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Areszt do likwidacji 

Zielony listek 
wraca na szybę

Zmiany w kodeksie 
wyborczym

W bartoszyckim Domu 
Pomocy Społecznej
panuje ciepła i rodzinna 
atmosfera
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W miniony wtorek funk-
cjonariusze interweniowali 
w jednym z mieszkań, gdzie 
miała trwać awantura. Poli-
cjanci potwierdzili ten fakt, 
a będąc na miejscu usta-
lili, że za całe zajście od-
powiedzialny jest 34-latek. 
Funkcjonariusze zatrzymali 
sprawcę, po awanturze do-
mowej. Mieszkaniec gminy 
Lelkowo, będąc pod wpły-
wem alkoholu, wszczął 
awanturę, podczas której 
używał słów wulgarnych 
i obelżywych, groził swo-
jej matce i siostrze, był agre-
sywny, bił pięściami i ko-
pał po całym ciele. Jak się 
okazało, do takich sytuacji 
dochodziło częściej. Funk-
cjonariusze, by zapewnić 
bezpieczeństwo poszkodo-
wanym odizolowali agre-
sywnego 34-latka.
Podejrzany trafił do policyj-
nej celi, a sprawą zajęli się 
kryminalni. Ze zgromadzo-
nego przez funkcjonariuszy 
materiału dowodowego wy-
nika, że zatrzymany mężczy-
zna znęcał się fizycznie i psy-
chicznie nad matką i siostrą.
Policjanci wspólnie z pro-
kuratorem wystąpili do sądu 
z wnioskiem o tymcza-
sowe aresztowanie 34-latka. 
Wczoraj zapadła decyzja – 
mężczyzna najbliższe 3 mie-
siące spędzi w więzieniu.
O wysokości kary zdecyduje 
sąd. Mężczyźnie grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności.
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Policjanci z Braniewa za-
trzymali i doprowadzili do 
Sądu Rejonowego w Bra-
niewie mężczyznę, podej-
rzanego o znęcanie się psy-
chiczne i fizyczne nad matką 
oraz siostrą. Wobec sprawcy 
zastosowano środek zapo-
biegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy.

BRANIEWO: 
TYMCZASOWY 
ARESZT ZA 
ZNĘCANIE SIĘ 
NAD RODZINĄ

- Dzisiaj obchodzimy nasze wiel-
kie święto. Jedna z naszych 
mieszkanek obchodzi setne uro-
dziny. Wkład w przygotowanie 
tego święta mieli zarówno pra-
cownicy, jak i mieszkańcy, któ-
rzy dużo wcześniej przygotowy-
wali życzenia, układali przemowy, 
żeby specjalnie tego dnia podzie-
lić się ze wszystkimi tą radością. 
Mamy również u siebie pensjona-
riuszkę, która w tym roku będzie 
obchodzić 104 urodziny i to rów-
nież jest taka rocznica, która jest 
godna świętowania, ponieważ 
wiadomo, że nie każdy dożywa, 
takiego sędziwego wieku – powie-
działa Agnieszka Gorzycka, Dy-
rektor Domu Pomocy „Senior” 
w Kamińsku.
Kondycja do pozazdroszczenia
Dyrektor Agnieszka Gorzycka jest 
pod wrażeniem tego, w jakiej kon-
dycji znajduje się Pani Maria- Dzi-
siejsza jubilatka mieszka u nas od 
półtora roku. Kondycji Pani Marii 
może pozazdrościć nie jeden młody 
człowiek. Jest bardzo żywiołową, 
sympatyczną i wesołą kobietą. 
Bawi nas czasami do łez swoimi 
żartami i powiedzeniami. Ma tutaj 
swoje koleżanki, z którymi spędza 
całe dnie, ale jej ulubionym zaję-
ciem jest oglądanie telewizji.

Andrzej Kubiak, syn jubilatki, 
ma bardzo dobre wspomnienia 
z dzieciństwa- Mama była za-
wsze bardzo opiekuńcza i praco-
wita. Nigdy na nic nie narzekała 
i zawsze była pogodna. To jej po-
zostało do dzisiaj. Muszę też pod-
kreślić, że zawsze stała murem za 
swoimi dziećmi.
W uroczystości wzięli udział 
mieszkańcy, pracownicy, rodzina 
jubilatki, ale także przedstawi-
ciele władz samorządowych. 
Wszyscy spróbowali urodzino-
wego tortu, a także gromko śpie-
wali, życząc jubilatce kolejnych 
dwustu lat. Pracownicy domu 
przygotowali dla Pani Marii 
i jej rodziny niespodziankę, w po-

staci prezentacji multimedialnej, 
w której dodane były zdjęcia z jej 
młodzieńczych lat.
Wojciech Prokocki, starosta bar-
toszycki, który był obecny na uro-
czystości zapewniał nas, że domy 
pomocy społecznej są naprawdę 
niezwykle potrzebne.- Jeżeli cho-
dzi o tzw. politykę senioralną, to 
właśnie ona jest bardzo ważna 
dla samorządu. Powiat barto-

szycki prowadzi cztery domy po-
mocy społecznej. Ten dom, w któ-
rym obecnie się znajdujemy jest 
prowadzony przez gminę Gó-
rowo Iławeckie. Oczywiście po-
trzeby są ogromne, ludność się 
starzeje i choruje, ale jak widać 
w domu pomocy społecznej jest 
zapewniona opieka i czas dla każ-
dego mieszkańca. Dzisiejsza uro-
czystość jest zarówno radosna, 

jak i nostalgiczna. Uważam, że 
dom pomocy społecznej, to nie 
jest zło koniecznie. Nieraz dzieci 
nie są już w stanie zapewnić ro-
dzicom dobrej opieki, a w takim 
domu, jak m.in. ten w Kamińsku 
ta opieka naprawdę jest dobra, 

a i sama atmosfera jest tutaj bar-
dzo przyjemna.
DPS w Kamińsku powstał trzy 
lata temu – Jest to obiekt, który 
świetnie pasował na dom pomocy 
społecznej. Po obu stronach ko-
rytarza są pokoje. Są naprawdę 
bardzo wygodne i co najważniej-
sze nie są przeludnione, ponie-
waż są to pokoje jedno, dwu, lub 
trzyosobowe. Jest to dom otwarty, 
ponieważ pełni on usługi całodo-
bowo, ale również mogą tu przy-
chodzić seniorzy z Kamińska, jak 
i z całej gminy Górowo Iławeckie 
– powiedziała Bożena Olszew-
ska-Świtaj, wójt gminy Górowo 
Iławeckie. 
W chwili obecnej w domu 
mieszka 19 pensjonariuszy. Dom 
przeznaczony jest dla osób w po-
deszłym wieku i niepełnospraw-
nych fizycznie.
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W Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku, Ma-
ria Kubiak, jedna z mieszkanek domu obchodziła setną 
rocznicę urodzin.

Pensjonariuszka Domu Pomocy 
Społecznej „Senior” w Kamińsku 
obchodziła setne urodziny

Przypomnijmy, że we 
wrześniu w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Olsztynie 
podpisano umowę na bu-
dowę wiaduktu nad linią 
kolejową 353 Poznań – 
Skandawa. Umowa została 
podpisana między Burmi-
strzem Ostródy, a firmą bu-
dowlaną BUDIMEX S.A. 
Oferta Budimexu opiewa 
na 24.892.441,07 złotych.
Oferta ta była wyższa niż 
zabezpieczone środki finansowe na tę inwe-
stycję, ponieważ miasto chciało przeznaczyć 
maksymalnie 20 milionów złotych. Z tego 
względu Rada Miasta musiała podjąć decy-
zję o zwiększeniu budżetu na 2017 rok. Osta-
tecznie  budżet zwiększono i można było 
podpisać umowę.
Teraz przyszedł już czas na rozpoczęcie bu-
dowy. 18 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miej-
skim w Ostródzie odbyło się spotkanie w spra-
wie przekazania placu budowy na inwestycję 
pn.: „Budowa wiaduktu nad linią kolejową 
Nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebu-
dową układu komunikacyjnego drogowo-ko-
lejowego”. W spotkaniu wzięli udział m.in.: 
Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, 
Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkow-
ski,  Dyrektor kontraktu Piotr Wawrzycki 
i Małgorzata Ostrowska Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Wiadukt kolejowy ma zostać oddany na po-
czątku grudnia tego roku. Budowa wiaduktu 
sprawi, że w okolicy zmieni się organizacja 
ruchu. Kierowcy muszą przygotować się 
na utrudnienia. Na skrzyżowaniu ul. Olsz-
tyńskiej i  Mickiewicza ma być wykonane 
rondo tymczasowe, a następnie po skoń-
czeniu budowy wiaduktu powstanie w tym 
miejscu stałe rondo.
Po budowie wiaduktu mają zostać wyko-
nane kolejne ronda na skrzyżowaniach ulic 
Drwęckiej z Olsztyńską i Niepodległo-
ści, Drwęckiej z Grunwaldzką oraz  1 Dy-
wizji i Kopernika. Skontaktowaliśmy się 
z Urzędem Miasta w Ostródzie i otrzymali-
śmy informację, że dokładny schemat orga-
nizacji ruchu, podczas budowy wiaduktu jest 
w trakcie przygotowywania i powinniśmy 
go poznać, w tym tygodniu.
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Zimowe wyjazdy popularne są 
przede wszystkim wśród osób 
młodych, w tym studentów. Pra-
wie 50% osób w wieku do 24 lat 
zdecydowało się spędzić ferie na 
wyjeździe w Polsce. Tylko 28% 
z nich zadeklarowało brak planów 
wyjazdowych. Sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej wśród przedsta-
wicieli starszych pokoleń. 
- Ponad połowa Polaków po 25. 
roku życia nie planuje zimowych 
wyjazdów. Wydatki na zimowy 
odpoczynek znacznie nadwyrężają budżet 
każdej rodziny, dlatego bardzo często Po-
lacy decydują się wysłać na ferie swoje 
dzieci, a sami zostają w domu – tłumaczy 
Agnieszka Salach z Grupy KRUK.
Będąc na zimowych wczasach, nie-
zależnie czy w Polsce, czy też 
za granicą,  musimy liczyć się  
z dużymi wydatkami. Co piąty ba-
dany zadeklarował, że wyda na taką 
eskapadę od 400 do 800 złotych na 
osobę. 15% Polaków przyznało, że 
na ten cel przeznaczy mniej (poniżej  
400 złotych). 
Narciarskie wyjazdy kosztują niemało, bo 
musimy wziąć pod uwagę nie tylko noclegi, 
ale też wyżywienie, karnety, przygotowa-
nie sprzętu czy wieczorne atrakcje, jak np. 

wyjście do restauracji. Doba w trzygwiazd-
kowym hotelu w Zakopanem może koszto-
wać nas nawet ponad 120 złotych za osobę, 
a dzień na nartach – ponad 80 złotych.
 – Krótki wyjazd to często prawdziwe wy-
zwanie dla naszego portfela. Mediana za-
robków, według ostatnich danych GUS, 
wynosiła lekko ponad 3,5 tysiąca złotych 
brutto. Tygodniowy pobyt kilkuosobowej ro-
dziny w górach może kosztować nawet rów-
nowartość jednej pensji – mówi Agnieszka 
Salach z Grupy KRUK.
A jak wydać mniej na urlop zimowy? 
W przyszłym roku zaplanować go jak naj-
wcześniej. Najlepiej już jesienią sprawdzać 
ceny hoteli i rezerwować noclegi, a nie-
zbędne akcesoria kupić przed sezonem.
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8 lutego ma rozpocząć się budowa wiaduktu kolejowego w Ostró-
dzie. Plac budowy został już przekazany firmie Budimex.

Prawie co drugi Polak nie wyjeżdża nigdzie w trakcie trwających wła-
śnie ferii zimowych – wynika z badania SW Research przeprowadzo-
nego na zlecenie Grupy KRUK. Tylko niespełna 10% Polaków decyduje 
się na wyjazd zagraniczny. 

