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W  centrum Olsztyna koczują bezdomni 

Rząd się pogubił

Współpraca kluczem 
do wzajemnego poznania 

Rybki można przegłodzić 
i nie trzeba ich 
wyprowadzać
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- Od kiedy działa klub spor-
towy?
Klub działa od 2002 roku. Stwo-
rzony był z myślą o zawodni-
kach piłki nożnej i powstał głów-
nie dzięki, nieżyjącemu już, 
trenerowi Piotrowi Karpinia-
kowi. Pomagała mu pani Dorota 
Szczerba, która przez długi czas 
prowadziła klub. Dzieci mo-
gły oderwać się od szkolnych 
zajęć, zainteresować sportem. 
Później pan Karol Tuchewicz 
wyszedł z inicjatywą założenia 
sekcji bokserskiej. W tym roku, 
trenerzy także bardzo aktyw-
nie działają. Chcemy brać udział 
w projektach i konkursach orga-
nizowanych przez gminę. 
- Jakie projekty dotyczące 
uczniowskiego klubu sporto-
wego udało się wam do tej pory 
zrealizować? 
Pierwszym projektem, w któ-
rym wzięliśmy udział, były stałe 
zajęcia treningu piłki nożnej dla 

dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 
Kolejnym, organizacja turnieju 
bokserskiego „Równe Szanse”, 
oraz całorocznych zajęć sporto-
wych dla dzieci, zawierających 
elementy boksu. 

- Skąd pozyskujecie pieniądze 
na te działania? 
Przede wszystkim, jest to ro-
dzaj działania publicznego, jaki 
pomaga finansować gmina. Za-
równo nasz trener piłki nożnej 

- Ariel Popławski, jaki i trener 
boksu - Karol Tuchewicz, sta-
rają się, by składane do gminy 
wnioski miały szansę, na zdoby-
cie funduszy. Dotacja w wysoko-
ści ponad 8 tysięcy złotych, prze-

znaczana została na organizację 
zajęć sportowych z elementami 
boksu, na które przez prawie 
osiem miesięcy, uczęszczało na-
wet 35 osób. Na zajęcia z piłki 
nożnej, otrzymujemy 9750 zło-

tych. Brało w nich udział około 
sześćdziesięciu chłopców, przez 
okres dziesięciu miesięcy. Dofi-
nansowywany jest także turniej 
bokserski. Jednorazowo otrzy-
mujemy na niego ponad cztery 
i pół tysiąca złotych. Wszyst-
kie te fundusze, umożliwiają 
nam poszerzanie oferty, którą 
kierujemy do młodzieży z ca-
łej gminy. Pieniądze, pozwalają 
zwiększyć liczbę wyjazdów na 
różne rozgrywki. Największe 
koszty generują dojazdy i opłaty 
startowe. Im więcej turniejów, 
tym chętniej chłopcy grają. 
- Czy w szkole organizowane 
są zajęcia naukowe?
Obecnie uczestniczymy w pro-
jekcie „Nowoczesna edukacja”. 
Zakłada on, podniesienie zwią-
zanych ze szkołą kompetencji 
uczniów. Projektem objęci są 
uczniowie wszystkich klas. Re-
alizujemy różne zajęcia tema-
tyczne, jak koło szachowe i koło 
odkrywców świata. Prowadzimy 
zajęcia językowo-dziennikar-
skie, oraz z języka angielskiego. 
Na takie zajęcia, przewidziane 
są dwie godziny tygodniowo. 

Grupy wynoszą około 11 osób. 
Obecnie, kończymy pierwszą 
edycję projektu. W marcu za-
czniemy kolejną. Uczniowie, zo-
staną wtedy przydzieleni do in-
nych niż dotychczasowe grup 
zainteresowań. Zajęcia wyglą-
dają inaczej niż lekcje. Mają 
one zachęcić młodzież do roz-
woju, co myślę, że się nam udaje. 
Dzieci dobrze się bawiąc, nie 
zauważają nawet, jak wiele się 
uczą. 
- Do kiedy realizowany będzie 
projekt „Nowoczesna eduka-
cja”?
Będzie trwał do października 
2018 roku. Kosztował nas wiele 
wysiłku, jednak myślę, że było 
warto. 
- O jakie dotacje szkoła będzie 
się starała w tym roku?
Na pewno na zajęcia z boksu 
i piłki nożnej. Trenerzy już przy-
gotowują wnioski. Chętnej mło-
dzieży nie brakuje. Można wręcz 
powiedzieć, że doświadczamy 
klęski urodzaju, ale cieszy nas to. 
Ważne, by pomagać młodzieży 
rozwijać pasje i zainteresowania. 

rad

Uczniowski Klub Sportowy w Szkole Podstawowej w Świątkach potrafi zdobywać 
pieniądze na ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla swoich wychowanków. Zajęcia trwają 
przez kilka miesięcy w roku, a chętnych nie brakuje-mówi Robert Łaszc zewski, za-
stępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątkach.

Wiedzę i sport da się pogodzić

Rozmówca poinformował, że zo-
stał zaatakowany przez synów no-
żami. Dyżurny natychmiast pod 
wskazany adres wysłał policjantów 
patrolowo-interwencyjnych z or-
neckiego komisariatu. Kiedy mun-
durowi zapukali do drzwi miesz-
kania zgłaszający zdawał się być 
zdziwiony. 42-latek powiedział, że 
„tu się nic nie dzieje”. W mieszka-
niu obecni byli również żona i do-
rośli synowie zgłaszającego. Wszy-
scy byli pod wpływem alkoholu. 
Nikt z domowników nie potwier-
dził zgłoszonej interwencji.
Za bezpodstawne wezwanie poli-
cji, mieszkaniec gminy został uka-
rany 500-złotowym mandatem.

 Źródło: Komenda Powiatowa 
Policji w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński: 
Bezpodstawnie 
wezwał policję. 
Został ukarany 
mandatem
Do zdarzenia doszło dziś w nocy 
(23.02.2018) kilka minut po pół-
nocy. Na numer alarmowy oficera 
dyżurnego lidzbarskiej komendy 
zadzwonił mężczyzna i prosił 
o pilną interwencję w Miłkowie. 

Takie założenia znalazły się 
w projekcie rozporządzenia opra-
cowanym przez resort edukacji.
Celem ministerstwa jest wspar-

cie szkół i placówek w podejmo-
waniu przedsięwzięć związanych 
z edukacją patriotyczną i obywa-
telską dzieci i młodzieży w roku 

setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
Resort będzie udzielać wsparcia 
finansowego organom prowadzą-
cym szkoły i placówki. Pienią-
dze będzie można uzyskać m.in. 
na organizację wystawy pamią-
tek związanych z odzyskaniem 

i budową przez Polskę niepodle-
głości lub na wycieczki związane 
tematycznie z wydarzeniami hi-
storycznymi, postaciami oraz pol-
skimi osiągnięciami z okresu II 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wsparcie finansowe z budżetu 
państwa będzie udzielane w for-
mie dotacji dla organów prowa-
dzących. Warunkiem udzielenia 
dotacji będzie zapewnienie przez 
samorząd finansowego wkładu 
własnego w wysokości co naj-

mniej 20 proc. całkowitej kwoty 
niezbędnej do realizacji zadania.
Resort przewiduje, że wysokość 
dotacji będzie wynosić od 3 000 
zł do 50 000 zł. W sumie w bu-
dżecie państwa zarezerwowano 
na ten cel 2 mln zł.
W projekcie rozporządzenia re-
sort proponuje, by samorządy 
składały wnioski do 15 czerwca 
(dyrektorzy szkół na zgłoszenia 
będą mieli czas do końca maja).

aba/pap

2 mln zł chce rozdysponować między samorządy MEN 
w ramach programu „Niepodległa”. Dotacja będzie wy-
nosić od 3 do 50 tys. zł.

Od 3 do 50 tys. Samorządy będą mogły ubiegać się 
o dotacje w ramach programu „Niepodległa”

Ostródzcy kryminalni zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych o 
posiadanie narkotyków. W wyniku 
przeszukania mieszkania funkcjo-
nariusze zabezpieczyli blisko 50 
gramów marihuany i 25 gramów 
amfetaminy. 26- i 21- latek usły-
szeli zarzuty, do których się przy-
znali.

Ostródzcy kryminalni zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej, na podstawie prze-
prowadzonych czynności, usta-
lili, że 26-letni mieszkaniec miasta 
może posiadać narkotyki. W mi-
nionym tygodniu pojechali do jego 
mieszkania, gdzie w wyniku prze-
szukania znaleźli 30 gramów zie-
lonego suszu i 25 gramów białego 
proszku. Badania potwierdziły, że 
jest to marihuana i amfetamina. 
Mężczyzna został zatrzymany.
W mieszkaniu przebywał również 
jego młodszy kolega, przy którym 
policjanci również znaleźli zabro-
nione substancje. 21-latek miał 
przy sobie blisko 20 gramów ma-
rihuany.
Obaj mieszkańcy Ostródy trafili do 
policyjnego aresztu. Następnego 
dnia usłyszeli zarzuty posiadania 
środków odurzających, do których 
się przyznali.
Posiadanie narkotyków jest prze-
stępstwem zagrożonym karą do 3 
lat pozbawienia wolności.

(ab/tm)

Ostróda: 
Zabezpieczyli 
narkotyki i zatrzymali 
dwóch podejrzanych

Robert Łaszczewski, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątkach 

Trzymając się konwencji „hipo-
logicznej” widać to chociażby 
po działaniach obecnej władzy 
w stadninie koni w Janowie Pod-
laskim. Tam w ciągu dwóch lat 
rządów PiS zrujnowano kilkuna-
stoletni wysiłek włożony w bu-
dowanie światowej marki Święta 
Konia Arabskiego z jego punk-
tem kulminacyjnym jakim jest 
licytacja Pride of Poland (Duma 
Polski). Komentując wizerun-
kową i finansową porażkę ostat-
niej edycję tej imprezy, jeden 
z jej obserwatorów stwierdził: 
„Niestety, nic nie wskazuje na to, 
żeby to się mogło zmienić na plus 
w przyszłym czy następnych la-

tach. Nawet jeśli PiS przestanie 
kiedyś rządzić, to odzyskać repu-
tację najlepszej aukcji na świecie, 
będzie bardzo trudno. A może się 
to już nigdy nie udać”.
Te słowa można odnieść także do 
aktualnej w świecie polityki i me-
diów „wojny polsko-żydowskiej 
pod flagą biało-czerwoną”. Na-
wet jeżeli uda się w końcu wyci-
szyć ten konflikt, jego skutki od-
czuwać będziemy jako kraj i jego 
obywatele bardzo długo, także 
wtedy gdy „PiS przestanie rzą-
dzić”.
Na razie jednak nawet nie ma 
co liczyć na jego wyciszenie, bo 
„w obronie dobrego imienia Pol-
ski” politycy rządzącej koalicji 
dolewają tylko oliwy do ognia. 
Premier, który od kilkunastu już 
dni próbuje na arenie między-
narodowej bronić zapisów zno-
welizowanej ustawy o Instytu-
cie Pamięci Narodowej popełnia 
kolejne gafy. O działaniach po-
dejmowanych przez Polską Fun-
dację Narodową, która w zało-

żeniach miała budować polską 
markę na świecie można po-
wiedzieć krótko – „koń by się 
uśmiał”. Marszałek Senatu chce 
zawieszenia legalnie uchwalo-
nego także przez izbę wyższą 
prawa itd.
A przecież „Z kryzysem jak 
z koniem – nie warto się kopać. 
Trzeba jednak go okiełznać”. 
Niestety, nawet utworzenie rzą-
dowego zespołu antykryzyso-
wego złożonego z fachowców 
zajmujących się profesjonal-
nie country brandingiem, czyli 
kreowaniem wizerunku krajów 
– o którym to pomyśle infor-
mowała niedawno prasa – nie-
wiele zmieni. Istota problemu 
obozu rządzącego leży bowiem 
nie w obszarze public relations, 
a wynika ze sposobu sprawowa-
nia władzy i uprawianej przez 
niego polityki, przede wszystkim 
tej międzynarodowej. Obecny 
kryzys nie jest przecież pierwszy, 
a jedynie najostrzejszy.

W. Szalkiewicz 

Już dwa lata temu wicepremier Piotr Glińskim stwierdził, że „walka Prawa i Sprawie-
dliwości o wizerunek przypomina kopanie się z koniem” i wygląda na to, że nasz obóz 
rządzący nadal jest święcie przekonany, że jest w stanie „temu koniu” dokopać. Cóż – 
można próbować, ale czy warto? Przyjemność żadna, a skutki najczęściej opłakane, 
bo jak mówi ormiańskie przysłowie – kopnięcie spokojnego konia bywa straszne.

Koń a sprawa polska

Wojciech Szalkiewicz
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W Olsztynie przy ulicy Pstrow-
skiego, w pobliżu Przedszkola 
Miejskiego nr 17 para bezdom-
nych założyła koczowisko i żyje 
tam w katastrofalnych warunkach. 
Do dyspozycji mają tylko na-
miot, w którym śpią, a ogrzewają 
się przy ognisku. W ostatnim cza-
sie w naszym regionie tempera-
tura powietrza spada nawet do -20 
stopni, więc warunki do życia dla 
osób bezdomnych są tragiczne.

Chory i bez dachu 
nad głową
Koczowisko to założył Krzysztof 
Albin wraz z Anetą Adamow-
ską. Krzysztof ze łzami w oczach 
opowiadał o swojej przeszłości- 
Moja mama przyjęła do swojego 
domu bezdomnego mężczyznę, 
ma tylko jeden pokój i po prostu 
mnie już tam nie chciała. Wtedy 
wybudowałem sobie altanę, 
wprowadziłem się tam. Miałem 
w niej m.in. piec, więc mogłem 
normalnie żyć, jednak mnie okra-
dli, zabrali mi wszystko i jeszcze 
podpalili mi altanę. 

Krzysztof dodaje, że pomimo 
strasznych warunków, starają 
się sobie jakoś radzić- Warunki 
do życia, zwłaszcza w zimę są 
straszne. Ognisko się cały czas 
pali, jak mamy siłę to chodzimy 
zbierać puszki, tylko problem jest 
w tym, że ręce w takich warun-
kach zamarzają i jest naprawdę 

strasznie ciężko. Największą po-
moc dostaliśmy właśnie od Ma-
riusza z fundacji, który dał nam 
karimaty, koce, czystą pościel 
i ubrania. Bardzo nam pomaga. 
Przychodzi do nas również star-
sza Pani, który przyniosła nam 
dwa razy ciepłe jedzenie. 
Warto dodać, że Krzysztof Albin 
jest bardzo chory, ma dwie chore 
zastawki w sercu i jak sam mówi 
już raz był po tej drugiej stronie, 
ale udało się go uratować i za-
mierza to wykorzystać. Warunki 
w jakich przychodzi im funkcjo-
nować są straszne. 

Nie ma ich w rejestrze
Straż Miejska i Policja prowadzi 
rejestr koczowisk dla bezdom-
nych i jak informuje Mariusz 
Kowalski, Prezes fundacji „Po-
moc Patrioty”, tego koczowiska 
nie ma w tym rejestrze, więc tak 
naprawdę są oni pozostawieni 
sami sobie. 
W pomoc bezdomnym włączyła 
się Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Olsztynku. W szkole zorgani-
zowana została zbiórka jedzenia 
i rzeczy, dzięki którym ten zi-
mowy czas dla bezdomnych bę-
dzie łatwiejszy do przetrwania. 
Ośmioletnie dzieci wraz z opie-
kunami przekazały zebrane rze-
czy parze bezdomnych. Wśród 
darów, znalazły się ubrania, 

koce, woda, jedzenie, a nawet 
dwa telefony komórkowe.
- Pomagać jest łatwo i warto to 
robić. Życie tych bezdomnych 
jest tak samo ważne, jak i nasze 
i chcemy tego uczyć nasze dzieci. 
Zobaczyłam na portalu społecz-
nościowym akcję prowadzoną 
przez Pana Mariusza i postano-
wiliśmy się w nią włączyć. Roz-
wiesiliśmy ogłoszenia i na odzew 
długo nie trzeba było czekać. Za-
interesowanie akcją przerosło 
nawet moje oczekiwania. Włą-
czyły się w nią nie tylko dzieci, 
ale również nauczyciele, pra-
cownicy administracji naszej 
szkoły i pielęgniarka szkolna – 
powiedziała Katarzyna Hacia, 
nauczycielka w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego.
- Nie wiadomo co nas może w ży-
ciu spotkać. Kiedyś do nas w in-

nej sytuacji to dobro wróci. Być 
może my też będziemy takiej po-
mocy potrzebować – dodała 
Weronika, uczennica SP nr2 
w Olsztynku. Inne dzieci rów-
nież podkreślały, że warto poma-
gać, ponieważ nie wiadomo, czy 
za jakiś czas taka pomoc im nie 
będzie potrzebna.

