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Tak już jest, że w świę-
ta Bożego Narodzenia, 
a szczególnie w poprze-

dzający je wieczór wigilijny, 
wspominamy tych, których 
z nami nie ma przy świą-
tecznym stole. Kochanych 
bliskich, którzy odeszli. 
Zmarłego tatę, mamę, utra-
cone dzieci. Ukradkiem wy-
cieramy łzę, kierując myśli 
ku nim i wierząc jednocze-
śnie, że są w innym, lepszym 
świecie. W niebie.

Ale tego dnia duchowo łą-
czymy się również z tymi żyją-
cymi, którzy z wielu względów 
nie mogli z nami zasiąść do 
świątecznej kolacji. Oddzie-
lają nas od nich tysiące kilo-
metrów niemożliwe z różnych 
względów do pokonania, roz-
łączyła nas pandemia, kwaran-
tanna, pobyt w szpitalu, czy 
wreszcie – muszą wykonywać 
swoje obowiązki poza ciepłem 
rodzinnego domu.

Ja właśnie w te święta szcze-
gólnie wspomnę moich kole-
gów-żołnierzy, którzy będą 
w tych dniach pełnić służbę 
na granicy polsko-białoru-

skiej. Tak tych z 43 batalionu 
lekkiej piechoty w Braniewie, 
jak i tych z 9 Braniewskiej 
Brygady Kawalerii Pancer-
nej. Moje wolne miejsce 
przy stole będzie właśnie dla 
nich. I zachęcam wszystkich 
do wzięcia udziału w akcji 
#WolneMiejsceDlaMunduru 
– niech będzie to gest solidar-
ności i wsparcia tych, którzy 
będą tego dnia pełnić służbę 
na granicy.

Wiem, że niektórzy z Was, 
drodzy Czytelnicy, powie: 
„taki wybrali sobie zawód, 
ta służba to ich praca”. Ale 
nie zapominajcie, proszę, 

że wśród żołnierzy są także 
ochotnicy z Wojsk Obrony 
Terytorialnej, którzy dobro-
wolnie podjęli się trudu dzia-
łań w tamtym niebezpiecznym 
miejscu. Rezygnując nie tylko 
z opłatka, pierogów i prezen-
tów pod choinką, ale także 
z pocałunku żony, przytulenia 
syna, córki, ojcowskiego uści-
sku i matczynego uśmiechu. 
Rezygnując z ciepła świąt.

Nie zapomnę także o tych 
„z drugiej strony”. Tych, 
którzy zostali cynicznie wy-
korzystani przez reżim bia-
łoruskiego dyktatora. Tych, 
którym obiecano lepsze życie 

w Europie. Których pod lu-
fami karabinów spędzono na 
granicę, aby wypróbować, na 
ile można sobie pozwolić. Oni 
wciąż błąkają się po lasach. 
Nie powinni tam być. Powinni 
być w tym miejscu, w którym 
oni i ich rodziny będą mieli 
zapewniony godny byt.

Istotą świąt Bożego Na-
rodzenia jest przebaczenie. 
Symbolem tego jest dzielenie 
się opłatkiem. Nie zapominaj-
my o tym.

Życzę Wam dobrych, błogo-
sławionych świąt!

Wojciech Andrearczyk
redakcja@portalbraniewo.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu spełnienia marzeń,
wszystkiego dobrego, radości i
samych sukcesów. 
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W oczekiwaniu na zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 

Pozwólcie Państwo, że w ten niezwykły czas 
złożę najcieplejsze życzenia,  radości z rzeczy ważnych i codziennych, zatrzymania i zadumy nad wartościami, 

które służą dobru i budują nasze człowieczeństwo, życzliwości ludzi i świata,
cennych chwil z bliskimi, wytchnienia i odpoczynku. 

Niech magia Bożego Narodzenia zagościć w każdym z nas,  abyśmy docenili to, co prawdziwie ważne.  

Pogodnych, rodzinnych Świąt oraz szczęśliwego Nowym Roku 2022!  

Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 
Dr Agnieszka Górska 

OLSZTYŃSKA 
SZKOŁA WYŻSZA
O L S Z T Y N   U N I V E R S I T Y    

Nasza rozmowa. Dr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Zawsze towarzyszy nam poczucie odpowiedzialności
— Za największy nasz sukces w 2021 roku uważam otwartość na zmiany i poszukiwanie szans w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jestem dumna z bardzo 
dobrej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej kierunku Fizjoterapia — mówi dr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

#WolneMiejsceDlaMunduru

— Pani rektor, mija 2021 
rok, jaki był dla Olsztyńskiej 
Szkoły Wyższej?
— Niewątpliwie pod wielo-

ma względami był to rok inny 
od poprzednich. Kształcenie 
w trybie hybrydowym, wpro-
wadzenie koniecznych dla 
zachowania bezpieczeństwa 
obostrzeń, realizacja zajęć 
i spotkań na innych, niż do-
tychczas zasadach — dały 
duże pole do popisu naszym 
zdolnościom organizacyjnym, 
ale przede wszystkim było 
sprawdzianem otwartości na 
nowe rozwiązania i nowe sy-
tuacje. Intensywność działań 
wydaje się równie duża, co 
w poprzednich latach, ale spo-
sób ich realizacji odbiega od 
ścieżek, którymi dotychczas 
podążaliśmy. Pomimo ob-
ostrzeń i ograniczeń wynikają-
cych z pandemii, zauważalna 
była współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym na-
szego regionu. Skutkowało to 
tworzeniem nowelizacji kon-
cepcji kształcenia, jak również 
kreacją nowych sposobów re-

alizacji celów statutowych. 
Turbulencje, zmiany i dyna-
mika działań to elementy nie-
zmienne, charakterystyczne 
dla pracy uczelni. Nie ma na 
to wpływu pandemia, tudzież 
inne zjawiska totalne. Na-
szej pracy towarzyszy zawsze 
ogromne poczucie odpowie-
dzialności. A moralnym wręcz 
obowiązkiem jest wprowa-
dzanie zmian, dzięki którym 
ci, którzy wybrali Olsztyńską 
Szkołę Wyższą, jako sposób na 

rozwój, kończąc studia „gład-
ko” wchodzą na rynek pracy.

— Z czego jest Pani dumna, 
a o czym chciałyby Pani 
zapomnieć?
— Za największy nasz suk-

ces w 2021 roku uważam 
właśnie otwartość na zmiany 
i poszukiwanie szans w dy-
namicznie zmieniającym się 
otoczeniu. Jestem dumna 
z bardzo dobrej oceny pro-
gramowej Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej dotyczącej 

kierunku Fizjoterapia. Za-
pomnieć pragnę o tym, jak 
mocne piętno wywarła na 
wielu z nas sytuacja pande-
miczna. Nie mam na myśli, 
tylko i wyłącznie tragicznych 
sytuacji związanych z utra-
tą bliskich, z pogorsze-
niem kondycji zdrowotnej, 
najbardziej bolesne było 
ograniczenie naturalnie od-
bywających się interakcji. 
Co ważne, dla wielu z nas 
pandemia stała się również 
formą wymówki. Niektórzy 
przywykli do pracy zdalnej, 
odnaleźli się w tej formie 
realizacji zajęć i trudno 
było im wrócić do tradycyj-
nej formy. Nowa sytuacja 
wytworzyła nowe kanały 
komunikacji, za nami parę 
znakomitych międzynaro-
dowych konferencji, które 
odbyły się online, efektem 
ich między innymi świetna 
monografia. Wiele wydarzeń 
przenieśliśmy jednak na 
kolejny rok akademicki, nie 
wszystkie cele można zreali-
zować w kontakcie zdalnym.

— Zbliżają się święta Boże-
go Narodzenia. Jaki to dla 
pani czas?
— To czas rodzinny. Poświę-

cony najbliższym. Od lat ro-
bię wszystko by w tych dniach 
zatrzymać się, by codzienna 
gonitwa ustała, na rzecz cele-
bracji Bycia razem. Czekam 
na te chwile, nie tylko dlate-
go, że naznaczone radością 
spotkań, ale to też moment 
podsumowań, refleksji, jak 
i odpoczynku.

— A jakie uczelnia ma 
plany na 2022 rok?