Rusza budowa 
wiaduktu w Ostródzie

Ponad 40% Polaków spędza 
ferie zimowe w domu 

Obowiązkowy urodzinowy tort 

Życzenia od Bożeny Olszewskiej-Świtaj, 
wójt Gminy Górowo Iławeckie 

Starosta bartoszycki, Wojciech Prokocki  życzył jubilatce 200 lat życia

Wizualizacja wiaduktu

Ferie zimowe na nartach to wciąż ekskluzywny i drogi wypoczynek
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- Historia i tradycja tej jednostki 
jest bardzo długa. Wykorzystana 
w niej jest infrastruktura jeszcze 
przedwojenna, dołączona do niej 
jest bezpośrednio siedziba Sądu 
Rejonowego w Bartoszycach, 
która miała być przebudowana, 
dlatego zatrudnione tam osoby, 
są ogromnie zdziwione, że ma 
dojść do likwidacji tej jednostki. 
Każda likwidacja jednostki bu-
dżetowej wzbudza ogromne emo-
cje i zdecydowany sprzeciw, co 
do słuszności tej decyzji – powie-
dział Wojciech Prokocki, staro-
sta bartoszycki.
Poseł na Sejm RP Jacek Pro-
tas nie ukrywa, że jest zasko-
czony tą decyzją- Jest to dla 
mnie, jak i dla pracowników 
aresztu ogromne zaskoczenie, po-
nieważ jeszcze na początku ubie-
głego roku minister Patryk Jaki, 
przesłał oficjalnie zapewnienie, 
że żadne działania zmierzające 
do likwidacji lub ograniczenia 
funkcjonowania tej instytucji nie 
są prowadzone. Minął rok i nagle 
likwiduje się tą instytucję, co dla 
Bartoszyc i całego regionu jest 
złą informacją.
Poseł twierdzi, że tak naprawdę 
nie podano przyczyn likwidacji 
aresztu, a mówienie o oszczędno-
ściach jest tylko wymówką- Za-
wsze można pod zasłoną oszczęd-
ności uzasadniać tego typu 
decyzję. Jednak ci osadzeni, mu-
szę być nadal gdzieś przetrzymy-
wani, ludzie którzy zajmują się 
nimi też muszą gdzieś pracować, 
także to są tylko pozorne oszczęd-
ności. Od marca policjanci z Bar-
toszyc będą się zajmowali tylko 
konwojowaniem osadzonych czy 
podejrzanych, ponieważ trzeba 
będzie ich przywieźć na prze-
słuchanie, a następnie odwieźć. 

Jak widać nie ma tutaj żadnych 
oszczędności i jakby przeliczyć te 
wszystkie środki, to może się oka-
zać, że to będzie jeszcze bardziej 
kosztowane przedsięwzięcie.
31 marca nie będzie już formal-
nie Aresztu Śledczego w Barto-
szycach. W samym areszcie pra-
cuje 77 osób, jednak wszyscy 
pracownicy otrzymali potwier-

dzenie, że znajdą się dla nich 
etaty w innych placówkach pe-
nitencjarnych na terenie regionu. 
- Otrzymałem informacje od pra-
cowników, że dostali ustną pro-
pozycję pracy w Zakładzie Kar-
nym w Kamińsku i Dublinach 
lub w innych zakładach karnych 
w Polsce – dodał Wojciech Pro-
kocki, starosta bartoszycki.
Starosta ma nadzieję, że rząd za 
likwidację aresztu, ofiaruje coś 
Bartoszycom w zamian - Jeste-
śmy ciekawi, czy rząd ma coś 
do zaoferowania Bartoszycom 
i całemu powiatowi, w miej-

sce aresztu. Wszyscy na to cze-
kamy, ale niewątpliwe woleliby-
śmy, żeby ten areszt tutaj został 
i tworzył dalej kompleks razem 
ze zmodernizowanym sądem re-
jonowym i całą infrastrukturą, 
która jest potrzebna do zapew-
nienia bezpieczeństwa.
Likwidacja aresztu w Bartoszy-
cach jest kolejnym ciosem, dla 

powiatu bartoszyckiego, po znie-
sieniu małego ruchu granicz-
nego. Poseł Jacek Protas stwier-
dził, że rząd za mało zajmuje się 
terenami przygranicznymi – Ja 
uważam, ze powiaty przygra-
niczne powinny być traktowane 
w sposób szczególny, bowiem ta 
peryferyjność i granica z Rosją 
jest olbrzymim ograniczeniem. 
Unia europejska dla tych tere-
nów przygotowuje szczególne 
mechanizmy. Jednym z nich był 
mały ruch graniczny, drugim 
program Polska-Rosja, który na 
szczęście w ostatniej chwili został 

zaakceptowany. Zniesienie ma-
łego ruchu granicznego, likwi-
dacja Aresztu Śledczego w Bar-
toszycach, a także reorganizacja 
Zakładu Karnego w Braniewie 
pokazuje, że nasz region wcale 
nie jest traktowany wyjątkowo, 
tylko często się o nim zapomina.

Centralny Zarząd Służby
Więziennej powołuje 
się na reformę 
 - Likwidacja Aresztu Śledczego 
w Bartoszycach związana jest 
z jednym z zapowiadanych przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
elementów reformy więziennic-
twa tj. planami budowy i mo-
dernizacji zakładów karnych. 
Do końca marca przekształce-
niu lub likwidacji ulegnie 23 ma-
łych i wyeksploatowanych jedno-
stek penitencjarnych, co pozwoli 
na racjonalizację wydatków po-
noszonych na ich utrzymanie. 
Nie wpłynie to na utratę pracy 
przez funkcjonariuszy i pra-
cowników Służby Więziennej. 
Nie zabraknie również miejsc 
dla osadzonych. Funkcjona-
riusze zostaną przeniesieni do 
pełnienia służby w innych jed-
nostkach penitencjarnych. Osa-
dzeni, zgodnie z ich sytuacją 
prawną, rodzinną i klasyfikacją 
zostaną przetransportowani do 
właściwych zakładów karnych. 
Zmiany te przyniosą nie tylko 
korzyści ekonomiczne, ale rów-
nież poprawę warunków peł-
nienia służby przez funkcjona-
riuszy. Zaoszczędzone fundusze 
przeznaczone zostaną także na 
wzrost wynagrodzeń. Reforma 
w tym zakresie przyczyni się rów-
nież do poprawy warunków by-
towych osadzonych. Z oszczęd-
ności, wynikających z likwidacji 
i przekształcenia jednostek peni-

tencjarnych powstaną 3 nowo-
czesne więzienia oraz kilka du-
żych, nowoczesnych pawilonów 
mieszkalnych dla osadzonych 
oraz hal produkcyjnych, dają-
cych możliwość nauki zawodu 
i wykonywania pracy - powie-
działa mjr Elżbieta Krakow-
ska, Rzecznik Prasowy Dy-
rektora Generalnego Służby 
Więziennej.

Starostwo nowym 
gospodarzem budynków 
i gruntów
- Nieruchomości (grunty wraz 
z budynkami) znoszonych jedno-
stek zostaną zagospodarowane 
tj. trwały zarząd sprawowany 
przez likwidowaną jednostkę 
ulegnie wygaśnięciu, a nieru-
chomość pozostanie w zasobach 
nieruchomości Skarbu Państwa, 
którymi co do zasady gospoda-
rują starostowie, wykonujący 
zadania z zakresu administra-
cji rządowej. Mienie ruchome 
i wyposażenie aresztu zagospo-
darowane zostaną przez inne 
jednostki organizacyjne Służby 
Więziennej – dodaje mjr Elż-
bieta Krakowska.
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Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro zdecydował, że zlikwidowane zostaną 
trzy areszty śledcze z województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród tego grona 
znalazł się także Areszt Śledczy w Bartoszycach, który 31 marca przestanie istnieć.

Areszt Śledczy w Bartoszycach 
został zlikwidowany 

Najważniejsza zmiana dotyczy 
tego, że przez 24 miesiące od 
daty wydania uprawnień, mło-
dych kierowców będzie obo-
wiązywał okres próbny. Przez 
pierwsze osiem miesięcy od 
wydania prawa jazdy, młody 
kierowca będzie musiał prze-
strzegać innych prędkości 
maksymalnych, niż kierowcy 
z większym stażem. Młodzi kie-
rowcy nie będą mogli jeździć 
z wyższą prędkością niż 50 km/h 
w terenie zabudowanym oraz 
80 km/h poza terenem zabudo-
wanym. Z kolei na autostradach 
i drogach ekspresowych będzie 
ich obowiązywał limit prędkości 
100 km/h.

W całym okresie próbnym 
(przez 24 miesiące) kierowcy 
będą mogli popełnić co najwy-
żej dwa wykroczenia. Jednak, 
jeżeli te dwa wykroczenia po-
pełnią, to starosta będzie mógł 
wydać decyzję o wydłużeniu 
okresu próbnego o kolejne dwa 
lata. A co jeśli zdarzy się wię-
cej wykroczeń? Tutaj nie będzie 
już odwrotu, tylko takiemu „kie-
rowcy na próbę” zostaną cof-
nięte uprawnienia do kierowania 
autem. 
- Będzie miało to wpływ na świa-
domość młodego kierowcy. To, 
że ja już nie tylko jestem rozli-
czany z naliczania mi punktów 
karnych za wykroczenia, ale je-

stem rozliczany z samych wykro-
czeń, sprawi, że zastanowię się 
bardziej przed łamaniem prze-
pisów – powiedział Marcin Ki-
wit, egzaminator nadzorujący 
WORD Olsztyn.

Ważne zmiany
Od momentu wydania prawa 
jazdy, przez osiem miesięcy 
kierowca będzie musiał jeździć 
z naklejonym na szybę zielo-

nym liściem. Nalepka będzie 
musiała się znajdować zarówno 
na przedniej, jak i tylnej szybie. 
Podczas okresu próbnego mło-
dzi kierowcy przejdą również 
obowiązkowe szkolenia. Mię-
dzy 4 a 8 miesiącem od daty 
uzyskania uprawnień, każdy 
kierowca będzie musiał przejść 
dwugodzinny kurs teoretyczny 
(m.in. z zakresu problema-
tyki wypadków drogowych) 
w WORD. Oprócz tego, w tym 
samym okresie, kierowcy będą 
musieli przejść szkolenie prak-
tyczne w Ośrodku Doskonale-
nia Techniki Jazdy.
- Są to zmiany, które zapowiadane 
były od bardzo długiego czasu ich 
istotą jest poprawa poziomu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 
poprzez uświadomienie młodemu 
i niedoświadczonemu kierowcy 
pewnych zagrożeń, które mogą 
być związane z jazdą w różnych 
warunkach drogowych. To uświa-
domienie będzie następowało 

dwutorowo. Pierwszy etap zwią-
zany jest ze szkoleniem teoretycz-
nym, które będzie dotyczyło bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
natomiast podczas drugiego 
etapu kierowca będzie musiał wy-
jechać na płytę poślizgową. Cho-
dzi głównie o pokazanie młodemu 
kierowcy, jakie skutki może nieść 
ze sobą niedostosowanie prędko-
ści do warunków jazdy – powie-
dział Marcin Kiwit, egzami-
nator nadzorujący w WORD 
Olsztyn.
Zmiany te dobrze wpłyną na mło-
dych kierowców- Ponad wszelką 
wątpliwość wiem, że każde do-
świadczenie życiowe i poczucie na 
własnej skórze wydłużenia drogi 
hamowania, na nawierzchni in-
nej niż sucha, przemawia do wy-
obraźni. Te wszystkie zmiany na 
pewno nie wpłyną negatywnie na 
młodych kierowców, a mogą im 
naprawdę pomóc – podsumował 
Marcin Kiwit.
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W 2018 roku dojdzie do zmian, które będą obowiązywały 
młodych kierowców. Osoby, które odbiorą dokument 
prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte zmianą 
przepisów. Sprawdziliśmy co dokładnie się zmieni.