Patriotyzm to pomoc 
rodakom
Trzeba również powiedzieć kilka 
słów o samej fundacji i o tym, 
dlaczego powstała- Fundacja ist-
nieje od października 2017 roku. 
Powstała, żeby pewne działa-
nia sformalizować. Potrzebo-
waliśmy tej osobowości praw-

nej, żeby móc komunikować się 
z administracją samorządową, 
czy państwową. Fundacja przy-
jęła nazwę „Pomoc Patrioty”, 
ponieważ chcieliśmy pokazać, 
że patriotyzm to coś więcej niż 
wywieszanie flag podczas świąt, 
czy demonstracja na stadionach. 
Uważamy, że patriotyzm, to 
pragmatyczne pomaganie i dzia-
łania wobec swoich rodaków, 
które mają na celu niesienie im 

pomocy – powiedział Mariusz 
Kowalski, Prezes Fundacji 
„Pomoc Patrioty”.
Fundacja „Pomoc Patrioty” po-
mogła już wielu osobom - To 
koczowisko, któremu teraz po-
magaliśmy, to jedno z najtragicz-
niejszych, jakie mamy pod swoją 
opieką. Państwo Aneta i Krzysz-
tof mają najgorsze warunki; pro-
wizoryczny namiot letni, okryty 
plandeką. Jak przyjechałem tu-
taj pierwszy raz, to te warunki 
były katastrofalne, teraz trochę 
się polepszyły. Dostarczamy im 
regularnie ubrania, wodę i żyw-
ność. Dzisiaj przyjechali opie-
kunowie z ośmioletnimi dziećmi 
z Olsztynka, żeby pomóc ludziom 

z Olsztyna. To jest bardzo przy-
kre, ponieważ jest tyle placówek 
i organizacji na terenie Olsztyna, 

które nie podejmują żadnych kro-
ków w realizacji swoich obowiąz-
ków -informuje Prezes Fundacji 
„Pomoc Patrioty”.
Fundacja prowadzi obecnie wiele 
akcji m.in. pomóżmy olsztyń-
skim bezdomnym, pomóżmy el-
bląskim bezdomnym, pomóżmy 

ubogim Szczytna, czy Pieniężna, 
pomóżmy weteranom Solidarno-
ści z województwa warmińsko-
-mazurskiego. Razem ze szkołą 
w Olsztynku, fundacja prowadzi 
także akcję, która ma na celu po-
moc polskim dzieciom na Litwie. 
Każda osoba, która chce poma-
gać, może dołączyć do fundacji- 
Cały czas szukamy wolontariuszy. 
Na terenie Warmii i Mazur mamy 
ponad czterdziestu pomocników 
i wolontariuszy. Są dwie katego-
rie osób, które chcą nas wspie-
rać. Pierwszą są osoby, które chcą 
z nami współpracować na stałe, 
na zasadzie wolontariatu, a drugą 
stanowią osoby, które chcą być 

pomocnikami fundacji, czyli np. 
chcą od czasu do czasu zrobić coś 
dobrego dla swoich rodaków. My 
nie działamy od święta, tylko re-
gularnie przez cały rok tę pomoc 
będziemy nieśli – dodaje Ma-
riusz Kowalski.
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Fundacja Pomoc Patrioty razem ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Olsztynku, pomogła parze bezdomnych, która żyje w skrajnie trudnych 
warunkach, na granicy przetrwania, w centrum Olsztyna.

Fundacja „Pomoc Patrioty” pomogła bezdomnym 
mieszkającym w tragicznych warunkach

Ciepła herbata w taki mróz rozgrzewa 
tylko na chwilę

Ciepła odzież to warunek przetrwania

Podziękowania za pomoc

Dzieci przejęły się losem bezdomnych
Uśmiechy na twarzach mówią same za siebie

Obie strony będą długo pamiętać to spotkanie Mali wolontariusze z Olsztynka. Drugi od lewej w  trzecim rzędzie, Mariusz Kowalski, prezes Fundacji „Pomoc Patrioty”
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- Szukanie oszczędności aku-
rat w tym programie uważam 
za nieporozumienie. Każdy kto 
na co dzień jeździ po naszych 
gminnych i powiatowych dro-
gach, wie że to właśnie sieć tych 
tras wymaga najpilniejszych re-
montów. Na budowę dróg kra-
jowych co roku idą olbrzymie 
dotacje unijne, dlatego poprawa 
stanu tej infrastruktury jest tak 
widoczna. W przypadku dróg 

lokalnych samorządy co roku 
muszą liczyć na fundusze z bu-
dżetu państwa, które na pozio-
mie regionu dzieli wojewoda 
warmińsko-mazurki. Problem 
w tym, że pieniędzy z minister-
stwa jest zdecydowanie za mało 
– w skali regionu poniżej 50 
mln zł. To kropla w morzu po-
trzeb biorąc pod uwagę długość 
sieci lokalnych dróg w regionie. 
W każdej gminie jest kilkadzie-

siąt kilometrów tras do pilnego 
remontu. Rok 2018 miał być 
nieco lepszy, jednak ostatecznie 
rząd wycofał się z planów pod-
niesienia puli rocznej programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Plat-
forma Obywatelska proponuje, 
aby diametralnie zmienić spo-
sób finansowania samorządów, 
który pozwoli je wzmocnić 
i usamodzielnić. Chodzi o to, 

aby większa cześć podatków 
pozostawała w dyspozycji lo-
kalnych władz, a nie jak do tej 
pory trafiała niemal w całości 

do budżetu centralnego. Dzięki 
temu samorządy nie będą tak 
mocno uzależnione od rządo-
wych programów i dotacji. Zy-
skają możliwość samodzielnej 

realizacji najpotrzebniejszych 
inwestycji. A jak wiadomo, 
dla każdego wójta, burmistrza 
i starosty, kwestia miejscowych 
dróg to absolutny priorytet. 

Jacek Protas, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Drogi lokalne bez obiecanego wsparcia
Samorządy z regionu otrzymają niemal 18 mln zł mniej na remonty lokalnych dróg 
niż zakładano jeszcze pół roku temu. W skali kraju brakująca pula to 300 mln zł. To 
efekt rządowych oszczędności w programie rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na 2018 r. Sprawę komentuje poseł PO Jacek Protas. 

Jacek Protas, poseł na Sejm RP

Minimalne wynagrodzenie na-
uczyciela stażysty z przygotowa-
niem pedagogicznym i tytułem 
magistra będzie po kwietniowej 
podwyżce wynosić 2 417 zł; na-
uczyciel kontraktowy z takim sa-
mym przygotowaniem może li-
czyć na 2 487 zł, mianowany na 
2 824, a dyplomowany – 3 317 zł.
Nauczyciele z przygotowaniem 
pedagogicznym, ale bez tytułu 
magistra, albo nauczyciele z przy-
gotowaniem pedagogicznym, ale 
z tytułem inżyniera, zarobią w za-
leżności od stopnia awansu od 2 
127 zł do 2 889 zł.
Pozostali nauczyciele (MEN po-
łączył w jedną kategorię dotych-
czasowy III i IV poziom wy-
kształcenia) otrzymają od 1 877 
do 2 525 zł.

Związki zgodne w opiniach
- My nie jesteśmy zadowoleni 
z tych podwyżek. Pieniądze na 
podwyżki poszły z cięć dodatków 

mieszkaniowych dla nauczy-
cieli w miejscowościach do 
5 tysięcy mieszkańców, więc 
można śmiało powiedzieć, że 
my sami sobie tą podwyżkę 
sfinansowaliśmy. Są to pie-
niądze, które zostały zabrane 
jednym nauczycielom i roz-
dzielone na wszystkich na-
uczycieli – powiedział To-
masz Branicki, Prezes ZNP 
w Olsztynie.
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego domaga się wyższych 
podwyżek- My chcemy pod-
wyżki w granicach 15, czy 
20%, ponieważ teraz pani 
minister mówi o podwyżce 
5 %, ale tak naprawdę nasze 
płace o tyle wcale nie wzrosną. 
My w dalszym ciągu jesteśmy 
w trakcie negocjacji i będziemy 
dążyć do tego, żeby te podwyżki 
były wyższe, ponieważ w tym 
momencie Państwo nie dołożyło 
do naszych wynagrodzeń ani 

złotówki – dodaje Tomasz Bra-
nicki.
Bardzo podobne zdanie na ten 
temat ma Bożena Kowalska, 
Przewodnicząca Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
w Olsztynie NSZZ Solidar-
ność- Trudno to nazwać pod-
wyżką. Jako związek uważamy, 

że ta podwyżka nie tak miała wy-
glądać i nie takie były rozmowy 
w ministerstwie. Uważamy, że są 

to podwyżki, które uwłaczają 
naszemu zawodowi. My chcie-
liśmy 15% jednorazowej pod-
wyżki od pierwszego stycznia. 
Ogólnie uważamy, że sys-
tem wynagradzania nauczy-
cieli też wymaga zmiany, żeby 
przystawał do ogólnej sytuacji 
gospodarczej w kraju. Można 
śmiało powiedzieć, że w tym 
momencie ministerstwo nas 
zlekceważyło.
Przewodnicząca KSOiW po-
informowała, że „walka” 
o podwyżki nie jest jeszcze 
zakończona- My nadal bę-
dziemy wnosili o to, żeby ta 
podwyżka nie była rozłożona 
na trzy lata. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że budżet jest 

już zatwierdzony, więc podejmu-
jemy drugi tor działań. Wszyst-
kie sekcje regionalne w Polsce, 
występują do wojewódzkich rad 
dialogu społecznego z prośbą 
o to, że widzimy konieczność za-
jęcia się systemem wynagrodzeń 
nauczycieli. Te działania będą 

podejmowane w następnych ty-
godniach. Jednocześnie przy 
tym zostaną poruszone sprawy 
związane z podwyżkami.

Podstawowa ścieżka 
rozwoju zawodowego 
nauczyciela zostanie 
wydłużona
Okres pracy niezbędny do rozpo-
częcia stażu na stopień nauczy-
ciela mianowanego wydłuży 
się z dwóch do trzech lat. Nato-
miast okres pracy konieczny do 
rozpoczęcia stażu na stopień na-
uczyciela dyplomowanego bę-
dzie trwał nie jeden, a cztery lata. 
Zmiana ta spowoduje, że podsta-
wowa ścieżka awansu zawodo-
wego wydłuży się z 10 do 15 lat, 
ale będzie też możliwość jej skró-
cenia zależna od uzyskania oceny 
pracy na określonym poziomie.
- To jest zwykłe oszczędzane pie-
niędzy. Zmiana ta nie ma żadnego 
uzasadnienia. Wydłużenie dla na-
uczyciela stażysty jest nieporozu-
mieniem, ponieważ jeżeli młody 
człowiek, przyjdzie do pracy 
w szkole, a okaże się, że się nie 
nadaje, to teraz i tak będzie mu-
siał uczyć dzieci przez dwa lata 
i dopiero po tym czasie skończy 
się jego staż i będzie mógł odejść 
– dodaje Tomasz Branicki, Pre-
zes ZNP w Olsztynie.

Regionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania w Olsztynie, 
zwróciła się z apelem do Parla-
mentarzystów, w którym sprze-
ciwia się zmianom w ścieżce 
zawodowej nauczyciela- Ab-
solutnie nie do przyjęcia jest 
propozycja zmian w zakresie 
awansu zawodowego nauczy-
cieli. Przedłożoną propozycję 
postrzegamy, jako próbę wpro-
wadzenia oszczędności na wy-
nagrodzeniach nauczycieli. We-
dług wyliczeń KSOiW NSZZ 
,,Solidarność” projekt wydłuże-
nia standardowej ścieżki awansu 
zawodowego nauczycieli z 10 
lat do lat 15 spowoduje, że na-
uczyciel realizujący awans za-
wodowy w wydłużonym do 15 
lat cyklu straci na wynagrodze-
niu, w tym czasie, 91.507 ,08zł 
w przeliczeniu na aktualne kwoty 
określone w art. 30 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela. W miesięcz-
nym wymiarze strata wyniesie 
508,37zł.,co spowoduje średnio 
spadek dochodów nauczycieli 
o 12,88 punktów procentowych. 
W ciągu tych 15 lat, uwzględ-
niając składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, budżet 
państwa może osiągnąć oszczęd-
ności w wysokości 109.979,00 zł 
na jeden etat nauczyciela. 
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Od 1 877 zł do 3 317 zł – co najmniej tyle w zależności od wykształcenia i stopnia 
awansu zawodowego wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 kwiet-
nia. Oznacza to podwyżkę podstawowej pensji o 5%. Z takiej podwyżki nie są zado-
wolone nauczycielskie związki zawodowe.

Podwyżka–obniżka. Rząd chce oszczędzać 
na wynagrodzeniach nauczycieli

- Oczywiście pojawiają się głosy, 
że szkoły są przepełnione, na-
tomiast trzeba pamiętać o tych 
dwóch latach przejściowych, 
które są niezmiernie istotne. Za 
chwilę to się jednak wszystko 
unormuje. Osobiście uważam, że 
ta sytuacja, po tak dużej zmianie 
i tak jest w miarę pozytywna, co 
oczywiście nie oznacza, że mia-
sto nie szuka rozwiązań, żeby tą 
sytuację jeszcze poprawić – po-
wiedziała Wanda Agnieszka Ja-
błońska, przewodnicząca Ko-
misji Edukacji w olsztyńskiej 
Radzie Miasta.
- Na pewno niezwykle trudne dla 
nauczycieli czy dyrektorów szkół, 
jest to, że tyle zmian zostało prze-

prowadzonych w bardzo krótkim 
czasie. Trzeba było wytworzyć 
i opracować mnóstwo dokumen-
tów i to była pewna trudność. 
Jednak skoro weszła reforma, to 
trzeba działać i się z nią zmie-
rzyć. Teraz jest taki czas, w któ-
rym wszyscy się muszą do tego 
dostosować. Poczekajmy jesz-
cze z ocenami co do tego, czy re-
forma się przyjęła- dodaje Radna 
Jabłońska.
Największe problemy zwią-
zane z przepełnieniem szkoły są 
w Szkole Podstawowej nr 30. 
Radni jednak podjęli już pewne 
działania, które mają ten problem 
rozwiązać- Odbyliśmy szereg spo-
tkań zarówno z radą rodziców, jak 

i z dyrektorami szkoły i trzeba po-
wiedzieć, że w przypadku tej szkoły 

problem się zaognił, natomiast są 
podjęte działania by zapropono-

wać, jakieś rozwiązanie, które bę-
dzie przyjazne dla uczniów. Na-

szym celem jest, żeby uczniom się 
uczyło jak najlepiej – dodała prze-

wodnicząca Komisji Edukacji 
w olsztyńskiej Radzie Miasta.
W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że podczas ostatniej Sesji Rady 
Miasta Olsztyna, radni przegło-

sowali uchwały dotyczące li-
kwidacji VIII Liceum Ogólno-

kształcącego i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4. W ZSO 
nr 4, według wstępnych planów, 
ma powstać szkoła podstawowa, 
która rozwiąże problem przepeł-
nienia w SP nr 30.
Obecnie brane pod uwagę są dwa 
rozwiązania. Pierwsze to utwo-
rzenie na ulicy Turowskiego (za-
miast ZSO nr4) szkoły filialnej 
dla SP nr 30, albo utworzenie 
samodzielnej szkoły podstawo-
wej. Wszystko zależy od tego, jak 
będą przebiegały dalej rozmowy 
z interesariuszami. Teraz kurator 
musi podjąć decyzję, w sprawie 
likwidacji ZSO 4 i dopiero wtedy 
będzie można podejmować dal-
sze kroki. Ostateczna decyzja ma 
zostać podjęta podczas marcowej 
Sesji Rady Miasta.
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Za nami wielkie zmiany w polskiej edukacji. Reforma sprawiła, że wiele szkół jest przepełnionych, a przez to, 
uczniowie mają trudniejsze warunki do nauki. Z taką sytuacją zmagają się także olsztyńskie szkoły.

Olsztyńskie szkoły przepełnione po reformie edukacji

Tomasz Branicki ,prezes Oddziału ZNP w Olsztynie 

Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie 
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- Co sądzi Pan o „oskarżeniu” 
przez marszałka Ryszarda 
Terleckiego, że zmiana ustawy 
o IPN, dotycząca spraw zwią-
zanych z rzekomo polskimi 
obozami śmierci podczas II 
wojny światowej, to wina sil-
nych nacisków posłów Ku-
kiz’15?
Złożyliśmy półtora roku temu 
projekt, który dopisywał do ar-
tykułu pierwszego ustawy 
o IPN, obok zbrodni nazistow-
skich i komunistycznych, rów-
nież zbrodnie banderowskie, 
zbrodnie ukraińskich nacjona-
listów. Chodziło o to, by tak jak 
można obecnie ścigać kłamstwo 
oświęcimskie i katyńskie, była 
możliwość ścigania kłamstwa 
wołyńskiego. Właśnie mija sie-
demdziesiąta piąta rocznica po-
czątków mordów na Wołyniu. Ta 
zbrodnia była przez te lata nego-
wana. Chcieliśmy, by IPN mógł 
prowadzić badania i akcje edu-
kacyjne, by możliwe było ściga-
nie, tych którzy negują zbrodnię. 
Jesteśmy za dobrymi relacjami 
z Ukrainą, ale mogą one być do-
bre tylko wtedy, gdy oparte będą 
na prawdzie. To był nasz projekt. 
Został on połączony w komisji 
z projektem PiS-u, dotyczącym 
ścigania za używanie terminu 
„polskie obozy zagłady”. Projekt 
PiS-u został źle poprowadzony. 
Nie był wystarczająco skonsul-
towany, ani z obywatelami, ani 
naszymi partnerami zagranicz-
nymi, którzy zgłaszali już jakieś 
uwagi. Jesteśmy otwarci na dys-
kusję nad tym zapisem Prawa 
i Sprawiedliwości, ewentual-
nie jego doprecyzowaniem. PiS 
nie rozpoznało też sytuacji mię-
dzynarodowej, że Izraelem rzą-
dzi skrajnie prawicowa koalicja 
licytująca się obecnie na to, kto 
bardziej obrazi Polaków. Szuka 
się kogoś, na kogo można zrzu-
cić winę, co świadczy o panice 
w obozie władzy. 
- Dobrze, że uchwalono tę 
ustawę? 
Dobrze, że uchwalono tę ustawę 
w zakresie propozycji Kukiz’15, 
w kwestii ścigania kłamstwa wo-
łyńskiego. Jeżeli chodzi o część 
PiS-u, czy Ministerstwa Spra-
wiedliwości, to źle została rozpo-
znana sytuacja międzynarodowa. 
Mamy kryzys dyplomatyczny 
z Izraelem, sytuację gdzie Po-
lacy oskarżani są o zbrodnie na-
zistowskie. PiS zachowuje się 
nieprofesjonalnie. Polska Fun-
dacja Narodowa, która ma dbać 
o wizerunek Polski za gra-
nicą, nie robi nic. Zapropono-
wałem, by Jair’a Lapid’a, izra-
elskiego polityka, mówiącego, 
że Polacy zamordowali 250 tys. 
Żydów, uznać za persona non 
grata, i wpisać na listę osób ma-
jących zakaz wjazdu do naszego 
kraju. 
- Jak polski rząd radzi so-
bie z problemem obecnie? 
Oświadczenia osób z koalicji 

rządzącej są bardzo sprzeczne. 
Rząd się pogubił. Uważam, że 
każdy patriota ma obowiązek 
bronić swojego kraju, ale rząd 
popierać tylko wtedy, kiedy ten 
na to zasługuje. Nie może być 
tak, że Marszałek Senatu mówi, 
że podpisana przez Prezydenta 
ustawa nie będzie obowiązy-
wała. Kierunek tych regulacji 
jest słuszny. Nie chcemy, by Pol-
ska była szykanowana. 
- Czy koalicja rządząca wywią-
zuje się z obietnic programo-
wych, które składała w trak-

cie kampanii wyborczej? Mam 
tu na myśli szczególnie środo-
wisko mikro przedsiębiorców, 
którym obiecywano zniesienie 
stawki VAT z 23%, jak również 
sprawę mniejszego ZUS-u. 
Prawo i Sprawiedliwość wywią-
zało się tak na prawdę z jednej 
dużej obietnicy, czyli z programu 
500+. Oceniam go jako słuszny, 
w zakresie zwracania podatków, 
które ludzie już płacą. Więk-
szość beneficjentów programu 
płaci pieniądze, które otrzymuje, 
w podatkach i składkach ZUS. 

