie w ogóle. 
Jest to jednak młody zawodnik 
i jego czas jeszcze nadejdzie. 
Na koniec pozostali środkowi. 
To pozycja, która okazała się 
w tym sezonie niezwykle silną 
bronią AZSu. Połączenie ru-
tyny z młodością dało fanta-
styczny rezultat. Największym 
objawieniem okazał się mło-
dziutki Jakub Kochanowski, 
który przebojem wdarł się do 
pierwszego składu olsztyńskiej 
drużyny. Był bardzo skuteczny 
w ataku, a do tego dołożył ka-
pitalną zagrywkę, która robiła 
wrażenie na każdym przyjmu-
jącym w PlusLidze. Bardzo 
dobry sezon ma za sobą także 

Daniel Pliński. Ten niezwykle 
doświadczony zawodnik, był 

pewnym punktem swojej dru-
żyny, a do tego dzięki swojemu 

doświadczeniu wprowadzał 
sporo spokoju do olsztyńskiej 

drużyny. Trzecim środkowym 
był Miłosz Zniszczoł. Trener 
Gardini często rotował środko-
wymi, dlatego dostał on sporo 
okazji do gry. Należy powie-
dzieć, że te szanse wykorzystał.
Jak widać większość z olsz-
tyńskich zawodników ten se-
zon może zaliczyć do udanych. 
Ogólnie zespół został bardzo 
dobrze zbalansowany i stano-
wił jeden wielki kolektyw. Wy-
nik osiągnięty przez Indykpol 
AZS Olsztyn tylko potwierdza, 
że dawno w Olsztynie nie było 
tak dobrej grupy zawodników.
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Piąte miejsce jakie Indykpol AZS Olsztyn zajął w tym 
sezonie należy uznać za spory sukces. Olsztynianie 
byli o krok od tego, żeby walczyć o medale.
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Jakub Kochanowski okazał się odkryciem tego sezonu


