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W szpitalach zaczyna
brakować personelu

Rośnie liczba
innowacyjnych 
rozwiązań dla miast 

Pacjent odszukał lekarza, 
który 45 lat temu 
uratował mu życie

Rzeczywistość sprawia, 
że zaczynamy żyć 
bezrefleksyjnie
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AKTUALNIE

Już chwilę później funkcjo-
nariusze ruchu drogowego 
zatrzymali opisany pojazd 
do kontroli drogowej. Pod-
czas interwencji w aucie sie-
działo dwóch mężczyzn, 
a ten za kierownicą był nie-
trzeźwy - miał 2 promile al-
koholu w organizmie. Ale 
to wcale nie oznaczało, że 
wszystko w tej sprawie stało 
się jasne. Jak ustalili poli-
cjanci, w chwili zdarzenia za 
kierownicą BMW siedział 
mężczyzna, który później 
przesiadł się na miejsce pa-
sażera. W jego przypadku ba-
danie alkomatem wykazało, 
że mężczyzna... był trzeźwy. 
Jak tłumaczył – obawiał się 
konsekwencji spowodowa-
nia kolizji. W efekcie policyj-
nej interwencji pierwszemu 
mężczyźnie zatrzymane zo-
stało prawo jazdy i będzie on 
odpowiadał za popełnienie 
przestępstwa, jakim jest kie-
rowanie w stanie nietrzeź-
wości, a drugiego ukarano 
mandatem karnym za spowo-
dowanie kolizji drogowej.

kpp

W ostatnią sobotę 
(10.02.2018) po godz. 
8:00 oficer dyżurny mrą-
gowskiej komendy otrzy-
mał informację o kolizji 
drogowej, do której do-
szło na ul. Warszawskiej 
w Mrągowie. Tam kieru-
jący BMW uderzył
w zaparkowanego VW 
Passata. Zgłaszający do-
datkowo powiadomił, 
że sprawca nie zatrzy-
mując się, odjechał z
 miejsca zdarzenia. Tak 
bardzo się spieszył, że 
nie zauważył, że zgubił 
po drodze tablicę reje-
stracyjną swojego auta.

Mrągowo: 
Nieoczekiwana 
zmiana miejsc

– Kolumny wielofunkcyjne po-
zwalają na łączenie wielu funk-
cjonalności w jednym urzą-
dzeniu. Shuffle łączy w sobie 
funkcjonalności  związane 
nie tylko z oświetleniem, ale do-
datkowo z funkcjonalnościami 
typowo użyteczności publicz-
nej, jak monitoring, nagłośnie-
nie, hot-spoty, czy ładowanie 
samochodów – tłumaczy w roz-
mowie z agencją informacyjną 
Newseria Innowacje Radosław 
Szalek, dyrektor ds. marketingu 
w Schreder Polska.
Na świecie rośnie liczba inteli-
gentnych urządzeń i aplikacji. 
W takim kierunku podążają też 
największe metropolie. Według 
szacunków ONZ do 2050 roku 

dwie trzecie światowej populacji 
będzie zamieszkiwać małe i duże 
miasta. Zarówno obecnie, jak 
i w nadchodzących dekadach, 
miasta będą musiały się zmie-
rzyć nie tylko z dynamicznym 
przyrostem liczby mieszkań-
ców, lecz także z licznymi pro-
blemami. Coraz większa liczba 
mieszkańców sprawia, że przy-
szłością mogą okazać się urzą-
dzenia spełniające wiele funkcji.
– Kolumna Shuffle składana jest 
z wielu elementów. Działa na 
zasadzie klocków Lego, gdzie 
mamy podstawę słupa i do wy-
boru całą gamę modułów z róż-
nymi funkcjonalnościami, które 
możemy konfigurować według 
własnych potrzeb. Mamy moduły 

ze wspomnianymi kamerami, 
nagłośnieniem, ładowarkami, 
oświetleniowe czy też nowość na 
rynku, moduł który pozwala na 
komunikację telefoniczną w za-
sięgu sieci 4G i 5G – wymienia 
Radosław Szałek.
Firma Schreder wspólnie z Hu-
awei zaprezentowała Shuffle 
Site, urządzenie które pozwoli 
miastom zwiększyć zasięg 4G, 
a jednocześnie w przyszłości – 
także w technologii 5G, sieci 
komórkowej nowej generacji. 

W porównaniu do LTE stworzy 
wręcz rewolucyjne możliwości, 
oferując szybsze łącza komuni-
kacji i większą przepustowość 
sieci. Większość ekspertów jest 
zgodna, że upowszechnienie 5G 
będzie początkiem kolejnego 
etapu rewolucji technologicz-
nej i umożliwi rozwój internetu 
rzeczy, czy rozwiązań smart city 
na masową skalę. Jednocześnie, 
zasięg sieci 5G będzie mocno 
ograniczony i będzie wymagał 
większej liczby punktów dostę-
powych. Takimi punktami mogą 
być inteligentne latarnie Shuffle.
Wielofunkcyjne systemy oświe-
tleniowe są już obecne w kilku-
nastu miastach na świecie. Także 
w Polsce zostały zainstalowane 
m.in. w Warszawie, Krakowie, 
Zielonej Górze czy Wrocławiu. 
Moduły Shuffle Site z technolo-
gią 5G będą wdrażane w najbliż-
szym czasie, także w Polsce.
– Skorzystają na tym przede 
wszystkim użytkownicy, ale 
także inwestorzy czy zarządcy 
dróg, którzy będą mogli w jed-
nym urządzeniu połączyć wiele 
funkcjonalności, bez konieczno-
ści stawiania dodatkowych od-
biorników do transmisji sieci 5G. 
Funkcjonalność sieci 5G to nowy 
projekt. Jest on w fazie wdroże-
niowej, są na razie instalacje 

jedynie pilotażowe, natomiast 
prawdopodobnie w najbliższych 
miesiącach zostanie to wdrożone 
i pewnie także pierwsze instala-
cje pojawią się u nas w kraju – 
zapowiada ekspert.
Miasta, które dzięki innowa-
cjom odpowiadają na potrzeby 
społeczne i ekonomiczne miesz-
kańców oraz realizują koncep-
cję zrównoważonego rozwoju, 
określa się mianem „inteligent-
nych”. Nowe technologie spra-
wiają nie tylko, że miasta stają 
się bardziej przyjazne i wy-
godne dla mieszkańców, lecz 
także przekładają się na obniże-
nie kosztów utrzymania i zwięk-
szenie wydajności infrastruktury 
miejskiej.
Z raportu „Inteligentny Rozwój 
Miast” firmy Integrated Solu-
tions, zajmującej się wdrażaniem 
inteligentnych rozwiązań dla sa-
morządów, wynika że w skali glo-
balnej wartość rynku inteligent-
nych miast do 2020 roku będzie 
wynosić już ok. 1,5 bln dolarów.
– Rozwiązania i technolo-
gie z pewnością będą podążały 
w kierunku smart city. Latarnia 
już nie tylko oświetla, ale staje 
się pewnego rodzaju nośnikiem 
danych. Samo oświetlenie staje 
się coraz bardziej inteligentne 
poprzez wprowadzanie syste-
mów nadążnych, systemów do-
stosowania oświetlenia do pa-
nujących warunków, pozwala na 
obniżenie kosztów i zapewnienie 
komfortu mieszkańcom – ocenia 
Radosław Szałek.

Newseria

Już w kilkunastu miastach na świecie, również w Polsce, działają oświetleniowe 
kolumny wielofunkcyjne Shuffle. Inteligentne latarnie umożliwią miastom rozsze-
rzenie zasięgu 4G, a w przyszłości także 5G. Pozwolą także naładować samochód 
elektryczny czy zainstalować monitoring miejski. Metropolie i duże miasta coraz 
częściej szukają nowoczesnych rozwiązań. W skali globalnej wartość rynku inteli-
gentnych miast do 2020 roku będzie wynosić około 1,5 bln dolarów.

Rośnie liczba innowacyjnych rozwiązań dla miast. 
Inteligentne latarnie naładują elektryczne auta 
i zwiększą zasięg 5G w miastach

- W ostatni czwartek Paweł Ku-
kiz wydał oficjalne pełnomoc-
nictwa do wyborów samorzą-
dowych. Jako poseł otrzymałem 
dwa pełnomocnictwa. Zostałem 
m.in. członkiem Rady ds. wy-
borów samorządowych. Jest to 
Rada przy Pawle Kukizie, która 
liczy 15 osób – powiedział Poseł 
Andrzej Maciejewski.
Rada nadzoruje pracę pełno-
mocników wojewódzkich, ak-
ceptuje kandydatów na prezy-
dentów miast wojewódzkich, 
odpowiada za skład list wybor-
czych do sejmików, zatwierdza 
program wyborczy oraz wyraża 
zgodę na zawieranie koalicji 
w miastach powyżej 50 tysięcy 
mieszkańców.
Poseł Andrzej Maciejewski, 
otrzymał również pełnomocnic-
two do koordynowania wybo-
rów samorządowych na terenie 
Warmii i Mazur. Jako pełnomoc-
nik będzie zatwierdzał listy wy-
borcze do rad gmin i powiatów, 
a także propozycje list wybor-
czych do sejmików wojewódz-
kich.
Poseł Maciejewski będzie rów-
nież akceptował kandydatów na 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast, z wyjątkiem mia-
sta wojewódzkiego.
- Na tym etapie nie interesują 
nas koalicje z PSL, PO i Nowo-
czesną. Do sejmików wystar-
tujemy pod szyldem Kukiz’15. 
Będziemy mieć na pewno kan-
dydata na prezydenta Olsztyna, 
a jak z innymi miastami, to jesz-
cze zobaczymy. Natomiast na 

pewno będą zakładane lokalne 
koalicje – dodaje poseł Macie-
jewski.

Jeżeli chodzi o kandydata na 
prezydenta Olsztyna, to poseł 
wspomniał o tym, że słyszał już 
o dwóch nazwiskach, ale będzie 
można je ujawnić dopiero kiedy 
zostaną one zatwierdzone przez 
Radę i Pawła Kukiza.
Sprawa z JOW-ami wygląda tak, 
że Kukiz’15 oferuje franczyzę 
polityczną.- Po to walczyliśmy 
o JOW-y, żeby mieszkańcy mogli 
działać, a my oferujemy im fran-
czyzę polityczną. Jeżeli ktoś kan-
dyduje na wójta, czy radnego 
w okręgu jednomandatowym, ma 
możliwość wystąpić o logo Ku-
kiz’15. Jedynym warunkiem jest 
akceptacja naszego kodeksu sa-
morządowego. Oczywiście musi 
to być merytoryczna kandydatura 
z etyczną postawą – powiedział 
poseł Andrzej Maciejewski.

raf

Poseł Andrzej Maciejewski zorganizował konferencje 
prasową, na której poinformował o przygotowaniach 
Kukiz’15 do wyborów samorządowych.

Kukiz’15 odkrywa coraz
więcej kart, przed 
wyborami samorządowymi

Trzeba sobie otwarcie powie-
dzieć, że ten konflikt jest au-
torską pracą zbiorową, kon-
sekwentnie wykonaną przez 
naszych polityków, którzy w tej 
sprawie „po to wstali z kolan, 
aby upaść na głowę”. Będzie 
on miał  dla nas Polaków długo 
jeszcze negatywne konsekwen-
cje. Pokazał po raz kolejny, że 
aktualny regime porusza się na 
arenie międzynarodowej, jak 
przysłowiowy słoń w składzie 
porcelany, a politykę zagra-
niczną prowadzą w nim wszy-
scy, tylko nie szef MSZ, Pre-
mier czy Prezydent – a w tym 
przypadku wiceminister spra-
wiedliwości, autor projektu no-
welizacji ustawy o IPN. Efekt 
tego jest taki, jaki widzimy. W 
polityce obowiązuje zasada, 
że nie wystarczy mieć rację, 
trzeba umieć tę rację sprze-
dać. Tej umiejętności i tym ra-
zem zabrakło. I mamy sytuację, 
w której wszyscy mówią już o 
„polskich obozach śmierci” i 
udziale Polaków w Holokau-
ście. Walkę o prawdę histo-
ryczną właśnie przegrywamy, 
utrwalając wizerunek Polaka–
antysemity, –nacjonalisty, –
ksenofoba itd.
Bezsensowny projekt noweliza-
cji ustawy o IPN (zakładający 
m.in. karanie obywateli obcych 
państw za granicą) już spowo-
dował głęboki kryzys w stosun-

kach Polski z Izraelem, USA 
i Ukrainą. Dodatkowo eska-
lowany jest bieżącymi wypo-
wiedziami i działaniami pro-
minentnych polityków koalicji 
rządowej. To, najłagodniej mó-
wiąc, nie poprawia i tak nie-
najlepszego obecnie wizerunku 
naszego kraju w świecie.
Co gorsza nie widać woli PiS, 
aby ten konflikt zażegnać. 
Trudno jest zresztą znaleźć 
obecnie wyjście „z twarzą” z 
tej sytuacji. Podręczniki za-
rządzania kryzysowego podsu-
wają wprawdzie rozwiązania: 
wizyta przedstawicieli polskich 
władz w Izraelu i USA itp., 
ale to wymagałoby publicz-
nego przyznania się do błędu. 
Trudno jednak tego oczekiwać 
pamiętając, że „polityka za-
graniczna” PiS (i w tym kon-
tekście także historyczna) jest 
bardzo ważnym narzędziem 
jego polityki krajowej – tego 
„wstawania z kolan”. Trudno 
więc wyobrazić sobie, że „za-
granica” dyktować będzie 
temu ugrupowaniu „co uchwa-
lać mamy…”.
I mimo podjętych przez pre-
miera działań mających rato-
wać nasz wizerunek (jak wi-
dać po kilku wpadkach – dosyć 
nieudolnych), będziemy brnąć 
w ten konflikt, tracąc dalej na 
wizerunku, kolejnych partne-
rów międzynarodowych, so-

juszników itd. Bo tej „wojny o 
pamięć” możemy  nie wygrać, 
mając już przeciwko sobie – 
patrząc na reakcję światowych 
mediów – międzynarodową 
opinię publiczną, a nie tylko 
polityków izraelskich, którzy 
rozgrywają temat w swoim 
kraju w ramach kampanii wy-
borczej. Po prostu mści się 
prowadzona przez ostatnie 
dwa lata polityka nieliczenia 
się z „zagranicą”, która – cy-
tując polityków PiS: „nie zna 
dobrze sytuacji, jaka panuje w 
Polsce i myli się w swoich opi-
niach na nasz temat”.
 Warto zacytować w tym miej-
scu francuskiego pisarza i po-
etę Françoisa La Rochefo-
ucaulda: „Spory nie trwałyby 
tak długo, gdyby brak słuszno-
ści był tylko po jednej stronie”.