Jest to jednak kosztowny pro-
gram. Powinien on polegać na 
uldze podatkowej i zwrocie po-
datku, a nie na redystrybucji. Je-
śli chodzi o mikro przedsiębior-
ców, to Rząd nie zrobił nic, by im 
pomóc. 
- Jednak niedawno uchwalono 
Konstytucję dla biznesu. 
Moim zdaniem, nie zmieni to 
nic w funkcjonowaniu małych 
firm. Była jedna zmiana, o której 
Pan wspomniał, dotycząca mi-
kro ZUS-u. W Polsce, po dwóch 
latach przejściowych, płaci się 

1200 zł ZUS-u miesięcznie. To 
wykańcza drobne, polskie firmy. 
Jeżeli w Wielkiej Brytanii, płaci 
się tych składek około 60 zł, to 
oczywiste, że ludzie będą wo-
leli rejestrować działalność tam. 
Co miesiąc, od dwóch lat, sły-
szymy obietnice wprowadze-
nia mikro ZUS-u. Wzywałem 
Panią Premier Beatę Szydło, do 
zdymisjonowania Pani Prezes 
Ubezpieczeń Społecznych. Po-
wiedziała ona, że ze względu na 
system informatyczny ZUS, nie 
da się wprowadzić mikro ZUS-

-u. Przypomnę, że ten system 
kosztował podatników trzy mi-
liardy złotych. Będziemy pilno-
wali, by Rząd wywiązał się z tej 
obietnicy. Kolejna, dotyczyła ob-
niżenia podatku VAT z 23% do 
22%. Ten podatek uderza w naj-
biedniejszych. Jedyna zaistniała 
zmiana, to przedłużenie obowią-
zywania podwyższonych sta-
wek. PiS robi dokładnie to samo 
co Platforma Obywatelska. Jedy-
nym ugrupowaniem w Sejmie, 
które mówi o obniżeniu podat-
ków, jest Kukiz’15. 
- W jaki sposób chcecie prze-
konać wyborców, żeby zagłoso-
wali na Was w tym roku, w wy-
borach samorządowych? 
Z jednej strony, mamy kwestię 
debaty o programie samorządo-
wym. Na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UWM, uczestniczy-
łem w dyskusji, jak zreformować 
ustrój administracji publicz-

nej lokalnie. Głównym wyzwa-
niem jakie mamy jest zapewnie-
nie współpracy między różnymi 
szczeblami samorządu i rządem, 
dla rozwiązywania problemów 
obywateli. W zeszłym roku, mie-
liśmy problem ze skutkami hu-
raganu w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Lokalne władze 
nie były w stanie porozumieć się, 
ani z rządem, ani sobą nawza-
jem. Bohaterem został lokalny 
sołtys, który był w stanie zorga-
nizować do pomocy wolonta-
riuszy z całej Polski. Tak to nie 

może funkcjonować. Mówili-
śmy o 20-leciu reformy, wpro-
wadzającej podział na powiaty, 
który się nie sprawdza. Jesteśmy 
za redukcją ich ilości, ponieważ 
są one niedofinansowane, za-
trudniają wiele osób i nie pełnią 
w sposób właściwy swoich funk-
cji. Jesteśmy kuriozalnym pań-
stwem na poziomie wojewódz-
kim, gdzie mamy dwoistość 
administracji rządowej i samo-
rządowej. Po zlikwidowanych 
województwach zostały zamiej-
scowe urzędy. Mamy niepraw-
dopodobny rozrost biurokracji 
samorządowej, która nie spełnia 
właściwie swojej funkcji. To co 
możemy zrobić bezpośrednio, to 
zapewnić przejrzystość funkcjo-
nowania samorządów. Jako Ku-
kiz’15 mówimy, że obywatele 
mają prawo wiedzieć jak wyda-
wane są ich pieniądze. Apelu-
jemy o publikowanie rejestrów 

umów cywilnoprawnych. Mó-
wimy o konieczności zrówno-
ważenia budżetów, by samorząd 
wydawał tyle, ile otrzymuje. 
Rządzący nie mają prawa się za-
dłużać. My, jako Kukiz’15, wi-
dzimy siebie jako ogólnopolski 
parasol, spoiwo dla setek tysięcy 
inicjatyw lokalnych, które za-
praszamy do współpracy już 
od czerwca 2017 roku, choćby 
przez stronę www.samorzadyz-
kukizem.pl. Tam każdy może się 
zgłosić i pomóc nam zmieniać 
Polskę lokalną, powstrzymywać 

partie przed marszem przez in-
stytucje i samorządy. 
- Czego Pana zdaniem brakuje 
w polskiej polityce?
Mamy za mało rozumienia poli-
tyki, jako rozumnej troski o do-
bro wspólne. Jest za dużo dbania 
o interesy partykularne. Partie 
dbają o interesy swoich człon-
ków i ich rodzin, a nie koniecz-
nie myślą o dobru wspólnym. 
Ostatnio, słyszeliśmy o bardzo 
wysokich nagrodach w rządzie. 
W ubiegłym roku wyniosły one 
1,5 mln złotych. Popieram na-
gradzanie za dobrą pracę, ale nie 
można obchodzić prawa. Podob-
nie wygląda finansowanie Pol-
skiej Fundacji Narodowej, która 
nie robi nic. To pokazuje zu-
pełnie inną filozofię myślenia 
o sprawach publicznych, niż ta, 
z którą Kukiz’15 przyszedł do 
parlamentu. Jesteśmy za ukró-
ceniem systemowego marnotra-
wienia pieniędzy podatników. 
Obywatele lepiej wiedzą, jak 
wydawać swoje pieniądze. Mo-
żemy przy tym powstrzymać 
niekorzystną dla Polski emigra-
cję. 2,5 mln często najbardziej 
przedsiębiorczych i odważnych 
osób, opuściło nasz kraj. 
- Trudną sprawą będzie sama 
organizacja wyborów samo-
rządowych, bo zaczynamy od 
początku budować system wy-
borczy. Również finansowa-
nie tego nowego systemu budzi 
społeczny niepokój, ponieważ 
to są relatywnie bardzo duże 
pieniądze. 
Niestety każda partia, która jest 
u władzy, ma tendencję do zmie-
niania ordynacji samorządowej 
pod siebie. Słyszę, od Przewod-
niczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej - Wojciecha Herme-
lińskiego, że mogą być problemy 
z organizacją wyborów. Obecnie 
nie wygląda to dobrze. Robimy 
swoje i mam nadzieję, że damy 
radę. Mamy mnóstwo młodych, 
wartościowych ludzi, którzy 
chcą nam pomagać w rzeczywi-
stym zmienianiu naszego pań-
stwa. 
- Mamy kilkanaście miesięcy 
do końca tej kadencji Sejmu, 
jakie główne cele Pana ugru-
powanie będzie sobie stawiało 
w tym czasie do realizacji?
Jesteśmy ugrupowaniem opo-
zycyjnym, natomiast innym niż 
PO, czy Nowoczesna. Staramy 
się rozmawiać o dobrych projek-
tach z każdym, niezależnie, czy 
przedstawi je opozycja, czy rząd. 
Dlatego jesteśmy czasem w sta-
nie przekonać do czegoś rządzą-
cych, ale niestety w coraz mniej-
szym stopniu. Wydaje się im, że 
będą rządzić wiecznie, że wiedzą 
wszystko najlepiej. My robimy 
swoje. Prowadzę we współ-
pracy z wieloma posłami Ku-
kiz’15, projekt Poniedziałków 
Wolności. W prawie każdy po-
niedziałek, przedstawiamy pro-
jekt poszerzający wolność oby-
wateli w zakresie ograniczenia 
obowiązków biurokratycznych, 
obniżenia podatków, czy cięcia 
niepotrzebnych wydatków. Bę-
dziemy to robić dalej. Mamy na-
dzieję, że w kolejnych wyborach 
dostaniemy poparcie wystarcza-
jące, by te projekty realizować. 

Dariusz Gołębiowski
wsp.(iz)

Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka odwiedził Olsztyn. Wizyta miała na celu 
rozmowy o problemach w samorządzie terytorialnym. Specjalnie dla czytelników 
Gazety Warmińskiej wicemarszałek udzielił nam wywiadu o aktualnych wydarze-
niach w kraju oraz strategii i programie wyborczym Ruchu KUKIZ’15 w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych.

Rząd się pogubił

Stanisław Tyszka ,wicemarszałek Sejmu RP w studio Telewizji Samorządowej
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KRÓTKO
Olsztyn: BWA Galeria Sztuki 
w Olsztynie serdecznie za-
prasza na wernisaż wystawy 
„Zmierzch” Urszuli Kluz-
-Knopek, który odbędzie się 
8 marca (czwartek) o godz. 
18:00 w siedzibie galerii – Pił-
sudskiego 38, Olsztyn. Wy-
stawa odbywa się w ramach 
FEMIlooków – cyklicznej ak-
cji, której głównym zadaniem 
jest prezentacja sztuki kobiet.
Olsztyn: Po raz pierwszy 
w ramach akcji „Weekend za 
pół ceny” będzie można także 
skorzystać z oferty Teatru im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie. 
Kampania potrwa od 9 do 
11 marca 2018 roku. W tych 
dniach odbędą się spekta-
kle Wyzwolenie Stanisława 
Wyspiańskiego w reżyserii 
Krzysztofa Jasińskiego (grane 
w dniach 9-10 marca) oraz 
Zbrodnia i kara Fiodora Do-
stojewskiego w reżyserii Ja-
nusza Kijowskiego (grany 
w dniu 11 marca). Bilety na 
pierwszy tytuł będzie można 
zakupić w cenie 25 złotych, 
natomiast na drugi w cenie 20 
złotych. Wejściówki można 
nabyć już od 21 lutego.
Bartoszyce: Uliczna gra har-
cerska z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych 3,03,2018 godz. 
12.00. Organizator Hufiec 
ZHP Bartoszyce
Lidzbark Warmiński: 
Oranżeria Kultury serdecz-
nie zaprasza - 01.03.2018 
o godzinie 18:00 - na Koncert 
Chopinowski w wykonaniu 
studentów Instytutu Muzyki 
Wydziału Sztuki Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie pod kierownic-
twem Agnieszki Panasiuk. 
Bezpłatne zaproszenia do-
stępne są w Oranżerii Kultury. 
Kontakt: oranzeria@lidz-
barkw.pl lub tel. 517 262 146
Lidzbark Warmiński: 
XXIV Kaziuki- Wilniuki pod 
hasłem „WILEŃSZCZY-
ZNA NA WARMII” 2 marca 
2018 (piątek) godz. 17.00 
Miejsce: Hala MOSiR ul. Ka-
zimierza Wielkiego 12A 
Wstęp wolny! Wystąpią: 
- Reprezentacyjny Polski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Wileńsz-
czyzna” (Litwa) 
- Zespół etnograficzny „Ła-
łymka” (Litwa) 
- Trio Hanki z Połukni (Litwa) 
Prowadzenie: 
ANNA ADAMOWICZ – 
Ciotka Franukowa 
DOMINIK KUZINIEWICZ 
– Wincuk Bałbatunszczyk 
z Pustaszyszek 
Lidzbark Warmiński: Bieg 
Tropem Wilczym 4 marca 
2017, godz. 12.00 Park im. 
Ireny Kwinto, 11-100 Lidz-
bark Warmiński Każdy zare-
jestrowany uczestnik otrzyma 
w pakiecie: okolicznościową 
koszulkę, numer startowy, 
medal, upominki organizato-
rów i sponsorów, ciepły po-
siłek, ciepłe napoje, zabez-
pieczenie trasy, miejsce na 
przebranie i depozyt, pomiar 
czasu. TRASA, DYSTANS:
Bieg będzie się odbywać na 2 
trasach.
– 1963m – Bieg rodzinny
– 5 km – aby wziąć udział 
w biegu należy obowiązkowo 
zarejestrować się w biegu na 
1963 m.

 wyb. (ma)

- Jeszcze rok temu, w tym miej-
scu mieliśmy lodowisko, a za-
łożenia były takie, że tutaj po-
wstanie hala z prawdziwego 
zdarzenia, która nie tylko będzie 
służyła młodzieży, Zespołu Szkół 
w Biskupcu, ale także będzie ona 
służyła wszystkim mieszkańcom 
Biskupca. Hala jak widać już 
stoi, a wszystkie prace odbywają 
się zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem - powiedział Krzysz-
tof Janczara, Dyrektor Ze-
społu Szkół w Biskupcu.

Projekt przewidywał powstanie 
trzykondygnacyjnej sali o wy-
miarach 28,5 x 55,05 x 11,71 m, 
w której znajdą się pełnowy-

miarowe boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki, koszykówki, tenisa 
ziemnego, halowej piłki nożnej 
i badmintona. Salę będzie można 
podzielić na trzy poprzeczne bo-
iska treningowe. Zamontowane 
zostaną też ścianki wspinaczkowe. 
Nie zabraknie też widowni z miej-
scami siedzącymi dla ponad 400 
osób. Hala zostanie dostosowana 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, a dzięki właściwemu wytłu-
mieniu w sali będą mogły się od-
bywać również koncerty.

Zgodnie z planami inwestycyj-
nymi wybudowany został także 
łącznik hali ze szkołą. Obec-
nie przygotowywana jest cała 
infrastruktura wodna i energe-
tyczna, a także oświetlenie terenu. 
W łączniku zaplanowano windę, 
dzięki której hala będzie przy-
jazna osobom niepełnospraw-
nym. Powstała też kotłownia, 
która będzie ogrzewała zarówno 
halę sportową, jak i Zespół Szkół 
w Biskupcu. 
Całkowity koszt realizacji inwe-
stycji to ponad 8 mln zł, z czego 
1,6 mln zł stanowi dotacja z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, po-
nad 4 mln zł pochodzi z budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego, a 2,3 mln 

zł z budżetu gminy Biskupiec. 
- Liczymy na to, że ta hala sta-
nie się także impulsem dla mło-
dzieży, żeby wybrała właśnie 
naszą szkołę. Wiele pokoleń cze-
kało na to, żeby tu w Biskupcu 
powstał taki obiekt. Ja z tego 
miejsca zapraszam uczniów klas 
trzecich gimnazjum, żeby zło-
żyli papiery właśnie do naszej 
szkoły. Dzięki tej hali uczniowie 
będą mogli rozwijać swoje zain-
teresowania związane ze spor-
tem. Z czasem może uda nam 
się również otworzyć jakąś klasę 
sportową – dodał Krzysztof 
Janczara, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Biskupcu.

raf

W Biskupcu trwa budowa hali sportowej przy Zespole Szkół. 
Prace odbywają się zgodnie z harmonogramem i od wrze-
śnia tego roku hala powinna zostać oddana do użytku.

Budowa hali sportowej w Biskupcu 
przebiega zgodnie z planem

Zwycięzcami okazali się Klau-
dia Kośnik i Michał Maciesza 
reprezentujący Katolickie Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Biskupcu, wykazując 
się największą wiedzą o syste-
mie obronności Rzeczypospolitej 
Polskiej, zadaniach i organizacji 
obrony cywilnej, a także zasadach 
udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach oraz prze-
pisach w zakresie bezpieczeń-
stwie ruchu drogowego i ochrony 
przeciwpożarowej.
Drugie miejsce zajęli ubiegło-
roczni zwycięscy Agata Stu-
denna i Daniel Thimm ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Biskupcu, 
a trzecie Szymon Przytuła i Ma-
rek Wieromiej reprezentujący 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście.
Głównym celem Olimpiady jest 
popularyzowanie problematyki 
obrony cywilnej oraz przygoto-

wanie młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych do racjonalnych 
zachowań w obliczu zagrożeń cy-
wilizacyjnych.

Organizatorem Wojewódzkiej 
Olimpiady Wiedzy o Obronie Cy-
wilnej jest Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsz-
tynie, a eliminacje powiatowe 
przeprowadził Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Olsztynie. 
Finał Olimpiady odbędzie się 
2 marca w Warmińsko-Mazur-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie.

red

W eliminacjach do XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, udział 
wzięły dwuosobowe zespoły wyłonione na etapie rywalizacji w szkołach. Uczestnicy 
rozwiązywali test składający się z 50 pytań, a o ostatecznej klasyfikacji decydowała 
suma punktów uzyskanych przez każdego z członków zespołu.

Eliminacje do wojewódzkiej 
olimpiady OC

Program spotkania:
13.00 Otwarcie spotkania –Małgo-
rzata Chyziak Starosta Olsztyński, Gu-
staw Marek Brzezin Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko Mazurskiego. 
13.20 Fundusze wspierające po-
wrót, lub wejście na rynek pracy, 
osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3.