— Jesteśmy skupieni na jak 
najlepszym przygotowaniu do 
oceny przez PKA wizytowane-
go w nowym roku kierunku. 
Planujemy uruchomienie 
kształcenia na nowych, nie-
zwykle potrzebnych w re-
gionie- kierunkach. Jednym 
ze strategicznych celów jest 
poprawa bazy dydaktycznej. 
Prace nad każdym z wymie-
nionych elementów trwa-
ją i cóż…jesteśmy skazani 
na sukces.\

— Dziękuję za rozmowę.
Tomasz MirońskiDr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
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Święta spędzą na granicy
Wszechobecny aromat wigilijnych potraw, spotkania w gronie rodziny, radosna atmosfera świąt. Wszyscy o tym marzą, na to czekają. Niestety. Zagrożenie, jakie 
pojawiło się na naszej wschodniej flance sprawiło, że część żołnierzy z 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie tegoroczne Boże Narodzenie spędzi z dala od 
domu, pełniąc niezwykle trudną i wymagającą służbę.

Żołnierze z 43 batalionu 
lekkiej piechoty, służący 
obecnie na granicy pol-
sko-białoruskiej pocho-

dzą z Braniewa, Bartoszyc, 
Lidzbarka Warmińskiego, 
Elbląga i okolic tych miej-
scowości. W ramach akcji 
„Silne wsparcie” wzmacniają 
ochronę granicy, wspierając 
działania wojsk operacyj-
nych i Straży Granicznej. 

NA PAtrOlAch 
i POSteruNkAch

— Nasi żołnierze będą 
głównie wykonywali działania 
patrolowe, będą organizowa-
li posterunki obserwacyjne, 
a wszystko to w strefie przy-
granicznej — mówi por. Wi-
told Siwiecki, dowódca kom-
panii z 43 blp w Braniewie.

Dla żołnierzy obrony tery-
torialnej wyjazd na granicę to 
możliwość zdobycia dodatko-
wego doświadczenia.

— Będą mieli okazję wyko-
nywać nowe zadania, poznać 
się nawzajem w zupełnie 

innych warunkach, współ-
pracować w zupełnie in-
nych warunkach i te aspekty 
psychofizyczne też zostaną 
sprawdzone — dodaje do-
wódca kompanii.

Wyjazd poprzedziły specja-
listyczne szkolenia.

— Skupiliśmy się na ochro-
nie informacji niejawnych, 
łączności, bhp — wylicza 
por. Siwiecki. — Dużą pomoc 
udzieliła nam Straż Granicz-
na z Grzechotek, szkoląc się 
z naszymi żołnierzami.
 
chOć chWilę 
POrOZmAWiAć

Terytorialsi z 4 Warmiń-
sko-Mazurskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej mie-
li już okazję wykazać się 
swoimi kompetencjami. 
Uratowali życie czworga 
uchodźców z Iraku i Syrii, 
którzy utknęli na bagnach 
w okolicy zalewu Siemia-
nówka. Nasi żołnierze przy-
znają, że zarówno dla nich, 
jak i dla ich rodzin, decyzja 

o wyjeździe w tym szczegól-
nym okresie nie była łatwa. 
— Żonę przygotowywałem 
już podczas swojego pierw-
szego wyjazdu, że może 

być taka sytuacja — mówi 
żołnierz z Elbląga, który 
już drugi raz będzie służył 
na granicy z Białorusią. — 
Była więc gotowa. Gorzej 

z dziećmi. Było im przykro. 
Chciałbym, jeśli będzie taka 
sposobność, chociaż chwilę 
z rodziną w wigilię poroz-
mawiać.

A cO Z PreZeNtAmi?
— Mikołaj będzie musiał 

poradzić sobie sam — żar-
tuje. — Wszystko musia-
łem spiąć przed wyjazdem. 
Ciężko było, ale dałem radę. 
— Chcę pomóc, sprawdzić 
siebie — mówi jeden z naj-
młodszych żołnierzy 43 blp 
w Braniewie i dodaje: — To 
pierwsze takie święta dla 
mnie, zobaczymy jak to 
będzie wyglądało. Mama, 
dziewczyna przeżywają, że 
nie będzie mnie na świętach... 
Podczas świątecznej kolacji 
pamiętajmy, że nie wszyscy 
spędzą ten czas w rodzin-
nym gronie. Wyrazem na-
szego poparcia i solidarności 
z obrońcami granicy może być 
włączenie się w akcję Wolne 
Miejsce Dla Munduru. Niech 
pusty talerz stojący podczas 
wieczerzy wigilijnej zostanie 
symbolicznie dedykowany 
naszym żołnierzom. #Wol-
neMiejsceDlaMunduru

szer. Rafał Maliszewski, 
43 blp w Braniewie

Przed żołnierzami 43 batalionu lekkiej piechoty stawiane są liczne zadania, związane z ochroną 
polsko-białoruskiej granicy

Fo
t. 

4W
-M

BO
T



4 Nowiny Północne
nr 11/2021 (23)

www.nowiny24.net
www.portalbraniewo.plREGION

Czas świąt to czas baśni, która spełni się, 
wtedy gdy tylko o to zadbasz
Nie wiem, czy tak macie, ale mam wrażenie, że kiedy w grudniu spadnie trochę śniegu, to świat zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Śnieg już spadł. Ziemia 
jest twarda jak kamień. Na sępopolskiej nizinie pola są zaorane, leżą na nich zamarznięte grudy ziemi (może dlatego grudzień?). Gapię się na łyse, żałosne drzewa bez liści…

Pierwsze przymrozki przy-
mrażają i oszraniają moje 
troski i jesienną melancho-
lię. Trwający adwent przy-

hamowuje moje zaangażowanie 
w szaleństwa rozpędzonego 
świata, skłania do myślenia. 
Czas oczekiwania i wyciszenia 
każe mi spoglądać poza teraź-
niejszość na „wielkie jutro”. 
Właśnie teraz słyszę o wiele 
więcej. Adwentowa cisza – niby 
milczy, a gra. Słyszę melodię 
w szumie gałęzi oszronionych 
drzew, w szeleście wiatru, gdy 
czesze uśpione łąki i pola. 
I w radosnym już zapalaniu ko-
lorowych lampeczek i trzęsieniu 
roratnich terkotek. Wszystko 
czeka na narodziny wielkiej Mi-
łości w swojej stajence. Każdy 
z nas ją ma. U każdego inna, 
bardzo osobista, lub otwarta dla 
wszystkich, uboga, czy wyposa-
żona, wesoła lub zamyślona, do 
której prowadzą jedna lub kil-
kanaście ścieżek. Ale tylko tam, 
poprzez Boże Narodzenie naro-
dzi się radość, nadzieja i miłość.

ZWycZAJNA BABkA – tAk 
O SOBie móWi

Może bohaterka mojej dzi-
siejszej opowieści sprawi, że 
postanowicie coś zmienić we 
własnym życiu, spełnić jakieś 
swoje marzenia?  Może po 
prostu utwierdzicie się w prze-
konaniu, że droga, którą kroczy-
cie, jest najwłaściwszą z dróg?  
O przygotowaniach do świąt 
rozmawiam z panią Teresą 
Barszcz-Ward, znaną wszystkim 
w naszym regionie a i poza jego 
granicami, autorką autobiografii 
„Tereska nie płacz”. Książkę po-
lecam wszystkim. Niech każdy 
zrozumie ją po swojemu: Czy 
książka jest o życiu, czy jednak 
jej życie jest jak książka? Ja 
wiem jedno – pisząc historię 
swojego życia Tereska nie po-
zwoliła nikomu innemu trzymać 
swojego pióra.

– Tu w rogu, pod oknem sta-
nie wielka choinka od ziemi do 
sufitu, rozłożysta i piękna, za-
wsze świeża i pachnąca lasem, 
– uśmiecha się drobna, wesoła 
kobietka z czarnymi, upiętymi 
do góry włosami (zwyczajna 
babka – tak o sobie mówi). – 
Ubiorę ją najpiękniej jak potra-
fię, co roku inaczej, choć wyko-
rzystuję ozdoby z lat ubiegłych, 
ale zawsze mam nowe i zawsze 
mam inne pomysły. Wiem, że 
ode mnie zależy, jaką magię 
świąt tworzę w swoim domu.