Wojciech Szalkiewicz

Na wojnie o pamięć

Radosław Szalek, dyrektor 
ds. marketingu, Schreder Polska Sp. z o.o.

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP

Dr Wojciech Szalkiewicz
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- Bardzo pilnie poszukujemy le-
karza na oddział wewnętrzny, 
no i oczywiście również osób do 
pracy na dyżury nocne i świą-
teczne. Cały czas odczuwamy 
braki związane z personelem 
i wręcz powiem, że sytuacja jest 
dramatyczna. Ludzie są przepra-
cowani, ponieważ pracują ponad 

siły. Większość osób jest na kon-
traktach, więc nie podlegają pod 
kodeks pracy i po prostu pracują 
często bardzo przemęczeni. Oczy-
wiście na razie sytuacja pacjen-
tów nie jest zagrożona, ponieważ 
na wszystkich oddziałach mamy 
lekarzy, ale czasami jest to ro-
bione heroicznym wysiłkiem – po-
wiedział Piotr Szyman, zastępca 
dyrektora ds. lecznictwa w Szpi-
talu Powiatowym w Lidzbarku 
Warmińskim.
Piotr Szyman wspomniał rów-
nież o tym, że wszystko wskazuje 
na to, że ta sytuacja będzie jesz-
cze się pogarszać- Niestety ten-
dencja może być jeszcze gorsza. 
Moim zdaniem np. jest za dużo 
rezydentów w szpitalach klinicz-
nych czy wojewódzkich. Nie ma 
rezydentów w szpitalach powiato-
wych. Mamy miejsca szkoleniowe, 
ale młodzi ludzie nie chcą do nas 
przychodzić i się szkolić. W takich 
dużych szpitalach to szkolenie nie 
zawsze odbywa się dobrze, ponie-
waż jeżeli jest 15 młodych ludzi na 
jednym oddziale, to w praktyce nie 
robią oni tam za dużo. U nas jakby 
była chociaż jedna taka osoba, to 
na pewno miałaby większe możli-
wości do szkolenia, a i nam byłoby 
łatwiej.

Sytuacja szpitala w Ostródzie, 
jest stabilna, ale również i tam per-
sonelu nie ma za dużo- Ogólnie 
tak jak wszystkie szpitale w Pol-
sce, narzekamy na brak lekarzy. 
Mieliśmy problemy z chirurgami, 
ale to zostało już rozwiązane, jed-
nak teraz dodatkowo szukamy 
jeszcze dwóch nowych chirurgów. 

Natomiast tak naprawdę bardzo 
duże problemy mam z zabezpie-
czeniem opieki nocnej, świątecz-
nej i izby przyjęć. Jeżeli mówimy 
o personelu, to również można po-
wiedzieć, że nie mamy za dużo le-
karzy pediatrów. Obecnie jednak 
sytuacja w naszym szpitalu jest 
całkiem dobra i jakoś sobie ra-
dzimy, ale będziemy teraz wystę-
powali, żeby udostępniono nam, 
jakieś miejsce rezydenckie, ponie-
waż przydałaby się nam osoba, 
która będzie chciała robić specja-
lizację z pediatrii - powiedział Ja-
nusz Bonecki, dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Ostródzie.
- Tendencja jest taka, że będzie da-
lej brakowało tego personelu, po-
nieważ według nas nastąpił rozdź-
więk, pomiędzy szpitalami, które 
są w sieci, a całą resztą opieki 
zdrowotnej. Tak naprawdę ci leka-
rze teraz się dzielą na dwie grupy. 
Na tych którzy pracują w porad-
niach i tych w szpitalach. Ogólnie 
praca w szpitalu jest dużo bardziej 
odpowiedzialna niż w podstawo-
wej opiece, a wszystko zmierza 
w tę stronę, że płaca już teraz jest 
wyższa właśnie w opiece – dodaje 
Janusz Bonecki.
Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Dobrym Mieście jest 

małą jednostką, ale również tu-
taj odczuwalne są braki związane 
z personelem.- Posiadamy właści-
wie tylko jeden oddział szpitalny 
i jest to odział wewnętrzny, jednak 
i tak borykamy się z problemem 
kadry medycznej. Z chęcią by-
śmy zatrudnili dodatkowych leka-
rzy, czy to właśnie na oddział we-

wnętrzny, czy do poradni. W tym 
momencie właśnie przydałby się 
nam pediatra i lekarz na oddział 
wewnętrzny. To nie są jednak takie 
braki kadrowe, które sprawiają, 
że funkcjonowanie szpitala jest 
utrudnione. To są potrzeby, które 
pozwolą nam dać większy kom-
fort pracy. Szpital normalnie funk-
cjonuje, ale dodatkowi specjaliści 
sprawiliby, że organizacja pracy 
byłaby lepsza - powiedział Ma-
riusz Szubert, dyrektor szpitala 
w Dobrym Mieście.
- Kilka lat temu nie przeanalizo-
wano takiej sytuacji, gdzie mamy 
zmieniającą się demografię. Po-
zwolono również dość swobod-
nie czerpać krajom zachodnim 
z naszych zasobów. Młodzi lekarze 
jadą na zachód i tam robią specja-
lizację, a dla nas nabór kadry le-
karskiej ze wschodu, czy innych 
miejsc jest bardzo trudny – dodaje 
Mariusz Szubert, dyrektor szpi-
tala w Dobrym Mieście.
W Szpitalu Powiatowym im. 
Jana Pawła II w Bartoszycach 
brakuje zarówno lekarzy, jak 
i pielęgniarek- Niestety brakuje 
nam personelu i to można powie-
dzieć, że w każdym pionie. Najbar-
dziej dotkliwie braki odczuwamy 
wśród kadry lekarskiej. Szczegól-

nie deficytowymi specjalnościami 
są: anestezjologia, ginekologia, 
pediatria, neonatologia i medy-
cyna ratunkowa. Inne specjalno-
ści również są deficytowe, ale na tę 
chwilę, jeszcze te braki aż tak bar-
dzo nas nie dotykają. Szpital działa 
bez ograniczeń, ale wiadomo, 
że jak mamy mało personelu to 
praca musi być bardziej wytężona 
i intensywna, ponieważ małymi 
siłami trzeba zrobić dużo rzeczy. 
Na pewno wpływa to na obcią-
żenie personelu. Naszą bolączką 
jednak nie jest tylko kadra lekar-

ska, ale również odczuwamy braki 
w dziale pielęgniarek i położnych. 
Do niedawna nie było problemów 
z ratownikami medycznymi, ale 
one również się teraz pojawiają 
- powiedział Sławomir Wójcik, 
dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Bartoszycach.
Zdaniem dyrektora Wójcika re-
zydentura sprawiła, że teraz są ta-
kie problemy z personelem w szpi-
talach- Jeżeli mówimy o lekarzach 
to według mnie obecnie mamy fa-
talny system szkolenia kadry le-
karskiej. Rezydentury rozwaliły 
zasoby kadrowe szpitali, szczegól-
nie szpitali powiatowych. Rezy-
dentów jest bardzo dużo, w wiel-
kich szpitalach klinicznych, tam 
gdzie mają łatwiej zdobyć spe-
cjalizację. Natomiast w szpita-
lach powiatowych jest ich bar-
dzo mało. My mamy miejsca dla 
tych rezydentów, ale oni nie chcą 
do nas przychodzić. Pomóc teraz 
może po prostu zmiana w szkole-
niu młodych lekarzy, ale drugim 
rozwiązaniem może być ściąga-
nie specjalistów zza wschodniej 
granicy. My niestety obecnie nie 
uwzględniamy dyplomów lekarzy 
ze wschodu muszą oni przejść we-
ryfikację i nostryfikować dyplomy. 
Myślę, że ułatwienia w tym obsza-

rze na pewno by nam pomogły po-
zyskać tę kadrę.

W szpitalach 
wojewódzkich lepsza 
sytuacja, ale przybywa 
pacjentów 
W Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Olsztynie obec-
nie nie ma oddziałów z brakiem 
lekarzy i pielęgniarek. Dlatego 
nie ma najmniejszego zagrożenia 
zamknięciem lub zawieszeniem 
działalności, któregoś z oddzia-
łów. Pacjentów leczonych w WSS 

w Olsztynie jest z każdym rokiem 
coraz więcej, zarówno przyjmo-
wanych do oddziałów, jak i leczo-
nych ambulatoryjnie w poradniach 
specjalistycznych:
- w 2015 r. w szpitalnych oddzia-
łach leczono 22 374 pacjentów, 
zaś w poradniach specjalistycz-
nych przyjęto 93 554 pacjentów
- w 2016 r. w szpitalnych oddzia-
łach leczono 23 838 pacjentów, 
zaś w poradniach specjalistycz-
nych przyjęto 99 649 pacjentów
- w 2017 r. w szpitalnych oddzia-
łach leczono 24 645 pacjentów, 
zaś w poradniach specjalistycz-
nych przyjęto 109 264 pacjentów.
- Jeśli zaś chodzi o czas oczekiwa-
nia na przyjęcie do poszczegól-
nych oddziałów na zabiegi pla-
nowe, to jest on różny w zależności 
od oddziału. Zależy on głównie od 
wysokości umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, która limi-
tuje liczbę leczonych pacjentów. 
Osoby w stanie zagrożenia życia 
są przyjmowane natychmiastowo 
- stwierdził Przemysław Prais 
rzecznik prasowy WSS w Olsz-
tynie.
Skontaktowaliśmy się rów-
nież z Urzędem Wojewódzkim 
w Olsztynie, w poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie jaka jest sy-

tuacja szpitali w regionie, jeżeli 
mówimy o problemach braku 
personelu medycznego. Liczba 
lekarzy, którzy zdecydowali się 
na wypowiedzenie klauzuli opt-
-out w województwie warmiń-
sko-mazurskim, na dzień 6 lutego 
br. wynosiła 34 lekarzy. Klauzule 
opt-out wypowiedzieli lekarze 
Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w Elblągu – 3, Szpitala 
w Nowym Mieście Lubawskim 
– 1, Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego w Olsztynie – 6, Szpitala 
Powiatowego w Biskupcu – 1, 

Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Olsztynie – 8, 
Wojewódzkiego Szpitala Dzie-
cięcego – 15.
 - Wypowiedzenia nie powodują 
zakłóceń działalności szpitali – 
dodała Bożena Ulewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie.
Warto dodać jeszcze czym jest 
klauzula opt-out? Przez klau-
zulę opt-out rozumie się pisemne 
oświadczenie pracownika dy-
żurującego (najczęściej dotyczy 
to lekarza) o wyrażeniu zgody 
na pracę w wymiarze przekra-
czającym przeciętnie 48 godzin 
na tydzień w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. Podpisanie tej 
klauzuli wiąże się bardzo czę-
sto z problemem w ustaleniu rze-
czywistego wymiaru czasu pracy 
danego lekarza. 
Wniosek nasuwa się sam. 
Wszystkie szpitale borykają się 
z brakiem kadry zarówno lekar-
skiej, jak i pielęgniarskiej. Jak 
informują nas dyrektorzy szpi-
tali, jeżeli nie zmieni się sys-
tem szkolenia młodych lekarzy, 
to sytuacja w następnych latach 
może być jeszcze gorsza.Nad-
szedł czas na poważne decyzje.
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Brak personelu medycznego, może w niedługim czasie doprowadzić 
do zapaści polski system lecznictwa szpitalnego. W naszym regionie 
wszystkie szpitale, w mniejszym stopniu wojewódzkie, a w największym 
powiatowe, odczuwają coraz boleśniej brak personelu medycznego. 

Sytuacja będzie coraz gorsza

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
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Krzysztof Bartkowiak zwrócił się 
do redakcji Gazety Warmińskiej 
z prośbą o pomoc w odnalezieniu 
lekarza, który 45 lat temu przepro-
wadził operację, dzięki której mógł 
przeżyć i normalnie funkcjonować. 
Udało się doprowadzić do spotkania 
obu panów w Wojewódzkim Szpi-
talu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
w Ameryce, w którym doktor An-
drzej Janukowicz nadal pracuje. 