 Część skierowana do: wszystkich 
podmiotów, z wyłączeniem osób fi-
zycznych (nie dotyczy osób prowa-
dzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie prze-
pisów odrębnych). Wnioskodawcą 
może być podmiot, który utworzy 
lub poprowadzi żłobek lub klub 
dziecięcy.

13.40 Środki na aktywne 
i zdrowe starzenie się
Część skierowana do: podmiotów 
leczniczych, jednostek samorządu 
terytorialnego i jednostek im podle-
głych, organizacji pozarządowych 
lub organizacji non-profit posiada-
jących doświadczenie w realizacji 
programów zdrowotnych, podmio-

tów ekonomii społecznej posiada-
jących doświadczenie w realizacji 
programów zdrowotnych, praco-
dawców.
14.00 Fundusze na profilaktykę 
raka szyjki macicy
Cześć skierowana do: podmiotów 
leczniczych, jednostek samorządu 
terytorialnego i jednostek im pod-
ległym, organizacji pozarządowych 
lub organizacji non-profit posiada-
jących doświadczenie w realizacji 
programów zdrowotnych, podmio-
tów ekonomii społecznej posiada-

jących doświadczenie w realizacji 
programów zdrowotnych.
14.20 Sesja pytań i odpowiedzi
Podczas spotkania można będzie 
skorzystać z konsultacji z przedsta-
wicielami jednostek wdrażających 
ww. środki w ramach RPO WiM 
2014–2020 oraz Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich.
Osoby zainteresowane proszone 
są o potwierdzenie udziału do 8 
marca, tel. 89 521 -05- 41,
\ipr@powiat-olsztynski.pl

red

Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak zaprasza na spotkanie informacyjne na te-
mat naborów i warunków wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 
14 marca 2018 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Środki z RPO do wzięcia 

Montaż podwieszanych elementów sufitu

Hala od zewnątrz prawie gotowa

Trwa montaż trybun dla publiczności

Uczestnicy eliminacji
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Na początku każdego roku kalen-
darzowego odbywają się spotka-
nia studyjne nauczycieli i dyrek-
torów na Ukrainie lub w Polsce 
po to, żeby ustalić konkretne 
plany na kolejny okres współ-
pracy. W tym roku delegacja 
ukraińska zawitała do Bartoszyc 
w drugiej połowie lutego. Oka-
zją do przyjazdu w tym właśnie 
terminie było uczestnictwo w III 
Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Kultura pokoju” 
pod hasłem „Kultura dialogu, dia-
log w kulturze”.

Współpracują z wieloma
partnerami
ZSP nr 2 w Bartoszycach współ-
pracuje także ze szkołami z Nie-
miec, Rosji i Szwecji. W styczniu 
nawiązała partnerstwo ze szkołą 
w Hiszpanii, a obecnie szuka kon-
taktu na Białorusi. Aktywność 
w tworzeniu różnorodnych relacji 
z młodzieżą z innych państw Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Bartoszycach zawdzięcza 
przede wszystkim kreatywności 
swojego dyrektora- Zbigniewa 
Pietrzaka. Współpraca między-
narodowa jest realizacją jego ma-
rzeń o poznawaniu świata jesz-
cze z okresu nauki w liceum. Jako 
uczeń uczestniczył w wymianach 
młodzieży z NRD. Kiedy został 
nauczycielem, a potem dyrekto-
rem, postanowił sam zająć się or-
ganizacją takiej wymiany. Na po-
czątku nawiązał współpracę ze 
szkołą w Niemczech. Wkrótce 
potem w ZSP nr 2 została za-
trudniona pani Halina, nauczy-
cielka języka angielskiego, po-
chodząca z Ukrainy, a konkretnie 
z Łucka. Dyrektor postanowił po-
prosić ją o pomoc w znalezieniu 
partnerskiej szkoły na Ukrainie. 
Pojechała do swojego rodzin-
nego miasta i znalazła trzy chętne 
szkoły, bo początkowo także 
dwie inne bartoszyckie placówki 
chciały nawiązać współpracę 
z ukraińskimi szkołami. Kiedy 
delegacje z Łucka były już w dro-
dze do Bartoszyc okazało się, że 
dwie pozostałe szkoły się wyco-
fały. Dyrektorowi Pietrzakowi 
nie pozostało nic innego, jak tylko 
nawiązać współpracę ze wszyst-
kimi trzema szkołami z Łucka 
i nie żałuje tego, bo każda z nich 
jest inna i na swój sposób inspi-
rująca. Partnerstwo, nawiązane 
w 2006 roku trwa nieprzerwanie 
do dziś. 

Skala współpracy może
zaimponować
Głównym celem nawiązywa-
nia współpracy między szkołami 
z różnych państw jest organi-
zowanie wymiany dzieci i mło-
dzieży, jednak przy okazji re-
alizowane są różnego rodzaju 
projekty. W okresie partnerstwa 
z ukraińskimi szkołami dzieci po-
znawały historię, kulturę, język 
Ukraińców i Polaków poprzez 
uczestnictwo w 18-tu projektach. 
Wzięło w nich udział półtora ty-
siąca dzieci z obu stron. Są to już 

dorośli ludzie, ale nadal utrzy-
mują żywe kontakty, nawiązane 
podczas wymian.- Nie chodzi 
nam o to, żeby młodzież pojechała 
sobie do innego kraju jedynie tu-
rystycznie- wyjaśnia Zbigniew 
Pietrzak- W ciągu tych dwunastu 
lat zrealizowaliśmy projekty doty-
czące tolerancji, wolności, wspól-
nej historii, kultury, czy turystyki. 
Nie szukaliśmy tego, co nas dzieli, 

a tego, co łączy. Ma to służyć oba-
laniu fałszywych stereotypów 
o innych narodach. W zasadzie 
nie interesuje nas historia. Sza-
nujemy historię partnera, ale bu-
dujemy przyszłość. Wychodzimy 
z założenia, że trzeba znać histo-
rię swojego kraju, ale nie chcemy 
obciążać młodego pokolenia tym, 
czego oni sami nie doświadczyli. 
Niekoniecznie muszą żyć swoją 
historią na co dzień. W ramach 
współpracy ze szkołami z Łucka 
doszło też do wymiany nauczy-
cieli. Nasi nauczyciele języków 
obcych pracowali tam, a ukraiń-
scy u nas. Młodzież doświadczyła 
inności w sensie metod nauczania 
języka obcego.

Chcą poznawać Europę 
od podstaw 
Aleksander Myszkowiec, dy-
rektor Gimnazjum nr 4 im. 
Modesta Lewickiego w Łucku, 
jednej ze szkół partnerskich bar-
toszyckiej „Elizki” uważa, że dla 
jego wychowanków najważniej-

sze jest otwarcie na Europę, bo 
to jest ich przyszłość- Nie wystar-
czy opowiadać dzieciom, jaka jest 
Europa. Trzeba ją im pokazać, 
otworzyć im na nią drzwi. W 2006 
roku na Ukrainie było już po po-
marańczowej rewolucji i dlatego 
stało się to możliwe. Wcześniej na-
wiązaliśmy współpracę ze szkołą 
niemiecką w Herford. Wiedzieli-
śmy, że będzie to z korzyścią dla 

naszych wychowanków. Obecnie 
współpracujemy także ze szko-
łami w Gruzji, Białorusi i Izraelu. 
Trzy lata temu w Łucku odbyło 
się spotkanie dyrektorów z Ukra-
iny, Polski, Gruzji, Krymu, Izraela 
i Niemiec. W ciągu trzech dni na-
szej pracy doszliśmy do wniosku, 
że wszystkie dzieci są takie same 
i mają podobne potrzeby. Kiedy 
pani Halina przekazała dyrekto-
rowi Myszkowcowi zaprosze-
nie do współpracy z bartoszycką 
szkołą, ten natychmiast je przyjął- 
Można dużo dzieciom opowiadać, 
jaka jest ta Europa, ale ważne 
jest , żeby uczeń zobaczył Europę 
przez pryzmat życia w rodzinie, 
a w czasie wymiany dzieci miesz-
kają przeważnie u polskich rodzin. 
Wiktor Cejko, dyrektor Szkoły 
Ogólnokształcącej nr 25 
w Łucku dostrzega także inne 
korzyści płynące ze współpracy 
partnerskiej szkół - Kiedy przyjeż-
dżamy do Bartoszyc, ciekawi nas, 
w jaki sposób nauczyciele przeka-
zują wiedzę z różnych przedmio-

tów i wychowują dzieci. W naszej 
szkole są klasy , w których mło-
dzież uczy się języka polskiego. 
Możliwość spotkania z żywą 
mową jest dla nich bezcenna. 
Chodzi więc także o kształcenie ję-
zyka, ale nie tylko. Ważne jest też 
to, żeby nasze dzieci mogły przyje-
chać do Polski, zobaczyć, jak żyją 
Polacy i przeprowadzić podobne 
zmiany na Ukrainie. Mogą to zro-
bić tylko młodzi, aktywni ludzie. 
Staramy się unikać jakiekolwiek 
polityki. Obecne stosunki między 
Ukrainą a Polską trochę nas bolą. 
Za dużo w nich nawiązań do hi-
storii. My wybieramy te elementy, 
które są dla nas wspólne, chcemy 
budować przyszłość.

Swoją pasją zarażają 
innych
W ślady dyrektora Pietrzaka 
cztery lata temu poszedł Marek 
Lidziński, dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Bartoszycach. Podpi-
sał umowę partnerską z podob-
nym ośrodkiem w Łucku. Jest to 
bardzo dynamiczna współpraca, 
ukierunkowana głównie na po-
trzeby dzieci autystycznych. 
Odbywają się wizyty studyjne, 

podczas których nauczyciele 
wymieniają się doświadcze-
niami. Współpraca szkół stała 
się impulsem do nawiązania 
partnerstwa także na szczeblu 
samorządowym. Władze samo-
rządowe od samego początku 
zarówno po stronie polskiej jak 
i ukraińskiej okazywały swoją 
sympatię i wsparcie nawet wów-
czas, gdy na szczeblu rządowym 
między państwami dochodziło 
do spięć. Powiat bartoszycki 
podpisał wstępną umowę 
o współpracy ze zmarłym nie-

dawno merem Łucka, Mykołą 
Romaniukiem. Pełna umowa 
o partnerstwie zostanie podpi-
sana, kiedy zostanie powołany 
nowy mer. -W ubiegłym roku 
miały się odbyć duże ćwiczenia 
z zakresu ratownictwa medycz-
nego. Planowany był wyjazd kil-
kudziesięciu osób w celu przy-
gotowania symulacji wypadku 
autobusu. Z powodu śmierci 
mera ćwiczenia nie doszły do 
skutku. Cały czas jednak trwa 
współpraca między Szpitalem 
Powiatowym w Bartoszycach 
a ratownikami medycznymi ze 
szpitala w Łucku, którzy brali na 
przykład udział w ostatniej kon-
ferencji i zawodach medycznych. 
W tym roku są też zaproszeni na 
eliminacje Mistrzostw Polski 
w ratownictwie , które odbędą 
się w Bartoszycach w dniach od 
9 do 11 maja- opowiada, Woj-
ciech Prokocki starosta bar-
toszycki. W najbliższym cza-
sie planuje się przeprowadzenie 
ćwiczeń i szkoleń z zakresu ra-
townictwa medycznego i udzie-
lania pierwszej pomocy przed-
medycznej szczególnie wśród 
uczniów szkół, które współpra-
cują ze stroną ukraińską. 

Piszą projekty 
i mają pieniądze
Prowadzenie wymiany mło-
dzieży z tak wieloma partnerami 
jest dość kosztowne. Głównym 
źródłem finansowania są dotacje 
od różnych fundacji, uzyskane 
dzięki pisanym projektom. Każ-
dego roku realizowane są dwa 
przedsięwzięcia, nie licząc spo-
tkań studyjnych dyrektorów i na-
uczycieli. Dyrektor Pietrzak może 
też liczyć na pomoc samorządu 
powiatowego, jako organu pro-
wadzącego szkołę. Starosta Woj-
ciech Prokocki jest pełen uzna-
nia dla kreatywności Zbigniewa 
Pietrzaka- Przyznam, że staro-
stwo powiatowe nie musi dokła-
dać specjalnie dużo pieniędzy do 
wymiany młodzieży. Pan dyrek-
tor pisze projekty do różnych mi-
nisterstw i fundacji, dzięki czemu 
uzyskuje niezbędne dotacje. Sta-
rostwo jedynie dokłada się finan-
sowo. Współpraca z Łuckiem jest 
dla powiatu bartoszyckiego tym 
cenniejsza, że na naszym terenie 
mieszka bardzo wielu Ukraińców. 
Chciałbym, żeby stosunki mię-
dzy Polską a Ukrainą układały 
się tak dobrze, jak w naszym po-
wiecie między Polakami a Ukra-
ińcami. Możemy być przykładem 
dla wielu instytucji. 

W tym roku na pewno 
się spotkają 
W najbliższym czasie w Bar-
toszycach odbędzie się mię-
dzynarodowa konferencja dy-
rektorów szkół pod roboczym 
hasłem „Szkoła wielonarodowa 
– szansa czy zagrożenie dla 
edukacji?- wielokulturowość 
w szkole” -W każdej placówce, 
z którą współpracuję uczą się 
obcokrajowcy, którzy znaleźli 
się tam z powodów politycznych, 
ekonomicznych, czy losowych. 
Te szkoły mają duże doświad-
czenie. My, wcześniej czy póź-
niej, także będziemy w szkołach 
masowych uczyć obcokrajow-
ców. Musimy się do tego odpo-
wiednio przygotować - uważa 
dyrektor Zbigniew Pietrzak. 
W Gimnazjum nr 4 w Łucku 
z kolei planowana jest na 14 
czerwca letnia szkoła językowa. 
Odbędą się 3 panele- w języku 
polskim, angielskimi i niemiec-
kim. Na Ukrainę przyjadą na-
uczyciele i uczniowie z Gru-
zji, Izraela, Białorusi , Niemiec 
i oczywiście z Bartoszyc. 

Dariusz Gołębiowski
wsp.(bok)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach od 
dwunastu lat prowadzi bardzo ożywioną współpracę z trzema szkołami z Łucka na 
Ukrainie. W ciągu kilkunastu lat poza wymianą młodzieży zrealizowano wiele warto-
ściowych projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. 

Współpraca kluczem do wzajemnego poznania 

Goście z Łucka w Bartoszycach 

Rewizyta w Łucku

Od lewej: Zbigniew Pietrzak, dyrektor bartoszyckiej  „Elizki”, Aleksander Myszkowiec, 
dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku, Wiktor Cejko, 
dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej nr 25 w Łucku, Wojciech Prokocki, 
starosta powiatu bartoszyckiego.

Łuck wita gości z Polski
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Sejm przyjął konstytucję dla biz-
nesu. Ma ona regulować prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej w Polsce. Dzięki konstytucji 
przepisy mają być bardziej czy-
telne, a młodzi przedsiębiorcy 
mają mieć ułatwiony start. 
Zmiany, które wprowadzi Kon-
stytucja biznesu dotyczą takich 
obszarów, jak m.in.:
- relacje przedsiębiorcy z urzę-
dami i załatwianie spraw urzę-
dowych, zakładanie firmy, za-
wieszenie działalności, zasady 
tworzenia prawa gospodarczego, 
obowiązki związane z prowadze-
niem działalności.

Konstytucja w praktyce 
Konstytucja Biznesu ma przy-
nieść wiele korzyści dla przed-
siębiorców. Spore zmiany mają 
dotyczyć kontaktów przedsię-
biorców z urzędnikiem. Przedsię-
biorca teraz nie musi udowadniać 
swojej uczciwości, a wątpliwo-
ści co do okoliczności konkretnej 
sprawy będą rozstrzygane na ko-
rzyść przedsiębiorcy. Urząd nie 
może nakładać na przedsiębiorcę 
nieuzasadnionych obciążeń, np. 
nie będzie mógł żądać doku-
mentów, którymi już dysponuje. 
Powołano również Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsię-
biorców. Rzecznik będzie mógł 
np. wnioskować do ministrów 
o wydanie objaśnień najbardziej 
skomplikowanych przepisów i in-
terweniować w sprawie łamania 
prawa przedsiębiorców.
Spore ułatwienia czekają również 
przedsiębiorców, którzy dopiero 
zdecydują się na założenie firmy. 
Początkujący przedsiębiorcy 
będą zwolnieni ze składek na 
ubezpieczenie społeczne przez 
pierwsze 6 miesięcy działalno-
ści. Przedsiębiorca będzie musiał 
zgłosić się do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych w ter-
minie 6 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności, a nie w ciągu 7 dni 

- jak to jest obecnie. Potem bę-
dzie mógł skorzystać przez 2 lata 
z tzw. „małego ZUS-u”.
To tylko, niektóre ze zmian ja-
kie czekają na przedsiębiorców, 
aczkolwiek wszystkie one mają 
sprawić, że prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w Polsce 
będzie łatwiejsze i przyjemniej-
sze. Zmiany te wchodzą w życie 
1 marca 2018 roku, z wyjątkiem 
przepisów dotyczących „ulgi na 
start”. Te zaczną obowiązywać 31 
marca 2018 r.