Zielony listek wraca na szybę

Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki

Jacek Protas, poseł na Sejm RP

Zielony listek  na szybie będzie przykrym wyróżnieniem



4 www.facebook.com/wgwarminska31.01-13.02.2018 r. numer 117 www.gwarminska.pl
NA CZASIE

Nowelizacja sprawia, że zmie-
niają się zapisy czterech ustaw: 
kodeksu wyborczego oraz ustaw 
o samorządzie gminnym, powia-
towym, wojewódzkim i o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy.
Nowela kodeksu wyborczego 
wprowadza dwukadencyjność 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast, która ma być li-
czona od wyborów samorządo-
wych w 2018 roku. W noweli 
zapisano, że przepis ten „nie do-
tyczy wybrania na wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta przed 
dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy”.
Warto również wspomnieć, że 
wydłużona została kadencja or-
ganów samorządu terytorial-
nego. Po nowelizacji, kadencja 
rad gmin i powiatów oraz sejmi-
ków wojewódzkich wynosić bę-
dzie pięć lat.
Zmiany w kodeksie wyborczym 
dotkną także JOW-ów. Będą obo-
wiązywać tylko w gminach do 20 
tys. mieszkańców. Do tej pory or-
dynacja większościowa dotyczyła 

wszystkich gmin z wyjątkiem 
miast na prawach powiatu.
Nowelizacja wprowadza 
także inicjatywę uchwa-
łodawczą w samorządach. 
W gminie do 5 tys. miesz-
kańców z obywatelską ini-
cjatywą uchwałodawczą 
może wystąpić co najmniej 
100 osób, w gminie do 
20 tys. - co najmniej 200, 
w gminie powyżej 20 tys. 
– co najmniej 300. W przy-
padku powiatu do 100 tys. 
mieszkańców inicjatywę 
ma co najmniej 300 osób, 
powyżej 100 tys. - 500. 
W województwie inicja-
tywę ma grupa co najmniej 
1 tys. mieszkańców.
Zmiany w ordynacji wy-
borczej sprawiają, że Pań-
stwa Komisja Wyborcza 
będzie miała bardzo mało 
czasu, żeby odpowied-
nio przygotować wybory. 
Skontaktowaliśmy się z de-
legaturą KBW w Olsztynie 
i otrzymaliśmy odpowiedź, 

że jeszcze dokładne informacje 
o wszystkich zmianach do dele-

gatury nie dotarły, aczkolwiek 
pewne jest to, że trzeba będzie 
przeprowadzić ponowne testy 
sytemu wyborczego, oparte na 
zmienionym kodeksie wybor-
czym. 

Opinie wyborców 
o zmianach w kodeksie 
wyborczym

-Nie bardzo orientuje się w spra-
wach związanych z kodeksem 

wyborczym. Słyszałem, że 
już w tych wyborach nie bę-
dzie trzeba stawiać krzy-
żyka w kratce, tylko będzie 
można wstawić tam do-
wolny symbol. Jeżeli na-
tomiast chodzi o zmiany 
związane z kadencyjnością 
to uważam, że jeżeli ktoś 
naprawdę dobrze rządzi 
i przykłada się do swojej 
pracy, to spokojnie mógłby 
pracować dłużej niż tylko 
dwie kadencje- powiedział 
Bartłomiej, mieszkaniec 
Olsztyna.
-Ja chodzę na każde wy-
bory, ponieważ uważam, 
że jest to nasz patriotyczny 
obowiązek, ale tak na-
prawdę nie wiem, jakie 
punkty w kodeksie są zmie-
nione. Po prostu idę, gło-
suję, a później sprawdzam 
wyniki, a resztą się nie 
przejmuję – powiedziała 
Pani Krystyna.

-Moim zdaniem te zmiany mają 
sprawić, że PiS będzie rządzić jesz-
cze przez najbliższe lata. Po tych 
ostatnich aferach, gdzieś tam po-
czuli, że ta władza może im uciec 
i starają się zrobić wszystko, żeby 
się przy niej utrzymać. Wybory Sa-
morządowe są doskonałą okazją, 
żeby po raz kolejny w pewny sposób 
„oszukać” Polaków. Ja mam jed-
nak tylko nadzieję, że chociaż, jeżeli 
chodzi o liczenie głosów, to wszystko 
przebiegnie uczciwie- dodała 
Agnieszka, studentka na UWM.
-Wiem, że jedną z głównych zmian 
będzie dwukadencyjność i to akurat 
mnie bardzo cieszy. Uważam, że je-
żeli jakaś osoba zbyt długo jest przy 
władzy, to później coraz mniej za-
czyna jej zależeć na mieszkańcach 
i otoczeniu, tylko jej jedynym celem 
jest utrzymanie się na stanowisku. 
Teraz gdy ten określony czas będzie 
krótszy, to przedstawiciele władzy 
z większym zaangażowaniem, będą 
pracować, ponieważ będą wiedzieć, 
że ten ich czas na stanowisku jest 
ograniczony. Natomiast jeżeli chodzi 
o resztę zmian, to jakoś nieszczegól-
nie mnie one interesują – podsu-
mował Mateusz, mieszkaniec 
Olsztyna.

Źródło: PAP/własne

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji kodeksu wybor-
czego. Zmiany dotyczą m.in. dwukadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta mia-
sta, a także JOW-ów.

Zmiany w kodeksie wyborczym

REKLAMA

- Dwie największe partie opozy-
cyjne w parlamencie przedstawiły 
swoje stanowisko, że będziemy 

wspólnie iść do wyborów samo-
rządowych, przede wszystkim 
w sejmikach wojewódzkich. Cho-

dzi oczywiście o Platformę Oby-
watelską i Nowoczesną. Wybory 
samorządowe, które nas czekają 
są bardzo ważne. Wiemy o tym 
doskonale, że to właśnie tutaj, 
w województwie są duże pienią-
dze i to właśnie tu, jest prawdziwa 
władza, dlatego PiS chce zrobić 
wszystko, żeby samorządy przejąć 
– powiedziała Anna Wasilewska, 
poseł z Klubu Parlamentarnego 
Platformy Obywatelskiej.
PO i Nowoczesna nie zamykają, 
przed nikim drzwi, a wręcz za-
chęcają inne ugrupowania, żeby 
do nich dołączyły- My jako opo-
zycja chcemy iść szerokim fron-
tem i pomóc tym osobom, które są 
w tej chwili w samorządach i chcą 
kontynuować rozpoczętą pracę. 
Zapraszamy również do siebie 
stowarzyszenia i inne ugrupowa-
nia, które będą akceptowały nasze 
porozumienie koalicyjne. Oczywi-
ście jesteśmy otwarci na tych sa-
morządowców, którzy do tej pory 
startowali z własnych komitetów 
wyborczych – dodała poseł Anna 
Wasilewska.
W tej chwili opracowywana jest 
umowa koalicyjna i dopiero, gdy 
ona już powstanie, będzie można 
powiedzieć, czy PO i Nowocze-
sna będą wystawiać wspólnych 
kandydatów, tylko na poziomie 
samorządu wojewódzkiego, czy 
również w powiatach i gminach. 
Przedstawiciele Platformy Oby-
watelskiej, podkreślają, że bar-

dzo chcieliby, żeby np. w wybo-
rach w Olsztynie, wystartował 
wspólny kandydat PO i Nowocze-

snej. Warto zaznaczyć, że został 
powołany specjalny zespół ds. ko-
alicji, który będzie się zajmował 
m.in. tworzeniem tej koalicyjnej 
umowy. Członkiem zespołu zo-

stał poseł Jacek Protas, przewod-
niczący PO w województwie war-
mińsko-mazurskim.

Pomimo różnic, w progra-
mach obu partii, chcą one stwo-
rzyć wspólny program, oparty na 
współpracy- My jako Platforma 
Obywatelska i Nowoczesna, róż-

nimy się w programie, jednak 
mamy również wiele wspólnych 
spraw do załatwienia, dlatego 
w tym porozumieniu chcemy poka-
zać, właśnie to co nas łączy – do-
daje Anna Wasilewska.
Podobne zdanie ma Grzegorz 
Schetyna lider PO- Jesteśmy prze-
konani, że to realizuje oczekiwania 
naszych wyborców. Będziemy bu-

dować wspólny program. Chcemy 
pokazać, że współpraca partii 
opozycyjnych ma sens, a najważ-
niejszy jest pierwszy wspólny krok.

raf

Mówiło się o tym od dawna, ale teraz zostało, to oficjalnie potwierdzone. Platforma 
Obywatelska i Nowoczesna łączą siły i razem wystartują w wyborach samorządowych.

Platforma Obywatelska i Nowoczesna 
idą razem do wyborów samorządowych

Przezroczysta urna będzie symbolem zmian

Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP
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KRÓTKO

- Ona tutaj była niecałe dwa tygo-
dnie. Jest to krótki czas, ponieważ 
niektóre ptaki przebywają u nas 
nawet latami. Miała nieduży uraz 
lewej nogi, związany z tym, że 
była zaplątana we wnyki, które 
były zaciśnięte na jej obrączce 
ornitologicznej. Udało się ten 
uraz bezproblemowo wyleczyć. 
Było też podejrzenie zatrucia, 
w związku z tym takie leczenie też 
zostało wdrożone – powiedziała 
dr Ewa Rumińska z Fundacji 
Albatros, założycielka Ośrodka 
Rehabilitacji Ptaków Dzikich 
w Bukwałdzie.
Zaraz po znalezieniu, Bielikiem 
zajął się Jerzy Zdunek, czło-
nek Ptasiej Straży- Ptak został 
znaleziony w miejscowości Stare 
Włóki. W tych okolicach są lasy 
i właśnie tam leżała samica Bie-
lika. Sprawdziłem, jak wygląda 
stan znalezionego ptaka. Zoba-

czyłem, że jest on strasznie wy-
czerpany i przygotowałem go do 
transportu, tutaj do Bukwałdu.
Przed wypuszczeniem ptaka , 
Komitet Obrony Orłów ubrał 
ją w nadajnik GPS, który działa 
przez 4 do 5 lat. Dzięki temu bę-
dzie możliwość szczegółowego 
monitorowania, co się z nim 
dzieje. Dodatkowo ptak dostał 
również nową obrączkę, ponie-
waż starą trzeba było zdjąć, gdy 
trafił do ośrodka. Bielica została 
zważona i okazało się, że po po-
bycie w ośrodku waży 6 kilogra-
mów. 

Ośrodek w Bukwałdzie
pomógł już wielu
rannym ptakom
-Jako lekarz weterynarii i póź-
niej pracownik uczelni, systema-
tycznie przyjmowałam, różne 
dzikie ptaki, które potrzebowały 
pomocy. W trakcie tej pracy stop-
niowo coraz więcej dowiady-
wałam się jak funkcjonuje cały 
ten system u nas i niestety mu-
szę stwierdzić, że żadnego sys-
temu nie ma. Ośrodki rehabilita-
cji zwierząt owszem od dawna już 
działają, ale jest to taki twór za-

wieszony w próżni. Zauważyłam 
więc, że jest potrzeba, żeby taki 
ośrodek powstał. Następnie po-
wstała fundacja, która najpierw 
nazywała się Pierwiosnek, a na-
stępnie zmieniliśmy jej nazwę na 
Albatros – powiedziała dr Ewa 
Rumińska.
Fundacja „Albatros” działa nie-
przerwanie od 2006 roku i przez 
ten czas zainicjowała i zrealizo-
wała wiele projektów związanych 
z ochroną przyrody. Siedziba fun-
dacji znajduje się w Bukwałdzie. 
To tutaj, do Ośrodka Rehabilita-
cji Ptaków Dzikich trafiają ranne 
i chore ptaki, które są leczone. 
Te, które ze względu na swój stan 
zdrowia, nie mogą wrócić na wol-
ność, zostają mieszkańcami Pta-
siej Akademii, w której odby-
wają się zajęcia edukacyjne. 
-W tej chwili przyjmujemy około 
600 pacjentów rocznie, więc 

można powiedzieć, że jesteśmy 
największym szpitalem dla dzi-
kich ptaków w województwie 
warmińsko-mazurskim – dodaje 
Ewa Rumińska. 
W samym ośrodku przebywa 
bardzo dużo bocianów - Warmia 
i Mazury stoją bocianami, wiec 
bocian jest częstym gościem na-
szego ośrodka. Łącznie przynaj-
mniej kilkadziesiąt bocianów 

rocznie do nas trafia. W tej chwili 
mamy około stu ptaków na reha-
bilitacji. Część stanowią właśnie 
bociany, które po leczeniu jesien-
nym nie były jeszcze gotowe do 
migracji i zimują u nas do wio-
sny. Mamy również w ośrodku 
część edukacyjną, w której miesz-
kają zwierzęta, których się nie da 

do końca wyleczyć – stwierdziła 
założycielka ośrodka.