Wigilijne wspomnienia
Kiedy rozmawiamy o Bożym 

narodzeniu Tereska zamyśla 
się, jej oczy uciekają, szuka-
ją okna i robią się wilgotne. 
Wspomnienia złapały za gar-

dło. Ale po krótkim westchnie-
niu opowiada, że z dzieciństwa 
pamięta tylko jedną choinkę 
w rodzinnym domu. Też była 
duża, stała w rogu przy oknie. 
Pięknie ubrana, obsypana watą 
i obczepiona anielskim włosem. 
Na gałązkach były przyczepione 
żabki z prawdziwymi świecz-
kami. Gdy mama je zapalała, 
choinka jaśniała i mieniła się 
kolorowo. Więc gdy mamy długo 
nie było, a ściemniło się, kilku-
letnia Tereska postanowiła sama 
zapalić świeczuszki. Razem 
z malutką siostrą Agatką, która 
siedziała w łóżeczku miały pa-
trzeć na bajkową choinkę. Tak, 
jak mama, otworzyła drzwiczki 
w kaflowym piecu, wzięła dre-
wienko, podpaliła, podeszła 
z ogniem do świeczek. Ogień 
w sekundę od anielskich włosów 
zajął całą choinkę, jak też nowe, 
koronkowe firanki w oknach. 
Próbowała po swojemu blasza-
nym kubeczkiem gasić ogień, 
bała się wołać pomocy. Na 
ratunek przyszli sąsiedzi, wy-
prowadzili Tereskę i wynieśli 
małą siostrzyczkę. Kiedy mama 
wróciła, sprawiła Teresce tęgie 
lanie. Długo płakała i nie mogła 
się uspokoić, największy żal był 
dlatego, że te święta były już 
bez choinki. Święty Mikołaj, 
nie wiadomo skąd dowiedział 
się o tym i Tereska dostała nie 
tę lalkę z długimi włosami i ru-
chomymi oczami, tylko zwykłą, 
plastikową, przeznaczoną dla 
Agatki (tak sam Mikołaj oznaj-
mił). Ukradła tę ładniejszą, 
owinęła szmatą i schowała za 
gorący piec. Po jakimś czasie 
mama znalazła. Lalka już była 
powyginana, wytopiona od gorą-
cego pieca. Było kolejne lanie… 

BOleSNe WSPOmNieNiA
Teraz w domu u Tereski jest 

pokaźna kolekcja lalek, które 
patrzą na nas zewsząd w przy-
tulnym i bardzo klimatycznym, 
przedświątecznym już domu. 
Tylko te lalki są porcelanowe 
i nie nadają się do przytulania. 

Z bolesnych i pięknych rejo-
nów duszy Tereski fruną kart-
ki z opowiadaniami o trudnej 
historii dziewczynki i o wyda-
rzeniach z jej życia. Jest ich 
tyle, że starczyłoby na całą 
gromadę innych osób. Bolą-
cych, raniących, o samotności, 
odrzuceniu. O domu dziecka, 
gdzie musiała się znaleźć, jako 
ośmioletnia dziewczynka wraz 
z rodzeństwem. O dalszym ży-
ciu, gdy dostała się do liceum 
i została na ulicy, gdyż nawet 
miejsca w internacie dla niej nie 
było. O tych wszystkich latach 
od dzieciństwa, kiedy została 
bez mamy. I o tych wszystkich, 

odkąd na nią czeka, tęskni za 
nią, szuka i nadal zadaje pyta-
nia, np. w swoim wierszu „List 
do Matki”.
Dlaczego zostawiłaś?
Odeszłaś? Zapomniałaś?
Gdzie teraz jesteś? Nikt 
nie wie…

Ból, klęski, strach, życiowe 
potyczki, ciągłe pytania: Dla-
czego? Dlaczego ja? Do dziś, 
prawie każdego dnia umawia się 
z Panem Bogiem na kawę, spo-
gląda w niebo i pyta: Dlaczego 
ja? I chyba razem odpowiadają: 
A dlaczego nie?

mArZeNiA mAłeJ tereSki
Natomiast odkąd pamięta 

swoje dzieje, zawsze miała 
marzenia. Maleńka, patrzyła 
w okno, marzyła, że mama za-
raz wróci i ją przytuli mocno. 
Z wsadzoną głową w tylną szy-
bę samochodu, który wywoził 
ją z młodszą siostrą i bratem 
do domu dziecka do Bartoszyc, 
marzyła, że może jeszcze zo-
baczy mamę w domu. W domu 
dziecka wciskała się nosem do 
szyby i marzyła, że mama przyj-
dzie i zabierze ich do domu. 
Słysząc bicie kościelnych dzwo-
nów w świeckim domu dziecka 
marzyła o poznaniu Boga i Ko-
ścioła, o swojej Pierwszej Ko-
munii, o prezentach (słyszała 
z opowieści koleżanek). Marzyła 
o prawdziwej szkole, marzyła 
o swojej rodzinie, dzieciach, 
o pięknym świecie, o baśniowej 
krainie życia codziennego. 

PreZeNt OD PANA BOgA
Przepracowała pokornie swo-

je dramaty, aby nie ciągnęły ją 
w dół, posprzątała głowę, okre-
śliła co chce osiągnąć i kim 
chce być i pracowała dopóki nie 
osiągała celów. Zero wymówek, 
zero cackania, zero chodzenia 
na skróty. Dziś też powtarza, że 
zawsze są dwie drogi do jedne-
go celu. Wybiera tę trudniejszą, 
wyboistą, bo wie, że ta właśnie 
jest wyznaczona dla niej. Płaci 

cenę w postaci pracy nad sobą, 
a to, czego chce zawsze się sta-
je…

Choć w pustym kościele, ale 
z koleżanką potajemnie przy 
pomocy księdza Józefa Wysoc-
kiego, przystąpiła do sakramen-
tu Pierwszej Komunii. Ksiądz 
postarał się i uczynił, żeby 
dziewczynki miały wszystko: 
koronkowe sukienki, wianki, 
buciki, medaliki, różańce, ksią-
żeczki i świece. Prezent dostała 
Tereska od Pana Boga. Nie rower 
i zegarek, tylko na chwilę speł-
nione następne marzenie – przy-
jechała mama do domu dziecka 
po długich latach niewidzenia. 
Przywiozła dla trójki swoich 
dzieci paczkę landrynek. Ale 
była z nimi chwilę. Nie zabrała 
do domu, jak obiecywała kiedyś. 
Tereska chciała tak dużo jej po-
wiedzieć, ale nie mogła. Tylko 
płakała. Mama powiedziała wte-
dy: „Tereska, nie płacz, bo więcej 
nie przyjadę”. Tereska i tak wie-
działa już, że nie przyjedzie… 

Święta będą magiczne
Kiedyś mocno już chora 

pierwsza teściowa, która 25 lat 
zastępowała Teresce mamę, 
poprosiła: Teresa, dopilnuj 
wszystkiego. Chciała, by w ca-
łej rodzinie utrzymywać dobre 
relacje, by rodzina trzymała się 
zawsze razem, bo wszystko do-
bro i radość, która nas otacza, 
ma sens tylko wówczas, kiedy 
mamy z kim to dzielić. 

Tworzyła i tworzy swój świat 
w Sępopolu na Długiej Wsi. 
Wiadomo, że ten szczególny 
grudniowy dzień u niej będzie 
pachniał suszonymi grzybami 
i jabłkami, śliwkami i igliwiem. 
Gdzie by los nie rzucał po świe-
cie, trzy córeczki (teraz już 
z rodzinami), zawsze zgroma-
dzi ich przy świątecznym stole. 
Jej świąteczny dom, jest zawsze 
z całą rodziną, z mnóstwem za-
proszonych gości, to życzliwość 
i radość bycia razem. Przecud-
nie udekorowany, oświetlony. 
Tereska zdaje sobie sprawę, że 

czy święta będą magiczne, za-
leży od nas samych. Uważa, że 
czas świąt, to czas baśni, która 
spełni się tylko wtedy, gdy sama 
o to zadba, pozostając tą maleń-
ką dziewczynką z marzeniami, 
oczekującą magicznych chwil. 

W 2017 roku z głową pełną 
pomysłów, artystyczną duszą, 
własnymi rękami stworzyła 
Świąteczną Grotę przy swoim 
domu na Długiej Wsi. Wycza-
rowała magię swoim dzieciom 
i wnukom. Postanowiła, że 
w tym czasie nadziei i rado-
ści, dla niektórych smutku, 
bo przy wigilijnym stole kogoś 
zabraknie, to tę magię i miłość 
rozda wszystkim wkoło. - A co 
tam, niech duży i mały znaj-
dzie w mojej bajce swoją bajkę 
– śmieje się Tereska.