Przedsiębiorcy 
o Konstytucji
-Konstytucja dla Biznesu to 
piękne określenie i dobrze wpa-
dające w ucho hasło. Akt prawny 
oczekiwany przez przedsiębior-
ców z nadzieją. Prawo jest prze-
cież jednym z istotnych fundamen-
tów funkcjonowania gospodarki. 
Moim zdaniem wprowadzenie jej 
w praktyce dla biznesu niewiele 
zmieni. Odnoszę wrażenie, że aż 
tak wielu nowych uregulowań tu-
taj nie ma. Obszerny dokument 
nie uprościł prawa, nie zamienił 
wcześniejszych regulacji. Wiele 
rzeczy zostało powtórzonych. Sa-
mymi dekretami i ustawami nie-
wiele można zmienić. Nie uległ 
zmianie brak zaufania przez 
urzędy do przedsiębiorców. Prze-
konanie ustawodawcy, że receptą 
na wyeliminowanie patologii 
jest uchwalanie coraz to bardziej 
opresyjnego prawa nie spowo-
duje, że przedstawiciele urzędów 
państwowych zmienią swój sto-
sunek do przedsiębiorców. Mam 
wiele wątpliwości, chociaż gene-
ralnie dobrze, że premier wykazał 
się dobrymi chęciami i zauważył 
problem. Intencje jak zwykle są 
dobre, ale jak to będzie w rzeczy-
wistości, to trudno przewidzieć – 
powiedział nam Wiesław Gu-
biński wiceprezes Zarządu 
BCC, kanclerz Loży Olsztyń-
skiej.

Zenon Mysiorski z Olsztyń-
skiej Grupy Wspierania Biz-
nesu, uważa, że wprowadzona 
konstytucja będzie sporym uła-
twieniem, dla osób, które chcą 
założyć firmę. - Jeżeli chodzi 
o nowych przedsiębiorców, to 
jest kilka rzeczy, które na pewno 
będą miały bardzo duże znacze-
nie. Ja sam prowadzę działal-
ność gospodarczą i wiem, jak 
trudno jest wystartować z ob-
ciążeniami związanymi z ZUS-
-em, więc ten pakiet startowy, 
który uwzględnia zwolnienie 
z opłat przez pierwsze sześć mie-
sięcy, na pewno będzie ułatwie-
niem dla osób, które wahają się 
czy założyć swoją działalność. 
Ogólne intencje rządu są bardzo 
dobre, ale jak będzie to wyglą-
dało w rzeczywistości, tego nie 
wie nikt. Najważniejsze jest to, 
żeby poprawić relacje pomiędzy 
urzędem a przedsiębiorcą. Ja się 

cieszę, że taki dokument się poja-
wił i teraz czekam, jak urzędnicy 
będą te wszystkie nowe reguły 
wypełniać.

Czy łatwo zostać 
biznesmenem?
Wszystko wygląda bardzo łatwo 
i nawet praktycznie nie trzeba się 
ruszać z domu. Gdy już mamy 
wybraną nazwę dla naszej firmy, 
datę od kiedy chcemy działal-
ność rozpocząć, a także miejsce 
prowadzenia działalności, to mo-
żemy złożyć wniosek przez In-
ternet. Na początku należy wejść 
na stronę firma.gov.pl lub ce-
idg.gov.pl i założyć swoje konto. 
Dane z konta zostaną automa-
tycznie przeniesione do wnio-
sku. Wypełniamy dany wniosek 
elektroniczny (można skorzy-
stać z dostępnego na stronie prze-
wodnika krok po kroku oraz py-
tań pomocniczych, które ułatwią 
wypełnienie każdego pola). Pod-
pisujemy wniosek za pomocą 
profilu zaufanego albo certyfikatu 
kwalifikowanego i wysyłamy go.

Informacje, które będą napisane 
we wniosku, zostaną automa-
tycznie przekazane również do 
ZUS lub Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego (KRUS), 
Urzędu Skarbowego i Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS). 
Cała usługa jest zupełnie bez-
płatna.
To podczas wypełniania tego 
wniosku „załatwiamy” również 
ZUS, uzupełniając ZUA, czy 
ZZA, w zależności od tego, czy 
wykonywana działalność gospo-
darcza jest naszym jedynym źró-
dłem dochodu czy też nie. Wtedy 
również zostaje nam nadany nu-
mer NIP. Wszystko wygląda bar-
dzo prosto, ale czy rzeczywiście 
tak jest? 
- Jeżeli chodzi o założenie działal-
ności gospodarczej, to nie spra-
wiło mi to żadnych problemów. 
Wypełniłem wniosek przez Inter-
net, później udałem się do Urzędu 
Miasta, gdzie wizyta trwała kilka 
minut i firma była już działa-
jąca. Myślę, że każdy mógłby so-
bie z tym poradzić, bo nie wy-
maga to większego wysiłku. Przy 
założeniu firmy papierkowej ro-
boty może nie być nawet wcale, 
bo wniosek wypełniamy w Inter-
necie, a następnie tylko go pod-
pisujemy w urzędzie. Założenie 
własnej działalności nie może być 
już chyba prostsze -powiedział 
Michał, który prowadzi swoją 
firmę od ponad roku.
Dodaje również, że samo utrzy-
manie firmy jest w dzisiejszych 
czasach dużo łatwiejsze - Uła-
twienia jakie pojawiły się w ostat-
nim czasie sprawiają, że dużo 
łatwiej jest utrzymać firmę. Te-
raz młody przedsiębiorca jest 
w stanie sprawdzić, czy uda mu 
się utrzymać na rynku i czy jest 
popyt na to, co on oferuje. A, je-
żeli zobaczy, że coś jest nie tak, 
to łatwiej jest to wszystko zmie-
nić, nie rezygnując z prowadze-
nia działalności. Myślę, że można 
śmiało powiedzieć, że prowadze-
nie małej działalności gospodar-
czej w dzisiejszych czasach jest 
łatwiejsze niż kilka lat wcześniej.
Mirosław, który zrezygnował 

z pracy w dużej firmie, kosz-
tem założenia własnej działalno-
ści, uważa, że w tym momencie 
założenie własnej firmy nie jest 
trudne- Pochodzę z małego mia-
steczka, ale z powodów finanso-
wych musiałem zmienić miejsce 
zamieszkania. Przez kilkanaście 
lat pracowałem w międzynaro-
dowej korporacji. W końcu po-
wiedziałem sobie dość. Chciałem 
wrócić do domu i sam o sobie de-
cydować. Nie wiedziałem, czy so-
bie sam poradzę. Okazało się jed-
nak, że choć zarabiam mniej niż 
w wielkim mieście, to w końcu ro-
bię to, co kocham i jestem dzięki 
temu szczęśliwy. Biurokracji jest 
dużo, ale ze wszystkim jesteśmy 
w stanie sobie naprawdę pora-
dzić, a gdy czegoś nie wiemy, jest 
wiele instytucji, które oferują na-
wet bezpłatną pomoc. Poza tym 
stworzenie firmy stało się teraz 
znacznie prostsze, bardziej opła-
calne, a nawet można dostać 
spore dofinansowanie.
Maciej, właściciel jednej z olsz-
tyńskich firm uważa, że wcale 
nie jest tak różowo- W Polsce 
prowadzenie działalności gospo-
darczej jest trudne, nie jest ła-
two poradzić sobie ze wszystkimi 
przepisami. Mam księgową, 
która prowadzi w imieniu mojej 
firmy wszystkie sprawy związane 
z ZUS i US. Sam bym na pewno 
sobie z tym nie poradził. Jeżeli 
chodzi o składki ZUS i podatki, 
to w porównaniu do innych kra-
jów Unii Europejskiej są strasz-
nie wysokie i pochłaniają lwią 
część przychodu, a wyliczenie 
emerytury przy takich składkach 
jest śmieszne. Pracując u kogoś 
miałbym większą emeryturę niż 
z własnej działalności. Miało być 
lepiej dla małych firm, ale to są 
bujdy. Z roku na rok składki ro-
sną, wszystko drożeje, a od nas 
wymaga się utrzymania cen, gdyż 
konkurencja to wymusza. Chodzi 
o duże drukarnie, które są na zu-
pełnie innych zasadach niż firmy 
jednoosobowe. Zastanawiam się 
cały czas nad sensem takiej dzia-
łalności.

raf

W ostatnim czasie polski rząd stara się wprowadzić sporo udogodnień dla przedsię-
biorców, które mają przede wszystkim sprawić, że prowadzenie działalności gospo-
darczej w Polsce będzie łatwiejsze. Jednak czy na pewno te wszystkie zmiany będą 
tak pomocne?

Prowadzenie działalności gospodarczej 
w Polsce coraz łatwiejsze

Muzeum Warmii i Mazur przez pięć 
ostatnich lat nie oddawało całego 
podatku VAT samorządowi woje-
wództwa. Ostatecznie kwota, jaką 
muzeum jest winna samorządowi 
wynosi około 3 milionów złotych. 
- Na etapie przystępowania do 
konkursu na stanowisko Dyrek-
tora Muzeum i potem przez pierw-
sze miesiące funkcjonowania, nie 
zdawałem sobie sprawy z tego co 
tak naprawdę się dzieje, ale pewne 
rzeczy mi się nie zgadzały. Dopiero 
na początku października dowie-

działem się, że VAT, który powinni-
śmy odprowadzać do organizatora, 
czyli do samorządu województwa 
jest w dużej części zatrzymywany. 
Po podliczeniu stwierdziłem, że 
liczba ta idzie w miliony i 26 paź-
dziernika zawiadomiłem marszałka 
o sytuacji. Ja nie będę tego diagno-
zować, ale nie chce mi się wierzyć, 
że jest to niedopatrzenie. Takie rze-
czy są bardzo łatwe do wychwyce-
nia, jak się robi bilans roczny. Ja na 
szczęście wyłapałem to wcześniej – 
powiedział Piotr Żuchowski, Dy-

rektor Muzeum Warmii i Mazur.
Muzeum będzie spłacać dług przez 
10 lat- Są dwie sytuacje odnoście 
tego VAT-u. Jedna jest taka, że ja 
ciągle go odzyskuje i już cztery 
transze zostały przekazane co do 
grosza organizatorowi. Jeżeli cho-
dzi o oddanie tych trzech milionów, 
to propozycja jest taka, żeby zwięk-
szyć dotacje podmiotową i wtedy 
byśmy spłacali je w transzach rocz-
nych po 300 tysięcy złotych - dodaje 
Piotr Żuchowski. 

Dokończenie na stronie 9

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie musi oddać samorządowi wo-
jewództwa 3 miliony złotych. Instytucja będzie miała problemy z za-
mknięciem budżetu na 2018 rok.

Problemy Muzeum Warmii i Mazur

Wiele spraw możemy już załatwiać wirtualnie 

Budynek Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
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Dokończenie ze strony 8
Dyrektor stwierdził, że obecnie 
Muzeum ma za mało środków, 
żeby mogło spokojnie do końca 
roku funkcjonować - Z moich wy-
liczeń, które przedstawiałem też 
samorządowi województwa wy-
nika, że obecnie mamy za mało 
pieniędzy, żebym zamknął rok. 
Umówiliśmy się, że będziemy co 
miesiąc analizowali jak wygląda 
sytuacja. Na razie zostały nam 
zwiększone transze miesięczne, że-
byśmy mogli mieć płynność i nor-
malnie funkcjonować.
W latach 2015-17, roczna kwota 
jaka była potrzebna do normal-
nego funkcjonowania muzeum 

wynosiła ponad 9 milionów zło-
tych. Na ten rok muzeum ma 
obecnie zapewnioną kwotę ponad 
7.5 miliona złotych, czyli jak wi-
dać brakuje jeszcze około półtora 
miliona złotych. Muzeum ma na 
ten rok mieć zwiększoną dotacje 
podmiotową, ale i ona może nie 
wystarczyć.
Warto zaznaczyć, że obec-
nie Muzeum Warmii i Mazur, 
oprócz swojej głównej siedziby 
ma jeszcze siedem innych od-
działów: Dom Gazety Olsz-
tyńskiej w Olsztynie, Muzeum 
Przyrody w Olsztynie, Muzeum 
Warmińskie w Lidzbarku War-
mińskim, Galeria „Zamek” 

na Zamku w Reszlu, Muzeum im. 
Herdera w Morągu, Muzeum Ma-
zurskie w Szczytnie i Muzeum 
w Mrągowie.
Dyrektor Piotr Żuchowski 
stwierdził, że np. odział w Reszlu 
nie jest już opłacalny- Ja pokaza-
łem, że Reszel wyczerpał swoją 
formułę. Zrobiliśmy takie pod-
stawowe wyliczenia, jak się mają 
przychody własne danych oddzia-
łów do kosztów utrzymania i dla 
Reszla te wyliczenia wyszły kosz-
marnie. Z tego wskaźnika wycho-
dziło, że Lidzbark Warmiński ma 
najwyższy stopień pokrycia (44%), 
a w Reszlu było 4.6 %, z przycho-
dów własnych, a całą resztę mu-

simy sami pokryć. Wychodzi nam 
również, że średnio Galerię Za-
mek w Reszlu odwiedza miesięcz-
nie osiem osób. Są to dane wręcz 
porażające. W tym przypadku były 
przesłanki, żeby zlikwidować ten 
oddział, ale organizator nie wyra-
ził na to zgody.
Marcin Kulasek, radny sejmiku 
województwa jest zdania, że sa-
morząd województwa na pewno 
postara się pomóc Muzeum War-
mii i Mazur- Oczywiście jest tak, 
że na kulturę jest zawsze za mało 
pieniędzy. Muzeum Warmii i Ma-
zur ma kilka oddziałów w całym 
województwie i po analizie do-
szliśmy do wnioski, że środki jakie 

płyną z samorządu województwa 
są nie wystarczające. Jeszcze mi-
lion złotych przydałoby się, żeby 
spiąć budżet, ale nawet i to może 
nie wystarczyć. W najbliższym cza-
sie samorząd województwa po-
chyli się nad tą sprawą.
Jak widać Muzeum Warmii i Mazur 
ma zdecydowanie za mało środków, 
żeby móc normalnie funkcjonować. 
Sprawdziliśmy, jak przedstawia się 
sytuacja Muzeum Budownictwa 
Ludowego- Parku Etnograficznego 
w Olsztynku. Jest to instytucja, która 
również jest prowadzona przez Sa-
morząd Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.
- Dostaliśmy o 5 procent mniej do-

tacji, ale mam nadzieje, że spokoj-
nie uda nam się zachować płyn-
ność finansową. Generalnie i tak 
nasza dotacja nie jest zbyt wy-
soka, ale mimo wszystko jakoś so-
bie radzimy. Miejmy nadzieje, że 
to będzie dobry rok i osób odwie-
dzających nasze muzeum będzie 
więcej. W zeszłym roku tych tury-
stów mieliśmy mniej, a wpływ na 
to miała na pewno pogoda, która 
była bardzo kiepska. Ogólnie rocz-
nie odwiedza nas około 80/90 ty-
sięcy osób – powiedziała Ewa 
Wrochna, Dyrektor Muzeum Bu-
downictwa Ludowego- Parku Et-
nograficznego w Olsztynku.

raf

Zalando Lounge, odnoszący 
sukcesy klub zakupowy Za-
lando, wraz ze swoim partne-
rem Hillwood planuje zbudo-
wać duże centrum logistyczne 
o powierzchni 130 000 metrów 
kwadratowych. Nowa inwesty-
cja zwiększy zarówno możliwo-
ści logistyczne Zalando Lounge, 
jak i procesy operacyjne. Nowa 

intralogistyka centrum zostanie 
dostosowana do modelu bizneso-
wego Zalando Lounge składają-
cego się z tymczasowych kampa-
nii oraz między innymi sprzedaży 
większych gabarytowo produk-
tów z kategorii domowej. Cen-
trum będzie obsługiwane przez 

dostawcę usług. W środkowej fa-
zie inwestycji zostanie utworzo-
nych około 500 miejsc pracy.
Lokalizacja w Olsztynku koło 
Olsztyna, około 200 km na pół-
noc od Warszawy jest dla inwe-
stycji idealna z wielu powodów: 
po pierwsze, miejsce znajduje się 
w pobliżu dwóch innych polskich 
centrów Zalando pod Szczeci-

nem, a także centrum planowa-
nego niedaleko Łodzi. Zalando 

może zatem wykorzystać syner-
gię między tymi trzema centrami. 
Po drugie na korzyść lokalizacji 
przemawia, potencjał pracow-
ników w północno-wschodniej 
części kraju, a także doskonała 
infrastruktura z bezpośrednim 
dostępem do dróg ekspresowych 
S51 i S7. Istotna była również 
silna współpraca z władzami lo-

kalnymi. Kluczowe znaczenie 
podczas końcowej rundy decy-

zyjnej miało zwłaszcza wsparcie 
ze strony władz lokalnych w sta-
rostwie olsztyńskim i Olsztynku.
-Ten projekt ma ogromne pozy-
tywne znaczenie dla dalszego 
rozwoju naszej gminy. Wybór lo-
kalizacji przez Zalando jest do-
wodem właściwie podjętej przez 
nas decyzji związanej z urucho-
mieniem terenów inwestycyjnych. 
Wiele miesięcy temu podjęliśmy 
wzmożone prace związane z przy-
gotowaniem obszaru nadającego 
się do szybkiego zagospodarowa-
nia tak znacznej wielkości obiek-

tem - mówi Artur Wrochna, 
burmistrz Olsztynka.

-Każda nowa duża inwesty-
cja na terenie powiatu olsz-
tyńskiego, to szansa na rozwój 
i nowe miejsca pracy dla miesz-
kańców. Zalando może liczyć na 
potencjał naszej ziemi w postaci 
dostępnej wykwalifikowanej ka-
dry pracowniczej, infrastruk-
tury publicznej oraz zaangażo-
wania władz lokalnych - mówi 
Małgorzata Chyziak, starosta 
olsztyński.
-Możliwość budowy i inwe-
stowania wspólnie z Zalando 
w Polsce to dla nas zaszczyt. Je-

steśmy przekonani o ogromnym 
potencjale do dalszego rozwoju 

naszego partnera w regionie. 
Należy także podkreślić istotne 
znaczenie roli odegranej przez 
lokalne władze w przygotowa-
niu tej inwestycji. To ich pro-
fesjonalizm, zaangażowanie 
i wsparcie miały istotne znacze-
nie w procesie podejmowania 
decyzji inwestycyjnych – mówi 
Hubert Michalak, Dyrektor 
Zarządzający Hillwood CEE.
Centrum logistyczne Zalando 
Lounge zostanie połączone 
z istniejącą już silną europej-
ską siecią logistyczną Zalando, 

składającą się z ośmiu centrów 
logistycznych na pięciu różnych 
rynkach. Pod koniec 2017 roku 
ogłoszono budowę dwóch ko-
lejnych centrów logistycznych 
w północnych Włoszech i cen-
tralnej Polsce.

red

Zalando Lounge jest dostępny dla polskich klientów Zalando od września 2017 r. 
Nowe centrum logistyczne pozwoli Zalando Lounge jeszcze lepiej obsłużyć klientów 
w Europie. Gmina Olsztynek co roku może uzyskać z tytułu podatków ok. 2 mln zło-
tych, które będą wpływać do budżetu.