Najpierw niepewność, 
potem radość
Krzysztof Bartkowiak podkre-
ślał, że bardzo mu zależało, żeby 
znaleźć pana doktora i podzięko-
wać mu za uratowanie życia- Ja 
od dziewięciu lat jestem chory na 
Parkinsona, mam również bore-
liozę, ale właśnie to, że już kiedyś 
udało się komuś mnie uratować, 
dodawało mi siły w trudnych mo-
mentach. Myślałem, że Pan Bóg 
miał jakiś cel w tym, że nie dał mi 
odejść z tego świata. Cały czas 
przez wiele lat dorosłego życia, 
myślałem o tym, żeby panu dokto-
rowi podziękować i spotkać się raz 
jeszcze z człowiekiem, który ura-
tował mi życie. Nie wiedziałem, 
czy on jeszcze żyje, ale postanowi-
łem poszukać doktora, bądź jego 
rodzinę i złożyć podziękowania. 
Okazało się, że doktor Janukowicz 
pracuje w szpitalu w Ameryce, 
więc tym bardziej cieszę się, że mo-
głem mu osobiście podziękować. 

Szczere wzruszenie 
i zaskoczenie 
Doktor Andrzej Janukowicz nie 
krył wzruszenia faktem, że po tylu 

latach jego pacjent postanowił go 
odnaleźć- Jestem bardzo zasko-
czony i wzruszony, że ktoś po tylu 
latach postanowił mnie odnaleźć 
i podziękować za uratowanie ży-
cia. Ja w swoim życiu wykonałem 
mnóstwo operacji, więc za bardzo 

tej konkretnej nie pamiętam, ale 
bardzo się cieszę, że udało nam się 
spotkać.
Panowie podczas spotkania roz-
mawiali o tym co wydarzyło się 
45 lat temu, ale także i o tym, co 
działo się przez kolejne lata. Wi-
dać było, że to spotkanie bardzo 
dużo dla nich znaczy. Krzysz-
tof Bartkowiak z opowiadań 
swojej mamy dowiedział się, co 
dokładnie wydarzyło się przed 
kilkudziesięcioma laty - Jak 
miałem rok czasu to bardzo po-
ważnie zachorowałem. Najpierw 
leżałem w szpitalu w Lidzbarku 

Warmińskim, ale mama zdecy-
dowała się, żeby mnie przenieść 
do Szpitala Dziecięcego w Olsz-
tynie. Chodziło o to, że skręcały 
mi się kiszki i wszystko co zja-
dłem, zwracałem. Mój organizm 
nie przyjmował pokarmu. Pan 

doktor odważył się na operację, 
ona się powiodła i dzięki temu 
przeżyłem.

Diagnoza i wybór leczenia
właściwe, ale przypadek 
umknął z pamięci 
- Gdyby nie operacja, to Pan bar-
dzo szybko mógłby odejść z tego 
świata – odpowiadał doktor 
Andrzej Janukowicz, prze-
glądając z uwagą dokumenta-
cje medyczna, którą Krzysztof 
Bartkowiak zabrał ze sobą na 
spotkanie - Kiedyś nie było ta-
kich możliwości, jak teraz, żeby 

dokładnie zbadać pacjenta, ale 
akurat w tym przypadku wszystko 
się udało i jeszcze powiem, że na-
prawdę jestem bardzo wzruszony, 
że mnie Pan odnalazł.
Podczas serdecznej rozmowy 
i wspomnień okazało się, że obaj 
panowie związani są z Dobrym 
Miastem. Doktor Andrzej Janu-
kowicz, mieszkał kilkadziesiąt lat 
temu w Dobrym Mieście, a jego 
ojciec był w Dobrym Mieście or-

ganistą w parafii pw. Najświęt-
szego Zbawiciela i Wszystkich 
Świętych, natomiast Krzysztof 
Bartkowiak mieszka z rodziną 
w Dobrym Mieście .

Lekarz chciał być 
matematykiem
Andrzej Janukowicz opowie-
dział również o swojej karierze 
zawodowej, która trwa już ponad 
50 lat. W latach 1964–1966 od-
był staż w Wojewódzkim Szpi-
talu w Olsztynie, 1966–1975 pra-
cował jako asystent na oddziale 
chirurgii Wojewódzkiego Szpi-

tala Dziecięcego w Olsztynie. 
Od 1 maja 1975 r. pełnił funkcję 
ordynatora oddziału rehabilita-
cyjnego I Wojewódzkiego Szpi-
tala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Ameryce k. Olsztynka. Ogól-
nie jako ciekawostkę można po-
dać, że Andrzej Janukowicz, 
zdawał swego czasu na matema-
tykę i to właśnie z tym kierunkiem 
planował związać swoją przy-
szłość. Ostatecznie jednak nie za-
liczył egzaminu i dzięki temu mu-
siał zmienić swoje plany życiowe, 
z korzyścią dla kilku tysięcy swo-
ich pacjentów. 

Z Parkinsonem aktywnie 
Krzysztof Bartkowiak od dzie-
więciu lat jest chory na Parkin-
sona. Jednak nie zamyka się z tą 
chorobą w domu, tylko stara się 
pomagać również innym cho-
rym osobom- Zacząłem prowa-
dzić spotkania ludzi chorych na 
Parkinsona w Dobrym Mieście. 
Ludzie przychodzą na te spotka-
nia i wymieniamy się doświad-
czeniami i wiadomościami na te-
mat tej choroby. Każdy mówi, że to 
naprawdę świetna inicjatywa, że 
ludzie chorzy nie muszą siedzieć, 
tylko mogą wyjść i porozmawiać 
z innym osobami, które są w po-
dobnej sytuacji. Chciałem po pro-
stu, żeby ta operacja, którą pan 
doktor kiedyś przeprowadził, nie 

poszła na marne.
Krzysztof Bartkowiak zwrócił się 
do Doktora Andrzeja Janukowi-
cza z prośbą, żeby przyjechał on 
na jedno ze spotkań grupy, posłu-
chał trochę, a może i dzięki swo-
jemu doświadczeniu doradził coś 
uczestnikom spotkań. Doktor zgo-
dził się na takie spotkanie i obie-
cał, że razem z żoną,która również 
jest lekarzem szpitala w Ameryce, 
odwiedzą Dobre Miasto.

Kuracja pomaga 
powstrzymać 
skutki choroby
Krzysztof Bartkowiak dopiero od 
niedawna może normalnie funk-
cjonować, ponieważ wcześniej 
dawał mu się we znaki Parkin-
son.- Od jakiegoś czasu biorę ole-
jek CBD i to co się stało ze mną 
to jest nieprawdopodobne. Wcze-
śniej miałem ogromne problemy 
z poruszaniem, a także z wykony-
waniem zwykłych ludzkich czyn-
ności, a teraz czuję się znacznie le-
piej i dzięki temu mogę normalnie 
funkcjonować.
Całe spotkanie pomiędzy dokto-
rem i jego byłym pacjentem prze-
biegło w bardzo radosnej atmos-
ferze. Pan doktor często żartował, 
opowiadał wiele anegdot, a także 
z uwagą słuchał tego, co jego były 
pacjent miał do powiedzenia. 

Rafał Herman

45 lat temu Krzysztof Bartkowiak, mieszkaniec Dobrego Miasta, przeszedł operację 
skrętu jelit. Operację w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przeprowadził młody wów-
czas lekarz chirurg-Andrzej Janukowicz. Teraz obaj Panowie spotkali się po latach i 
nie kryli wzruszenia.

Pacjent odszukał lekarza, 
który 45 lat temu uratował mu życie

Spotkanie po latach

- Projekt polega na tym, że or-
ganizujemy kilka spotkań dla 
seniorów i młodzieży. Podczas 
tych spotkań odbywają oni roz-
mowy, a także wybierają sobie 
jakąś książkę, ze skomponowa-
nej listy. Chodzi o to, że młodzież 
przeczyta książkę, którą seniorzy 
czytali w naszym wieku, a senio-
rzy jakąś książkę, którą my im 
polecimy – powiedziała Marta 
Chełchowska, jedna z inicjato-
rek projektu.
W tym miejscu warto dodać, że 
spotkania odbywają się w Plane-
cie 11 w Olsztynie. Pierwsze od-
były się 9 i 10 lutego. Następne 
spotkania będą miały miejsce 2 
i 3 marca, a 9 marca odbędzie się 
finał całego projektu.
Dlaczego uczniowie zdecydo-
wali się zainicjować właśnie 
taki projekt?- Każdy projekt spo-
łeczny, który wykonujemy, po-

winien poruszać jakiś problem, 
który dotyka nas czy naszych 
bliskich. My zauważyliśmy, że 
głównym problemem jest niezro-
zumienie pomiędzy różnymi po-
koleniami. Natomiast kolejnym 
problemem jest zanik czytel-
nictwa. Ilość czytanych książek 
przez Polaka drastycznie spada 
i postanowiliśmy te dwa pro-
blemy ze sobą spiąć i postarać 
się z nimi walczyć – powiedziała 
Julia Szymla.

Zarówno seniorzy, jak 
i młodzież zainteresowali 
się tym projektem
- Wielu naszych znajomych jest 
zainteresowanych tym projek-
tem. Spodziewamy się, że około 
20/30 młodych osób będzie 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 
Wiadomo, że zdarzają się osoby, 
których taka inicjatywa zupeł-

nie nie interesuje, ale są również 
takie, które chętnie przeczytają 
książkę, która ma już kilkadzie-
siąt lat – dodaje Wiktoria Wil-
czewska.
- Byłyśmy w senioriadze na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku, 
a także w klubie książki, gdzie 

było dużo seniorów i wiele osób 
bardzo ucieszyła taka inicja-
tywa. Seniorzy byli zadowoleni, 
że są takie próby zjednoczenia 
tych dwóch pokoleń, a na do-
datek, że można to połączyć, za 
pomocą książek. Widać było, że 
bardzo ta inicjatywa ich zainte-

resowała – powiedziała Zofia 
Chodorowska.
Projekt jest autorską inicjatywą 
uczniów z XII Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii i Georga 
Dietrichów w Olsztynie. Jednak 
ogólnie projekt jest realizowany 
w ramach ogólnopolskiej olim-

piady „Zwolnieni z Teorii”. 
Uczestnicy realizują swoje pro-
jekty działając w zespołach. Ze-
społy projektowe rywalizują ze 
sobą, zdobywając punkty i od-
znaki za poszczególne osiągnię-
cia, np. liczbę wzmianek me-
dialnych, wysokość zebranego 
budżetu czy liczbę beneficjen-
tów projektu. Najlepsze projekty 
zostają przedstawione Kapitule, 
w której skład wchodzą osobi-
stości polskiego świata biznesu, 
mediów i organizacji społecz-
nych .
Inicjatorzy projektu podkre-
ślają, że dzięki niemu naprawdę 
można znaleźć wspólny język 
np. ze swoimi dziadkami- Ja nie 
pomyślałbym nigdy, że zaintere-
suje mnie książka, którą czytał 
mój dziadek, natomiast kiedy po-
stanowiłam z nim o tym poroz-
mawiać, to naprawdę dopiero 
wtedy nawiązaliśmy wspólną 
więź – dodała Zofia Chodo-
rowska.

raf

Uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i 
Georga Dietrichów w Olsztynie zainicjowali projekt pt. 
Czyta[m]nie, za pomocą, którego chcą łączyć pokolenia.

Czyta[m]nie – projekt, który łączy pokolenia

Krzysztof Bartkowiak i doktor Andrzej Janukowicz

Panowie mieli dużo do wspominania i opowiadania co się wydarzyło od czasu operacji

Na zdjęciu od lewej:  Julia Ciemięga, Julia Szymla, Ula Dudek, Marta Chełchowska, Zosia Chodorowska, 
Wiktoria Wilczewska i Mateusz Drózd.
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Projekt w 85 % dofinanso-
wany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Działania 3.1 – „Cyfrowa do-
stępność informacji sektora 
publicznego oraz wysoka ja-
kość e-usług publicznych” 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020. Wartość pro-
jektu to niespełna 2,5 mln zł, 
przy czym większość kosz-
tów, czyli 2 121 863,50 zł bę-
dzie pokryta ze środków unij-
nych. 
Głównym celem projektu 
jest poprawa dostępności, ja-
kości i efektywności świad-
czonych usług publicznych 
oraz usprawnienie procesów 
wewnętrznych związanych ze 
świadczeniem usług publicznych 
poprzez wdrożenie rozwiązań cy-
frowego urzędu. Podstawowym 
zadaniem będzie uruchomienie 
cyfrowego urzędu wraz z porta-
lem e-usług. Dzięki temu klienci 
urzędu będą mogli załatwić 
wszystkie sprawy przez Internet. 
Kolejnym celem będzie wdroże-
nie systemu Elektronicznego Za-
rządzania Dokumentami (EZD). 
Uruchomienie e-usług publicz-

nych wymaga zakupu nowocze-
snego sprzętu komputerowego , 
modernizacji infrastruktury sieci 
LAN, wyposażenia serwerowni 
oraz przeszkolenia pracowni-
ków. Zostanie także zakupione 
i uruchomione oprogramowanie, 
usprawniające procesy back-of-
fice oraz udostępniające usługi 
publiczne Powiatowej Służby 
Drogowej;
Wdrożone rozwiązania pozwolą 
na uruchomienie cyfrowego 
urzędu, udostępniającego po-

przez Starostwo Powiatowe 
w Olsztynie, Powiatową 
Służbę Drogową w Olsz-
tynie oraz Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
w Olsztynie 18-tu e-usług. 
Należą do nich: udziela-
nie zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów, udziela-
nie informacji o środowi-
sku, wyłączenie użytków 
rolnych z produkcji, udzie-
lanie pozwoleń na budowę/
rozbiórkę/zgłoszenia robót 
budowlanych, zgłoszenie 
robót budowlanych/roz-
biórki, transport drogowy 
(licencje/zezwolenia), zgło-
szenie sprzedaży pojazdu, 
opiniowanie projektów or-
ganizacji ruchu, informa-
cje, wypisy oraz wyrysy 

z operatu ewidencyjnego – inne 
informacje z zakresu ewidencji 
gruntów, zmiana formy użytko-
wania gruntów, wystawianie legi-
tymacji osobie niepełnosprawnej, 
szkody na drogach powiatowych, 
zajęcie pasa drogowego, zjazdy 
z dróg, lokalizacja obiektów w pa-
sie drogowym, piecza-Dziecko, 
realizacja zadań Zespołu ds. Re-
habilitacji Społecznej Osób Nie-
pełnosprawnych, wniosek o wy-
danie orzeczenia.

System Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (EZD PUW) za-
pewni możliwość pracy elek-
tronicznej po stronie urzędu, 
do którego spływać będą doku-
menty przesyłane drogą elek-
troniczną. System umożliwi 
zarządzanie korespondencją, 
dokumentami, projektami, po-
leceniami, terminami i cza-
sem pracy pracowników, two-
rząc centralną, uporządkowaną 
bazę informacji oraz dokumen-
tów. System zapewni pracowni-
kom dostęp do umów, procedur 
wewnętrznych, korespondencji 
oraz dokumentów a także kon-
trolował będzie obieg dokumen-
tów, stan realizacji procesów, 
usprawniając w ten sposób ob-
sługę klientów.
System obsługi Powiatowej 
Służby Drogowej (system back-
-office PSD) obejmować bę-
dzie: serwer i klienta usług 
danych przestrzennych, prze-
glądarkę fotorejestracji, danych 
3D, zarządzanie danymi prze-
strzennymi i plikami zewnętrz-
nymi, system mapowy oraz mo-
duły wspomagające realizację 
e-usług – geoportal, obiekty in-
żynierskie, projektu ruchu dro-
gowego, zajęcie pasa drogo-
wego, decyzje lokalizacyjne, 
prace budowlane, terminarz 
drogowy.
Zakończenie projektu przewi-
dywane jest na koniec 2019 r.

red

Pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim została 
podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: „E-administracja w powiecie olsz-
tyńskim”. Zdaniem starosty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak, inwestycja pozwoli 
osiągnąć najważniejszy cel, jakim jest stworzenie systemu e-usług publicznych. 

Więcej powiatowych e-usług

Powiat Olsztyński podpisał 
umowę o dofinansowanie przed-
miotowego projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. Cał-
kowity koszt projektu to ponad 2.2 
mln złotych, natomiast dofinanso-
wanie ze środków EFRR wynosi 

prawie 1,7 mln złotych.
W ramach projektu planowane są 
m. in. wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie elewacji 
budynku, montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej o mocy 40 kW.
Pozwoli to na osiągnięcie lepszej 
efektywności energetycznej bu-
dynku oraz poprawi jego estetykę 
i wygląd.

 red

Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dzięki wykorzy-
staniu OZE, redukcja kosztów bieżącego utrzymania 
oraz zmniejszenie energochłonności budynku Staro-
stwa Powiatowego w Olsztynie, zlokalizowanego przy 
Placu Bema 5, to cele jakie zamierza osiągnąć Powiat 
Olsztyński, poprzez realizację projektu pn. „Moderniza-
cja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu 
Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie”.

Budynek starostwa 
w nowej odsłonie 

REKLAMA

Coraz więcej spraw załatwimy nie wychodząc z domu

Budynek starostwa powiatu olsztyńskiego w Olsztynie 
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Do Domu Pomocy Społecz-
nej w Kamińsku kierowane są 
osoby ze stwierdzonymi zabu-
rzeniami psychicznymi jak schi-
zofrenia, zaburzenia lękowe, czy 
psychozy oraz trwałymi zabu-
rzeniami nastroju, jak depresja, 
czy ChAD. W tym mieszczą się 
również wszelkiego rodzaju za-
burzenia spowodowane demen-
cją starczą czy uzależnieniem od 
alkoholu lub substancji psycho-
aktywnych. Także osoby z pro-
blemami neurologicznymi, np. 
po udarze. Obecnie przebywa tu 
50-ciu mieszkańców w wieku 
od 27 do 87 lat, ale zapotrze-
bowanie jest dużo większe. 
W województwie warmińsko- 
mazurskim funkcjonuje tylko 
dwanaście tego typu placówek, 
w powiecie bartoszyckim jedy-
nie ta w Kamińsku. Większość 
mieszkańców pochodzi spoza 
powiatu. -W większości przypad-
ków, gdyby ktoś otrzymał w od-
powiednim momencie wsparcie 
rodziny, nie trafiłby do domu po-
mocy społecznej. Często baga-
telizuje się fakt, że z daną osobą 
zaczyna się coś dziać. Zaburze-
nia psychiczne uwidaczniają się 
dopiero w wieku dojrzałym. Jest 
to temat tabu a osoba z takimi za-
burzeniami jest odtrącana i spy-
chana na margines społeczeń-
stwa –mówi Beata Wolska, 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kamińsku.

Domowe warunki 
do zamieszkania
-W porównaniu z innymi, nasz 
Dom jest mały i powiedziała-
bym kameralny, dla porówniania 
w DPS-ie w Olsztynku mieszka 
ponad 194 osób, podobnie jest 
w Szczytnie- kontynuuje dy-
rektor Beata Wolska. Budynek 
jest nowy, z dwu lub trzyosobo-
wymi i jednym jednoosobowym 
pokojem. W każdym z nich jest 
łazienka przystosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
W telewizory zostały wyposażone 

pokoje dziennego pobytu, jak bi-
blioteka, świetlica, sale tera-
peutyczne . Jest to podyktowane 
chęcią aktywizacji mieszkań-
ców, by zechcieli wyjść z pokoju, 
to nie mogą mieć w nim telewi-
zora. Jeśli jednak ktoś chce po-
siadać swój własny odbiornik, 
nie sprzeciwiamy się. Mamy też 
aneksy kuchenne na każdym pię-
trze mieszkalnym. Mieszkańcy 
sami sobie gotują, niektórzy cał-
kiem nieźle. Staramy się, by jak 
najwięcej codziennych czynno-
ści wykonywali samodzielnie. Je-
śli wyręczymy ich we wszystkim, 
to zamiast wesprzeć, uzależnimy 
ich od siebie. Ważne, by miesz-
kańcy uświadomili sobie swoją 
chorobę, nauczyli się rozpozna-
wać jej objawy i radzić z nimi. 

Wtedy niektórzy z nich, po wyj-
ściu z placówki, będą mogli funk-
cjonować w środowisku.
Dom w Kamińsku, jak każda 
placówka tego typu jest pla-
cówką otwartą i funkcjono-
wane jest oparte na respektowa-
niu praw człowieka. Co prawda, 
furtka jest zamykana, ale wynika 
to z faktu, że niektóre osoby nie 
mogą samodzielnie wychodzić 
poza teren ośrodka ze względu 
na swoją chorobę, na przykład 
Alzheimera. Wtedy wyjścia od-
bywają się wyłącznie w obec-
ności opiekuna. Takiech przy-
padków jest znikoma liczba ale 
bezpieczeństwo i opiekę musimy 
zapewnić wszystkich. Pozostałi 
mieszkańcy opuszczają Dom sa-
modzielnie. Oczywiście infor-

mują personel o planowanej go-
dzinie powrotu.

Koszty pobytu 
odpowiednie do 
standardu opieki
Finansowanie pobytu w DPS-
-ie w Kamińsku jest oparte na 
takich samych zasadach, jak 
w innych placówkach tego typu. 
Mieszkaniec pokrywa koszt po-
bytu w wysokości 70% swoich 
dochodów. Pozostałe 30% prze-
znacza na swoje potrzeby- zakup 
leków i ubrań. Większość z nich 
boryka się jednak z brakiem wy-
starczającej kwoty własnych pie-
niędzy i wówczas dom musi im 
pomóc. Jeśli kwota należna od 
mieszkańca nie wystarcza na po-

krycie kosztu pobytu, resztę po-
winna zapłacić rodzina, zgodnie 
z obowiązkiem alimentacyjnym. 
Jeżeli jednak rodzina jest niewy-
dolna finansowo to wówczas po-
została do zapłaty kwotę uiszcza 
gmina kierująca osobę. Formal-
nością kierowania do dps-ów jak 
i odpłatnością zajmują się ośrodki 
pomocy społecznej. DPS w Ka-
mińsku jest placówką o wysokim 
standardzie usług , co generuje 
też wysokość kosztu utrzyma-
nia. Wszyscy podopieczni są ob-
jęci kompleksową, całodobową 
opieką, w tym też medyczną. 
Mamy własnego prowadzącego 
lekarza psychiatrę oraz wyspe-
cjalizowanych w tego typu pracy 
psychologów. Przy tego rodzaju 

zaburzeniach niezwykle ważna 
jest odpowiednio dobrana far-
makologia i terapia psycholo-
giczna. Osoba ustabilizowana 
farmakologicznie i psychologicz-
nie potrafi poprawnie funkcjono-
wać w środowisku, choroba po-
zostaje w remisji aczkolwiek co 
jakiś czas zdarza się jej nawrót. 
Wtedy najczęściej konieczna 
jest hospitalizacja. Dzięki współ-
pracy całego zespołu, bieżącego 
monitorowania i reagowania 
można szybko zauważyć niepo-
kojące sygnały i często zapobiec 
zaostrzeniu emisji jej objawów. 
Jak w przypadku każdej innej 
choroby nie czeka się na rozwój 
tylko w porę zapobiega.

Dokończenie na stronie 7

Domy Pomocy Społecznej przeznaczone są dla osób, wymagających całodobowej 
opieki, której nie mogą jej otrzymać we własnym otoczeniu. Skierowanie do tego 
typu placówki można uzyskać z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełno-
sprawności. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Polsce jest siedem 
rodzajów domów pomocy, między innymi dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
Taki rodzaj domu prowadzony jest przez powiat bartoszycki.

W Kamińsku wiedzą jak pokonać 
lęk i strach przed nieznanym

Beata Wolska, dyrektor DPS

Opiekunki od lewej :Dominika Iwanicka, Alina Sadlak, Jolanta Masalska ,Wioletta Bonius

Sala komputerowa łączy mieszkańców ze światem
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Samodzielność 
mieszkańców to cel 
podstawowy
Podopieczni domu Pomocy Spo-
łecznej w Kamińsku wymagają ca-
łodobowej wszechstronnej opieki, 
stąd konieczność zatrudnienia 
wielu specjalistów. Na umowę 
o pracę zatrudnionych jest 31 
osób. Do tego DPS współpracuje 
z zewnętrzną firmą zapewnia-
jącą opiekę pielęgniarską, to do-
datkowe 12 osób. Umowy mamy 
podpisane też z lekarzem psychia-
trą, rehabilitantem fizjoterapeutą, 
psychoterapeutą i terapeutą le-
czenia uzależnień, psychologami 
oraz czasowo z terapeutami zaję-
ciowymi lub innymi profesjona-
listami, których talent wzbogaca 
naszą ofertę terapeutyczną. -Dzięki 
naszej współpracy z wykwalifi-
kowanym rehabilitantem z Woje-
wódzkiego Szpitala Rehabilitacyj-
nego w Górowie Iławeckim udało 
się przywrócić niektórym miesz-

kańcom pewien stopień samodziel-
ności ruchowej. Terapeuci kładą 
nacisk na aktywizację mieszkań-
ców, aby ułatwić im powrót do 
społeczeństwa. Zazwyczaj trafia-
jące tu osoby nie mają motywa-
cji do jakiejkolwiek działalności. 

W pracy terapeutycznej niezwykle 
ważny jest czynnik ludzki umożli-
wiający interakcję dlatego mamy 
też, że tak powiem różnorodność 
osobowościową kadry terapeu-
tycznej. Np. dwóch psychologów 
w różnym wieku i płci aby wszy-
scy mieszkańcy mogli nawiązać ze 
swoim terapeutą pozytywne rela-
cje, by do każdemu można było po-
móc– wyjaśnia dyrektor Wolska.