Miłość jest potęgą w życiu 
i ma różne oblicza
Sama wymyśliła, miała moż-

liwość zrealizowania i wykonała 
grotę. Zaprosiła do niej wszyst-
kich chętnych. Chciała pokazać 
coś więcej niż tylko dekorację 
w ogrodzie. W dużym namiocie 
powstały przecudne, świetlne 
dekoracje. Na choinkach, gałę-
ziach, drzewkach, metalowych 
figurkach. Dzieci i dorośli po-
dziwiali mieniące się świateł-
kami jelonki, sarenki, pieski, 
niedźwiadki. Oczywiście był 
też tam Mikołaj, bałwany, anioły, 
anielice i aniołki, lalki, Królowa 
Śniegu w koronie, renifery i sa-
nie. Była też szopka. Właśnie ta, 
niezwyczajna, gdzie rodzi się 
Miłość, jak w wierszu Tereski:
W tę noc
Pod powiekami jasność
Coraz większa, jaskrawsze
Jak mróz w pełni słońca
Leśny wiatr otulił świerki
W oczekiwaniu na tę jedyną
Co świeci jaśniej od innych…
(…)
Wszyscy patrzą w niebo z na-
dzieją,
Gdy się Chrystus rodzi

– Kiedyś odwiedziła moją gro-
tę starsza pani z rodziną – opo-
wiada Tereska. Obserwowałam 
radosne wnuczki, zaciekawio-
nych rodziców i tą zamyśloną 
panią. Powoli ożywiała się, roz-
glądała, fotografowała się z ro-
dziną. Później podeszła i powie-
działa, że miała ogromny ból, bo 
śmierć zabrała bardzo bliską dla 
niej osobę. Właśnie tu może na 
chwilę odzyskała radość i za-
pomniała o bólu. Bardzo za to 
dziękowała, popłakałyśmy się 
razem. Warto było. Miłość jest 
potęgą w życiu i ma różne ob-
licza, tylko cel ma jeden. Być 
kochanym, niezależnie od pory, 
wieku, zawodu, narodowości.

Tereska jest z tych ludzi, 
u których dobroć jest stanem 

umysłu, którzy znoszą ból 
i uśmiechają się do ludzi. Po 
traumatycznych przejściach, 
„uszkodzona” przez życie ko-
bieta, która poszła do swojego 
piekiełka i wróciła, opowie-
działa swoją historię w książce 
pt. „Tereska nie płacz”, z prze-
słaniem do innych: „Człowiek 
może wszystko”. Ileż w swo-
jej wyobraźni widziała takich 
dziewczynek, co być może 
stoją na ulicy i nie mają dokąd 
pójść. Dla nich powie: „Patrz 
na mnie”. Można, trzeba, war-
to. Nikt jej w dzieciństwie nie 
mówił pięknych rzeczy, musiała 
radzić sobie sama, na każdym 
kroku. Długo nie umiała wypo-
wiedzieć „Kocham”. Po prostu 
nie mówiła tego do nikogo. 
Nauczyła ją mówić przyjaciół-
ka. Ciągle powtarzając do niej 
„kocham”. Posiadła moc i siłę, 
jak grzmot i błyskawica, żeby 
z miłości do ludzi tworzyć nowe 
światy, walczące z bezsilnością 
i beznadzieją. 

mArZeNiA tereSki O SPOtkA-
Niu Z mAmą…

W swojej stajence nadal cze-
ka na spotkanie z mamą. Nie 
ma pojęcia gdzie jest i czy żyje. 
Cały czas jej szuka, tęskni, ko-
cha i czeka. Napisała do niej tyle 
listów, napisała dużo wierszy do 
niej. Chciałaby jej teraz powie-
dzieć, że mimo wszystko dała 
radę, że ma wspaniałą rodzinę 
z dziećmi i wnukami, że kocha 
ludzi. Ma przyjaciółkę, która 
każdego dnia modli się, żeby 
spełniły się te marzenia Tereski 
o spotkaniu z mamą…

Ze stajenki Tereski wychodzi 
radość oświetlona zimowym 
lecz ciepłym światłem. Tereska 
nie zna tak obecnie popularne-
go, wręcz rytualnego narzekania 
wśród świątecznych obrzędów 
(nie umyła, nie zdążyła, nie 
upiekła). Nie zna też „uro-
czystych” awantur, jęczenia, 
zmęczenia, które każdego roku 
widzą nasze dzieci. 

Ma w sobie radość i nadzieję 
związaną narodzinami wielkiej 
Miłości do wszystkich. Wywołu-
je ukryte gdzieś głęboko w pa-
mięci obrazy, smaki, melodie, 
które nierozerwalnie kojarzą 
się z ważną dla nas chwilą. Ta-
kie wspomnienia przechowu-
jemy w sercach jak najdroższy 
skarb. Uświadamiamy sobie, 
że przeżyta kiedyś chwila jest 
niepowtarzalna. Święta Bożego 
Narodzenia w naszej tradycji 
są wyjątkowe, są częścią nas 
samych i naszych wspomnień, 
płynących z radości, miłości 
i bliskości rodzinnej. 

Ałła Zarembo

Teresa Barszcz-Ward, jest z tych ludzi, u których dobroć jest sta-
nem umysłu, którzy znoszą ból i uśmiechają się do ludzi
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Będzie łatwiej o mieszkanie
Zwiększymy dostępność mieszkaniową w Braniewie — zapewnia burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. — 
Rada Miejska przychyliła się do propozycji dotyczącej utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
Krajowego Zasobu Nieruchomości – Warmia i Mazury Sp. z o.o. i przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Jednym z wniosków miesz-
kańców, który najczęściej 
do mnie adresowano w 
ostatnim czasie, było oży-

wienie braniewskiego rynku 
mieszkaniowego — kontynu-
uje Tomasz Sielicki. — Dla-
tego wspólnie z moimi współ-
pracownikami pracowaliśmy 
nad sposobem rozwiązania 
tego problemu.

Jednym z takich rozwiązań 
jest Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa (SIM). Dzia-
łanie SIM reguluje ustawa o 
niektórych formach popiera-
nia budownictwa mieszkanio-
wego. Jest to podmiot, którego 
celem jest budowanie domów 
mieszkalnych i ich eksploata-
cja na zasadach najmu, czyli 
realizowanie zadań o charak-
terze użyteczności publicz-
nej w zakresie budownic-
twa mieszkaniowego.

Gmina Miasta Braniewa 
wniesie do utworzonej Spółki 
wkład pieniężny w wysokości 3 

mln złotych. Pieniądze na ten 
cel zostaną pozyskane z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa utworzonego 
w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego.

— Miasto Braniewo przeka-
że także grunt pod zabudowę 
mieszkalną — mówi burmistrz 
Sielicki, podkreślając, że SIM-y 
to bardzo atrakcyjna alternaty-

wa dla osób, których obecnie 
nie stać na kredyt mieszkanio-
wy lub takich, które nie chcą 
się wiązać z tak długoletnim 
zobowiązaniem finansowym.

— Co bardzo istotne, po 
określonym czasie dają one 
lokatorom możliwość dojścia 
do własności — mówi wło-
darz Braniewa.

Inf. prasowa UG w Braniewie

Codziennie dziesięć głosów!

Krew znów popłynęła

Braniewo niewątpliwie za-
sługuje na miano jednego 
z najbardziej świątecznie 

rozświetlonych miast w Pol-
sce. Dlatego nikogo nie dziwi, 
że władze miasta zachęcają do 
wykorzystania tego faktu i za-
praszają do czynnego uczest-
nictwa w konkursie „Świeć się 
z Energą”.

— Warto pamiętać, że każdy 
z nas może codziennie oddać 
10 głosów, najlepiej wszyst-
kie na Braniewo — mówi 

burmistrz Braniewa Tomasz 
Sielicki. — Zwycięstwo w 
konkursie – poza prestiżem – 
dałoby naszemu miastu ważna 
nagrodę: cenny sprzęt AGD 
dla najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców Jest więc 
o co klikać!

Głosować na Braniewo 
można do 11 stycznia 2022 r., 
klikając w link, który można 
znaleźć w tekście na www.
portalbraniewo.pl

red.

Akcja została przepro-
wadzona przez Klub 
Honorowych Dawców 

Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża przy Placówce Straży 
Granicznej w Braniewie, pod 
hasłem „Nasza Krew – Na-
sza Ojczyzna”. Uczestniczy-
ło w niej 40 krwiodawców. 38 
honorowych dawców oddało 
łącznie 17 100 ml krwi peł-
nej. Dwoje dawców – z przy-
czyn zdrowotnych – nie mogło 
oddać krwi w tym dniu. Trzy 
osoby zdecydowały się oddać 
krew po raz pierwszy w życiu.