Zalando Lounge buduje centrum 
logistyczne w Olsztynku

Zalando Lounge ma około 15 milionów członków na 12 rynkach europejskich i oferuje wyłączny dostęp do 2500 marek z rabatami do 80%. 
Stanowi uzupełnienie sklepu Zalando Fashion Store o specjalne kampanie sprzedażowe dostępne przez ograniczony czas, skierowane do 
klientów mody szukających doskonałego stosunku jakości do ceny. Od czasu uruchomienia Zalando Lounge w Polsce we wrześniu 2017 r. 
odbyło się ponad 1000 kampanii.

Wizualizacja projektu budowlanego firmy Zalando Lounge
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Pani Janina trafiła do ośrodka 
w czerwcu 2017 roku. Pomimo 
początkowych problemów z ada-
ptacją , obecnie nazywa ośrodek 
swoim drugim domem. Agnieszka 
Gorzycka, dyrektor DPS-u, prze-
konuje, że -pani Janina mimo 
tak podeszłego wieku jest w świet-
nej formie, bardzo dużo rzeczy pa-
mięta z przeszłości, często recytuje, 
śpiewa piosenki, jej ulubiona pio-
senka to „Baby, ach te baby”. Ogól-
nie jest w bardzo dobrej kondycji fi-
zycznej. Opiekunki zawsze dbają 
o jej wygląd fizyczny - kręcą włosy, 
dbają o ogólną estetykę. To bardzo 
elegancja kobieta, lubi ładnie wy-
glądać, stroić się. Zawsze zadbana 
i elegancko ubrana. Personel dba, 
by sprostać jej wymaganiom. 
Specjalnie dla czytelników Gazety 
Warmińskiej dostojna jubilatka 
udzieliła nam wywiadu.
- Które Pani obchodziła uro-
dziny? 
Sto czwarte. Urodziłam się w lutym 
1914 roku. 
- Jaka jest Pani recepta na długie 
życie? 
Trzeba być skromnym, pracować. 

Pomagać innym i nikomu nie do-
kuczać. Żyłam z pracy własnych 
rąk. Musiałam być pracowita, bo 
w czasie wojny musiałam wycho-
wać siedmioro dzieci. 
- Gdzie spędziła Pani II wojnę 
światową? 
W Koźniewie, w Pułtuskiem.
- Jak dbała Pani o zdrowie? 
Zdrowie miałam przez całe sto 
lat, później niestety przestało do-
pisywać. Wcześniej pracowa-
łam jak figa. Ostatnio zajęła się 
mną wnuczka Agnieszka i leka-
rze. Trochę pomogli, ale praco-
wać nie mogę. Nie wiem jak długo 
będę żyła, jakie to życie będzie, bo 
wróżką nie jestem. 
- Paliła Pani kiedyś papierosy? 
Piła kawę, alkohol?
Mocnej kawy nigdy nie piłam. Her-
batę tak. Alkoholu to tylko dwa 
kieliszki, na chrzcinach, czy imie-
ninach. Dwa kieliszki mi wystar-
czały, żeby się dobrze bawić. A ba-
wić się lubiłam.
- Co najczęściej Pani jadła?
Co wpadło w ręce. W czasie wo-
jen, gdy przychodził głód, ciężko 
było żyć i wychować dzieci. Go-

dziny posiłków nie były wyzna-
czone, jadło się kiedy była przerwa 
w pracy. Dzieciom robiło się za-
cierki na mleku z chlebem, i dalej 
szło na pole. 
- Czym Pani się zajmowała? 
Wszystkim, czym było można. 
Szyłam, handlowałam trochę, żeby 
zarobić i wychować dzieci. Nie na-
leżałam do żadnych organizacji. 
Zawsze się bałam, żeby nikomu nie 
zaszkodzić. 
- Mąż pomagał Pani w wychowa-
niu dzieci? 

Pomagał. Wyszłam za niego 
za mąż w czasie wojny. Gdy 
Niemcy zajęli gminę, wywieźli 
męża na pięć lat, ale wrócił. 
Objęliśmy razem gospodar-
stwo, na którym pracował aż do 
śmierci. 
- Jak tutaj się Pani mieszka? 
Nie znam tu jeszcze wielu lu-
dzi, nie siadam z nimi, żeby po-
rozmawiać. Pracowników tro-
chę znam, bo nie mogę sama 
wszystkiego zrobić i to od nich 
zależy teraz moje życie. 
- Co lubi Pani oglądać w telewizji? 

Oglądam wszystko, co tylko 
mogę zobaczyć. Teraz nie 
mogę już czytać, ale kiedyś 
lubiłam. Przeważnie czyta-
łam w gazetach o polityce, ży-
ciowe takie, to mnie intereso-
wało. Pierwsze radio kupiłam 
sobie po wojnie, też lubiłam 
go słuchać. Teraz go nie mam, 
więc nie słucham. 
- To na koniec życzę Pani dużo 
zdrowia.
Ja panu też życzę szczęścia, ży-
cia w zgodzie i spokoju.

rad/iz

W Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku „Senior”, swoje 104 urodziny 20 lutego 
b.r. obchodziła Janina Tuszyńska. Pracownicy przykładają wiele uwagi, by ten dzień 
był dla tak szacownych jubilatów wyjątkowy. Otrzymują urodzinowy tort i drobny 
upominek, który przygotowywany jest wspólnie na zajęciach terapii. Dla niektórych 
mieszkańców uroczystość na ich cześć, jest czymś zupełnie nowym. 

Trzeba być skromnym i pracować 
–mówi Janina Tuszyńska, która ukończyła 104 lata 

Przez 10 lat pracowała 
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Świątkach. Zajmo-
wała się tam między in-
nymi zaliczką alimen-
tacyjną, później była 
pracownikiem socjal-
nym, działającym na 
swoim terenie. W pew-
nym okresie Monika 
Ćwiek pełniła funk-
cję zastępcy kierow-
nika GOPS-u w Świąt-
kach. Zdobywała też 
doświadczenie jako 
asystent rodziny i do-
radca zawodowy. Wie-
lokrotnie pracowała 
przy realizacji różnych 
projektów aktywizujących za-
wodowo w gminach na terenie 
całego województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Przez ostatnie 
trzy lata była zatrudniona na sta-
nowisku Pełnomocnika Wójta 
ds. Profilaktyki i Uzależnień. 
W zakresie swoich obowiązków 
miała wpisaną także promocję 
gminy Świątki oraz współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. 
Nowa Kierownik MOPS-u w Do-
brym Mieście jest przekonana, że 

wszystkie te doświadczenia za-
wodowe bardzo przydadzą jej 
się na nowym stanowisku. -Po 
pierwszym miesiącu pracy wy-
ciągnęłam już pierwsze wnio-
ski, dotyczące organizacji pracy 
ośrodka. Pojawił się pomysł 
zmiany godzin pracy tak, żeby 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
ludzi. Pomoc społeczna jest skie-
rowana nie tylko do osób bezro-
botnych, ale także pracujących, 
którzy muszą mieć możliwość sko-

rzystania z jej różnych form po 
powrocie z pracy. Jednym z mo-
ich priorytetów jest rozdzielenie 
pracy administracyjnej od pracy 
socjalnej. Pracownicy socjalni 
powinni więcej czasu spędzać 
w terenie a sprawy czysto urzę-
dowe mogą załatwiać osoby z ad-
ministracji - deklaruje Monika 
Ćwiek. 

Nowe obiekty już wkrótce
Planów i pomysłów w Ośrodku 
nie brakuje. Są one związane 
z rewitalizacją trzech obiektów. 
To tam planuje się prowadze-
nie aktywizacji społeczno- za-
wodowej. -Dostrzegam w kadrze 
ośrodka osoby, które na pewno 
będą się świetnie realizowały 
w tego rodzaju działaniach- jest 
przekonana Monika Ćwiek - 
Nie chciałabym, żeby ktokolwiek 
z pracowników robił to, w czym 
nie czuje się dobrze. Myślę, że 
kluczem do sukcesu będzie do-
branie do konkretnych zadań od-
powiednich osób. Zajmując to 
stanowisko, postawiłam sobie za 
cel nie tyle walczyć ze stereoty-
pami na temat pomocy społecz-
nej, co tworzyć nowe przekona-
nia na ten temat. Między innymi 

o tym, że pomoc społeczna nie 
jest skierowana jedynie do grup 
z marginesu społecznego, ale do 
wszystkich. Świat niesie ze sobą 
nowe zagrożenia, które mogą 
dotknąć każdego z nas. Praca 
MOPS-u to szeroko pojęta praca 
socjalna. Działania nasze nie są 
skierowane przede wszystkim do 
rodzin, o których można byłoby 
powiedzieć, że są patologiczne. 
Mam przeświadczenie, że pato-
logia to nie zło. Pathos w języku 
greckim oznacza cierpienie. Je-
żeli spojrzymy na rodzinę patolo-
giczną, jako na rodzinę cierpiącą, 
pierwszą myślą jest udzielenie jej 
pomocy, a nie- odsunięcie się od 
niej. Mam nadzieję, że z pomocą 
pracowników uda nam się stwo-
rzyć nowe zdanie na temat po-
mocy innym ludziom.

Powstają nowe zdezakty
wizowane grupy 
Trudno powiedzieć, ile osób za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym mieszka na terenie 
gminy Dobre Miasto, ponieważ 
obecnie zmienia się definicja wy-
kluczenia społecznego. Nie są to 
już tylko osoby bezrobotne. Two-
rzą się nowe pojęcia- np. Poko-
lenie NEET-sów- „młodzieży 
bezczynnej”. Chodzi o młodych 
ludzi, którzy nie uczą się i nie 
pracują, a wegetują. Jeżeli podej-
mują pracę, szybko z niej rezy-
gnują ze względu na słabo roz-

winięte kompetencje społeczne. 
W ramach rewitalizacji, w no-
wych obiektach MOPS chce zak-
tywizować społecznie i zawo-
dowo ok. 200 osób. Ponadto 
w dyspozycji Ośrodka znajdą 
się świetlice, przeznaczone dla 
dzieci w różnym wieku. W by-
łym Ośrodku Transportu Leśnego 

powstanie świetlica młodzie-
żowa, wyposażona w podsta-
wowy sprzęt sportowy. MOPS 
zadba także o potrzeby starszych 
mieszkańców gminy, których 
z każdym rokiem przybywa. Być 
może powstanie dzienny dom po-
mocy lub klub seniora. Wicebur-
mistrz Dobrego Miasta, Beata 
Harań zapowiada , że Gmina bę-
dzie sięgać po kolejne dofinan-
sowanie z programu „Senior+”. 
Jest też wiele pomysłów na wy-

korzystanie sali konferencyjnej 
przy współpracy z innymi insty-
tucjami, na przykład szkołami, 
środowiskowym domem samo-
pomocy oraz organizacjami po-
zarządowymi. Wciąż większego 
zaangażowania wymaga praca 
z dzieckiem i rodziną. Coraz wię-
cej rodzin otrzymuje postano-
wienie Sądu, ograniczające wła-
dzę rodzicielską. Monika Ćwiek 
jest zdania, że liczba takich ro-
dzin będzie wzrastać. Wyremon-

towane obiekty po-
winny zostać oddane 
do użytku we wrze-
śniu i w październiku 
tego roku.. MOPS, 
który obecnie pra-
cuje w budynku 
Gimnazjum Publicz-
nego, prawdopodob-
nie w maju wróci 
do swojej starej sie-
dziby. Opuszczone 
pomieszczenia Gim-
nazjum będą nato-
miast remontowane 
i przystosowywane 
do otwarcia we wrze-
śniu tego roku żłobka 
na 20 miejsc. 
Beata Harań jest 

przekonana, że nowa kierow-
nik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dobrym 
Mieście świetnie poradzi sobie 
z nowymi wyzwaniami - Pani 
Monika jest osobą młodą i ener-
giczną, ale także kompetentną 
i z dużym doświadczeniem za-
wodowym. Ma głowę pełną po-
mysłów, które może realizować 
między innymi dzięki nowej ba-
zie lokalowej.

rad/bok 

Przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście rozpoczyna się 
okres wzmożonej aktywności. Do końca października 2018 roku zostaną oddane do 
użytku trzy, rewitalizowane obecnie budynki, przeznaczone na działalność MOPS-u. 
Od początku lutego Ośrodek w Dobrym Mieście ma także nowego kierownika. Jest 
nim Monika Ćwiek, która została wyłoniona na to stanowisko w konkursie.

Pomoc społeczna musi się zmieniać 
razem ze społeczeństwem

Beata Harań, wiceburmistrz Dobrego Miasta Monika Ćwiek, kierownik MOPS w Dobrym Mieście 

Jubilatka w otoczeniu  rodziny

Tort pani Janiny Tuszyńskiej godny jubileuszu



1128.02-13.03.2018 r.numer 119www.gwarminska.pl
LUDZIE

- Kiedy zacząłeś interesować 
się akwarystyką? 
To długa historia. Jestem z rocz-
nika 1972, a rybami interesuję 
się od dziewiątego roku życia. 
Zacząłem od stawiania na para-
pecie słoików z małymi gupi-
kami. Mój tata był spawaczem. 
Kiedy zobaczył, że moje hobby 
nie przemija, osobiście zro-
bił mi pierwsze akwarium. Za-
wsze wspominam, że ten jeden 
gest rodzica pozwolił mi rozwi-
nąć umiejętności, które zapro-
centowały w moim dorosłym 
życiu. Od tamtej chwili rozpo-
częła się moja przygoda. Później 
zacząłem odwiedzać pierwsze 
sklepy zoologiczne w Olsztynie. 
Rzemiosła, uczyłem się od naj-
lepszych hodowców, w klubie 
akwarystycznym na ulicy Pana 
Tadeusza. Zawsze interesował 
mnie staw i zwierzęta w niż ży-
jące. Ryby nie były pierwsze. 
Najczęściej gdy koledzy grali 
w piłkę, to mimo że ją lubię, sze-
dłem nad strumyk czy łąkę. Gdy 
szliśmy kąpać się w rzece, bie-
gałem ze słoikami i siatkami, by 
móc przynieść do domu nowe ki-
janki, ślimaki. W wieku 13 czy 
14 lat, miałem już cztery akwa-
ria. W dwóch miałem ryby, 
w jednym traszki, a w kolejnym 
akwarystyczne żabki szponiaste. 
Przygotowywałem własnej ro-
boty pokarm. Zainteresowanie 
się rozwijało. 
- Jak wyglądały początki two-
jej hodowli?
Wtedy nie było tak łatwo, jak te-
raz. Nie było ani internetu, ani 
tylu publikacji, z których można 
się uczyć. Pierwsze kupione 
przeze mnie książki, były właści-
wie czarno-białymi broszurami, 
które zachowałem na pamiątkę. 
Do wielu rzeczy musiałem dojść 
sam. Zacząłem kupować kolejne 
zbiorniki, aż w końcu zdecydo-
wałem, że tym właśnie chcę się 
zajmować. Gupiki i mieczyki 
z domowego akwarium sprze-
dawałem dzieciakom za grosze. 
Miałem chyba dobrą rękę do ho-
dowli. Bywało, że miałem tak za-
rybione akwaria, że część ryb pa-
kowałem do wiadra i zanosiłem 
do stawu. Zrozumiałem, że da się 
na tym zarobić, choć nie było ła-
two. Gdy zaczynałem, pojawiały 
się dopiero pierwsze sklepy 
w Działdowie, Nidzicy, Mławie, 
Olsztynie i Ciechanowie. Pamię-
tam, że pierwsze ryby na handel 
woziłem w wiaderkach, pojem-
nikach. Moja działalność, daje 
możliwość handlu hurtowego 
i detalicznego. Z przyjemnością 
mogę powiedzieć, że klienci, 
którzy przychodzili do mnie jako 
dzieci, przyprowadzają tu teraz 
swoje swoich następców. Drugie 
już pokolenie stałych klientów 
to potwierdzenie, że mam „po-
rządny towar”. Zawsze byłem 
człowiekiem, ceniącym sobie 

niezależność. Mogę być w pracy 
3, 5 czy 8 godzin, i nadal wracać 
do domu wypoczęty. Posiadanie 
pracy, dającej jednocześnie przy-
jemność i pieniądze, to wielka 
satysfakcja.
- Jak oceniasz obecną jakość 
ryb na rynku?
Cała branża się rozwija, sporo 
ryb pochodzi z importu. Są one 
kiepskiej jakości, jednak nie 
jestem w stanie konkurować 
z ceną ryby hodowanej pod go-
łym niebem, bez ogrzewania i in-
nych rzeczy. 
- Co wpływa na jakość ho-
dowli?