Ptasia Straż- inicjatywa 
obywatelska
Ptasia Straż to projekt na terenie 
powiatu olsztyńskiego, który ma 
na celu sprawne zorganizowanie 
pierwszej pomocy dla poszkodo-
wanych dzikich ptaków. Stwo-
rzona została grupa wolontariu-
szy, którzy po specjalistycznym 
przeszkoleniu i wyposażeniu 
w niezbędny sprzęt biorą udział 
w interwencjach związanych 
z pomocą rannym, chorym pta-

kom w swojej okolicy. 
- Jest to służba obywatelska, która 
powstała z inicjatywy Fundacji 
„Albatros” i bazuje na potencjale 

ludzkim. Idea Ptasiej Straży po-
wstała, bo Fundacja „Albatros” 
ratując ptaki ma bardzo małe 
możliwości logistyczne, a z tym 
wiążą się trudności dotarcia do 
chorych ptaków w terenie. Projekt 
jest oparty na wolontariuszach. 
Obecnie działamy w powiecie 
olsztyńskim. W każdej gminie sta-
ramy się pozyskać co najmniej po 
dwóch wolontariuszy. Pierwotnie 
zakładaliśmy, że będzie 31 wolon-
tariuszy w powiecie olsztyńskim, 
a mamy ich w tej chwili już 45 - 
powiedział Adam Rauba, koor-
dynator Ptasiej Straży.
Do straży mogą należeć osoby, 
które interesują się ornitologią- 
Bazujemy na ludziach, którzy 
mieli gdzieś styczność z ptakami. 
Zainteresowali się ornitologią, 
a nie wiedzieli, gdzie dać upust 
swoim zainteresowaniom. Jeżeli 
chodzi o zadanie, jakie stawiamy 
przed naszymi wolontariuszami, 
to przede wszystkim są to inter-
wencje w terenie, tutaj w powie-
cie olsztyńskim. Mamy ustawione 
dyspozycyjności i każda osoba, 
która w danym dniu zgłosiła 
swoją dyspozycyjność musi być 
gotowa do interwencji – dodaje 
Adam Rauba.
Warto również dodać, że Pta-
sia Straż, działa już nie tylko 
jako wolontariat, ale współpra-
cuje z samorządami, Ochotniczą 
Strażą Pożarną, a także z organi-
zacjami pozarządowymi. Ptasia 
Straż odnotowuje około 1000 
interwencji rocznie, chociaż tak 
naprawdę dokładnej liczby nie 

można określić, ponieważ nie 
wszystkie interwencje są reje-
strowane.
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Z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie wypuszczono na wolność sa-
micę Bielika. Do ośrodka trafiła, po tym jak uratowano ją z wnyków o konstrukcji 
sznurkodrutowej.

Samica Bielika odzyskała wolność
Olsztyn: Seanse w olsztyń-
skim Planetarium w dniu 1 
lutego będą odbywały się 
w godz. 11:00-17:00. Bi-
lety od 15 PLN.

Olsztyn: Zwiedzanie Pra-
cowni Astronomicznych 
Obserwatorium Astrono-
micznego w Olsztynie od-
będzie się w dniu 1 lutego 
o godz. 09:00. Bilety od 9 
PLN.

Olsztyn: Warsztaty japoń-
skie nt. Sposobu obcho-
dzenia świąt w Japonii od-
będą się 1 lutego o godz. 
16:00 w Pozytywce.

Olsztyn: 3 lutego o godz. 
19:30 w Klubie Nowy An-
dergrant odbędzie się wie-
czór taneczny BOMBA 
Latina, Carnaval! Bilety od 
20 PLN.

Olsztyn: Koncert zespołu 
PECTUS – XX Wenta Do-
broczynna Akcji Katolic-
kiej odbędzie się 4 lutego 
o godz. 15:00 w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej 
im. Feliksa Nowowiej-
skiego. Bilety od 40 PLN.

Olsztyn: 8 lutego o godz. 
20:00 w Klubie Nowy 
Andergrant odbędzie się 
Stand-Up Andergrant / Jur-
kiewicz & Fiedorczuk & 
Kopiec & Popek. Bilety od 
25 PLN.

Bartoszyce: Potańcówka 
dla dorosłych w Barto-
szyckim Domu Kultury 
będzie miała miejsce 1 lu-
tego o godz. 18:00. Wstęp 
wolny.

Bartoszyce: 2 lutego 2018r. 
o godz. 17:00 w Bartoszyc-
kim Domu Kultury od-
będzie się Karnawałowa 
Dyskoteka dla Dzieci. 
Wstęp wolny.

Dobre Miasto: Karnawał 
z Concordią odbędzie się 
11 lutego o godz. 17:00 
w Centrum Kulturalno Bi-
bliotecznym. Bezpłatne 
zaproszenia do odebrania 
w sekretariacie CKB.

Lidzbark Warmiński: 7 
lutego o godz. 20:00 
w Caffe Pasja odbędzie 
się kolejny wieczór kome-
diowy Get up Stand-up. 
Bilety od 30 PLN.

Ostróda: Koncert Je-
rzego Połomskiego odbę-
dzie się 4 lutego o godz. 
17:00 w Centrum Kultury 
w Ostródzie. Bilety od 35 
PLN.

Wyb. (K)

Dr Ewa Rumińska z wolontariuszami 
z Ptasiej Straży

Zakładanie nadajnika GPS to krawiecka praca

Solidne obrączki wymagają dokładnego założenia 

Chwila przed odlotem na wolność
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Pomoc społeczna, wspieranie 
osób niepełnosprawnych, promo-
cja i ochrona zdrowia należą do 
kompetencji samorządów powia-
towych. Powiat bartoszycki pro-
wadzi cztery domy pomocy spo-
łecznej: w Bisztynku, Kamińsku, 
Szczurkowie i Bartoszycach. Po-
trzeby są tak duże, że zazwyczaj 
brakuje w nich wolnych miejsc. 
Najczęściej tworzy się długa ko-
lejka osób oczekujących. 
Dom Pomocy Społecznej w Bar-
toszycach jest przeznaczony do 
obsługi 70-ciu osób w podeszłym 
wieku, przewlekle i somatycznie 
chorych. Mieszkańcy Domu re-
krutują się nie tylko z powiatu 
bartoszyckiego. Obecnie przeby-
wają tu także osoby z Lidzbarka, 
Nidzicy, Działdowa, Pieniężna, 
Reszla i Małdyt.- Nie ma ograni-
czenia terytorium. Jeśli znajdzie 
się chętna osoba, spełniająca 
niezbędne wymogi, a dysponu-
jemy wolnym miejscem, nie ma 
problemu z przyjęciem jej do na-
szej placówki. W tej chwili jest 
jedno wolne miejsce, ale prowa-
dzone są już procedury przyjęcia 
kolejnego mieszkańca- wyjaśnia 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Bartoszycach, Maria 
Kobuszewska. 

Wyposażenie zgodne 
ze standardami
W domu znajdują się pokoje 
jedno, dwu i trzyosobowe, a dla 
osób leżących także czterooso-
bowe. Pokoje spełniają, zgodnie 
ze standaryzacją, wymogi metra-
żowe, według których na jedną 
osobę w pokoju wieloosobowym 

przypada minimum 6 m², a pokój 
jednoosobowy musi mieć mini-
mum 9 m². Każdy mieszkaniec 
ma swoje łóżko, szafkę przy-
łóżkową, stolik przyłóżkowy, 
szafę i stół z krzesłami. Jeżeli 
ktoś chciałby wstawić do pokoju 
swoje prywatne meble, a jest 

wolne miejsce, nie ma z tym 
problemu. Przy łóżkach znaj-
dują się urządzenia przywoław-
cze do wezwania pielęgniarek. 
W każdym pokoju stoi telewi-
zor- najczęściej jest to osobisty 
sprzęt mieszkańców. Dom ko-
rzysta z usług telewizji kablowej 
, podłączony jest także Internet. 
-W naszym domu mieszka tro-
chę młodsza, niepełnosprawna 
osoba. Internet to dla niej świa-
tełko na świat – mówi dyrektor 
Maria Kobuszewska. Łazienki, 
toalety i prysznice znajdują się 
na poszczególnych piętrach i są 
wspólne. Dwa pokoje są komfor-
towo wyposażone we własne ła-
zienki. Jeden z nich to pokój jed-
noosobowy, drugi- trzyosobowy. 
Dom prowadzi własną kuchnię, 
którą obsługują wykwalifiko-
wane kucharki. Osoby sprawne 
spożywają posiłek na stołówce, 
pozostałe mogą jeść w swoim 
pokoju, a niektóre muszą być 
karmione. Na stołówce i na ko-
rytarzu na 3 piętrze znajdują się 
ogólnodostępne lodówki. Można 
tam przechowywać żywność, 
przyniesioną przez rodzinę lub 
zakupioną z własnych środków. 
Są też osoby, które mają własne 
lodówki w swoich pokojach.

Specjalistyczna opieka
całodobowa
W Domu Pomocy Społecznej 
zatrudnionych jest 47 osób. Wy-
daje się, że to dużo, ale miesz-
kańcy muszą mieć zapewnioną 
całodobową obsługę, a pracow-
nik może być zatrudniony tylko 
na 8 godzin. Pielęgniarki peł-

nią dyżur całodobowy. Całodo-
bową opiekę pielęgniarską za-
pewnia Niepubliczny Zakład 
Medycyny Paliatywnej w Bar-
toszycach, z którym DPS ma 
podpisaną umowę. Pielęgniarki 
muszą być osobami doświad-
czonymi, z odpowiednim stażem 

i predyspozycjami do wykony-
wania tak trudnej pracy. W domu 
zatrudniony jest także psycho-
log i fizjoterapeuta. Rehabilita-
cja jest prowadzona na miejscu 
w specjalnej sali, ale prowadzi 
się także rehabilitację przyłóż-

kową. W DPS pracują też: te-
rapeuta, instruktor terapii zaję-
ciowej, konserwator, kierowca, 
referent administracyjny, dwóch 
pracowników socjalnych, 5 po-
kojowych, 18 opiekunów. Dom 
korzysta z usług radcy praw-
nego. Mieszkańcy mają swojego 

kapelana, który w każdą sobotę 
odprawia Mszę Św.. -Popro-
siłam go również o prowadze-
nie zajęć dotyczących abstynen-
cji alkoholowej. Nie ukrywam, 
że niektórzy nasi mieszkańcy 
mają problem z nałogami- przy-
znaje dyrektor Kobuszewska. 
Poza osobami zatrudnionymi 
mamy możliwość korzystania 
z pracy wolontariuszy. Małżeń-
stwo z Bartoszyc w ramach wo-

lontariatu prowadzi u nas zaję-
cia muzyczne, ale pomaga też 
młodzież z Liceum Ogólnokształ-
cącego, które mieści się naprze-

ciwko naszego domu. Na pewno 
byłby potrzebny geriatra, ale to 
na razie luksus. Każdy z naszych 
mieszkańców ma swojego leka-
rza rodzinnego. Osoby starsze, 
przebywające w naszym domu 
potrzebują dużo wsparcia me-
dycznego. Jeżeli jest taka po-
trzeba, zawozimy je do lekarza. 
Jeżeli nie jest to możliwe, lekarz 
przyjeżdża na wizytę domową. 
Indywidualizacji wymaga też ży-

wienie. Poza dietą ogólną stosuje 
się dietę lekkostrawną, trochę ła-
godniej przyprawianą. Niektó-
rzy mieszkańcy są w takim stanie 

zdrowia, że nie mogą już spoży-
wać produktów w stanie stałym- 
ich posiłki muszą być zmikso-
wane. Oprócz tego pojawia się 
dieta cukrzycowa, wątrobowa, 
wegetariańska i inna zgodna 
z zaleceniami lekarskimi. Nad-
zór nad stosowaniem odpowied-
nich diet sprawuje pielęgniarka. 