Nieufność przeszkodą 
w integracji
Celem prowadzonej terapii jest 
umożliwienie osobom z zaburze-
niami psychicznymi powrót do ak-
tywnego życia w społeczeństwie, 
w tym również poza ośrodkiem, 
w naturalnym środowisku. Już te-
raz są osoby mogące wkrótce opu-
ścić nasz Dom. W zeszłym i tym 
roku udało dzięki współpracy 
z fundacjami przeszkolić dziesięć 
osób na kursach aktywizacji za-
wodowej. Doskonale dały sobie 
radę. Zależało mi, by półroczny 
staż w ramach kursu, odbywał 

się poza domem pomocy społecz-
nej – przyznaje dyrektor Be-
ata Wolska- daje to szansę zdo-
bycia umiejętności zawodowych 
i integracji ze społeczeństwem. 
oraz dużą odskocznię mieszkań-
com od życia w warunkach insty-

tucjonalnych. Nie udało mi się nie-
stety żadnej z osób załatwić stażu 
poza moją placówką. Powodem 
był strach przed przebywaniem 
z osobą chorą psychicznie miesz-
kającą w DPS-ie i wzięciem za nią 
odpowiedzialności. Ewentualni 

pracodawcy nie mówią mi, czego 
konkretnie się boją. Po prostu od-
mawiają. Ten sam problem do-
tyczy w znacznej części pozosta-
łej ludności gminy czy powiatu. 
Gdy powstawał Dom, pojawiło się 
wiele głosów sprzeciwu. Po trzech 
latach działalności DPS-u w Ka-
mińsku sytuacja trochę się popra-
wiła. Świadomość społeczeństwa 
wzrasta, ale to powolny proces. 
Sama nazwa dom dla psychicznie 
przewlekle chorych budzi nega-
tywne konotacje i uprzedzenia bę-
dące skutkiem stereotypizacji. Lu-
dzie myślą, że podopieczni Domu 
mogą być niebezpieczni, porów-
nują DPS do zamkniętego zakładu 
psychiatrycznego, a to przecież 
jest substytut domu rodzinnego 
dla osób ze schorzeniami psychia-
trycznymi. 

Pokonanie negatywnych 
skojarzeń trwa długo

Jak już wcześniej wspomniałam 
funkcjonowanie Domu oparte 
jest na prawach człowieka, opar-
tych na poszanowaniu godności, 
która notabene nie jest prawem 
lecz wartością nadrzędną, wyod-
rębnioną w preambule Konstytu-
cji RP, tym prawie do wolności, 
samo decydowania o sobie, czy 
intymności.
A jak mamy zapewnić na-
szym mieszkańcom godne ży-
cie jeżeli skutki stereotypiza-
cji odczuwamy na codzień. Nie 
chcę zbudować szklanego klo-
sza i udawać, że wszystko jest 
w porządku. Dążę do zmiany 
w otoczeniu umożliwiającej ży-
cie i rozwój ludzi zaburzonych 
psychicznie. Stąd pomysł ak-
cji pn. „Dzień Świadomości”, by 
ludzie zrozumieli, że zaburze-
nia psychiczne występują często 
(statycznie co czwarta osoba się 
z tym boryka) a ludzie nimi do-
tknięci mają prawo do godnego 
życia, optymalnej pomocy i są 
zdolni do pełnienia ról społecz-
nych. Strach przed tym nie wy-
nika z rzeczywistych przesłanek 
a raczej braku wiedzy i wszech-
obecnych stereotypów. 
Mądrze powiedział Goya: Kiedy 
rozum śpi budzą się upiory. Ta 
akcja ma obudzić nasze rozumy.
-Coraz przychylniej patrzymy na 

różnego rodzaju zaburzenia na-
stroju, nerwice, depresje tłuma-
cząc to stresem, ale o pozosta-
łych nadal się nie mówi. Mało 
kto ma odwagę powiedzieć, że 
ma chorobę dwubiegunową, czy 
schizofrenię. Kto z nas się przy-
zna w pracy, że ma psychotyczne 
objawy i potrzebuje pomocy psy-
chiatrycznej?- zastanawia się 
dyrektor Beata Wolska- Łama-
nie stereotypów uważam wręcz za 
swój obowiązek. Z osobami nie-
pełnosprawnymi mam kontakt od 
około 15 lat. Wcześniej pracowa-
łam w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, cały czas jestem 
doradcą zawodowym i pedago-
giem w Zespole ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. Pracuję 
też na kursach aktywizujących za-
wodowo osoby ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności zwią-
zanej z chorobami psychicznymi. 
Problem znam od dawna. Ka-

mińsk jest bardzo małą miejsco-
wością. Tu jak i wszędzie ludzie 
czerpią wiedzę na temat funk-
cjonowania osób z zaburzeniami 
z filmów, czy artykułów praso-
wych. To moim obowiązkiem jest 
przekazanie rzetelnej informacji. 
Progres w postrzeganiu moich 
podopiecznych jest ogromny, ale 
bariery nadal są duże. Stworzenie 
godnych warunków jest ważne 
dla tych, którz już tu zostaną ale 
też dla tych, którzy są u nas chwi-
lowo. Życie instytucjonalne nisz-
czy człowieka a już szczególnie 
jeśli jest to osoba młoda i wiemy, 
że ona nie musi tu być. Powinni-
śmy zrobić wszystko, żeby rozpo-
częłą życie poza instytucją i była 
akceptowana w społeczeństwie.. 

Wiedza szansą 
dla wszystkich
Co roku w kamińskim DPS-ie or-
ganizowana jest otwarta impreza 
integracyjna, na która przyjeż-
dżają rodziny mieszkańców, inne 
jednostki o podobnym profilu jak 
też osoby z zewnątrz. Pracowni-
kom Domu zależy na stworzeniu 
przyjaznej, rodzinnej atmosfery. 
Dyrektor Wolska wraz z funda-
cją „Co dwie głowy” chce zre-
alizować nowy projekt, którego 
celem jest uświadomienie miesz-
kańcom powiatu bartoszyckiego, 

jak funkcjonują osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi. Akcja 
zacznie się 24 kwietnia 2018 
roku w Kamińsku. Data ta wy-
nika stąd, że jest to Europejski 
Dzień Śniadania, a czas posiłku 
sprzyja integracji i tworzeniu 
więzi rodzinnych. Swoją obec-
ność potwierdził aktor i piosen-
karz, Marek Kaliszuk. Zapro-
szenie kieruje się tez do szkół 
dlatego, że uświadamiać trzeba 
głównie dzieci. W Bartoszycach 
specjalną debatę z zaproszonymi 
gośćmi poprowadzi Ryszard Re-
miszewski. Na koniec odbędzie 
się recital Danuty Błażejczyk 
pt. „Królem swego życia bądź”, 
po którym zorganizowana zo-
stanie aukcja charytatywna. Pie-
niądze, uzyskane z licytacji tra-
fią do Domu Pomocy Społecznej 
w Kamińsku i zostaną przezna-
czone na letnie warsztaty pla-
styczne. W późniejszym czasie 

odbędzie się szereg różnych wy-
kładów i cyklicznych warszta-
tów z młodzieżą. Finał projektu 
odbędzie się 10 października 
w Dniu Zdrowia Psychiczne-
go.-Cieszę się, że znane osoby 
zechciały wziąć udział w naszej 
akcji i nam kibicują. Śniadanie 
odbędzie się w DPS w Kamiń-
sku w godzinach 10:00-10:30, 
a cała reszta w Domu Kultury 
w Bartoszycach. Nasz Dom po-
zostanie otwarty. Jeśli ktoś będzie 
miał ochotę zostać i porozma-
wiać, to będzie miał taką możli-
wość. Nie będzie tu jednak żad-
nych wywiadów i pogadanek, 
ponieważ mieszkańcy mogliby się 
poczuć nieswojo. Nie chcę nara-
żać ich na stres. Wstęp jest wolny 
dla wszystkich chętnych. Chciała-
bym, by na debatę przybyli miesz-
kańcy z terenu całego powiatu, by 
mogli się czegoś dowiedzieć i wy-
mienić poglądami. Często współ-
pracuję z różnymi instytucjami, 
w których brak jest wiedzy na te-
mat funkcjonowania osób z zabu-
rzeniami psychicznymi i przysłu-
gujących im praw. Ta półroczna 
akcja ma szerokie cele, ale jej za-
mysł może się zmieniać w trakcie, 
zależnie od potrzeb - zapowiada 
dyrektor Beata Wolska.

Dariusz Gołębiowski
wsp.(iz)

Kącik do wypoczynku wykonany przez mieszkańców ze skrzynek 

Pokoje są czyste i zadbane

W kaplicy jest również organista
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-Do kogo adresowany jest pro-
gram profilaktyczny „Lidzbark 
Warmiński bez wad postawy”?
Program „Lidzbark Warmiń-
ski bez wad postawy” kierujemy 
głównie do dzieci i młodzieży. 
Obecnie w akcji biorą udział 
wszystkie przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazja z Lidz-
barka Warmińskiego. Do tej pory 
udało nam się przebadać 1650 
dzieci, co stanowi 80 % uczniów, 
ale wykonamy także dodatkowe 
badania dla dzieci, które nie mogły 
uczestniczyć w pierwszej turze. 
-Wady postawy to duży pro-
blem małych lidzbarczan?
Po pierwszej turze badań okazało 
się, ze jest bardzo źle, u wszyst-
kich dzieci znaleziono wady po-
stawy. To w większości skoliozy, 
nieprawidłowe ułożenie łopatek 
albo wklęsłe lub okrągłe plecy. 
Wraz z wiekiem, rośnie także od-
setek dzieci wymagających re-
habilitacji. W gimnazjach około 
40% uczniów powinno rozpocząć 
rehabilitację, gdzie w przedszko-

lach rehabilitację musi rozpocząć 
średnio 3% dzieci. Podobnie jest 
też z mniejszymi wadami, według 
badań każdy przedszkolak oraz 
2/3 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów powinno uczestni-
czyć w dodatkowych zajęciach 
korekcyjnych. 
-W jakiej fazie realizacji pro-
jektu jesteście obecnie ?
Obecnie szykujemy się do ko-
lejnej transzy badań przesiewo-
wych w szkołach. Po badaniach 
chcemy przygotować małą bro-
szurę z zestawami ćwiczeń, aby 
już w domu dzieci mogły zacząć 
ćwiczyć wraz z rodzicami. Przed 
rozpoczęciem docelowych zajęć 
korekcyjnych w szkołach, razem 
z nauczycielami, rodzicami i klu-
bami sportowymi, chcemy także 
przeprowadzić kampanię zdro-
wego stylu życia, racjonalnego 
odżywiania i promocji aktywno-
ści fizycznej. 
-Jak Pan ocenia zaintereso-
wanie poszczególnymi działa-
niami? 

Do pierwszych badań zgłosiło się 
około 80% wszystkich dzieci za-
kwalifikowanych do programu. 
Uruchamiamy też drugą, ponie-
waż chcemy przebadać wszystkie 
dzieci w Lidzbarku Warmińskim. 
Szukam tez wsparcia rządowego, 
dlatego programem zaintereso-
wałem trzy ministerstwa. Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, 
Ministerstwo Zdrowia oraz Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. 
Podsekretarz Stanu MSiT Pan Jan 
Widera objął patronatem nasze 
działania. 
-Czy są już pierwsze wnioski 
z realizacji projektu?
Tak, musimy położyć duży na-
cisk na wprowadzenie ćwiczeń 
korekcyjnych w szkołach i przed-
szkolach, w końcu od tego zależy 
zdrowie naszych dzieci. Pierwsze 
wyniki mówią nam o bardzo złej 
sytuacji kręgosłupów naszych 
dzieci. Dlatego tak ważne jest 
jak najszybsze rozpoczęcie dzia-
łań. Szukamy też innych możli-
wości zachęcenia dzieci do ak-

tywności fizycznej, rozmawiamy 
z naszymi sekcjami sportowymi, 
organizujemy wiele imprez z ak-
tywnością sportową na pierw-
szymi i drugim planie.
-Kogo udało Wam się przycią-
gnąć ze znanych osób do dzia-
łań promujących program?
Udało nam się zyskać aprobatę 
Akademii Siatkówki, prowadzo-
nej przez czołowych siatkarzy 

Polski, Łukasza Kadziewicza, 
Macieja Dobrowolskiego i Pawła 
Siezieniewskiego.
-A jakie rezultaty przyniosły 
starania o wsparcie instytucjo-
nalne i finansowe waszego pro-
gramu?
Tak jak wcześniej wspominałem 
Program został objęty patrona-
tem Podsekretarza Stanu MSiT 
Jana Widery, także otrzymali-

śmy wsparcie od Ministerstwa 
Sportu i Turystyki poprzez dofi-
nansowanie w ramach ćwiczeń 
dla uczniów na rok 2018. Kupimy 
za to niezbędny sprzęt i wyposa-
żymy każdą szkołę, aby móc pro-
wadzić efektywne w skutkach 
ćwiczenia. Mamy też poparcie 
Podsekretarzy Stanu MZ, Pana 
Zbigniewa Króla oraz MEN, 
Pana Macieja Kopcia. Poparcie 
wyraziła też Polska Krajowa Sieć 
Miast Cittaslow.
-Program został zauważony 
poza Lidzbarkiem ?
Owszem, kilka miasteczek w re-
gionie chce wprowadzić podobne 
programy, a docelowo chcemy, 
aby program stał się ogólnopol-
ski, a nie tylko lokalny. 
-Kiedy nastąpi zakończenie 
i ostateczne podsumowanie osią-
gniętych w programie wyników?
We wrześniu rozpoczniemy zaję-
cia dodatkowe z ćwiczeniami ko-
rekcyjnymi w szkołach i przed-
szkolach i chcemy jej prowadzić 
przez cały rok szkolny. Na prze-
łomie maja i czerwca 2019 
roku mamy zaplanowane bada-
nia, których wyniki porównamy 
z początkowymi. Na ich podsta-
wie będziemy mogli wyciągnąć 
wstępne wnioski dotyczące po-
prawy lub jej braku. Na pewno 
będziemy kontynuować program, 
bo zależy nam na poprawie zasta-
łego stanu rzeczy. 