Nieraz trzeba zupełnie wymienić 
porcję zarodową, ponieważ de-
waluują się geny. Ryba z chowu 
sztucznego jest bardzo długo 
hodowana w niewoli, czyli nie 
jest selekcjonowana naturalnie. 
Populacja automatycznie staje 
się słabsza. Dlatego część zaro-
dówki zostawia się swojej, a tro-
chę trzeba dobrać z zewnątrz, 
przynajmniej w drugim poko-
leniu, domieszać trochę genów. 
Czasami w sklepie czy hurtowni, 
coś wpadnie mi w oko. Głównie 
wymieniam się z innymi hodow-
cami. Rynek jest niestety ograni-
czony. 
- Czy hodowla ryb akwario-
wych jest wymagającym zaję-
ciem?
Jest to zajęcie niszowe. Gdyby 
było proste, byłoby znacznie 
więcej hodowców. Obecnie mam 
140 zbiorników. Niektóre ryby 
mnoży się łatwo. Bywają też te 
bardziej problemowe, które sta-

wiają akwarystom wysoką po-
przeczkę. Niektóre wymagają 
przygotowywania, np. specjal-
nej wody o odpowiedniej twar-
dości i Ph. Jedną z najtrudniej-
szych ryb w akwarystyce jest 
Neon Innesa. Sprzedałem jej do 
tej pory 43,5 tys. sztuk. Pierw-
sze udane lęgi miałem pod ko-
niec 1999 roku. Jeszcze wyżej 
na półce akwarystyki plasuje się 
Neon czerwony, którego odcho-
wałem i sprzedałem około 2 tys. 
sztuk. Myślę, że te dwa gatunki, 
mogą wiele powiedzieć o jakości 
mojej hodowli. Na terenie woje-
wództwa nikt nie słyszał o kimś, 

kto wyhodował Neona Innesa 
w dziesiątkach tysięcy. 
- Jak jest ze zdrowotnością ryb 
w hodowli akwariowej?
 Niektóre choroby mogą rozwi-
jać się od dwóch do sześciu ty-
godni, czyli możemy dziś kupić 
rybę, a dopiero za ponad mie-
siąc choroba wejdzie w ostatnie 
stadium. Dlatego musimy być 
pewni źródła, z którego ryby ku-
pujemy. Jeśli chcemy to zrobić 
w sklepie, lepiej poobserwować, 
czy na przykład za dwa tygodnie, 
interesujące nas osobniki będą 
wyglądały tak samo. 
- Jak obchodzić się z rybą po 
przyniesieniu do domu?
Najważniejsze jest źródło, 
z którego bierzemy rybę. Wiedza 
sprzedawców jest różna. Gdy 
przynosimy rybę do domu, za-
zwyczaj w workach zoologicz-
nych, są dwa sposoby wpusz-
czania jej do zbiornika. Jedna 
jest bezpieczna dla ryb, druga 

dla akwarysty. Bezpieczne dla 
ryby, jest wkładanie jej w za-
mkniętym worku do akwarium, 
w celu wyrównania tempera-
tury wody w worku. Ryby mogą 
obserwować nowego miesz-
kańca, bez możliwości zjedze-
nia go. Po kilku minutach, roz-
cinamy worek i wypuszczamy 
zaadaptowaną już rybę. Jednak 
dla akwarysty, dodawanie każ-
dej obcej wody wiąże się z ry-
zykiem. Ja tego nie robię. Przy-
wożę ryby, płuczę je na siatkach 
i wkładam do swojej wody na 
kilka godzin. Staram się nakar-
mić żywym pokarmem, by wy-
daliły to co zjadły wcześniej, bo 
często w odchodach są jaja paso-
żytów. Mam wtedy ogląd na to, 
co przywiozłem. Po kilku godzi-

nach, płuczę ryby i dopiero 
nakładam kwarantannę 
na zbiornik, gdzie je ob-
serwuję. Każdy hodowca 
musi wybrać metodę dla 
siebie. Są dwa rodzaje 
chorób. Jedne powstają 
z przyczyn wewnętrznych 
w zbiorniku, czyli pogar-
szających się warunków 
życia ryb. Drugi rodzaj, 
to choroby zakaźne. Dole-
wanie do akwarium obcej wody 
jest ryzykowne. Larwy kulorzę-
ska ospy, przez dwa tygodnie nie 
siedzą w skórze ryby tylko pły-
wają zawieszone w wodzie. Do-
piero gdy dojrzeją, wczepiają 
się w skórę. Płucząc rybę, mini-
malizujemy ryzyko. Jeśli jednak 
źródło, z którego kupujemy jest 
pewne, doradzam wpuszczanie 
ryby wraz z wodą. 
- Sprzęt można kupić, a skąd 
wziąć wodę do akwarium?
Woda z chlorem nie nadaje się 

w pierwszej fazie, ale jest na 
to sposób. Chlor jest obecny 
w wodzie kranowej, kiedy ta 
jest w rurach. W otwartym 
zbiorniku, uwalnia się do po-
wietrza i po 24 godzinach jest 
go na tyle mało, że wodę zasie-
dlają pierwsze bakterie koloru 
białego. Mamy wtedy wraże-
nie zmętnienia wody. Te bakte-
rie potem obumierają. Po 48 go-
dzinach, gdy w wodzie zostają 
tylko szczątkowe ilości chloru, 
można do niej włożyć ryby. Naj-
bezpieczniejsza jest woda tygo-
dniowa. Nie trzeba odkażać no-
wego zbiornika, ani dodawać 
anty-chlorów i anty-glonów. Ja 
odkażam tylko zbiorniki zaro-
dowe, gdzie jest ikra i mały na-
rybek. Jeśli choroba nie jest za-
kaźna i śmiertelna, to ryba sobie 
poradzi. Dodawanie do zbior-
nika niepotrzebnej chemii wyja-
ławia wodę i rybę. Taka ryba, jak 
człowiek po antybiotyku, nie jest 
w stanie obronić się przed na-
turalnie występującymi w wo-
dzie bakteriami. Tylko niektó-

rym gatunkom, przeszkadza zbyt 
twarda woda, ale wtedy można 
skorzystać z deszczówki, czy 
wody ze studni. 
 - Jak wybrać odpowiednią 
karmę?
Teraz to nie problem. Obec-
nie jest wiele dostępnych rodza-
jów. Ważne, by karmę urozma-
icać i zmieniać. Nie ma sensu 
mieszanie pokarmów, bo ryba 
i tak będzie wybierała to co naj-
bardziej lubi. Co może niektó-
rych zdziwić, rybom można po-

dawać drobno pokrojone mięso, 
liście sałaty, ogórki, marchewkę. 
Wszystko musi mieć, oczywi-
ście, odpowiednie proporcje. Za-
wsze, gdy podajemy zwierzętom 
nowy pokarm, należy dawać go 
mało, by ryba mogła się przy-
zwyczaić. Najważniejsza jest 
różnorodność, podawanie co ja-
kiś czas pokarmu kalorycznego, 
a co jakiś czas substancji bala-
stowych. Istotą akwarystyki jest 
obserwacja. Ryby jedzą inaczej 
w zależności od wieku i pory 
roku. 
- Czym należy się kierować 
podczas zakładania akwa-
rium?
Zawsze podpowiadam kiero-
wanie się własnym gustem, za-
równo w kwestii doboru zwie-
rząt jak i wystroju. Akwarium 
często pełni funkcję domowej 
dekoracji, jak obraz. Łatwiej 
dbać o coś, co się nam podoba. 
Najlepiej, by odzwierciedlało 
ono fragment naturalnego zbior-
nika. Nie przesadzałbym jednak 
z ilością muszli, ponieważ roz-
puszczając się, alkalizują wodę. 
Czasem akwaryści, planując roz-
mieszczenie lamp i ozdób, po-
pełniają proste błędy. Ryby od-
bijają światło, więc powinny być 
oświetlone w sposób, który naj-
lepiej je pokaże. Duże rośliny 
lepiej sadzić przy tylnej szybie, 
by nie zasłaniały widoku. Do-
brze jest jednocześnie dać ry-
bom miejsce, gdzie mogły by się 
schować. Wszystko jest kwestią 
gustu, obserwacji i indywidual-
nych doświadczeń. Hoduję ryby 
od 37 lat i nadal się uczę. Po-
czątkującym akwarystom, do-
radzałbym przejście przez kilka 
cykli wiosna-lato-jesień-zima. 
Po trzech miesiącach od założe-
nia akwarium, nie będziemy wie-
dzieli wszystkiego. Dopiero po 
dwóch latach, możemy mieć ja-
kiś ogląd na akwarystykę i do-
świadczenie. 

- Dlaczego warto mieć w domu 
akwarium?
Posiadanie zwierząt uczy empa-
tii i odpowiedzialności, a pod-

patrywanie leży w naszej 
naturze. Każdy kto ma 
akwarium, może potwier-
dzić, że woli patrzeć na 
nie niż oglądać telewizję. 
Wielu moich klientów to 
ludzie ze stresującą pracą, 
którzy wieczorem siadają 
i odprężają się patrząc na 
akwarium. Kolejną zaletą 
jest to, że zwierząt akwary-
stycznych nie musimy wy-
prowadzać. Rybom nasze 
delikatne zaniedbanie, to 
że zapomnimy je czasem 
nakarmić, wychodzi na 
dobre. W naturze ryby nie 
mają przecież codziennej, 

równej racji żywnościowej. Jed-
nodniowa głodówka w tygodniu 
i 3-4 dniowe głodówki raz na 
2-3 miesiące, wychodzą rybom 
na zdrowie. Nie jest tak, że ryby 
nic wtedy nie jedzą. Pamiętajmy, 
że trawią one tylko w trzydzie-
stu procentach. Siedemdziesiąt 
procent odchodów, nadaje się 
do zjedzenia. Poza tym są glony 
i inne rzeczy, które można skub-
nąć. Nasze ryby będą zdrowsze, 
a woda bardziej klarowna.

rad

Maciej Prażmo, mieszkaniec Kozłowa, w powiecie nidzickim hodowlą ryb akwario-
wych zajmował się zawsze, ale z czasem jego hobby stało się pracą i zaczęło dawać 
utrzymanie całej rodzinie. 

Rybki można przegłodzić 
i nie trzeba ich wyprowadzać

Maciej Prażmo, właściciel firmy Rybi Dom



12 www.facebook.com/wgwarminska28.02-13.03.2018 r. numer 119 www.gwarminska.pl
KULTURA

„Wyzwolenie” to niewątpliwie 
arcydzieło polskiego dramatu 
i jedna z największych zagadek 
literatury. Jeden z powodów, dla 
których Krzysztof Jasiński, re-
żyser spektaklu oraz dyrektor 
krakowskiego Teatru STU, się-
gnął po tekst dramatu Wyspiań-
skiego związany jest z kontek-
stem historycznym, politycznym 
i społecznym, ale przede wszyst-
kim z tytułowym wyzwole-
niem. Wyspiański napisał tekst 
w 1903 roku, a głównym boha-

terem uczynił Konrada, boha-
tera „Dziadów” Adama Mickie-
wicza. Zamrożonym w teatrze, 
budzi się w rzeczywistości 1902 
roku. Zastaje Polskę pod za-
borami, podzieloną na różne 
stronnictwa, w bałaganie, gdzie 
każdy ciągnie w swoją stronę. 
Namawia aktorów do zagrania 
sztuki narodowej. On sam musi 
być jednak wolny, żeby móc słu-
żyć sprawie sztuki – ojczyzny – 
narodu, zmienić Polskę i świat. 
A żeby się uwolnić od ograni-

czeń duchowych i narodowych 
musi przejść drogę wtajemni-
czenia z kolejnymi Maskami. 
Wyspiański nawołuje do wy-
zwolenia z wewnętrznego za-
kłamania, myślenia pustymi ha-
słami, wyzwolenia od postaw, 
które wynieśliśmy z domu. To 
podróż jednostki do siebie. Opis 
mentalny Polski z początku 
dwudziestego wieku nakreślony 
przez Wyspiańskiego w drama-
cie daje się zastosować i do dzi-
siejszej Polski. 

„Jaraczowe” „Wyzwolenie” 
w reżyserii Krzysztofa Jasiń-
skiego zapowiada się, więc 
jako klasyka, w której odczy-
tamy teraźniejszość. Dzieła 
dopełni piękna scenografia, 
zjawiskowe kostiumy i oczy-
wiście efekty specjalne, które 
charakteryzują spektakle Ja-
sińskiego. Czy twórcom uda 
się nas wyzwolić?
Przedstawienie można zoba-
czyć w Teatrze Jaracza od 7 do 
10 marca.

„Igraszki…” to tylko wstęp. Ta 
bardzo komediowa sztuka nastroi 
widzów do zabawy. Wielką atrak-
cją będzie z pewnością losowa-
nie upominków – a jest o co za-
walczyć. W puli nagród znajdują 
się wartościowe vouchery między 
innymi na zabiegi kosmetyczne 
i inne umilające-rozpieszczające 
atrakcje. 8 marca OTL otwiera 
swoje progi nie tylko na sztukę – 
widzowie napotkają stoiska part-
nerów wydarzenia.
„Udało się nam przekonać do 
udziału Olsztyńską Poliklinikę 
oraz lokalne Amazonki, Zalesie 
Mazury, gabinet Metamorfoza, 
Galerię Warmińską oraz firmy 
Eveline, Cetaphil, a równie pyszny 
co zdrowy catering organizuje Li-
ghtBox. Zależy nam, by Dzień 

Kobiet stał się nie tylko okazją do 
świętowania, ale też spojrzenia na 
swoje zdrowie” – komentuje Anna 
Ratkowska, zastępca dyrektora 
OTL. „Od czasu do czasu chcemy 
naszych widzów rozpieszczać. 
Taką okazją jest 8 marca - przecież 

Lalki to fajne kobiety!” – dodaje.
Bilety na wydarzenia do naby-
cia online oraz w Kasie OTL. Re-
zerwacje przyjmowane są tele-
fonicznie w Biurze Organizacji 
Widowni, pod numerem: 89 538 
70 30.

Andrzej Miksa postanowił 
sprawdzić, czy rzeczywiście 
ma predyspozycje do zajęcia 
się bioenergoterapeutką. Jedyne 
w Polsce Studium Radiestezji 
i Bioenergoterapii, posiadające 
własne specjalistyczne Labora-
torium Biotroniki i Elektrofoto-
grafii i wyposażone w aparaturę 
naukowo-badawczą pozwala-
jącą na określenie predyspozy-
cji biopsychotronicznych, w tym 
i uzdolnień bioenergoterapeu-
tycznych, znajduje się w Kiel-
cach. Osoby, które chcą spraw-
dzić swoje zdolności, muszą 
przejść ponad 50 szczegóło-
wych testów. Około 90% z nich 
nie uzyskuje certyfikatu, bo nie 
stwierdza się u nich obecności 
żadnej energii, poza tą, jaką emi- tuje mózg każdego człowieka, 

przeciętnie na odległość jed-
nego metra. U Andrzeja Miksy 
stwierdzono rzadko spotykaną 
energię niskich i wysokich czę-
stotliwości. Większość bioener-
goterapeutów dysponuje tylko 
jedną z nich. Wykryto też u niego 
energię falującą, co jest bardzo 
rzadko spotykane. Zasięg emi-
sji jego fal mózgowych to 5 me-
trów. Po potwierdzeniu swoich 
zdolności Andrzej Miksa ukoń-
czył dwuletnie studium i uzy-
skał certyfikat, upoważniający 
go do praktykowania bioenergo-
terapii. Specjalizuje się w usu-
waniu guzków, torbieli, mięśnia-
ków, nerwic, migren, padaczki, 
bólów kręgosłupa, bezsenno-
ści, wrzodów żołądka. Ma duże 
osiągnięcia w odblokowaniu 
par, które nie mogą mieć po-
tomstwa. Z jego pomocy sko-
rzystało wiele małżeństw od lat 
starających się o dzieci, u któ-
rych nie zadziałała metoda in vi-
tro. „Urodziło” mu się już 157 
dzieci. Udało mu się także po-
móc kilku chorym na padaczkę 
i praktycznie wyeliminować ob-
jawy choroby. Dzięki jego zabie-
gom częściowo odzyskała wzrok 

niewidoma dziewczynka, a kil-
kumiesięczny chłopczyk, chory 
na serce, któremu lekarze nie da-
wali żadnych szans na przeży-
cie, ma już 8 lat i bardzo dobrze 
funkcjonuje. Niektórym ludziom 
bioenergoterapeuta, uzdrowiciel 
kojarzy się z szarlatanem, pró-
bującym wykorzystać naszą na-
iwność i bezsilność w pokony-
waniu choroby. Andrzej Miksa 
skrupulatnie dokumentuje swoje 
osiągnięcia. Nowych klientów 
zdobywa z polecenia osób, któ-
rym skutecznie udzielił pomocy 
i nie narzeka na brak zajęcia. 
Otrzymuje listy z prośbą o po-
moc z całego kraju i zza granicy. 
Wśród osób, które zwróciły się 
do niego o przeprowadzenie za-
biegów są Danuta i Zbigniew 
Nowakowie z zespołu „Happy 
end”. Andrzej Miksa nie uważa 
się za cudotwórcę i nie odrzuca 
medycyny konwencjonalnej. Za-
wsze radzi osobom, które proszą 
go o ratunek w chorobie, żeby 
nie rezygnowały z odwiedzin 
u lekarzy. Mówi, że jedynie od-
blokowuje przy pomocy własnej 
energii kanały, którymi płynie 
energia w każdym organizmie. 
Objawem zablokowania kana-
łów przesyłowych energii są na 
przykład ból i paraliż. W przy-
padku częściowego niedowładu 
jakiejś części ciała oznacza to, że 
nie dociera tam energia z mózgu. 
Zadaniem bioenergoterapeuty 
jest skuteczne pobudzenie ener-
gii chorego tak, żeby po pewnym 
czasie jego organizm sam sobie 
poradził z dolegliwościami. An-
drzej Miksa jest też radiestetą, 
wykrywającym żyły wodne. 
Znalazł ponad 60 studni, w tym 
dwie w Lidzbarku Warmińskim, 
gdzie zresztą jest częstym go-
ściem. Działa intuicyjnie, nie 
zawsze zgodnie z tym, jak był 
uczony przez nauczyciela. Nie 
uznaje zbiorowych terapii. 

bok

Andrzej Miksa kilkanaście lat temu odkrył u siebie energię, pozwalającą mu poma-
gać innym w łagodzeniu ich problemów zdrowotnych. Stało się to przypadkiem, 
kiedy sam ciężko zachorował i żaden lekarz nie potrafił go wyleczyć. Bioenergote-
rapeutka, do której udał się po pomoc zasugerowała, że przyczyną jego dolegliwości 
jest nadmiar energii, którą powinien zużytkować dla dobra innych.