Miłym akcentem było 
wręczenie odznaki „Hono-
rowy Dawca Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu” 
po oddaniu 20 litrów krwi. 
Odznakę otrzymał członek 
Klubu HDK PCK przy PSG 
w Braniewie – Krzysztof   
Żyła. Odznakę nadał Mini-
ster Zdrowia, a wręczył ją 
uprawniony pracownik Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Olsztynie.

Klub HDK przy PSG w Braniewie

Braniewo ponownie startuje w 13. edycji konkursu „Świeć się z 
Energą”. Każdy może oddać codziennie 10 głosów. — Najlepiej 
wszystkie na Braniewo! — zachęca do głosowania Tomasz 
Sielicki, burmistrz Braniewa.

38 dawców oddało ponad 17 litrów krwi pełnej. Trzy osoby 
zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy w życiu, tym samym 
dołączyli do licznej grupy Honorowych Dawców Krwi.

Braniewo zachwyca świąteczną iluminacją. Teraz można to prze-
kuć na nagrodę dla mieszkańców
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mieszkania 
dla żołnierzy
Burmistrz Braniewa Tomasz 
Sielicki spotkał się także ze Zbi-
gniewem Żujewskim, dyrektorem 
Agencji Mienia Wojskowego. 
Podczas spotkania omówiono 
możliwości i plany budownictwa 
mieszkalnego, szczególnie 
uwzględniając żołnierzy służą-
cych w 9 brygadzie.
— Wszystko zmierza w do-
brym, a nawet bardzo dobrym 
kierunku i wkrótce będę mógł 
podać nieco więcej informacji na 
ten temat — mówi Sielicki.
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Z prezentami u najstarszych mieszkańców
Uczennice ze Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Szkole Podstawowej w Płoskini odwiedzili najstarszych mieszkańców Płoskini wręczając im 
własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe kartki z życzeniami i świąteczne pierniczki

www.portalbraniewo.pl
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Podsumowanie 2021 roku w Gminie Sępopol

Blisko 24 miliony na gminne inwestycje
Aby rozwijać gminę, zwłaszcza tak niedoinwestowaną, jak sępopolska, trzeba wykazać się kreatywnością i konsekwencją w osiąganiu zamierzonych celów. 
Sięganie po pieniądze zewnętrze to sztuka niełatwa. Wcześniej uważano, że wręcz niemożliwa. Teraz to podstawowe źródło finansowania sępopolskich inwestycji. 
Wartość pozyskanych środków na cele inwestycyjne przez Gminę Sępopol w okresie ostatniego roku to blisko 24 000 000 zł. Planowane inwestycje na najbliższy 
okres, pokazują, że ta suma będzie rok rocznie rosła.

To dlatego Irena Woło-
siuk, burmistrz Sępo-
pola wraz z grupą kre-
atywnych urzędników 

robi wszystko, by pozyskiwać 
środki zewnętrzne. Obecnie 
prawie wszystkie inwestycje 
na terenie miasta i gminy Sę-
popol realizowane są lub będą 
za pomocą tych właśnie środ-
ków, które bardzo często sta-
nowią 85%,90%, 95%, a na-
wet 100% całkowitej wartości 
realizacji zadań. Dzięki temu 
sępopolski samorząd często 
nieznacznie tylko partycypuje 
w kosztach inwestycji.

— Chciałbym serdecznie 
podziękować za Państwa ak-
tywny wkład w rozwój naszej 
gminy, za wszystkie opinie 

i konstruktywne uwagi, które 
otrzymywałam m.in. podczas 
naszych spotkań sołeckich czy 
bezpośrednio w urzędzie. Sta-
rałam się, aby aktualna sytu-
acja epidemiczna jak najmniej 
odbiła się na relacjach z Pań-
stwem. Takie spotkania są dla 
mnie bardzo ważne, a drzwi 
mojego gabinetu są zawsze 
dla Państwa otwarte — pod-
kreśla Irena Wołosiuk, bur-
mistrz Sępopola.

Wartość realizowanych in-
westycji przez Gminę Sę-
popol w ostatnim okresie to 
blisko 24 mln zł. Planowane 
inwestycje na lata 2022 – 2027, 
pokazują, że ta suma będzie 
rok rocznie rosła.

Janusz Wasilewski

Przekazanie 
nowoczesnego po-
jazdu ratowniczo–
gaśniczego. 
MAN TGM 13290 
4×4 dla OSP Lipica
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iNWeStycJe reAliZOWANe W 2021 rOku luB tAkie, które NieBAWem BęDą WykONyWANe:
remonty i przebudowy dróg:
Źródło finansowania: Program Współpracy 
Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020 
(90% dofinansowania). Wartość inwestycji 
łącznie ponad 10 000 000 zł.
Podczas realizacji tego projektu zostało 
wyremontowanych i przebudowanych sześć 
odcinków dróg gminnych:
• ulica Grodzickiego w Sępopolu
• droga w Różynie
• droga z Różyny w stronę Sokolicy (do 
granicy gminy)
• droga Domarady – Wodukajmy
• droga w Romankowie
• droga w Smolance.
Źródło finansowania: rządowy program 
„Polski Ład”, nazwa projektu: „Polski Ład 
to jedyna szansa na poprawę jakości życia 
mieszkańców: Sępopola oraz Dzietrzycho-
wa”– modernizacja 13 odcinków dróg” 
(95% dofinansowania). Wartość inwestycji 7 
990 000,00 zł.
Przebudowa następujących dróg w Sępopolu:
• Ogrodowa,
• Włókiennicza,
• Spółdzielcza,
• Mickiewicza,
• Piaskowa,
• Nad Gubrem,
• Boczna,
• Dworcowa etap I,
• Krótka,
• Przemysłowa,
• rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej 
Roszarni.
Dwa odcinki w miejscowości Dzietrzychowo.
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych + Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg:
Budowa drogi w Smolance kolonia.
Przebudowa ulicy Dworcowej w Sępopolu 
część 2.
Budowa drogi gminnej w Wiatrowcu wraz 
z budową kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi w Lwowcu wraz z prze-
budową mostu na rzece Mamlak, gmina 
Sępopol (ogłoszono kolejne postepowanie 
przetargowe).
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT/
Olsztyn (100% dofinansowania):
Doprowadzenie do należytego stanu technicz-
nego odwodnienia w miejscowości Liski.
Przebudowa 3 dróg w miejscowości Liski.
Doprowadzenie do należytego stanu technicz-
nego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowa-
nych w Majmławkach etap III i IV.
Źródło dofinansowania: Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych + darowizna Jana 
i Danuty Sydor (100% finansowania):
Przebudowa przejścia dla pieszych na al. 
Wojska Polskiego w Sępopolu. Wartość 
inwestycji 90 184,00 zł.
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 
w Sępopolu (II etap). Wartość inwestycji 136 
960,50 zł.

gospodarka wodna:
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych (100% dofinansowania):
Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Langanki. Wartość inwestycji 
2 000 000,00 zł.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sę-
popolu. Wartość inwestycji 2 000 000,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej łączącej 
dawne wsie popegeerowskie tj. Stopki Osada, 
Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. 
Wartość inwestycji 1 300 000,00 zł.
Modernizacja sieci wodociągowej i zaopa-
trzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy 
Sępopol. Wartość inwestycji 300 000,00 zł.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie 
Miasta i Gminy Sępopol. Wartość inwestycji 1 
312 847,00 zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program 
Operacyjny (85% dofinansowania):
Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klien-
tów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyj-

nej Gminy Sępopol (ponad 1 000 000 zł).
Suma łącznie: 23 559 932,65 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa (100% dofinansowania):
Zakup dodatkowych 37 komputerów, prze-
znaczonych dla sępopolskich szkół. Wartość 
inwestycji 54 976,08 zł.
Ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki 
otrzymaliśmy finansowanie utworzenia Labo-
ratoriów Przyszłości. Wartość inwestycji dla 
4 szkół to 160 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 
Miejskiego. Wartość inwestycji 182 400 zł.