Dariusz Gołębiowski

Na realizację programu „Lidzbark Warmiński bez wad postawy” miastu udało się po-
zyskać 140 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a zainteresowanych 
programem jest coraz więcej miast z regionu. O realizacji programu rozmawiamy 
z Jackiem Wiśniowskim, burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego. 

Poprawią postawę małych lidzbarczan

Wszyscy mieszkają w Domczysku 
– starym, skrzypiącym domu Pana 
Lampy, którego głowa świeci. 
Niecodzienni lokatorzy, każdy tro-
chę z innej bajki wzbudzają wiele 
sympatii. „Wydają się bardzo nasi. 
Jesteśmy przekonani, że każdy 
zna jakiegoś Pana Bałagańskiego, 
albo Wściekłaka. Siostry Gryziak 
z pewnością odwiedzają każdy 
dom.” – komentuje Anna Ratkow-
ska, zastępca dyrektora OTL.
Magicznie przedstawia się sceno-
grafia – wiele pracy trzeba włożyć 
w to, aby wszystkich bohaterów 
ulokować, by jak w Domczusku – 
od podłogi aż po sufit – każdy do-
stał swoje miejsce. A może i nam 
uda się zamieszkać razem z nimi? 
Będzie to jak najbardziej możliwe, 
ponieważ przy okazji tej premiery 
OTL zdecydował się na wydanie 
gry! Planszówka „Wizyta w Do-
mczysku” to odpowiedź dla każ-
dego małego teatromana i gracza.
Sztukę napisała Malina Prześluga 
– dobrze znana i wielokrotnie na-
gradzana autorka literatury dla 
dzieci, będąca dramaturgiem w 
Teatrze Animacji w Poznaniu. Jej 

dramaty publikowane są w „No-
wych Sztukach dla Dzieci i Mło-
dzieży” oraz w „Dialogu”. Twórcy 
spektaklu znani są z realizacji 
„Pentezylea” oraz „Petit Pierre” 
Są to:

Reżyserka Helena Radzikowska, 
scenografka Sylwia Maciejew-
ska oraz kompozytorka Natasza 
Topor. Tym razem zespół uzupeł-
niła choreografka Anna Sawicka-
-Hodun.

„Noc…” koncentruje się na wza-
jemnych relacjach między He-
lverem a Karlą, dwojgiem ludzi 
pragnących bliskości i zrozu-
mienia. On dopiero co wrócił 
do domu, brał udział w masze-
rujących za oknem demonstra-
cjach. Fascynuje go militarny 
dryl i wojskowe gadżety. Prze-
rażona jego opowieściami Karla 
na próżno usiłuje odwrócić 
uwagę Helvera od szalejącego 
za oknem zła. We wspomnia-
nych wyżej bohaterów wcie-
lają się Ewa Pałuska-Szozda 
i Radosław Jamroż (gościnnie). 
Od pierwszej chwili wchodzą na 
najwyższy diapazon emocji. To 
ryzykowne, ale się udaje, gdyż 
Ewa Pałuska-Szozda i Rado-
sław Jamroż mocno konturują 
swe postaci. Jamroż nie wymu-
sza współczucia dla Helvera, 
nie próbuje też odwzorowy-
wać umysłowej choroby. Raczej 
gra jej wyobrażenie niż drobia-
zgowy obraz, co sprawia, że nie 
ma mowy o emocjonalnym szan-
tażu wobec publiczności. Prze-
ciwnie Helver debiutującego ak-
tora bywa prawdziwie groźny, 
bywa odpychający i irytujący. 
Zaskakująca, ale do końca kon-
sekwentna interpretacja. Impo-
nująca jest też Ewa Pałuska-
-Szozda, bo ma w sobie miłość 
do Helvera, ale i złość na niego, 
czasem wręcz sadystycznie za-

daje mu psychiczny ból. A przy 
tym Karla Pałuska-Szozdy wciąż 
nie wyrzekła się swej kobiecości. 
Być może w głębi ciągle wierzy, 
że świat zaskoczy ją jeszcze na 
plus – mówi Jacek Wakar, krytyk 
teatralny.
„Rewolucja…” to z kolei dy-
wagacje jakie mogłyby być ko-
lejne losy zwierząt z „Folwarku 
zwierzęcego” G.Orwella. Hi-
storia zatoczyła koło. Zwierzęta 
odbiły od człowieka folwark, 
nacieszyły się wolnością i usta-
nowiły nowe prawa. Po jakimś 
czasie nowi rządzący zaczęli 

jednak upodabniać się do ludzi, 
tworzyć własne elity i wyodręb-
niać od pozostałych zwierząt. Aż 
przebrała się miarka i zwierzęta 
odsunięte od koryta władzy prze-
prowadziły nową rewolucję. Na 
nowych warunkach. Dlatego wy-
buchła wojna, zwierzęco-zwie-
rzęca. O wartości. O lepsze jutro. 
I o… nową władzę. Rewolucja 
zwierząt to inspirowana Folwar-
kiem zwierzęcym satyra na świat 
nieustannej politycznej rewolty.
„Noc Helvera” – 16-21 lutego, 
„Rewolucja zwierząt” – 22-27 
lutego.

Do olsztyńskiego „Jaracza” powracają jedne z najchętniej oglądanych spektakli – 
„Noc Helvera” na Scenę Margines oraz „Rewolucja zwierząt” na Scenę Dużą. Oba 
przedstawienia wyreżyserował Giovanny Castellanos.

Współczesny faszyzm i ciąg 
dalszy „Folwarku zwierzęcego” 
w Teatrze Jaracza.

Niezwykle, jak to w teatrze, 
zapowiada się najbliższa 
premiera Olsztyńskiego 
Teatru Lalek! 24 lutego 
Mali Widzowie poznają 
Pana Lampę oraz jego 
niesfornych przyjaciół.

Pan Lampa zaprasza 
do swojego Domczyska

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Kadr ze spektaklu „Noc Helvera”



914.02-27.02.2018 r.numer 118www.gwarminska.pl
GMINA

W 2016 roku Gmina Stawi-
guda rozpoczęła w Bartągu bu-
dowę obiektu, który stał się fi-
lią Szkoły Podstawowej w Rusi. 
Obecnie zakończył się pierw-
szy etap budowy tej szkoły. Do-
celowo powstanie 12 oddziałów. 
W kolejnym etapie ma powstać 
następnych 12 oddziałów, a także 
sala gimnastyczna.
- Budowa tej jednostki oświa-
towej przyczyni się do dalszego 
rozwoju miejscowości Bartąg. 
Oczekiwanie na tę szkołę, trwało 
wiele lat, ponieważ gmina dyna-
micznie się rozwija i przybywa 
w niej mieszkańców. Wszystkie 
dzieci z tego obszaru chodziły 
do szkoły podstawowej w Rusi, 
która w końcu stała się za małym 
obiektem, aby pomieścić wszyst-
kie dzieci. Ja jestem bardzo za-
dowolona, że udało nam się wy-
budować nową szkołę. Jestem 
pod wrażeniem całego obiektu, 
sal, które tu powstały i cieszę się, 
że nasi młodzi mieszkańcy będą 
mieli takie wspaniałe warunki do 
nauki – powiedziała wójt Gminy 
Stawiguda Irena Derdoń.
Warto dodać, że cały koszt in-
westycji wyniósł blisko 8 milio-
nów złotych, z czego 2 miliony, 
to środki z budżetu państwa, 
a także z dofinansowań płynących 
z Urzędu Marszałkowskiego. Na-
tomiast pozostała część pocho-
dziła z budżetu gminy Stawiguda.
Niezwykle zadowoleni z nowego 
obiektu są również nauczyciele.

- Szkoła jest przepiękna, posiada 
piękne sale, powolutku spełniają 
się także nasze marzenia odno-
śnie wyposażenia szkoły. Wszy-
scy jesteśmy zadowoleni, a co 
najważniejsze dzieci po przyjściu 
do nowej szkoły są uśmiechnięte 
i szczęśliwe- powiedziała Agata 
Mikołajek nauczycielka naucza-
nia zintegrowanego w Szkole 
w Rusi, obecnie filia w Bartągu.
Agnieszka Dziemianowicz za-
stępca dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Rusi, uważa, że na no-

wym obiekcie zyskają przede 
wszystkim uczniowie- Do tej 
pory w szkole w Rusi było 365 
uczniów i pracowaliśmy na 
dwie zmiany. Teraz dzięki no-
wej placówce możemy funkcjo-
nować normalnie i uczyć dzieci 
w godnych warunkach. Obecnie 

otwartych mamy 9 oddziałów, 
a docelowo będzie 12 oddziałów, 
w których uczyć się będzie około 
220 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Rusi 
dalej uczą się dzieci z klas 4-8, 
natomiast w Bartągu naukę roz-
poczęli uczniowie z klas 1-3.

Sołtys wsi Bartąg, Grzegorz Ko-
łakowski uważa, że taki obiekt 
w jego sołectwie był niezwykle 
potrzebny- Bardzo się cieszymy, 
że po wielu latach od likwidacji 
poprzedniej szkoły, powstał nowy 
obiekt na terenie naszej wsi. Na 
pewno będzie to ważne dla miesz-

kańców, ponieważ nasze sołectwo 
dynamicznie się rozrasta. Jesteśmy 
teraz co do ilości mieszkańców, 
drugą wsią w gminie Stawiguda. 
Z uwagi na naszą granicę z Olsz-
tynem, mieszkańców z roku na rok 
nam przybywa, dlatego tak bardzo 
ta szkoła była tu potrzebna. 
Podobne zdanie na temat powsta-
nia szkoły ma Ks. Leszek Ku-
riata, Proboszcz Parafii Św. 
Jana Ewangelisty w Bartągu.
- Kiedy usłyszałem, że w Bartągu 
powstaje szkoła, bardzo się ucie-
szyłem. Cała wieś bardzo się roz-
rasta. Jeszcze dziesięć lat temu 
była ona małą parafią, a dzisiaj 
jest tu już bardzo porządna para-
fia i szkoła jest szansą na dalszy 
rozwój naszej wsi.
Uroczystość otwarcia szkoły 
w Bartągu została podzielona na 
dwie części. W pierwszej oficjal-
nej, wójt gminy Stawiguda, Irena 
Derdoń, dziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
szkoła powstała. Podziękowa-
nia, dla Pani wójt, jak i dyrek-
cji szkoły złożyli również przed-
stawiciele rodziców, jak i same 

dzieci. Druga część była czę-
ścią artystyczną. Uczniowie tań-
czyli m.in. poloneza, przedstawili 
skecz kabaretowy, a także wspól-
nie zaśpiewali piosenkę, która po-
wstała specjalnie z okazji otwar-
cia szkoły.

raf

8 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej w Bartągu.  
Szkoła  jest filią Szkoły Podstawowej w Rusi. Dzieci po feriach zimo-
wych rozpoczęły naukę w nowej szkole.

Oficjalnie otwarto nową Szkołę 
Podstawową w Bartągu

Po przecięciu wstęgi 

Na uroczystość przybyli mieszkańcy Bartąga i władze samorządowe 

Dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej już polubiły nowa szkołę

Agnieszka Dziemianowicz, zastępca dyrektora SP w Rusi wspólnie z Marzeną Balukiewicz 
z Rady Rodziców SP w Rusi,  częstuje tortem
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- Ile czasu działa Olsztyński Te-
atr Lalek? 
65 lat. 
-Jaki obecnie jest czas dla teatru 
lalkowego? 
Dla teatru lalek czas zawsze jest 
dobry. Przeżywa on, jak chyba 
żaden inny rodzaj teatru, duże 
transformacje. Myślę, że można 
pokusić się o tezę, że klasyczny 
teatr lalek należy już raczej do 
przeszłości. Zaczął on zmierzać 
w stronę teatru formy, gdzie z jed-
nej strony wszystko może stać się 
lalką (na przykład teatr przed-
miotu) z drugiej – funkcje lalki 
przejmuje żywy aktor. Podział na 
aktora i lalkę czasem wręcz za-
nika, tak jak w spektaklach Dudy 
Paivy, gdzie lalka jest częścią ak-
tora, a aktor częścią lalki. To są 
bardzo ciekawe zjawiska. Mam 
wrażenie, że od paru lat teatr dra-
matyczny odkrywa teatr formy 
i bardzo dużo z niego przejmuje 
W polskim teatrze dramatycznym 
też dokonała się pewna rewolu-
cja. W latach dziewięćdziesiątych, 
zaczęto mocno odchodzić od re-
alistycznych spektakli na rzecz 
bardziej sformalizowanych kon-
wencji. Teatr lalek, jeśli chodzi 
o pewne zjawiska, wyprzedza te-
atr dramatyczny. Rewolucje i od-
krycia, które się tu dzieją, potem 
z dużym opóźnieniem są wyko-
rzystywane przez teatr drama-
tyczny. 
-Dlaczego tak się dzieje? Przez 
inne środki wyrazu, które 
sprzyjają poszukiwaniu no-
wych form teatralnych?
To bardzo skomplikowane i wie-
lopoziomowe zjawisko. Na pewno 
jedną z przyczyn jest to, że od mo-
mentu, kiedy tak silnie w życiu 
współczesnego człowieka zaczęła 
być obecna telewizja, czy kino, te-
atr realistyczny zaczął tracić grunt 
pod nogami. Konkurowanie teatru 
z telewizją, czy kinem w opowia-
daniu realistycznych historii, jest 
z góry skazane na porażkę. Myślę, 
że dlatego teatr zaczął tak mocno 
eksploatować wszelkie konwen-
cje i techniki związane z teatrem 
formy. Teatr zawsze operuje me-
taforą, skrótem – nawet jeśli udaje, 
że togo nie robi. Nigdy nie stwo-
rzymy na deskach scenicznych tak 
doskonałej iluzji rzeczywistości, 
jaką można osiągnąć na ekranie. 
Dlatego w każdym spektaklu ist-
nieje pewna umowność – konwen-
cja, na którą umawiamy się z wi-
dzem. I współczesny teatr nauczył 
się na nowo z tej umowności robić 
swój główny atut i walor.
-W teatrze mamy też ścisłe ramy 
czasowe. W telewizji można so-
bie pozwolić na opowiadanie hi-
storii godzinami. 
W teatrze wszystko wydarza się 
tu i teraz. Wszystko opiera się na 
spotkaniu żywego aktora z żywym 
widzem. To jest nieredukowalne. 
-Jaka jest współczesna widow-
nia teatru ?