Uzdrowiciel z Łęczycy 
z certyfikatem

"Wyzwolin ten doczeka się dnia, kto własną wolą wyzwolony" - pisał Stanisław Wyspiański.Słowa te nabierają 
szczególnego wydźwięku zwłaszcza w 100-lecie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

„Wyzwolenie” Wyspiańskiego 
na Scenie Dużej Teatru Jaracza

Poza spektaklem „Igraszki z diabłem” 8, 10 i 11 marca na wszystkie panie czeka wiele 
niespodzianek. Organizatorzy zapowiadają, że nie będzie to zwykły wieczór w teatrze.

Do wyjątkowego świętowania 
Dnia Kobiet zapraszają 
olsztyńskie Lalki

Kadr z „Wyzwolenia”

Andrzej Miksa, http://www.miksa.lw.net.pl
/andrzej-miksa.html
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Akcja sterylizacji kotek i kastracji kotów w Gminie Stawiguda.

W związku z narastającym problemem wolno żyjących* kotów Gmina Stawiguda postanowiła przeprowa-
dzić w 2018 roku akcję sterylizacji kotek i kastracji kotów. Zabiegi te stanowią skuteczny sposób ogranicza-
nia bezdomności wśród zwierząt oraz niezbędny czynnik pozwalający zapanować nad zwiększaniem się 
populacji kotów wolno żyjących, szczególnie licznie występujących na terenach rekreacyjnych.

Gmina Stawiguda dofinansowuje:
- W 100% koszt sterylizacji lub kastracji kotów bezdomnych.
- W 50% koszt sterylizacji lub kastracji kotów posiadających właścicieli tj.:

• Sterylizacja – 25 zł – koszt ponoszony przez właściciela bezpośrednio w lecznicy weterynaryjnej.
• Kastracja – 14,50 zł – koszt ponoszony przez właściciela bezpośrednio w lecznicy weterynaryjnej.

Mieszkańcy Gminy Stawiguda zainteresowani wykonaniem zabiegu powinny złożyć wniosek o dofi-
nansowanie sterylizacji kotki lub kastracji kota w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 
Stawiguda, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30, w celu otrzymania niezbędnego skierowania do gabinetu 
weterynaryjnego. Właściciel po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie skontaktuje się ze wska-
zaną lecznicą w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu oraz dowiezie i odbierze zwierzę.

Akcja sterylizacji kotek i kastracji kotów rozpoczyna się od 1 marca 2018 rok i potrwa do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stawiguda.

Zabiegi przeprowadzane będą w Gabinecie Weterynaryjnym dr n.wet. Monika Leśnik-Strzeżek  
ul. Jagiellońska 35/30 10-237 Olsztyn. W celu umówienia terminu zabiegu prosimy o kontakt z dr n.wet. 
Monika Leśnik-Strzeżek tel. 668-030-380

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Stawiguda lub na stronie internetowej www.stawiguda.bip.pl za-
kładka Środowisko – Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania ponieważ środki finansowe na realizację akcji są ograni-
czone (decyzje kolejność składania wniosków).

* koty wolno żyjące - koty urodzone lub żyjące na wolności, bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, głównie 
w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrze-
nianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać, 
lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Aby ograniczyć ich populację poddaje 
się je zabiegom sterylizacji lub kastracji, a następnie wypuszcza w miejscu złapania, w ich naturalnym środowisku.

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stawiguda w dniu 11 stycznia 2018 r. Uchwały 
Nr XXXIII/332/2018 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z środków budżetu Gminy Stawi-
guda do inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lo-
kalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności go-
spodarczej od 1 lutego 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków. Dotacja może być przyznana na:

- likwidację wszystkich tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych
i zainstalowanie niskoemisyjnego źródła ciepła. Przez likwidację tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych 
lub węglowych rozumie się usunięcie z nieruchomości wszystkich czynnych niskoemisyjnych pieców/ko-
tłów mułowo-węglowych lub węglowych. Nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewo-
dów kominowych, stanowiących wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku,

lub
- wymianę niskoemisyjnego kotła c.o. z paleniskiem mułowo-węglowym lub węglowym, na niewęglowe 
źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowa-
niem odnawialnego źródła energii.

Poprzez ekologiczne źródła ciepła rozumie się:
a. ogrzewanie gazem,
b. ogrzewane olejem opałowym,
c. ogrzewanie energią elektryczną,
d. ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

W ramach projektu można ubiegać się o dotację w wysokości do 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% 
kosztów zakupu urządzenia grzewczego. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po 
raz pierwszy i posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję (dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze 
np. termowentylatory, grzałki elektryczne w piecach kaflowych, grzejniki na naftę, propan – butan i in.). Dotacja 
przyznawana jest tylko raz dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda bądź za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda, wy-
pełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie 
ciągłym do 30 października danego roku kalendarzowego i rozpatrywane na bieżąco wg kolejności zgłoszeń, do 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok. 

Regulamin udzielenia dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
http://bip.stawiguda.pl/, zakładka Środowisko, podzakładka Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
lub w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Promocji, 
tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30.
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-Jak wygląda zainteresowanie 
piłką nożną wśród kobiet w re-
gionie? Czy dziewczyny garną 
się do piłki, czy raczej jest ich 
mało?
Zainteresowanie jest duże, jed-
nakże dużo dziewczyn traktuje 
to jako coś dodatkowego, hobby. 
Jest w tym jednak duże zaanga-
żowanie, chęć osiągnięcia sukce-
sów i dążenia do wyznaczonych 
celów.
-Klub Stomilanki Olsztyn ist-
nieje od 2011 roku. Jest to jesz-
cze stosunkowo krótki czas. 
Czy jest Pan zadowolony z tego 
co już do tej pory udało się wam 
osiągnąć?
Zdecydowanie tak. Klub cały 
czas się rozwija pod względem 
organizacyjnym i finansowym, 
pracy jest bardzo dużo, a dość 
często od rana do wieczora. Udaje 
nam się sprostać kosztom związa-

nym z funkcjonowaniem klubu, 
jak organizacja meczy, opłaty sę-
dziowskie, czy obozy, sprzęt, wy-
jazdy i noclegi. Również obsługa 
w kosztach do związków jak 
PZPN, czy WMZPN pochłaniają 
sporą część budżetu. Idziemy 
do przodu, staramy się z roku na 
rok robić progres. Pod względem 
sportowym osiągnęliśmy dużo 
i dużo jeszcze przed nami. W klu-
bie trenuje około 100 dziewczyn, 
gramy w 1 lidze, 3 lidze, roz-
grywkach juniorskich, czy roz-
grywkach młodziczek. Jesteśmy 
wizerunkiem piłki kobiecej na 
Warmii i Mazurach.
-Przejdziemy do rozgrywek 
pierwszoligowych. O co w tym 
sezonie gracie? 
Naszym głównym celem w tym 
sezonie jest awans do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. Ge-
neralnie zespoły w tabeli 1-4 są 

mocne i wyrównane dlatego tak 
wszystko się ułożyło. Chcemy 
awansować. Krok po kroku ro-
biliśmy progres, kolejne awanse 

od 3 ligi, został nam ten ostatni 
i chcemy w tym roku to osiągnąć, 
a jeśli nie wyjdzie teraz, zrobimy 
to za rok.

-Czy organizacyjnie jesteście 
już gotowi na grę w kobiecej 
ekstraklasie?
Musimy, skoro mamy takie za-
łożenia, aby dołączyć do naj-
lepszych. Z pewnością dojdzie 
wiele nowych kwestii organiza-
cyjnych, zadań i będziemy mu-
sieli temu sprostać.
-A jak wyglądają przygotowa-
nia do rundy wiosennej? 
Plan realizujemy skrupulatnie. 
Trenujemy i rozgrywamy spa-
ringi zgodnie z planem. Odby-
liśmy już pierwszy obóz, który 
był w Olecku, warunki tam mie-
liśmy znakomite. W marcu czeka 
nas drugi obóz kilkudniowy 
połączony z dwoma sparin-
gami, jedziemy do Białej Podla-
skiej. Niestety pojawiły się dwa 
urazy Oli Wilczewskiej i Iwony 
Abramczyk, ale jesteśmy dobrej 
myśli. Oliwia za chwilę wraca 

do treningów, natomiast Iwonę 
czeka jeszcze kolejna konsulta-
cja i wtedy będziemy pewni w ja-
kim stopniu to poważny uraz.
-Będziecie grali tym samym 
składem personalnym?
Trzon zespołu jest i wszystko 
układa się dobrze. Gramy tym 
samym składem. Doszły dwie 
zawodniczki. Oliwia Wilczew-
ska z FAS Stomilu Olsztyn, to 
kolejna już zawodniczka, która 
zdecydowała się przejść z lokal-
nego zespołu i rozwijać na wy-
sokim poziomie i Valentina Tara-
kanowa, która była już u nas na 
testach w zeszłym roku. Do zdro-
wia po kontuzji wracają Sandra 
Gonciarz, Ola Penk, czy Nikola 
Przytuła, ale one potrzebują jesz-
cze czasu i dobrego wprowadze-
nia w obciążenia meczowe.
-Czy jest szansa, żeby za kilka 
lat piłka nożna kobiet, w jakimś 
stopniu dorównała popularno-
ścią męskiej piłce nożnej?
Czy szansa jest? Pewnie, że jest, 
ale czy tak się stanie, czy będą na 
to środki, możliwości i pomoc ze 
strony lokalnych związków lub sa-
mego PZPN? Trzeba w to wierzyć.

raf

- mówi Dariusz Maleszewski trener Stomilanek Olsztyn, drużyny kobiecej piłki nożnej, która walczy o awans do Ekstraligi. 

Naszym głównym celem w tym sezonie jest 
awans do najwyższej klasy rozgrywkowej

REKLAMA

PRACA DAM

SZUKASZ pracy jako Opie-
kunka w Niemczech? Znasz 
język niemiecki na poziomie 

komunikatywnym? Jeżeli 
tak, skontaktuj się z nami! 
530 751 997. Pflegehelden

SZUKASZ pracy jako Opie-
kunka w Niemczech? Znasz 
język niemiecki na poziomie 

komunikatywnym? Jeżeli 
tak, skontaktuj się z nami! 
530 751 997. Pflegehelden

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wyna-
jęcia w weekendy lub dluższy 
okres z oddzielnym wejściem 
w Olsztynie. Proszę o sms. 
Tel.727243487.

USŁUGI

ZABIERAM agd, rtv, różne, 
rzeczy, wanny, meble, piecyki, 
odzież itp.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd, rtv, różne, 
rzeczy, wanny, meble, piecyki, 
odzież itp.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd, rtv, różne, 
rzeczy, wanny, meble, piecyki, 
odzież itp.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd, rtv, różne, 
rzeczy, wanny, meble, piecyki, 
odzież itp.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd, rtv, różne, 
rzeczy, wanny, meble, piecyki, 
odzież itp.tel.731-743-011.

MIEJSCE NA 
TWOJE OGŁOSZENIE

Dariusz Maleszewski, trener Stomilanek Olsztyn
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Śmiało można powie-
dzieć, że mecz pomiędzy 
Jastrzębskim Węglem, 
a Indykpolem AZS Olsztyn 
aspirował o miano meczu 
za tzw. sześć punktów. Oba 
zespoły przed tą kolejką 
miały tyle samo punktów 
w tabeli i ten mecz był taką 
bezpośrednią walką, o to, 
która drużyna znajdzie się 
na szóstym miejscu w ligo-
wej tabeli. Przypomnijmy, 
że ta pozycja gwarantuje 
grę o miejsca medalowe 
w fazie play-off.
Od początku meczu oba 
zespoły grały bardzo nie-
równo. Punkty były zdo-
bywane seriami, a siatka-
rze popełnili sporo błędów. 
Widać było, że jest to bar-
dzo ważne spotkanie i wy-
glądało na to, że drużyny śred-
nio radzą sobie z tym napięciem. 
Jak popatrzymy na przebieg 
tej partii, to właśnie AZS przez 
większą jej część był z przodu. 
Wydawało się, że olsztynianie 
spokojnie dowiozą zwycięstwo 
w pierwszym secie, ale wtedy 
na zagrywce pojawił się Mar-
cin Ernastowicz i Jastrzębie 
zdobyło pięć punktów z rzędu. 
O zwycięstwie w tej partii roz-
strzygała gra na przewagi. Le-

piej próbę nerwów wytrzymali 
siatkarze z Jastrzębia i wła-
śnie oni wyszli na prowadzenie 
w tym spotkaniu. 
Drugi set bardzo przypomniał 
pierwszego. Sporo punktów 
było zdobywane seriami. Raz 
jedni, raz drudzy odskakiwali na 
kilka punktów i wyglądało na to, 
że znowu czeka nas emocjonu-
jąca końcówka. Jednak znowu 
zaczęły się drużynie z Olsztyna 
przytrafiać błędy w przyjęciu za-
grywki, które skutkowały utratą 

punktów. Tomas Rousseaux, 
przestał kończyć ataki, a Jan 
Hadrava był dobrze podbijany. 

To wszystko sprawiło, że 
ostatecznie Jastrzębski 
Węgiel wygrał drugiego 
seta 25:20
Trzeci set rozpoczął się 
od dobrej gry olsztyń-
skiej drużyny. Olszty-
nianie dobrze serwowali, 
ale co najważniejsze za-
częli kończyć więcej 
ataków, zwłaszcza pod-
czas kontr. Akademicy 
z Olsztyna prowadzili 
czterema punktami i wy-
dawało się, że łapią swój 
dobry rytm. Dobra gra 
skończyła się jednak, 
gdy w polu zagrywki po-
jawił się Hidalgo Oliva. 
Posłał on kilka niezwy-
kle mocnych zagrywek, 
które sprawiły, że to ja-
strzębianie wyszli na 
prowadzenie. Końcówka 

seta była bardzo wyrównana, ale 
znowu to siatkarze z Jastrzębia 
okazali się lepsi i wygrali całe 
spotkanie 3:0.
Przez cały mecz olsztynianie 
mieli problemy z przyjęciem za-
grywki, a do tego słabo atako-
wali. To nie był dobry mecz pod-
opiecznych Roberto Santiliego, 
chociaż przy odrobinie szczęścia 
mogli oni pokusić się o znacznie 
lepszy wynik. 

raf

Jako pierwsi do stołu podeszli 
Eugene Wang i Viacheslav Bu-
rov. W pierwszym secie Kana-
dyjczyk prowadził 6:3, ale Burov 

zdołał odrobić straty i to on wy-
grał tę partię do 10. Drugiego seta 
do 5 wygrał Wang i wydawało 
się, że złapał odpowiedni rytm, 
ponieważ trzeci set również padł 
jego łupem. Czwarty i piąty set 
rozstrzygnął się w końcówkach 
i te końcówki na swoją korzyść 
przechylił Burov i wygrał to spo-
tkanie 2:3.
W drugim meczu zmierzyli się 
ze sobą Bartosz Such i Cai Wei. 
Pierwszego seta po wyrówna-
nej walce do 13 wygrał Such. 
W drugiej partii pingpongista 
Morlin prowadził już 8:4, jednak 
debiutujący w LOTTO Superli-
dze Chińczyk zdobył 6 punktów 
z rzędu i wygrał tego seta do 9. 

Trzeci set to popis gry Weia, który 
oddał w nim Suchowi zaledwie 2 
punkty. W czwartym secie Such 
nie był w stanie przeciwstawić się 

bardzo dobrze grającemu Chiń-
czykowi i przegrał go do 8, a całe 
spotkanie 1:3.
W trzeciej odsłonie tego meczu 
doszło do spotkania pomiędzy Di-
mitrijem Prokopcovem i Toma-
szem Tomaszukiem. W pierw-
szym secie zdecydowanie lepiej 
radził sobie Czech i wygrał go 
do 7. W drugiej partii Tomaszuk 
powoli się rozkręcał, jednak po-
pełniał zbyt dużo błędów i Pro-
kopcov wygrał ją do 8. Trzeci set 
był wyrównany aż do końcowych 
fragmentów kiedy to Prokopcov 
zachował więcej zimnej krwi od 
młodszego od siebie o kilkanaście 
lat Polaka i wygrał go do 8 i całe 
spotkanie 3:0, dzięki czemu Mor-

liny przegrywały już tylko 1:2.
Czwarta gra, czyli pojedynek Eu-
gena Wanga z Cai Weiem przy-
niosła najwięcej emocji. Pierw-
szego seta po wyrównanej grze 
do 9 wygrał Wei. W drugim secie 
zawodnik drużyny gości prowa-
dził już 2:8, jednak Wang zebrał 

się w sobie i wygrał tego seta do 
12. Trzeci set tak jak poprzednie 
partie obfitował w ciekawe wy-
miany i ostatecznie padł łupem 
Wanga, który wygrał to spotka-
nie 2:1 i o tym kto wygra musiała 
zdecydować piąta gra.
W ostatniej grze zmierzyli się ze 
sobą Such i Burov. W pierwszym 
secie Such prowadził już 5:0, jed-
nak po raz kolejny można było się 
przekonać, że w tenisie stołowym 
każdą stratę da się odrobić, gdyż 
Burov wygrał tego seta do 10. 
Drugą partię Rosjanin rozstrzy-
gnął również na swoją korzyść 
i dzięki temu jego drużyna wy-
grała to spotkanie 2:3.

raf

Indykpol AZS Olsztyn zmierzył się na wyjeździe 
z Jastrzębskim Węglem. Był to bardzo ważny mecz dla 
układu ligowej tabeli.

Indykpol AZS Olsztyn przegrał 
niezwykle ważny mecz

Jan Hadrava zdobył najwięcej punktów 
w olsztyńskiej drużynie

Morliny Ostróda uległy we własnej hali, w 15. kolejce 
LOTTO Superligi Tenisa Stołowego, Zooleszczy Gwieź-
dzie Bydgoszcz 2:3.

Porażka Morlin za jeden punkt

Prezentacja zawodników przed meczem