Bezpieczeństwo:
• Zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo–
gaśniczego. MAN TGM 13290 4×4 dla OSP 
Lipica. Wartość inwestycji 150 000 zł. (Gmi-
na Sępopol wyłożyła 120 000 zł, a Starostwo 
Powiatowe w Bartoszycach wsparło zakup 
sumą 30 000 zł).
• Pełne, nowoczesne umundurowanie 
bojowe oraz sprzęt przystosowany do pracy 
w najcięższych warunkach ratowniczo-gaśni-
czych. Wartość inwestycji ponad 120 000 zł 
(darowizna od firmy Energix, która buduje 
farmę wiatrową na terenie naszej gminy).
• Zakupiono do OSP Sępopol z darowizny 
otrzymanej od firmy Energix specjalistycznej 
pralki, suszarki oraz szafy do suszenia 
odzieży łącznie za około 20 000 zł. Sprzęt 
zakupiono na potrzeby wszystkich jednostek 
OSP z naszej gminy.
• Zakup kamery termowizyjnej dla OSP 
Sępopol. (Wartość inwestycji łącznie około 10 
000 zł – wkład gminy 3 500 zł)
• Zagospodarowanie i utwardzenie terenu 
kostką polbrukową przed remizą OSP w Ró-
żynie. Wartość inwestycji 7 000 zł.
• Zakup pompy zanurzeniowej dla OSP 
Różyna.
• Zakup podkszesywarki dla OSP Lipica 
z darowizny Nadleśnictwa Srokowo. Wartość 
inwestycji 3 000 zł.

• Ponadto zakupiono drobny sprzęt 
(parawan, tłumice, latarki, gaśnice, worki 
„jaskiniowe”, detektor wielogazowy, maski 
G1, szelki Skill Econ, ubrania koszarowe, 
hydronetki wodne, koszule koszarowe, czapki 
rogatywki, buty taktyczne, kurtki sztormiaki, 
moduł od sterowania sygnalizacją ostrzegaw-
czą). Wartość łącznie to ponad 20 000 zł.
Suma: 330 000 zł
Planowane inwestycje na 2022 rok:
Źródło dofinansowania: rządowy program 
Polski Ład II (Gmina Sępopol przygotowała 
wnioski na kwotę ponad 30 000 000 zł) 
między innymi na:
Modernizację stadionu miejskiego w Sępopolu 
wraz z budową skate-parku oraz placu zabaw.
Remont około 30 odcinków dróg w gminie 
Sępopol
Źródło dofinansowania: Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa OT/Olsztyn i Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT/Warszawa:
Przygotowane wnioski na doprowadzenie 
do należytego stanu technicznego dróg 
w miejscowościach min. Masuny, Domarady, 
Smolanka, Liski, Judyty.
Źródło dofinansowania – Program Transgra-
niczny Polska-Rosja (90% finansowania):
Złożono dokumentacje w ramach wspólnego 
wniosku Warmińsko-Mazurskiego Stowarzy-
szenia Gmin Pogranicza o dofinansowanie 
oczyszczalni ścieków w miejscowościach 
Dzietrzychowo oraz Stopki Osada, a także 
dofinansowania z tych środków budowy 
kilkudziesięciu przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie naszej gminy. Wartość 
naszej części wniosku to około 2 500 000 zł.
Źródło dofinansowania — darowizna firmy 
Energix (100% finansowania):
Przebudowa drogi w miejscowości Chełmiec.
Przebudowa przepustu na drodze prowadzą-
cej do miejscowości Różyna.
Budowa chodnika przy drodze w Wiatrowcu.
Przebudowa fontanny na terenie starego 
miasta w Sępopolu.

Przekazano działkę pod budowę nowego poste-
runku policji Wojewódzkiej Komendzie Policji 
w Olsztynie. Planowana realizacja zewnętrznej 
inwestycji to przyszły rok.
W ramach własnych sił i środków w minionym 
roku wykonano kolejny odcinek sieci wodo-
ciągowej na terenie naszego miasta, dzięki 
doposażeniu w ostatnim okresie Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych 
w koparko-ładowarkę. Komercyjna wartość 
usługi to ponad 50 000 złotych, dzięki własnej 
pracy wydaliśmy zaledwie 15 000 zł.
W minionym roku gmina otrzymała ponad 
300 000zł w związku ze sprzedażą 2 działek 
z zasobu nieruchomości gminnych.
Ponadto na koniec roku otrzymaliśmy bardzo 
dobrą informację o zajęciu 1 miejsca w kon-
kursie „Rosnąca Odporność”, za którego 
zajęcie gmina otrzymała kwotę 1 000 000 zł. 
Środki mogą być rozdysponowane na wkład 
własny realizowanych inwestycji.
Jak wiele z planowanych inwestycji zostanie 
zrealizowanych uzależnione, będzie prócz 
otrzymania dofinansowania, od aktualnych 
możliwości finansowych gminy związanych 
z koniecznością posiadania zabezpieczenia 
finansowego na nawet niewielki wkład własny 
do inwestycji.
W minionym roku na terenie naszej gminy 
samorząd powiatowy zakończył kolejny etap 
przebudowy drogi powiatowej 1390N przebie-
gającej przez miejscowości Skitno, Liski, Turcz, 
a ostatni odcinek zrealizowany zostanie już 
w 2022 roku i połączy Liski, Turcz, Smolankę 
z terenem miasta Sępopol. Kolejna inwestycja, 
która ruszy na terenie naszej gminy to ostatni 
odcinek drogi łączącej Romankowo z Lwowcem 
oraz drogi w samej miejscowości Lwowiec. War-
tość inwestycji to kilkanaście milionów złotych.
Na dofinansowanie oczekuje wniosek powiatu 
złożony w ramach RFRD na budowę drogi na 
odcinku Liski – Roskajmy, łączący wykonaną 
już inwestycję gminną (ze środków KOWR O/T 
Warszawa) prowadzącą do Domarad.
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Efekty naszego członkostwa w Cittaslow widać jak na dłoni
W Górowie Iławeckim samorząd miasta w ostatnich latach przeznaczył na inwestycje w oświatę już ponad 4 miliony złotych, dzięki przynależności do sieci miast 
Cittaslow w latach 2021-2027 pragnie wydać kolejne 15 milionów. Obecnie trwa kapitalny remont budynku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej.

Jacek Kostka, burmistrz, 
a zarazem prezes Stowa-
rzyszenia Polskie Miasta 
Cittaslow jest w trakcie 

negocjacji projektów strate-
gicznych, które mogą uzyskać 
dofinansowanie w ramach 
nadchodzącego budżetu 
Unii Europejskiej.

Górowo Iławeckie Zgłosiło 
tu dwa ogromne projekty: re-
montu przedszkola i dawne-
go budynku gimnazjum przy 
ulicy Sikorskiego łącznie na 
kwotę blisko 15 mln złotych.

— Efekty naszego członko-
stwa w Cittaslow widać jak 
na dłoni. Staw Garncarski, 
Szlak doliną rzeki Młynówki, 
piwnice ratuszowe i trwają-
cy remont ośrodka kultury, 
to inwestycje za kilkanaście 
milionów złotych — mówi 
Jacek Kostka, burmistrz Gó-
rowa Iławeckiego. — Myślę, 
że w nadchodzących kilku 
latach będziemy równie sku-
teczni. W nowym okresie bu-
dżetowania pragniemy przede 
wszystkim dalej inwestować 
w dzieci i młodzież.

Poza obecnymi i planowa-
nymi dużymi inwestycjami 
infrastrukturalnymi Górowo 
Iławeckie skutecznie wy-
posaża placówki oświatowe 
w nowoczesne pracownie 
i sprzęt dydaktyczny.

Od 2016 roku zrealizowano w Górowie Iławeckim 
5 projektów Europejskiego Funduszu Społecznego 
dla szkół podstawowych i przedszkoli o wartości 1 
839 469,25 zł:

PrOJekt „tik tAk”, (WArtOść 321 000,00 Zł)
Dzięki projektowi możliwe było rozszerzenie oferty szkół 

w Górowie-Iławeckim o dodatkowe zajęcia rozwijające umie-
jętności z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
rozwijanie kompetencji informatycznych. Wzięło w nim 
udział 200 uczniów i 40 nauczycieli. Program: obsługa 
urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym 
mobilnego, zakupionego do szkół; wykorzystanie narzędzi 
cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzysta-
nie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających na-
uczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, nowe 
metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

PrOJekt „ekSPerymeNty Z NAuką” (WArtOść 412 
173,49 Zł)

Wzięło w nim udział 96 uczniów szkoły podstawowej w Gó-
rowie Iławeckim poprzez zajęcia dodatkowe z nauk mate-
matyczno-przyrodniczych. W projekcie wzięło też udział 10 
nauczycieli. Dodatkowo wyposażono pracownie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych w niezbędny sprzęt i urządzenia.