Przyjacielskie 
nastawienie 
najważniejsze
Prowadzenie placówki, jaką jest 
DPS wymaga codziennego po-
konywania różnych wyzwań. 
Bardzo trudne jest dobranie 
współmieszkańców w pokojach. 
Są to osoby starsze, o ukształto-
wanym charakterze. Mają swoje 
doświadczenia, nawyki. Zdarza 
się też, że początkowo współ-
lokatorzy zgadzają się ze sobą, 
a po miesiącu są dla siebie naj-
większymi wrogami. -Miesz-
kańcy oczywiście mają wpływ na 
to, z kim będą mieszkać. W żaden 
sposób im tego nie narzucamy. 
Jeżeli jest to osoba, z którą jest 
kontakt i potrafi wyrazić swoje 
zdanie, bierzemy je pod uwagę. 
Gdy przychodzi nowy mieszka-
niec, staramy się go umieścić 
tam, gdzie będzie mu najlepiej 
i najbezpieczniej ze względu na 
stan zdrowia- zapewnia dyrek-
tor Kobuszewska. 

Domowa atmosfera 
Ważne jest, żeby mieszkańcy 
DPS-u czuli się tu jak we wła-
snym domu. Dlatego ich pobyt 
nie polega jedynie na zapewnia-
niu codziennych potrzeb zdro-
wotnych pensjonariuszy.- Wyma-
gam od moich pracowników nie 
tylko wykonywania niezbędnych 
czynności przy osobach star-
szych, ale również nawiązywa-
nia kontaktów emocjonalnych, 
podejmowania rozmów. Ludzie 
starsi chętnie wspominają i opo-
wiadają o swoich przeżyciach. 
Ważne jest , żeby ktoś przy nich 
posiedział, wysłuchał, przytulił 
się, objął, podał rękę. 

Dokończenie na stronie 7

Nasze społeczeństwo starzeje się. Rośnie liczba osób w podeszłym wieku, co jest mię-
dzy innymi wynikiem postępu medycyny. Niestety, wydłużeniu życia nie zawsze towa-
rzyszy sprawność fizyczna i umysłowa. Coraz więcej osób starszych wymaga całodo-
bowej opieki. W tej sytuacji wzrastać będzie liczba różnego rodzaju domów opieki. 

W bartoszyckim Domu Pomocy Społecznej
panuje ciepła i rodzinna atmosfera

Maria Kobuszewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach 

Świetlica to przyjemne miejsce spotkań udekorowane własnymi pracami pensjonariuszy

Wspólna stołówka tez zbliża mieszkańców
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Są to prozaiczne czynności, ale 
bardzo ważne w naszej pracy – 
uważa Maria Kobuszewska. 
Życie tych ludzi w społeczności 
często pomaga im w zwalczeniu 
depresji i smutku. Tworzą swo-
istą rodzinę. Codzienna rutyna 
to wstawanie, higiena, śniada-
nie, ubieranie. Potem zaczynają 
się różne zajęcia. Terapia zaję-
ciowa to nie tylko zajęcia ma-
nualne, lecz także muzykotera-
pia, arteterapia, biblioterapia, 
filmoterapia, trening kulinarny. 
Mieszkańcy odbywają też wza-
jemne wizyty w pokojach, które 
są traktowane jak prywatne 
mieszkania. W okresie letnim, 
kiedy jest odpowiednia pogoda, 
zajęcia plenerowe odbywają się 
w ogrodzie. Można też wyjść 
do miasta i skorzystać na przy-
kład z siłowni zewnętrznych. 
Wesoło robi się w Dzień Babci 
i Dziadka. Mieszkańcy przyj-
mują wówczas wizyty przed-
szkolaków, składających ży-
czenia i prezentujących swoje 
programy artystyczne. W tym 
roku po raz pierwszy odbędzie 
się w tłusty czwartek Bal Kar-
nawałowy z przebierańcami, na 
który zaproszeni zostali miesz-
kańcy innych DPS-ów z powiatu 
bartoszyckiego. Jak w każdym 
domu, mieszkańcy wspólnie spę-
dzają Święta. Wspólnie zasiadają 
na przykład do wigilijnego stołu. 

Podaje się wówczas typowe da-
nia wigilijne, przychodzi ksiądz 
i zaproszeni goście. Wszyscy ła-
mią się opłatkiem. W tym roku 
był również św. Mikołaj i pre-
zenty. Kapelan odbył już kolędę 
po wszystkich pokojach. -Jedyna 
rzecz, której nie możemy zapew-
nić naszym mieszkańcom, to kon-
takty z ich rodzinami- ubolewa 
Maria Kobuszewska. Są takie 
przypadki, że rodzina jest przy 
swoim krewnym prawie przez 
cały czas. Ale jest też i tak, że 
w ogóle nie ma kontaktu z ro-
dziną. Dlatego w lipcu ubiegłego 
roku zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy piknik rodzinny. Wyszu-
kaliśmy wszystkich możliwych 
krewnych naszych podopiecz-
nych i wysłaliśmy do nich zapro-
szenia. Przyjechało bardzo dużo 
ludzi, między innymi osoby, które 
od lat nie utrzymywały kontak-
tów z naszymi mieszkańcami.

Droga do domu
Do Domu Pomocy Społecznej 
w Bartoszycach trafiają głów-
nie ludzie starsi, wymagający 
całodobowej opieki, co w ich 
środowisku rodzinnym nie za-
wsze jest możliwe do zapew-
nienia. Często jest tak, że ro-
dzina, mimo swoich wielkich 
starań, nie jest w stanie zapew-
nić swojemu krewnemu wła-
ściwej opieki. Często zdarza się 

też, że są to osoby samotne lub 
osamotnione. Rodzina mieszka 
gdzie indziej, albo wcale jej nie 
ma, a Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, właściwy dla miejsca ich za-
mieszkania, nie jest w stanie im 
pomóc. Do Domu Pomocy Spo-
łecznej kieruje Ośrodek Pomocy 
Społecznej, zgodny z miejscem 
zamieszkania. Żeby znaleźć się 
w DPS-ie , trzeba złożyć spe-
cjalny wniosek. Istnieje także 
procedura tzw. umieszczenia 
bez zgody, inaczej -sądowego. 
Dzieje się tak, gdy warunki, 
w których żyje konkretna osoba 
są niewystarczające, ale osoba ta 
nie wyraża zgody na umieszcze-
nie jej w DPS-ie lub ze względu 
na stan zdrowia nie może pod-
jąć samodzielnej decyzji. Wów-
czas do sądu występuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej. OPS zbiera 
niezbędną dokumentację, wysta-
wia decyzję kierującą i ustala od-
płatność. Następnie dokumenty 
są przekazywanie do Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. PCPR wystawia decy-
zję o umieszczeniu danej osoby 
w Domu Pomocy na terenie, 
który obsługuje. 

Bez pieniędzy nie da rady
Środki potrzebne na utrzyma-
nie domu pochodzą z kilku źró-
deł. Podstawowym są wpłaty od 
mieszkańców. Do stycznia 2018 

miesięczny koszt utrzymania 
jednej osoby w DPS w Barto-
szycach był wyliczony na kwotę 
2944 zł. Od lutego wzrośnie ona 
do kwoty 3342 zł, co i tak jest 
najtańszym kosztem utrzyma-
nia w porównaniu z pozosta-
łymi trzema domami w powie-
cie bartoszyckim. Oblicza się 
go na podstawie kosztów, po-
niesionych na utrzymanie w po-
przednim roku. Wzrastają ceny 
produktów spożywczych i środ-
ków czystości. Odpłatność za 
pobyt w DPS pokrywana jest 
w 70% z uposażenia danej 

osoby- z tytułu renty, zasiłku, 
czy emerytury. Brakującą część 
kosztów pobytu pokrywa Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Ośro-
dek sam szuka krewnych zobo-
wiązanych do alimentacji- męża, 
żony, dzieci, czy wnuków. Do-
tyczy to osób, które zostały tu 
umieszczone po 1 stycznia 2004 
roku. Osoby umieszczone na 
starych zasadach również płacą 
70% swoich dochodów, ale po-
została kwota jest przekazywana 
DPS-om jako dotacja wojewody. 
Poza opłatami, uzyskiwanymi od 
mieszkańców, DPS może także 

liczyć na dotacje celowe od wo-
jewody na standaryzację, czyli 
polepszenie warunków- doposa-
żenie w sprzęt, remonty. Sprzęt 
ortopedyczny, środki higieniczne 
typu pieluchomajtki są refundo-
wane przez NFZ lub PFRON. 
Niezbędne dopłaty mieszkańcy 
pokrywają z własnych środków, 
chociaż rzadko się to zdarza. Je-
żeli mieszkaniec nie posiada 
własnych środków, jest wspie-
rany z zasobów własnych domu. 
Czasami podopieczni przycho-
dzą do domu tylko w tym, co 
mają na sobie. Często trzeba te 
ubrania od razu wyrzucić i kupić 
nowe.

Coraz lepszy standard 
dzięki inwestycjom
W 2017 roku DPS w Bartoszy-
cach przeprowadził inwestycje 
ze środków starostwa powiato-

wego na kwotę około 412.500 
złotych. Budynek w części jest 
stary, ma drewniane stropy. 
Trzeba było zrobić zabezpiecze-
nie płytą przeciwpożarową. Po-
tworzone zostały strefy przeciw-
pożarowe. Każde skrzydło domu 
na wszystkich piętrach jest od-
dzielone specjalnymi drzwiami 
przeciwpożarowymi. Na dachu 
została zamontowana klapa od-
dymiająca i cały system odłą-
czenia. W razie pożaru automa-
tycznie zamykają się wszystkie 
drzwi, otwiera się klapa i klatka 
schodowa tworzy ciąg oddymia-

nia. W ubiegłym roku udało się 
też częściowo wymienić łóżka 
i szafki. Oprócz tego na wszyst-
kich korytarzach zostały po-
łożone nowe płytki antypośli-
zgowe. Wymieniono część drzwi 
do pokoi mieszkańców z 80-tek 
na 90-tki, co ułatwia porusza-
nie się i ewentualną ewakuację. 
-Oprócz środków z powiatu do-
staliśmy dość duże wsparcie fi-
nansowe od wojewody z dota-
cji celowej, które pomogło nam 
przeprowadzić ten remont. Za-
kupiliśmy za nią, materiały bu-
dowlane, sanitarne, farby, drzwi 
i zostało odnowione całe trzecie 
piętro. Przedłużony został czas 
działania oświetlenia awaryj-
nego w razie odcięcia dopływu 
prądu do dwóch godzin – koń-
czy dyrektor Maria Kobuszew-
ska. 