Jeśli chodzi o specyfikę naszego 
teatru, to najczęściej jest to wi-
downia dziecięca. Dzieci zawsze 
są bardzo żywym widzem, któ-
rego nikt jeszcze nie „wytreso-
wał”, dlatego reagują sponta-
nicznie i intuicyjnie. Mamy też 
spektakle dla młodzieży i doro-
słych, czego nie było w czasach 
mojej młodości. Wtedy młodzież 
zabierało się na lektury. Młodzież 
była traktowana dosyć instru-
mentalnie. Nikt nie zadawał so-
bie trudu, aby zastanowić się nad 
specyfiką tego widza, nad tym, co 
go naprawdę obchodzi, o czym 
można by z nim porozmawiać 
przy pomocy teatru.
-Czy wasza widownia jest orga-
nizowana?
W dużej części. Współpracujemy 
z różnymi placówkami. Mamy 
też tzw. widza indywidualnego. 
Jest różnie, w zależności od spek-
taklu, dnia tygodnia, pory roku. 
Wiadomo, że w weekendy spek-
takle docierają do widza indy-
widualnego. Cały czas ekspery-
mentujemy z godzinami grania 
i proporcjami spektakli, przezna-
czonych dla konkretnych grup 
wiekowych. Badamy możliwo-
ści rynku w Olsztynie. Próbujemy 
nauczyć widza, że teatr lalek nie 
jest tylko dla dzieci, mierzymy 
się z tym powszechnie panującym 
stereotypem. 
-Jaki zespół tworzy obecnie teatr?
Fantastyczny. Zespół był głów-
nym powodem dla którego się tu 
znalazłem. Jestem reżyserem dra-
matycznym, nigdy w życiu nie 
wpadłbym na pomysł zostania dy-
rektorem teatru lalek. Na zasadzie 
pewnego eksperymentu, chcia-
łem zrobić „Dzienniki gwiaz-
dowe” Lema w teatrze lalkowym. 
Pierwszym dyrektorem do jakiego 
poszedłem był, pracujący tu, Zby-
szek Głowacki. Przyjął pomysł 
bardzo entuzjastycznie. W trak-
cie realizacji bardzo szybko mię-
dzy mną a zespołem powstała 
chemia. Pracowałem w różnych 
teatrach, ale takiego porozumie-
nia nie miałem nigdy dotąd. Dla-
tego o tym zespole mogę powie-
dzieć same najlepsze rzeczy. To 
świetni aktorzy, o bardzo wszech-
stronnym warsztacie. Poza tym 
bardzo silnie jest u nich rozwi-
nięte myślenie zespołowe. Przy 
takim podejściu do pracy, reży-
ser może zajść znacznie dalej niż 
z ekipą, w której każdy stara się 
grać przede wszystkim na siebie. 
-Ile rocznie wystawiacie premier?
Około 5-6, przy budżecie wystar-
czającym na 2-3. Dlatego niektóre 
premiery są mocno jak ja to na-
zywam kombinowane. Jak zro-
bić spektakl nie mając pieniędzy? 
Wymyślamy różne rzeczy. Zaple-
cze instytucjonalne i ludzkie, spo-
kojnie powaliłoby nam na 7-8 pre-
mier w sezonie. Jedyną barierą 
jest budżet. Prawie cała nasza do-
tacja jest pochłaniana przez koszty 

stałe. W przypadku spektakli, naj-
większe koszty w tak małych te-
atrach, to koszty honorariów twór-
ców. Poświęcają oni kilka miesięcy 
życia, by ten spektakl przygotować 
i trzeba ich za to odpowiednio wy-
nagrodzić. Koszty, za które my ro-
bimy spektakle, to kwoty rzędu 60-
70 tysięcy złotych. W większych 
teatrach lalkowych, średni koszt 
produkcji to 100-200 tysięcy zło-
tych. Ta skala wynika tylko z wy-
sokości naszej dotacji. Pieniądze 
przekładają się na możliwości pre-
miery, jakość materiałów, rozmach 
inscenizacyjny.
-Kiedyś istniały festiwale te-
atrów lalkowych, które były po-
kazywane nawet w telewizji pu-
blicznej.
Dawniej teatr w przestrzeni me-
dialnej był bardziej obecny. Teraz 
niestety to się zmieniło. Myślę, 
że telewizja dawno temu zatra-

ciła swoją misyjność. Co roku lu-
dzie walczą, by nadal istniał teatr 
telewizji. Jego realia finansowe 
i produkcyjne są nieporówny-
walne z tymi, sprzed dwudziestu 
lat. Śmieszne, jak to obecnie funk-
cjonuje. Nie mnie odpowiadać, 
z czego to wynika. Jeśli chodzi 
o pozycję naszego teatru na tle in-
nych, to mamy dużą świadomość 
tego, co dzieje się w innych ośrod-
kach. Środowisko lalkowe jest 
niezwykle zintegrowane w Pol-
sce. Jako człowiek, który trafił do 
lalek z tzw. dramatu, jestem zafa-
scynowany tym środowiskiem. 
Jego spójnością i wzajemną 
otwartością na siebie wszyst-
kich współtwórców. To czego 
doświadczam, to bardzo otwarta 
i twórcza atmosfera, zarówno 
między ludźmi jak i między insty-
tucjami (które też w końcu two-

rzą ludzie). Festiwali jest bardzo 
sporo. Najważniejsze to oczy-
wiście Bielsko-Biała, Białystok, 
Wrocław. Ciekawy festiwal jest 
w Łomży, Rzeszowie. W Olszty-
nie festiwalu nie mamy. Zlikwido-
wałem go, ponieważ nie mieliśmy 
na niego środków finansowych. 
Miasto powoli zaczęło się wyco-
fywać z jego współfinansowania. 
Stwierdziłem że nasz budżet sen-
sowniej jest przeznaczyć na pro-
dukcję spektaklu, na co też nie do 
końca nam wystarcza. 
-Jak można określić warunki lo-
kalowe do wystawiania spekta-
kli w Olsztynie?
To kolejny problem. Jest wiele 
spektakli z innych teatrów, które 
byłyby trudno byłoby zagrać na 
naszej scenie. Nasz budynek nie 
był budowany z myślą o tym, że 
będzie działał w nim teatr – tutaj 
był Komitet Wojewódzki. Dlatego 
też, nasza scena nie do końca speł-
nia warunki sceny profesjonalnej, 
co mam nadzieję się zmieni. Od-
kąd tylko zostałem dyrektorem 

zaczęliśmy rozmowy z Urzędem 
Miasta na temat przebudowy te-
atru i ta perspektywa wygląda co-
raz bardziej obiecująco. 
-Czy wtedy będzie szansa na 
powrót do tematu festiwalu 
w Olsztynie ?
Jeżeli tylko znajdą się na to środki 
finansowe, to oczywiście, że tak. 
Perspektywa modernizacji jest 
bardzo zaawansowana. Od wielu 
miesięcy prowadzimy dialog 
z pracownią architektoniczną, która 
sporządziła dla nas kolejną już wer-
sję projektu. Gdyby zgodnie z nim 
udało się przebudować teatr, wiele 
naszych bolączek zostałoby roz-
wiązanych. Mam wiele różnych 
pomysłów, ale żeby się w coś zaan-
gażować trzeba mieć chociaż cień 
nadziei, że to jest realne. 
-Czy jako instytucja szukacie 
sponsorów?

Szukamy, ale w naszym regionie 
trudno o sponsoring. Uzyskiwane 
kwoty są zdecydowanie za małe. 
Brakuje nam myślenia obecnego 
w większych ośrodkach, które 
można streścić w stwierdzeniu, że 
inwestowanie w kulturę przynosi 
wymierne korzyści, choć nieko-
niecznie finansowe. 
-Jest zapotrzebowanie na teatr 
wyjazdowy?
Zapotrzebowanie jest ogromne. 
Jesteśmy jedynym teatrem lal-
kowym na całe województwo. 
Miejmy jednak świadomość, że 
żyjemy w jednym z najuboższych 
regionów w kraju. Wielu instytu-
cji z mniejszych ośrodków po pro-
stu nie stać na nasz przyjazd. Na-
sze koszty nie są Bóg wie jakie, 
składają się na nie przede wszyst-
kim koszty eksploatacji spekta-
klu i dojazdu. Wychodzimy z za-
łożenia, że nie musimy zarobić, 
ale nie możemy dokładać. Mamy 
wiele spektakli tworzonych spe-
cjalnie z myślą o wyjeździe, moż-
liwymi do zagrania w każdej prze-
strzeni. Zakładamy minimalną 
scenografię, dwójkę lub trójkę ak-
torów, nieskomplikowane światła. 
Z tymi spektaklami staramy się 
docierać, gdzie możemy. Bardzo 
poważnie traktuję misyjną rolę 
teatru, czyli docieranie do miejsc 
pozbawionych dostępu do kultury. 
-Organizacyjnie czuwa nad te-
atrem Prezydent Olsztyna. Czy 
podporządkowanie jednemu sa-
morządowi nie utrudnia waszej 
działalności? 
Dawniej ten teatr był współfinan-
sowany przez województwo. Te 
czasy się skończyły, a miało by to 
sens, jako że jesteśmy jedynym ta-
kim teatrem w regionie. Wsparcie, 
nawet jeśli nie stałe, byłoby przy-
datne w sferze misyjnej. 
-Czego dziś ludzie poszukują 
w teatrze? 
Myślę, że żyjemy w tak dziw-
nych czasach, że to my musimy 
ludziom uświadomić, czego oni 
mogliby w teatrze poszukiwać. 
Coś dziwnego stało się z nami i tą 
pseudokulturą, w której funkcjo-
nujemy. Mam wrażenie, że współ-
czesny człowiek jest istotą bez 
właściwości. Nie do końca wie, 
czego by chciał. Pewne pytania 
trzeba w człowieku obudzić, by 
on je sobie zadał. Rzeczywistość 
sprawia, że zaczynamy żyć bez-
refleksyjnie. Obecnie naszą misją 
jest przywracanie ludziom pew-
nych pytań, o których zapomnieli. 
Jeżeli konfrontujemy młodego 
widza ze spektaklami, które mają 
jakość i głębię, to jest duża szansa, 
że jako dorosły człowiek będzie 
on rozumiał potrzebę kształtowa-
nia siebie i świata wokół poprzez 
kulturę. 
-Jakie przedstawienia zoba-
czymy w tym roku?
W tej chwili w próbach jest spek-
takl „Pan Lampa”. Będzie to 
prapremiera wybitnego, moim 
zdaniem, tekstu Maliny Prze-
ślugi. Zdobył on drugą nagrodę 
w konkursie na napisanie sztuki 
dla dzieci i młodzieży, organi-