PrOJekt „PrZeDSZkOlAki NA meDAl” (WArtOść 296 
374,88 Zł)

Celem projektu było utworzenie oddziału przedszkolnego 
dla 25 dzieci i rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe 
zajęcia dla 125 dzieci.   Podczas projektu 10 nauczycielek 
z przedszkola miejskiego miało możliwość szkoleń, które 
podnosiły ich umiejętności i kompetencje zawodowe. Pod-
czas realizacji projektu przystosowano i zaadaptowana salę 
edukacyjna (ponad 70m2), zakupiono również wyposażenie 
i pomoce dydaktyczne. Poza podstawą programową zgodnie 
z oczekiwaniami rodziców i diagnozą nauczycieli i w celu 
rozwoju edukacyjnego dzieci zostały zorganizowane inno-
wacyjne warsztaty z zakresu konstruowania i programowania 

robotów i przedsiębiorczości. Powstał też klub małych od-
krywców.

PrOJekt „SZkOłA PrZySZłOści — SP górOWO iłAWec-
kie” (WArtOść PrOJektu 415 216,58 Zł)

Dzięki projektowi 80 uczniów ze szkoły podstawowej 
w Górowie Iławeckim nabyło umiejętności niezbędne na 
rynku pracy: kompetencje matematyczno-przyrodniczych, 
język angielski, ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, 
innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, 
rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umie-
jętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 
Wszystko poprzez zajęcia dodatkowe oraz stworzenie wa-
runków do nauczania za pomocą narzędzi TIK, oraz nabycie 
kompetencji zawodowych 22 nauczycieli.

PrOJekt „krAiNA DZiecięcych mArZeń W górOWie 
iłAWeckim” (WArtOść 394 704,30 Zł)

Dodatkowe zajęcia:
1. Innowacyjne zajęcia z zakresu konstruowania i progra-

mowania robotów/klocków wraz z wykorzystaniem multi-
mediów, nowoczesnych klocków, oprogramowania, narzę-
dzi TIK.

2. Mały Inżynier – Eksperymenty. W programie zajęć 
edukacja przeplatała się z grami, zabawami plastycznymi 
i ruchowymi, nauka poprzez innowacyjne metody nauczania 
z wykorzystaniem multimediów i interaktywnej podłogi oraz 
laboratoriów do eksperymentów.

3. Hello! Język Angielski. Cel zajęć: nauka języka angielskie-
go wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez innowacyjne 
metody nauczania z wykorzystaniem multimediów i oprogra-
mowania specjalistycznego na tablicy interaktywnej. Odbyło 
się szkolenie doskonalące dla 14 nauczycielek (co stanowi 
100% całej kadry nauczycielskiej). Cel warsztatów: poznanie 
metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji 
kluczowych – nauka prowadzenia zajęć innowacyjnych z wy-
korzystaniem multimediów zakupionych w ramach projektu.

Poza obecnymi i planowanymi dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi Górowo Iławeckie skutecznie 
wyposaża placówki oświatowe w nowoczesne pracownie i sprzęt dydaktyczny
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Fotogaleria
Górowski samorząd inwestuje w dzieci i młodzież
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Nie wszystko załatwi za nas Unia Europejska
Górowo Iławeckie, jako jeden z nielicznych samorządów nie zaciągnął w ciągu ostatnich lat ani złotówki kredytu. Co więcej, konsekwentnie spłacane jest zadłużenie z lat 
ubiegłych. Dość powiedzieć, że z ponad 11 milionów długu w 2010 roku do dziś spłaconych zostało ponad 3 miliony i to mimo licznych prowadzonych inwestycji.

Przez ostatnie 11 lat Gó-
rowo Iławeckie zmieniło 
się nie do poznania. Każ-
dego roku inwestowane 

są kolejne miliony złotych 
w miejską infrastrukturę. 
Większość pieniędzy pochodzi 
oczywiście ze sprawnie pozy-
skiwanych funduszy unijnych 
i krajowych. A od 2016 roku 
realizowane są również duże 
inwestycje tylko ze środków 
samorządu miasta.

— Dzięki rozsądnej polity-
ce finansowej zgromadziliśmy 
sporą nadwyżkę finansową 
i uznaliśmy, że należy zainwe-
stować ją nie tylko we wkład 
własny do projektów unijnych, 
ale również na potrzebne in-
westycje, na które nie uzyska-
libyśmy dofinansowania. Nie 
wszystko załatwi za nas Unia 
Europejska — jasno stawia 
sprawę Jacek Kostka, bur-
mistrz Górowa Iławeckiego.

W gronie najlepszych samo-
rządów kraju

Miasto w ostatnich la-
tach  potrafiło samodzielnie 
wygospodarować ze swojego 
budżetu kilka milionów zło-
tych na remonty dróg, chod-
ników, oświetlenie miejskie 
i wkład własny w projekty 
unijne. Górowo Iławeckie, 
jako jeden z nielicznych sa-

morządów nie zaciągnął w cią-
gu ostatnich lat ani złotówki 
kredytu. Co więcej, konse-
kwentnie spłacane jest za-
dłużenie z lat ubiegłych. Dość 
powiedzieć, że z ponad 11 mi-
lionów długu w 2010 roku do 
dziś spłaconych zostało ponad 
3 miliony i to mimo licznych 
prowadzonych inwestycji. 
Dziś Górowo Iławeckie jest 
przykładem sukcesu dostrze-
galnego z poziomu krajowego. 
Każdego roku realizowane są 
kolejne inwestycje, za które 
już trzy razy w ciągu ostat-
nich 10 lat Górowo Iławeckie 
stawało na podium z najlep-
szymi samorządami w Pol-
sce. W pierwszej dziesiątce 
znalazły się wraz z maleńkim 
Górowem takie miasta jak 
choćby Krynica Morska czy 
Świeradów-Zdrój. Starania 
miasta doceniane są w ogólno-
polskim rankingu Czasopisma 
Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” tworzonym na 
podstawie obiektywnych da-
nych Ministerstwa Finansów. 
W roku 2020 wyróżnione zo-
stały na przykład inwestycje 
miast realizowanych w opar-
ciu o środki unijne. Wśród sa-
morządów z Warmii i Mazur 
nagrodzonych na gali w Ka-
towicach wraz z Górowem 

Iławeckim nalazły się jedynie 
Olsztyn oraz miasto i powiat 
Lidzbark Warmiński.

WyróWNuJą eDukAcyJNe 
SZANSe

Co ciekawe doceniane są 
nie tylko nasze działania in-
westycyjne.   8 czerwca 2021 
r. na uroczystej gali w ramach 
Ogólnopolskiej Konferencji 

Samorządu i Oświaty „EDU-
KACJA PRZYSZŁOŚCI”, któ-
ra odbywała się w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym, 
delegacja Miasta Górowo Iła-
weckie odebrała prestiżowe 
wyróżnienie w ogólnopolskim 
rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólno-
ta” oraz Fundacji Naukowej 
Evidence Institute „MIEJ-

SCA EDUKACYJNYCH 
SZANS”, zajmując w nim VI 
miejsce w Polsce w kategorii 
– małe miasta.

Ranking uwzględniał 
trzy składowe:

• zróżnicowanie wyników 
uczniów na egzaminie ósmo-
klasisty.

• wyniki najsłabszych 
uczniów w gminie na tym sa-
mym egzaminie.

• procent dzieci w wieku 3-5 
lat objętych edukacją przed-
szkolną.

Szacując powyższe składo-
we wzięto również pod uwa-
gę: dochody własne gmin 
w przeliczeniu na mieszkańca 
oraz wskaźnik udziału bezro-
botnych w ogóle mieszkań-
ców w wieku produkcyjnym. 
W analizie wykorzystano 
dane za ostatnie 4 lata. Po-
zycja w rankingu została ob-
liczona jako średnia trzech 
składowych. Ze względu na 
specyfikę funkcjonowania 
gmin, ranking podzielono 
na 5 kategorii: miasta woje-
wódzkie, miasta na prawach 
powiatu, miasta powiatowe, 
czyli gminy z siedzibą po-
wiatu, małe miasta i gminy 
wiejskie. W każdej kategorii 
wyróżniono 10 miejscowości. 
W kategorii małych miast, 

w której znalazło się Górowo 
Iławeckie, wyróżniono w kolej-
ności: Podkowę Leśną, Kowal, 
Pilicę, Piastów, Łebę, Górowo 
Iławeckie, Kock, Milanówek, 
Polanicę-Zdrój i Boguchwałę.