Dariusz Gołębiowski
(Wsp. bok)

Wigilia z Mikołajem

Szkolny Klub Wolontariatu "Promieniści" z ZSP nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach przygotował Jasełka

Dzieci z Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach ze swoim przedstawieniem Jasełkowym odwiedziły mieszkańców DPS-u
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Zespoły amatorskie występują 
w kościołach, co wydaje się naj-
stosowniejszym miejscem dla za-
prezentowania kolęd. Co roku 
kolędowanie odbywa się w innej 
świątyni. W ubiegłym roku go-
spodarzem koncertu był ko-
ściół w Gryźlinach. Dzień po 
kolędowaniu w stawigudzkim 
GOK-u odbyła się impreza, tym 
razem adresowana do dzieci 
w wieku od przedszkola do gim-
nazjum z gminy Stawiguda i gmin 
ościennych- XVIII Przegląd Grup 
Kolędujących „ROGOLE 2018”. 
W bieżącym roku zaprezentowało 
się 6 zespołów. Rekordowo za-
kończył się Gminny Finał XXVI 
edycji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który w tym roku 
odbył się w całej Polsce 14 stycz-
nia. -Od lat obserwujemy tenden-
cję zwyżkową- mówi dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stawigudzie Witold Lubo-
wiecki- w tym roku zebraliśmy 
o ponad 6 tys. złotych więcej niż 
w ubiegłym, czyli ponad 33 ty-
siące złotych. 
Od 22 stycznia trwa akcja „Fe-
rie w GOK 2018”. Imprezy dla 
dzieci i młodzieży odbywają się 
także w świetlicach w Tomasz-
kowie, Bartągu i w Rusi. Zajęcia 
prowadzone są od poniedziałku 
do piątku. Dzieci mają możliwość 
korzystania z opieki od godz. 9.00 
do 16.00. W pierwszym tygodniu 
zorganizowane zostały wycieczki 
do Olsztyna do MULTIKINA i do 
Kaczego Bagna w Kurzętniku, 
gdzie dzieci uczestniczyły mię-
dzy innymi w warsztatach cera-
micznych. W drugim tygodniu fe-
rii dzieci pojechały do papugarni 
w Olsztynie. W dniach, kiedy nie 
ma wycieczek, odbywają się zaję-
cia tematyczne-gry, zabawy ani-

macyjno-integracyjne, turniej pił-
karzyków, turniej gry na XBOX, 
warsztaty plastyczne i inne. Akcję 
„Ferie w GOK 2018” tradycyj-
nie zakończy Bal Karnawałowy. 
Wszystkie zajęcia oraz koszty 
transportu są bezpłatne, dzieci 
opłacają jedynie bilety wstępu do 
kina itp.. Zainteresowanie udzia-
łem w zajęciach i wycieczkach 
było tak duże, że zabrakło wol-
nych miejsc na długo przed rozpo-
częciem ferii.

A po feriach coś dla pań
Kolejną większą imprezą , która 
czeka mieszkańców gminy 
w marcu, będą Gminne Obchody 
Dnia Kobiet. Z początku były to 
uroczystości, organizowane jedy-
nie dla mieszkanek Stawigudy–
od trzech lat jest to już impreza 
gminna. Ze względu na olbrzy-
mie zainteresowanie i dużą fre-
kwencję, uroczystość odbywa się 
na hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Sta-
wigudzie. W ubiegłym roku przy-
było ponad 200 osób i sala była 
przepełniona. W tym roku zapro-
szone będą jedynie panie, grupa 
panów natomiast zajmie się…. 
obsługą stolików. Dzięki temu, że 
udało się pozyskać wielu sponso-
rów, zostaną przeprowadzone róż-
nego rodzaju konkursy z nagro-
dami. Dla pań wystąpią: gwiazda 
wieczoru-zespół Trzy gitary i Ko-
sejder. Podczas imprezy będzie 
też miał miejsce pierwszy pu-
bliczny występ zespołu Ruśkie 
Baby. Liderem zespołu Trzy gitary 
jest Marcin Niewęgłowski, który 
w latach 2014-2016 był wokali-
stą i gitarzystą Czerwonych gitar. 
W repertuarze zespołu znajdują 
się przeboje Seweryna Krajew-
skiego i Krzysztofa Klenczona. 

-Myślę, że będzie to świetna im-
preza i za rok będziemy znowu 
musieli szukać większej sali, żeby 
pomieścić wszystkich chętnych- 
zapewnia Witold Lubowiecki. 
Również w marcu GOK zapra-
sza na wieczór poetycki, powią-
zany z premierową prezentacją 
kolejnego tomiku wierszy Ule-
pione z wiatru i snu, autorstwa po-
etów amatorów, mieszkających 
na terenie gminy Stawiguda. Wy-
dawnictwo podzielone jest te-
matycznie na wiersze dziecięce, 
młodzieżowe i dorosłych. W tym 
roku będzie to już VI edycja to-
miku. Kolejna ważna impreza to 
Wernisaż IX Wystawy Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej WATA, 
który odbędzie się 19 marca 
w Sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Stawigudzie.- Gama tego, 
co proponują nasi artyści amato-
rzy jest bardzo szeroka- mówi Wi-
told Lubowiecki- obrazy, rzeźby, 
grafika, decoupage, mnóstwo cie-
kawych rzeczy, które warto obej-
rzeć. Wystawę będzie można oglą-
dać do Świąt Wielkanocnych. 

Kwiecień z fotografią 
i wokalem
W kwietniu zostanie ogłoszona X 
edycja fotokonkursu Warmińskie 
Klimaty 2018. Współorganizato-
rem imprezy jest Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych Tomaszkowo. Do tej pory 
organizacja konkursu i wernisaż 
prac miały miejsce w Tomasz-
kowie. Od tego roku organiza-
cją wernisażu, który odbędzie się 
na początku października, zajmie 
się GOK w Stawigudzie. Na ko-
niec kwietnia zaplanowane są ko-
lejne, XVI Stawigudzkie Spotka-
nia Wokalne KAMERTON 2018. 
Jest to festiwal piosenki dziecię-

cej, adresowany do przedszkola-
ków(dzieci w wieku przedszkol-
nym nie są oceniane), klas I-III, 
IV-VII i gimnazjum.- Impreza cie-
szy się bardzo dużym zaintereso-
waniem- opowiada Witold Lu-
bowiecki- bywały lata, że trzeba 
było ją planować na dwa dni, po-
nieważ na scenie prezentowało się 
do 80-ciu wykonawców. Dbamy 
o rangę imprezy i dlatego staramy 
się, żeby jury nie było przypad-
kowe. W ubiegłym roku młodych 
wykonawców oceniali Zbyszek 
Hofman z zespołu „Babsztyl” 
i Cezary Makiewicz.

Maj teatralny i chóralny 
Na 21 maja planowane są XI Sta-
wigudzkie Prezentacje Teatralne 
amatorskich grup teatralnych ze 
szkół i placówek kulturalnych. 
Wcześniej, 12 i 13 maja odbędzie 
się jedna z najbardziej znanych 
stawigudzkich imprez- XVI War-
miński Przegląd Chórów i Zespo-
łów Śpiewaczych KURLANTKA 
2018. Jak zwykle, impreza będzie 
w całości nagrywana i emitowana 
przez Radio Olsztyn. Od kilku 
edycji, ze względu na dużą liczbę 
uczestników, przesłuchania odby-
wają się przez dwa dni. Zazwy-
czaj jest więcej chętnych zespołów 
niż możliwości ich zaprezentowa-

nia. Uczestnicy przeglądu nie są 
oceniani, wszyscy otrzymują na-
grody. Od kilku lat są nimi rzeźby 
Wiesława Śnieżki. -Wiem już, ja-
kie będą nagrody w tym roku, ale 
niech to będzie niespodzianką- 
mówi dyrektor Lubowiecki. 

Czerwiec z folklorem 
dziecięcym i aktorami 
amatorami
W czerwcu w kalendarzu imprez 
pojawi się nowa, cykliczna propo-
zycja. Jej pomysłodawczynią jest 
pani Emilia Baniak – nauczycielka 
przedszkola w Bartągu. Będzie 
to I Warmiński Przegląd Przed-
szkolnych grup Folklorystycz-
nych MAŁA KURLANTKA 2018. 
W czerwcu odbędzie się też tra-
dycyjna, już XIII edycja Letniego 
Festiwalu Teatrów Amatorskich 
„Pod brzozą” w Bartągu, orga-
nizowanego przez Stowarzysze-
nie Teatr Prawie Dorosły, przed-
szkole w Bartągu i stawigudzki 
GOK. Mam nadzieję, że trzyna-
sta edycja nie będzie pechowa, bo 
jest to impreza znana i mającą od 
lat swoją wierną widownię, któ-
rej cały czas przybywa- oczekuje 
Witold Lubowiecki.- Oferta jest 
bardzo ciekawa, bo zaprezentują 
się grupy na różnym poziomie 
artystycznym. Niektóre z nich, to 

prawie profesjonalne zespoły. Od 
I edycji festiwal jest objęty patro-
natem dyrektora Teatru im. Ste-
fana Jaracza w Olsztynie. 
Koniec czerwca to zakończenie 
roku kulturalnego, czyli podsu-
mowanie tego, co zrobił Gminny 
Ośrodek Kultury od września 
2017 do czerwca 2018 roku. Im-
prezy to tylko te, bardzo wi-
doczne, świadectwa pracy GOK-
-u. Trzeba pamiętać o tym, że 
przez cały czas odbywają się róż-
nego rodzaju cykliczne zajęcia. 
Te najbardziej znane, to Rekre-
AKCJA i Klub Podróżnika. Od 
niedawna nową formą działania 
są zajęcia dla seniorów w Stawi-
gudzie, Gryźlinach, Tomasz-
kowie i w Bartągu i zajęcia dla 
maluchów, które nie chodzą jesz-
cze do przedszkola. Odbywają się 
one w gimnazjum w Stawigudzie. 
Podsumowanie poświęcone jest 
właśnie tej codziennej, całorocz-
nej pracy z dziećmi i dorosłymi, 
którą pracownicy GOK-u prowa-
dzą w ośmiu miejscowościach na 
terenie gminy Stawiguda. -Nowy 
rok kulturalny rozpocznie się 
w lipcu i zapowiada się przynaj-
mniej tak samo atrakcyjnie, jak 
w latach ubiegłych- zapewnia dy-
rektor Lubowiecki.

rad 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie przygotował od początku roku bogatą ofertę 
wydarzeń kulturalnych. Na początku stycznia w kościele pw. bł. Doroty z Mątów 
w Dorotowie odbyło się II Stawigudzkie Kolędowanie „Leżysz Jezusiczku..”. 

Będzie się działo w stawigudzkiej 
kulturze w tym roku

Świetlice wiejskie ze Skolit 
i Włodowa wspólnie zorgani-
zowały zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży ze swoich miejscowości. 
Dzieci mają zorganizowane za-
jęcia plastyczne, gry i zabawy 
integracyjne, zabawy sportowe, 
gry planszowe. Odbędzie się 
również zabawa karnawałowa. 
W środę 31.01 dzieci mają zor-
ganizowany wyjazd do kina do 
Morąga. 
W Świetlicy Wiejskiej w Kwie-
cewie w pierwszym tygodniu fe-
rii zimowych odbyły się zajęcia 
plastyczne i artystyczne. W ubie-
gły piątek dzieci były w Biblio-
tece Publicznej w Świątkach na 
zajęciach prowadzonych przez 
zakonnika franciszkanina – po-
dróżnika. Drugi tydzień zapo-

wiada się pracowicie, gdyż star-
tuje projekt o modzie, natomiast 
w piątek młodzież odwiedzi 
dzielnicowy, który poprowadzi 
wykład poświęcony tematyce 
bezpieczeństwa. 
W Brzydowie w pierwszym ty-
godniu ferii w świetlicy odbyły 
się zajęcia ze strzelectwa z wia-
trówki, które zorganizowała soł-
tys wsi Brzydowo. Dzieci oraz 
młodzież była zachwycona. 
W ostatnia sobotę odbyła się za-
bawa z Mikołajem, który wrę-
czył paczki dzieciom z sołectwa 
Brzydowo.
Gminna Publiczna Biblio-
teka w Świątkach zorganizo-
wała ferie pod hasłem „Z BI-
BLIOTEKĄ PRZEZ ŚWIAT”. 
W ramach zajęć odbywają się 

ciekawe spotkania z podróżni-
kami, dzieci zapoznają się z lite-
raturą o tematyce podróżniczej, 
będą odbywały się również 
warsztaty kulinarne, na których 
uczestnicy poznają różne smaki 
świata oraz gry i zabawy z róż-
nych stron świata. 