zowanym przez Centrum Sztuki 
Dziecka z Poznaniu. Bardzo 
piękna i mądry dramat. Wzięła 
się za niego młoda, ciekawa re-
żyserka, która już zrealizowała 
u nas dwie rzeczy, czyli Helena 
Radzikowska. Myślę, że po-
wstanie bardzo ciekawe przed-
stawienie dla dzieci, które trak-
tuje je jako poważnych partnerów 
do rozmowy o życiu, przemija-
niu, przyjaźni. Kolejną rzeczą, 
będzie spektakl w mojej reżyse-
rii, pt. „Dziecko Noego”, który 
będzie adaptacją książki Éric’a-
-Emmanuel’a Schmitt’a, pod 
tym samym tytułem. Jest to oparta 
na faktach, historia belgijskiego 
księdza, który podczas II wojny 
światowej ukrywał u siebie ży-
dowskich chłopaków jako se-
minarzystów. Tak się przejął, że 
udawanie chrześcijan mogłoby 
pozbawić ich prawdziwej toż-
samości, że nauczył się hebraj-
skiego, by studiować z nimi Torę, 
a potem w podziemiach swojej 
kaplicy wybudował im synagogę. 
To piękna historia o tożsamości 
i szacunku dla inności. Będzie 
to pierwszy na świecie przypa-
dek wystawienia tekstu Schmit-
t’a w lalkach. Na koniec sezonu 
planujemy spektakl Michała Der-
latki, na podstawie jednej z mniej 
znanych baśni braci Grimm, pt. 
„Sześciu służących”. Będzie tu 
mocno wykorzystany teatr przed-
miotu, pokazanie, że nawet rzeczy 
uznane za śmieci mogą okazać się 
czymś wartościowym. Po waka-
cjach, przymierzamy się do pro-
jektu związanego z osobą Jana 
Kochanowskiego, a mianowicie 
spektaklu w formie koncertu. Pio-
senki łączyłyby teksty Kochanow-
skiego i współczesną muzykę. Co 
zdumiewające, te XVI-wieczne 
teksty zadziwiająco adekwatnie 
opisują pewne procesy dziejące 
się współcześnie w naszym kraju. 
Premiera planowana jest na jesień 
przyszłego sezonu. Będzie jesz-
cze jeden spektakl, organizowany 
przez aktora, którego chcę przyjąć 
do zespołu. Kończy on studia ak-
torskie we Wrocławiu i u nas bę-
dzie robił swój ostatni dyplom. Bę-
dzie to spektakl dla dzieci, który 
zapowiada się naprawdę ciekawie. 
Poza tym planujemy szereg dzia-
łań wokół teatralnych. Na waka-
cje planujemy spektakl, który bę-
dzie zwieńczeniem całorocznej 
pracy grupy Teatroholicy, działa-
jącej przy naszym teatrze. Zajęcia 
są prowadzone przez naszych ak-
torów. Nad grupą czuwa głównie 
Tomek Czaplarski i właśnie on, 
będzie reżyserował spektakl. Sce-
nariusz pisany jest przez uczest-
niczkę naszego innego projektu, 
czyli Pracowni Dramatu. Spektakl 
zostanie pokazany w ramach Olsz-
tyńskiego Lata Artystycznego. 
-Jest jakieś życzenie, które 
chciałby Pan w tym roku zreali-
zować?
Jest ich bardzo wiele. Życzyłbym 
sobie, by rozmowy odnośnie prze-
budowy teatru wkroczyły w fazę 
bardziej praktyczną. Cały czas 
mam poczucie otwartych drzwi 
i wsparcia ze strony Urzędu Mia-
sta, natomiast mam świadomość, 
jak skomplikowaną sprawą jest 
coś takiego i jak wiele rzeczy 
może się wydarzyć po drodze. 

Dariusz Gołębiowski
wsp.(iz)

Z Andrzejem Bartnikowskim, dyrektorem Olsztyńskiego Teatru Lalek rozmawiamy 
m.in. o przeobrażeniach jakie zachodzą w świadomości widzów i w samym teatrze, 
tegorocznym repertuarze  i planach przebudowy teatru.

Rzeczywistość sprawia, 
że zaczynamy żyć bezrefleksyjnie

Andrzej Bartnikowski, dyrektor OTL w Olsztynie 
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AUTO-MOTO KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI DO 
WYNAJĘCIA/KUPIĘ

KUPIĘ, 2-POKOJOWE, 515-680-
820
WYNAJMĘ, GAŁCZYŃSKIEGO 
studentce, 602-313-371
WYNAJMĘ, POKÓJ pani, 606-
393-163

POSZUKUJE POKOJU DO 
WYNAJECIA W WEEKENDY 
LUB DLUZSZY OKRES Z OD-

DZIELNYM WEJSCIEM W 
OLSZTYNIE.PROSZE O SMS.

TEL.727243487

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM, 2-POKOJOWE 
48.50mkw Burskiego, Gębika 
205.000z1, 89/543-08-61 
SPRZEDAM, 3-POKOJOWE, 
602-313-371
CERKIEWNIK działki, 602-
313371
SPRZEDAM DOM, 602-313-371
SPRZEDAM ziemię,16 ha, Łepno, 

Krykajny. Wszelkie informacje pod 
nr tel, 530-084-084

PRACA 

POSIADAM ORZECZENIE 
O NIEPELNOSPRAWNOSCI 

PODEJME PRACE JAKO DO-
ZORCA WRAZ Z ZAMIESZ-
KANIEM Z MALA ODPLAT-
NOSCIA.OLSZTYN I DOBRE 

MIASTO TEL.727243487

INNE KUPIĘ

MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
Skup bydła rzeźnego. Gotówka, 
przedpłata. BYKPOL, 690-944-688

INNE SPRZEDAM

16,80ZŁ blachy na dachy, 605-931-
138
DREWNO kominkowe Transport 
gratis, 605-041-575.
MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł/netto, 601-407-706
SPRZEDAM: OPONY rolnicze do 
kombajnów, ciągników, przyczep, 
sprzętu budowlanego,505-212-810

USŁUGI

ZABIERAM.AGD.RTV.
ROZNE.RZECZY.WANNY.
MEBLE.PIECYKI.ODZIEZ.

ITP.TEL.731-743-011.

Glazura, terakota, hydrauliczne, 
669-336-031
Malowanie, tanio, solidnie, 510- 
899-603
CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
500-709-992
DOCIEPLENIA, adaptacja pod-
daszy, wykończeniówka, remonty, 
501-536-679
GLAZURA. remonty, 504-106897
HYDRAULICY, 501-209-794

ZABIERAM.AGD.RTV.
ROZNE.RZECZY.WANNY.
MEBLE.PIECYKI.ODZIEZ.

ITP.TEL.731-743-011.

HYDRAULICZNE kompleksowo, 
513-010-440
HYDRAULIK, 608-888-672 
MALOWANIE, 782-404-688

ZABIERAM.AGD.RTV.
ROZNE.RZECZY.WANNY.
MEBLE.PIECYKI.ODZIEZ.

ITP.TEL.731-743-011.

POLBRUK, 602-401-309
REMONTY - wykończenia, 
602864-002
REMONTY, 504-194-107
ŻALUZJE, rolety, naprawa, sprze-
daż, 504-720-494 

ZABIERAM.AGD.RTV.
ROZNE.RZECZY.WANNY.
MEBLE.PIECYKI.ODZIEZ.

ITP.TEL.731-743-011.

MIEJSCE 
NA 

TWOJE 
OGŁOSZENIE
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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

Już od dłuższego czasu na te-
stach w Stomilu przebywał lewy 
obrońca, Remigiusz Szywacz. 
Zaprezentował się podczas tych 
testów na tyle dobrze, że sztab 
szkoleniowy zdecydował o jego 
zatrudnieniu. 22- latek został wy-
pożyczony z zespołu GKS Tychy 
z opcją transferu definitywnego. 
W tym sezonie pierwszej ligi, ro-
zegrał dwa spotkania.

Drugim zawodnikiem, który dołą-
czył do olsztyńskiej drużyny jest 
Tomasz Wełnicki. Jest to zawod-
nik, który już po raz kolejny wraca 
do Stomilu. Najpierw odszedł do 
Zawiszy Bydgoszcz, a następ-
nie do trzecioligowych rezerw 
Legii Warszawa. W tym sezonie 
w trzeciej lidze rozegrał 14 spo-
tkań. Tak naprawdę trudno powie-
dzieć, w jakiej obecnie dyspozy-

cji znajduje się Tomasz Wełnicki, 
ponieważ występy na trzecioligo-
wym polu nie mogą być żadnym 
wyznacznikiem. Natomiast trzeba 
powiedzieć, że w poprzednim se-
zonie spisywał się on naprawdę 
bardzo przyzwoicie.
Do Stomilu po półrocznym wy-
pożyczeniu wraca także Igor Bie-
drzycki. Podczas rundy jesien-
nej tego sezonu występował on 

w Huraganie Morąg, ale trener 
Kamil Kiereś zdecydował, że 
już w tej rundzie będzie mu po-
trzebny. Trzeba przyznać, że ry-
walizacji o miejsce w składzie, 
w środku pola będzie bardzo za-
cięta.
Warto również dodać, że na te-
stach w olsztyńskim klubie prze-
bywał Samu de los Reyes. Jest to 
lewy obrońca, który ostatnio wy-
stępował w drugoligowym hisz-
pańskim klubie Cordoba CF. Na-
leży jednak wspomnieć, że ten 
zawodnik przez ostatnie pół roku 
nie był przez nikogo zatrudniony, 
więc miał spore braki, zwłasz-
cza w kwestiach kondycyjnych 

i fizycznych. Z klubu jednak sły-
chać było głosy, że jeżeli nadrobi 
zaległości, to powinien być spo-
rym wzmocnieniem. Ostatecznie 
jednak sam zawodnik, dosyć nie-
spodziewanie zrezygnował z dal-
szych testów i opuścił Olsztyn.
Nie można również nie wspo-
mnieć o wynikach sparingowych 
drużyny z Olsztyna, ponieważ 
mimo jednej wpadki napawają 
one dużym optymizmem. Stomil 
po serii zwycięstw z niżej notowa-
nymi rywalami, rozegrał sparing 
z Drutex Bytovią Bytów, czyli 
drużyną z tej samej klasy roz-
grywkowej. Sparing ten pokazał, 
że wszystko zmierza w bardzo do-
brym kierunku.
Stomil wygrał to spotkanie aż 
4:0. Dwie bramki strzelił Artur 
Siemaszko, a przeciwnicy rów-
nież dwukrotnie trafiali do swojej 
bramki. W tym meczu sparingo-
wym Stomil pokazał prawdziwą 
siłę, owszem bardzo często te wy-
niki meczów sparingowych trochę 
zakłamują rzeczywistość, ponie-
waż trenerzy różnie do tych spo-
tkań podchodzą, ale na pewno nie 
tylko same wyniki, ale i gra olsz-
tyńskiej drużyny jest bardzo do-
bra. W ostatnim swoim sparingu 
Stomil jednak dosyć niespodzie-
wanie przegrał z trzecioligowym 
Widzewem Łódź. Olsztynianie 
przegrali 0:2 i była to ich pierwsza 
porażka podczas okresu przygoto-
wawczego. 
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Stomil Olsztyn przygotowuje się do rundy wiosennej rozgrywek pierwszej ligi. Olsz-
tynianie poczynili pierwsze kroki, w celu wzmocnienia swojego składu.

Stomil Olsztyn dokonał 
pierwszych wzmocnień

Wspomniane mistrzostwa były 
również eliminacjami do Mi-
strzostw Polski Juniorów. Ogólnie 
w zawodach startowało siedem 
klubów z Warmii i Mazur. Był to 
turniej dwudniowy i w każdym 
dniu odbyło się po 20 walk bok-
serskich. Jeżeli chodzi o rywali-
zację dziewczyn, to jedna walka 
zdecydowała o awansie do Mi-
strzostw Polski Juniorów. 
Wszystkie bokserki z klubu UKS 
Boks Świątki, które pojechały do 
Kętrzyna, zakwalifikowały się 
do Mistrzostw Polski Juniorów. 
Zuzanna Zych, wygrała swoją 
walkę przed czasem. W drugiej 
rundzie sędzia poddał jej rywalkę 
po trzecim liczeniu – Zuzanna 
to bardzo utalentowana zawod-
niczka, która w zeszłym roku zdo-
była brąz podczas mistrzostw Pol-
ski i w tym roku też myślimy, że 
coś jej się uda zdobyć, ale tutaj też 
wiele zależy od losowania i tego, 
z kim się będzie mierzyć – dodaje 
Karol Tuchewicz, trener UKS 
Boks Świątki.

Eliza Zych walczyła tylko towa-
rzyską walkę z zawodniczką z Kę-
trzyna, ale dostała się na mistrzo-
stwa, ponieważ nie było żadnej 
rywalki podczas tych zawodów 
w jej wadze. Katarzyna Skrzyp-
kowska wygrała 3:0 z zawod-
niczką z Kętrzyna i zakwalifiko-
wała się na Mistrzostwa Polski 
Juniorów. Natomiast Julianna 
Zych walczyła, ale z zawodniczką 
lżejszą od siebie, więc ta walka 
nie była punktowana przez sę-
dziów, natomiast również będzie 
ona walczyć podczas mistrzostw 
w Grudziądzu.
W turnieju chłopców, startował 
jeden bokser z klubu UKS Boks 
Świątki, ale przegrał on swój pół-
finałowy pojedynek i na tym za-
kończył rywalizację. 
Mistrzostwa Polski Juniorek, 
podczas których wystąpią cztery 
wspomniane wcześniej bokserki z 
klubu UKS Boks Świątki odbędą 
się w dniach 22-26 lutego w Gru-
dziądzu. 
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W Kętrzynie odbyły się Mistrzostwa Województwa War-
mińsko-Mazurskiego juniorów w boksie. W zawodach 
wzięli udział bokserzy z klubu UKS Boks Świątki.

Bokserki z klubu UKS Boks 
Świątki zakwalifikowały 
się do MP Juniorów

Stomil Olsztyn, pomimo jednej wpadki, jest w bardzo dobrej formie podczas 
okresu przygotowawczego

UKS Boks Świątki, podczas zawodów w Kętrzynie