Ferie również na sportowo
W pierwszym tygodniu ferii 
UKS Junior Świątki organizo-
wał trening piłki nożnej dla rocz-

ników 2003-2009. Spotkania 
odbywały się codziennie (ponie-
działek- piątek) na hali sporto-
wej w Świątkach. Zajęcia miały 
formę gier i zabaw. Po specjali-
stycznej rozgrzewce zawodnicy 
uczestniczyli w małych grach 
na cztery bramki oraz siatko-no-
dze z podziałem na wiek. Każde 
zajęcia kończyły się grą na duże 
bramki. Oprócz tego młodsze 
roczniki 2010-2011-2012, tre-
nowały dwa razy w tygodniu 

o godzinie 15:00. Kończąc ty-
dzień ferii, w niedzielę, dwie 
grupy wyjechały na turnieje ha-
lowe: rocznik 2010 i młodsi do 
Jonkowa, starsza grupa 2005 
i młodsi do Górowa Iławeckie 
( organizator Cresovia Górowo 
Iławeckie). W Jonkowie dru-
żyna ze Świątek zajęła 8 miejsce 
( na 12 drużyn, był to pierwszy 
turniej najmłodszych zawodni-
ków UKS-u). Natomiast starsza 
grupa zajęła pierwsze miejsce, 
wygrywając wszystkie mecze 
z takimi przeciwnikami jak : AP 
STOMIL OLSZTYN , WAR-
MIA OLSZTYN , CRESOVIA 
GÓROWO IŁAWECKIE, czy 
VICTORIA BARTOSZYCE. 
Zawodnicy i zawodniczki 
UKS Junior Boks Świątki 
w czasie ferii zimowych inten-
sywnie przygotowują się do 
Mistrzostw Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, które od-

będą się w Kętrzynie 09-10 lu-
tego 2018 r. i są eliminacjami 
do Mistrzostw Polski Juniorów. 
Oprócz ciężkiego treningu przy-
gotowawczego do tej ważnej 
imprezy, zawodnicy korzystają 
z bani ruskiej, która znajduje się 
w j gminie w miejscowości Sko-
lity. Prowadzone są też zajęcia 
z psychologami sportowymi, do 
treningów zostały włączone za-
jęcia ZUMBY i TABATY pro-
wadzone przez wykwalifiko-
waną instruktorkę. Dodatkowo 
w drugim tygodniu ferii pla-
nowany jest trening bokserski 
z v-ce Mistrzynią Świata Sandrą 
Kruk. Ferie bokserzy ze Świą-
tek kończą wyjazdem do El-
bląga, natomiast w piątek spo-
tkają się z zawodnikami KSW 
Tygrys Elbląg na ognisku inte-
gracyjnym. Noc spędzą w El-
blągu, by w sobotę wziąć udział 
w walkach sparingowych z za-
wodnikami z innych zaproszo-
nych klubów.

rad 

W Gminie Świątki podczas ferii odbywa się wiele im-
prez, dzięki którym dzieci i młodzież na pewno nie 
mogą narzekać na nudę.

Ferie w Gminie Świątki w atrakcyjnym wydaniu

Z takimi instrumentami nie sposób się nudzić w ferie 

Młodzi pięściarze z UKS Junior Boks w Światkach ferie spędzają na przygotowaniach 
do zawodów
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Olsztyński Teatr Lalek zaprasza na Niedzielne Po-
czytajki – czyli cykliczne czytania dla dzieci. Te-
atr we współpracy z poznańskim wydawnictwem 
DramEdition wiosną 2017 roku ugościł 5 drama-
turgów, którzy pochodzą z różnych krajów, zaś 
swoje teksty tworzą w języku francuskim. Podczas 
tej rezydencji powstały dramaty specjalnie dla Ma-
łych Widzów OTL. Zagoszczą one na scenie, od 
stycznia do maja, w formie czytań performatyw-
nych, które są pewnego rodzaju reżyserskim szki-
cem spektaklu.
Niedzielne Poczytajki to propozycja dla małej pu-
bliczności, w wybrane niedziele od stycznia do 
maja – zawsze o 13:00. Bezpłatne wejściówki cze-
kają do pobrania w Biurze Organizacji.

Zapraszamy na cykl 
Niedzielne Poczytajki!
• 11 lutego | Eva Bondon “Mój księżyc”
• 11 marca | Martin Bellemare “Dziwny dzień 

dziwny, w którym...”
• 8 kwietnia - Merlin Vervaet “Orecchio, brat Pi-

nokia”

Mały Widz, siedzący na wysokim krześle przed olsztyńskimi Lalkami czyta książkę – 
to sygnał, że coś niespotykanego zadzieje się w Teatrze.

Niedzielne Poczytajki 
dla małej publiczności!

W telegraficznym skrócie: Elżbieta, nazywana 
Kurką Wodną, prosi Edgara, by ją zastrzelił. Dla niej 
życie i śmierć nie mają żadnego znaczenia, a może 
on dzięki temu dokona czegoś wielkiego. Edgar się 
waha, ale pociąga za spust, strzela i… Ponieważ je-
steśmy w świecie Witkacego nie należy trzymać się 
realistycznych szczegółów, a co było dalej z Kurką 
Wodną warto zobaczyć na Scenie Kameralnej.
Inscenizacja jest opowieścią o poszukiwaniu toż-
samości i zagubieniu się współczesnej inteligen-
cji, której przedstawicielem jest Edgar, niedojrzały 
czterdziestolatek, szukający swego miejsca w świe-
cie i w relacjach z kobietami.
Utwór jest rodzajem czarnej groteski, której fabuła 
rozgrywa się w surrealistycznej rzeczywistości, ale 
katastroficzne intuicje Witkacego, które odnosiły się 
do systemów totalitarnych XX wieku, znów wydają 
się niepokojąco aktualne. 
reżyseria – Krzysztof Rekowski, scenografia – Jan 

Kozikowski, muzyka – Sławomir Kupczak, ruch 
sceniczny – Filip Szatarski, projekcje – Emilia Sa-
dowska
obsada: Ewa Pałuska-Szozda, Małgorzata Rydzyń-
ska, Radosław Hebal, Artur Steranko, Marcin Tyrlik, 
gościnnie Radosław Jamroż, oraz studenci Krzysztof 
Berendt, Dominik Bloch i Daniel Roman.

Na Scenie Kameralnej olsztyńskiego Teatru, od 27 stycznia oglądać można „tragedię 
sferyczną w trzech aktach”, jedno z najrzadziej wystawianych dzieł Stanisława Igna-
cego Witkiewicza. 

Surrealistyczny Witkacy 
w Teatrze Jaracza!

Kadr ze spektaklu

Główna fasada OTL
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OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE

AUTO-MOTO SPRZEDAM

GOLF 2, 89-616-08-58.
OPEL Vectra 1,7D, stan dobry, 
1500pln, 606-399-595.
VW T3 blaszak 889-321-899.

AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTO skup, 518-111-957.
AUTOKASACJA, autozłom, części 
osobowe, 519-464-475.
CAŁE, powypadkwoe 502-180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

2-POKOJOWE Gutkowo, 502-266-
174.
2-POKOJOWE, 1400zł, po remon-
cie, od zaraz, 691-691-111.
DO wynajęcia M-1 Olsztyn, ul. Su-
charskiego, 604-149-698.
DO wynajęcia mieszkanie blisko 
Olsztyna, 696-141-074.
KAWALERKA, Puszkina 950zł (ca-
łość), 662-154-014.
KORSZE, RESZEL lokale do wy-
najęcia na działalność handlową. 
Tel.89 752 31 89.
MIESZKANIA Kajki, Westerplatte, 
601-92-12-72.
POKÓJ, 609-862-456.
WYNAJMĘ mieszkanie 3-poko-

jowe z salonem w Trękusku, 89-533-
043-166.
WYNAJMĘ pokój za opiekę nad 
starszą panią, 506 282 778.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

10 działek-tanio, blisko Olsztyna, 
696-141-074.
22 HA, 21 tys/ha, 510208510.
3-POKOJOWE 60m2, Boenigka, lp. 
Bezpośrednio, 606-93-89-73.
3-POKOJOWE, 602-313-371.
DOM Gałczyńskiego, 602-313-371.
GARAŻ, opony zimowe R15, 513-
217-117.
MIESZKANIE Zatorze -Olsztyn, 
604-125-692.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego 601-64-90-31, 504-175-
182.
! Remonty, 660-485-661.
HOTEL w Olsztynie zatrudni kucha-
rza i pomoc kuchenną, 512-387-483.
KIEROWCA C+E zagranica, week-
endy w domu. Tel. 502662820.
KIEROWCA kategoria CE transport 
międzynarodowy. Tel. 538-355-323.
KIEROWCA kategorii C -transport 
lokalny teren woj. Warmińsko-Ma-
zurskie. Tel. 538-355-323.

KIEROWCA kurier prawo jazdy kat 
B, Stała praca, 604-769-007.
KIEROWCĘ kat. C+E (+karta), 
508-502-464.
KSIĘGOWĄ 1/2 etatu, rencistka-
-emerytka, e-mail: gal-met@galmet.
com (89)526-17-91, 602-48-68-65.
MECHANIK samochodowy, 502-
172-361.
MECHANIK, 604-212-663.
OCHRONIARZ (max. 45 lat po-
stawnej budowy), Wilnowo k. Mo-
rąga, 667-001-723.
OPERATOR “wędki”, 505-170-545.
OPERATORA równiarki, walca, ko-
parkoładowarki, kierowcę kat. C, 
501-668-484.
PANIĄ do dozorowania i sprzątania 
z grupą inwalidzką, (89)526-64-12.
PANIĄ do sprzątania Dworca PKS 
Olsztyn 2000zł netto, 660-783-683.
PANÓW do pracy w cyrku, 783-
822-527.
POSZUKUJĘ do pracy w gospodar-
stwie rolnym, zakwaterowanie+wy-
żywienie, 602-571-998.
PRACA na fermie drobiu. Okolice 
Olsztynka z zakwaterowaniem tel. 
512-789-213.
PRACA Opiekunka seniorów 
w Niemczech. Legalnie, składki 
ZUS od średniej krajowej, dobra 
pensja w ramach jednej czytelnej 
umowy! Organizujemy kurs języka 
od podstaw w Olsztynie- bez żad-
nych opłat. Start w lutym! Dowiedz 
się więcej tel.502-913-360, Prome-
dica24.

PRACA w gospodarstwie z zakwa-
terowaniem, 662-057-647.
PRZYJMĘ do rpacy w gospodar-
stwie rolnym, 604-936-116.
SPRZĄTACZKĘ, 602-484-153.
ŚLUSARZY, spawaczy, (89)526-
64-12.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ wojenne przedmioty:
szable,bagnety,hełmy,czapki,

mundury,odznaki itd. oraz stare 
motocykle-części:silniki,ramy,

baki,koła,kosze i inne.
505529328.

INNE SPRZEDAM

16,80 zł blachy na dachy, 605-931-
138.
DREWNO kominkowe Transport 
gratis, 605-041-575.
DREWNO opałowe kominkowe, 
(89)513-15-60, 605-048-075.
MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
OKNA używane, 513-159-810, 
(89)642-02-82.
TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł/netto, 601-407-706.

USŁUGI

ZABIERAM agd,rtv,różne rzeczy, 
wanny,meble,piecyki,odzież.itp.
tel.731-743-011.
ZABIERAM agd,rtv,różne rzecz, 
wanny,meble,piecyki,odzież.itp.
tel.731-743-011.
! Szpachlowanie, malowanie, solid-
nie, 510-899-603.
CYKLINOWANIE bezpyłowe, 500-
709-992.
CYKLINOWANIE, 889-399-876.
DACHY, 514-456-553.
DACHY, 514-651-915.
DOCIEPLENIA, adaptacja podda-
szy, wykoczeniówka, remonty, 501-
536-679.
ELEKTRYK, uprawnienia, 506-
050-880.
ELEKTRYKA, hydraulika – re-
monty, 731-348-815.
GLAZURNICZE, 601-691-504.
GLAZURNIK, 666-353-860.
MALOWANIE, szpachlowanie, 
797-211-672.
POLBRUK, 602-401-309.

REMONTY, kominki – obudowa, 
795-899-865.
SZALÓWKA, Podłoga, Boazeria, 
Sztacheta, Taras, Tartak Żarnowo k. 
Augustowa, 693-491-205.
USŁUGI koparkoładowarką, 784-
083-295.
! Przeprowadzki do 3,5t, 66-28-36-
250.
1,5 T +winda, 797-451-602.
AMFORA przeprowadzki komplek-
sowo, 501-866-016, 89/526-93-33.
PRZEPROWADZKI- najtaniej 797-
451-602.
PRZEPROWADZKI tel. 506-285-
400.
WYWROTKA, 534-949-376.

Kupię stare meble
 w dobrym stanie,

 lampy, lustra,
 przedmioty z mosiądzu, 
stare szkło i porcelanę, 
tel. 693 833 413

REKLAMA
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W minionym roku przedstawi-
ciele sportów motorowych z wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego odnieśli sporo sukcesów 
i zanotowali bardzo dużo świet-
nych wyników, które odbiły się 
szerokim echem w światku spor-
tów motorowych. Nie można 
również zapominać o imprezach, 
które odbyły się w północno-
-wschodniej części Polski. Tu-
taj trzeba wyróżnić m.in. Szu-
ter Cup, który był niesamowitą 
frajdą, dla kierowców, którzy lu-
bią ścigać się na szutrowych tra-
sach, ale należy też wspomnieć 
o Mistrzostwach Strefy Północ-
nej w Motocrossie.

Wśród wyróżnionych na wspo-
mnianej gali, znalazł się Marcin 
Kurp, dla którego był to kolejny 
udany rok.- Jeżeli chodzi o cało-
kształt, był to dla mnie szczęśliwy 
rok. Wymagało to jednak, bardzo 
dużo ciężkiej pracy i to nie tylko 

mojej, ale również pilota i całej 
załogi. Trzeba było sporo poświę-
cić, ale na koniec była ta wisienka 
na torcie, czyli zdobycie Mistrzo-
stwa Polski w klasie HR4.-powie-
dział nam Mistrz Polski w swo-
jej klasie. 
Marcin Kurp nie krył zado-
wolenia z wyróżnienia podczas 
gali- Fajnie jest znaleźć się w ta-
kim miejscu. Jest to spore dowar-
tościowanie na koniec sezonu. 
Dla takich chwil właśnie warto 
poświęcać swój czas i ciężko 
pracować przez cały sezon. Na-
prawdę to bardzo przyjemne zo-
stać wyróżnionym podczas takiej 
gali.

A jakie plany na nowy sezon ma 
kierowca z Dobrego Miasta?- Nie 
jestem jeszcze dokładnie w stanie 
powiedzieć, jak ten sezon będzie 
wyglądał, ponieważ wiadomo, że 
tutaj wszystko jest uzależnione od 
wkładu finansowego. Postanowi-

łem, że na pewno w sezonie 2018 
nie będę już angażował tyle pie-
niędzy w rajdy, natomiast, jeżeli 
trafi się jakiś strategiczny spon-
sor, to wtedy oczywiście będę jeź-
dził więcej. Jeżeli będę miał takie 
możliwości, to chciałbym poje-
chać w tym sezonie w Mistrzo-
stwach Polski i w Mistrzostwach 
Litwy, ale to wszystko jest uzależ-
nione od spraw finansowych.
W motocrossie fantastyczny 
rok ma za sobą 17-letni Cezary 
Lewko, który wywalczył tytuł 
Mistrza Polski w klasie MX 125 
– To był najlepszy sezon w mojej 
karierze. Cieszę się, że w końcu 
udało mi się osiągnąć ten tytuł, 

ponieważ nie ukrywajmy, że dużo 
pracy i wysiłku w to włożyliśmy. 
Rywale z roku na rok podnoszą 
swój poziom i jest coraz trudniej, 
dlatego ja musiałem przyłożyć się 
bardziej do treningów na motorze 
i jeździć coraz lepiej.

Cezary Lewko dzięki swoim 
świetnym wynikom, został włą-
czony do Akademii Orlen Teamu, 
która wspiera młodych zawodni-
ków.- Na pewno w tym sezonie 
bardzo mi to pomogło, ponieważ 

mogłem pracować z zagranicz-
nymi trenerami i dzięki temu moja 
jazda była lepsza i przede wszyst-
kim szybsza. Z akademii otrzy-

małem także motor, a to jest na-
prawdę wielka pomoc. W ferie 
wyjeżdżam na obóz treningowy 
do Hiszpanii, aby tam szlifować 
swoje umiejętności.
Utalentowany zawodnik ma 

także ambitne plany na nowy se-
zon- Chcę obronić tytuł Mistrza 
Polski z tego roku w klasie MX 
125. Mam również w planach 
wyjazdy za granicę. Chodzi m.in. 
o Mistrzostwa Europy, czy Mi-
strzostwa Niemiec ADAC.
Podczas gali oprócz wyróżnień 
dla zawodników i trenerów, wrę-
czono również podziękowania 
dla osób i firm, które wspierają 
sporty motorowe w wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim. 
Wręczono również odznakę „Za-
służony dla Polskiego Związku 
Motorowego”, a otrzymał ją Je-
rzy Borowski.
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W Hotelu Park w Olsztynie odbyła się uroczysta gala zakończenia sezonu w sportach moto-
rowych. Podczas  zakończenia sezonu zawodnicy, przedstawiciele i działacze klubów otrzy-
mali okolicznościowe puchary za szczególne osiągnięcia w sportach motorowych w 2017 roku.

Uroczysta gala na zakończenie 
sezonu w sportach motorowych

Cezary Lewko, chociaż młody to już utytułowany sportowiec

Marcin Kurp systematyczną pracą zdobył mistrzowski tytuł

Marcin Kurp odbiera gratulacje i wyróżnienia na gali 
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

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

Goście przyjechali do Ostródy 
bez swojej największej gwiazdy 
Chińczyka Ho Yingchao, a jed-
nak nie przeszkodziło im to w od-
niesieniu zwycięstwa nad rywa-
lem z Ostródy.
Jako pierwsi do stołu pode-
szli Eugene Wang i Paul Drin-
khall. Pierwszy set po wyrów-
nanej grze 11:9 wygrał Wang. 
Drugą partię lepiej zaczął Drin-
khall. Prowadząc 2:6, Anglik 
stracił 5 punktów z rzędu, jednak 
zebrał się w sobie i wygrał tę par-

tię do 9. Trzeci i czwarty to popis 
gry Wanga. Kanadyjczyk grał 
pewnie i wygrał obie partie od-
powiednio do 5 i 4 dzięki czemu 
wygrał to spotkanie 3:1 i dał pro-
wadzenie swojej drużynie.
W drugiej grze mierzyli się Dimi-
trij Prokopcov i Tomislav Pu-
car. Pierwszego seta pewnie 11:6 
wygrał Prokopcov. Drugiego 
seta do 7 wygrał Pucar i było 
1:1. Trzecia partia padła również 
łupem Chorwata, który w koń-
cówce zachował więcej zimnej 

krwi i wygrał ją do 11. W czwar-
tym secie początkowo 3:4 pro-
wadził Pucar, później 5 punktów 
z rzędu zdobył Prokopcov, ale na-

stąpił kolejny zwrot akcji i tym 
razem 6 punktów zdobył Chor-
wat i ostatecznie wygrał tego seta 
9:11 i całe spotkanie 1:3.

W trzecim meczu doszło do po-
jednku Bartosza Sucha i Patryka 
Zatówki. Od początku było wi-
dać, że pingpongista gospodarzy 
nie jest w najlepszej dyspozycji co 
skrzętnie wykorzystał Zatówka. 
Pierwszego seta młodszy z Pola-
ków wygrał do 7. W drugim se-
cie Such prowadził 4:2, jednak 
od tego stanu zdobył tylko jeden 
punkt i przegrywał w meczu już 
0:2. W trzecim secie również do-
minował Zatówka i wygrał go do 7 

wyprowadzając swoją drużynę na 
prowadzenie w całym meczu.
Czwarty mecz to pojedynek Eu-
gene Wanga i Tomislava Pu-
cara. W pierwszym secie Chor-
wat dominował wyraźnie nad 
Kanadyjczykiem i wygrał go 
5:11. Drugi set również padł 
jego łupem, tym razem 8:11. To 
spowodowało, że jarosławianie 
wywieźli z Ostródy niezwykle 
cenne 3 punkty.
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Morliny Ostróda uległy u siebie 1:3 PKS-owi Kolping 
FRAC Jarosław w meczu 12. Kolejki LOTTO Superligi.

Wicelider za mocny dla Morlin Ostróda

Morliny Ostróda przed meczem 

Stomil Olsztyn pod wodzą no-
wego trenera, Kamila Kieresia, 
spisuje się bardzo dobrze, chociaż 
trzeba zaznaczyć, że olsztynianie 
jak do tej pory mierzyli się z dużo 
mniej notowanymi rywalami. Sto-
mil rozpoczął przygotowania od 
zwycięstwa nad Polonią Byd-
goszcz, następnie pokonał cztery 
zespoły trzecioligowe: Olimpię 
Zambrów, Sokoła Ostródę, Fini-
shparkiet Drwęcę Nowe Miasto 
Lubawskie, a także Huragana 
Morąg.
W każdym z tych spotkań olsz-
tyńscy piłkarze dominowali na 
boisku. Grali ofensywny fut-
bol i stwarzali dużo sytuacji pod-
bramkowych. Świetnie podczas 
tych spotkań prezentował się To-
masz Zahorski, który był nie-
zwykle skuteczny i strzelił aż sześć 
bramek. Dobrze wyglądali także 
olsztyńscy rozgrywający Grze-
gorz Lech i Dani Ramirez, którzy 
stwarzali swoim kolegom sporo 
sytuacji.
Tak naprawdę jednak trudno po-
wiedzieć, jak oceniać wyniki olsz-
tyńskiej drużyny. Trener cały czas 
podkreśla, że dotychczasowe spa-
ringi były tylko kolejną jednostką 
treningową, podczas której może 
sprawdzić przydatność poszcze-
gólnych zawodników. Wiadomo 
jednak, że zwycięstwa cieszą, po-

nieważ pokazują, że wykonywana 
praca idzie w dobrym kierunku, 
należy jednak poczekać, na starcia 
z wyżej notowanymi rywalami, bo 
one tak naprawdę pokażą praw-
dziwą wartość olsztyńskiej dru-
żyny.
Na razie brak nowych twarzy
Po zakończeniu rundy jesiennej 
mówiło się o tym, że Stomil po-
trzebuje wzmocnień i wydawało 
się, że Kamil Kiereś będzie sta-
rał się sprowadzić do drużyny 
kilku nowych zawodników. Na 
początku przygotowań w zespole 
można było dostrzec kilka nowych 
twarzy. Tylko Bartosz Mroczek 
wypadł na tyle dobrze, że sztab 
szkoleniowy chciał go w drużynie, 
ale obecnie Stomilu nie stać, by 
wykupić go z trzecioligowego So-
koła Aleksandrów Łódzki.
Teraz na testach przebywa obrońca 
GKS-u Tychy Remigiusz Szy-
wacz, który w tym sezonie w dru-
żynie z Tych w pierwszoligowych 
rozgrywkach zagrał tylko dwa 
mecze. Jak widać obecnie nie ma 
zbyt dużego „przepływu” piłka-
rzy w olsztyńskiej drużynie. Je-
żeli chodzi natomiast o wypoży-
czonych piłkarzy, to Karol Żwir, 
który wrócił do drużyny, ponow-
nie został wypożyczony do trze-
cioligowego Huragana Morąg.
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Stomil Olsztyn jak na razie może być zadowolony 
z przygotowań do rundy wiosennej. Olsztynianie są 
niepokonani i pokazują dobrą formę.

Stomil niepokonany 
w okresie 
przygotowawczym

Mimo, że to tylko sparnig, to walki w meczu Stomilu z Sokołem nie brakowało