Ciężka praca i dobry zespół
— Największą satysfakcję 

daje ogromna liczba prze-
prowadzonych w Górowie 
Iławeckim w ostatnich jedena-
stu latach inwestycji, których 
łączna wartość to blisko 35 
milionów złotych — podkre-
śla Jacek Kostka. — Nadal jest 
wiele do zrobienia. I dlatego 
planujemy kolejne przedsię-
wzięcia. Przypomnę, że obec-
nie realizowane są inwestycje 
m.in. „Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej”, czy 
„Przebudowa Ośrodka Kultu-
ry” o wartości ok. 7,5 mln zł.

Pozyskaliśmy też promesy 
w wysokości 7,2 mln zł z Pol-
skiego Ładu na realizację prze-
budowy ulic: Armii Krajowej, 
Przemysłowej, Słowackiego, 
Bema. Źródła sukcesu są 
proste. Ciężka praca i dobry 
zespół. Pracownicy urzędu 
miasta to ludzie, którym zależy 
na naszym mieście. Często po 
godzinach urzędowania przy-
gotowujemy kolejne inwestycje 
lub rozliczamy poprzednie — 
dodaje. Janusz Wasilewski

— Dzięki rozsądnej polityce finansowej zgromadziliśmy sporą nad-
wyżkę finansową i uznaliśmy, że należy zainwestować ją nie tylko 
we wkład własny do projektów unijnych, ale również na potrzebne 
inwestycje, na które nie uzyskalibyśmy dofinansowania — jasno 
stawia sprawę Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego
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Boże Narodzenie mojego dzieciństwa było bardziej rodzinne 
Stadnina Koni Liski powstała wiosną 1947 roku. Pracowników przybywało. Przyjeżdżały tu rodziny z różnych części Polski. Tu znaleźli też swoje miejsce na ziemi 
powracający z niewoli z zagranicy moi rodzice. W latach 50. przybyli też tzw. repatrianci z ZSRR. Pracownicy otrzymywali służbowe, darmowe mieszkania i pracę. 
Spotkały się różne kultury i tradycje rodzinne, jednak społeczność szybko się zasymilowała i tworzyliśmy jedną wspólnotę.

Święta Bożego Narodze-
nia mojego dzieciństwa 
i młodości były bardziej 
rodzinne. Ówczesne wła-

dze wolały wyciszać wszelkie 
emocje świąteczne, zatem at-
mosferą świąt cieszyliśmy się 
w domowym zaciszu. Mimo 
wszystko zakład pracy poma-
gał pracownikom obchodzić 
ten bożonarodzeniowy czas 
zgodnie z tradycją. Od 1952 
roku dyrektorem stadniny był 
dr Jacek Pacyński, który dbał 
o załogę i ich rodziny. Przed 
wigilią pracownicy otrzymywa-
li choinki z Leśnictwa Wodu-
kajmy. Każdy miał w chlewku 
kilka świnek i samochód ze 
stadniny wywoził je do skupu 
do GS Sępopol, aby pracowni-
cy mieli dodatkowe pieniądze 
na świąteczne zakupy. Dodat-
kowo w każdej rodzinie przed 
świętami było świniobicie 
i robienie przetworów, potem 
wędzenie. W sklepie niewiele 
było do kupienia, ale wszyscy 
mieli świeżynkę i swojskie 
wyroby. Do dziś pamiętam 
zapach tych wędzonek.

SPóźNiONA WiecZerZA 
WigiliJNA

Od początku grudnia ro-
biliśmy ozdoby choinkowe 
ze słomy, ze skorupek jajek 
i papieru. W latach 50. i 60. 
bombki były rzadkością. Cho-
inki oświetlone były małymi 
świeczkami. Często zapalały 
się od nich choinki. Pamię-
tam, jak jako 10-latka prze-
żywałam, kiedy tuż po Wigi-
lii zapaliła się choinka i tata 
wyniósł ją szybko na zewnątrz 
w śnieg, a zawsze w tym cza-
sie było dużo śniegu. Czeka-
liśmy na pierwszą gwiazdkę, 
by zacząć Wigilię. Pamiętam 
też, że niejednokrotnie u są-
siadów już śpiewano kolędy 
po wieczerzy, a ja moi bracia 
i mama czekaliśmy na tatę, 
by usiąść do wieczerzy. Był 
zawsze zajęty. W latach 50. 
był jedynym weterynarzem 
w Liskach, a koni i krów było 
wtedy mnóstwo. Często w Wi-
gilię cieliła się krowa, źrebiła 
się klacz, albo miała kolkę. 
Jako dzieci nie zdawałyśmy 
sobie sprawy, że tata musi po-
magać zwierzętom i byliśmy 
z tego powodu bardzo nieza-
dowoleni. W końcu tata wra-
cał do domu i była spóźniona 
wieczerza wigilijna i prezenty. 
Często w ostatnim momencie 
zdążyliśmy załadować się na 
Stara-20 pod plandeką i na 
twardych zimnych ławkach 
jechaliśmy do Sępopola na 
Pasterkę. Rokrocznie dyr Pa-
cyński zarządzał taki wyjazd 
dla chętnych służbowym sa-
mochodem. Pewnie nie raz 
musiał się z tego tłumaczyć. 
Pamiętam, że kończyłam już 

podstawówkę i w budynku 
administracyjnym w pokoju 
państwa Pacyńskich była Msza 
Święta Bożenarodzeniowa, 
którą odprawiał ksiądz z ro-
dziny Pacyńskich. Wchodzili-
śmy przez biuro dyrekcji do 
mieszkania i pokoju gdzie był 
mały ołtarzyk, a było nas bar-
dzo dużo. Dyrektor Pacyński 
tak po prostu ojcował pracow-
nikom i ich rodzinom.

mAk muSiAł Być DOkłADNie 
utArty.

Bardzo czekaliśmy na świę-
ta, Wigilię i prezenty. W każ-
dej rodzinie przygotowania 
potraw chyba od zawsze są 
takie same. W moim rodzin-
nym domu musiał być barszcz 
czerwony z uszkami, choć 
u sąsiadów była zupa grzy-
bowa. Na stole nie mogło za-
braknąć ryby smażonej i w ga-
larecie oraz śledzi w różnych 
smakach, pierogów z kapustą 

i grzybami, ale u sąsiada były 
ruskie pierogi. Mama przy-
gotowała zawsze kluski z ma-
kiem,a sąsiadka stawiała kutię 
na wigilijny stół. Obowiązko-
wo był kompot z suszonych 
owoców lub kisiel z żurawiną. 
Ciasta były różne, ale zawsze 
były makowce i pierniki. Tata 
nie pomagał w kuchni, jednak 
przed świętami, gdy mama 
mak zaparzyła to siadał na 
taboret i brał się za ucieranie 
maku wałkiem w glinianej mi-
sce. To nie było łatwe, a mak 
musiał być dokładnie utar-
ty. Czekaliśmy na prezenty 
i Mikołaj zawsze coś fajnego 
nam przynosił. Jak mama to 
zdobywała trudno powiedzieć, 
ale w Bartoszycach zawsze coś 
kupiła. Mój brat pewnie już 
10-letni dostał od Mikołaja 
piękną drewnianą skrzyneczkę 
z różnymi narzędziami. Bar-
dzo się z tego prezentu cieszył 
i do dziś ma jeszcze tę skrzy-
neczkę z tamtego już wieku.

umieliśmy Się 
OrgANiZOWAć, ANgAżOWAć 
i DOBrZe BAWić.

Po świętach chodzili Kolęd-
nicy. To my młodzież ukła-
daliśmy życzenia dla każdej 
odwiedzanej rodziny. Mój 
brat Jarek grał na akordeonie, 
jego obecna małżonka była 
aniołem, mieliśmy trzech króli 
i diabełka. Diabełek był naj-
lepszy, najweselszy i bardzo 
dokazywał, a był nim Bro-
nek Pakosz. Chętnie byliśmy 
przyjmowani, słodyczami ob-
darowywani. Odwiedzaliśmy 
nie tylko Liski, alei i Roskaj-
my. 

Później, kiedy podrosłam 
brałam udział w liskowskich 
zabawach sylwestrowych. 
Zawsze były w świetlicy. 
Składaliśmy się na zespół 
muzyczny, a resztę organi-
zowaliśmy sami. Były deko-
racje, różne stoliki i własne 
domowe jedzonko. To były 

zabawy do rana, które pro-
wadziłam z bratem Jarkiem. 
Umieliśmy się organizować, 
angażować i dobrze bawić. 
Dyrekcja zawsze wspierała 
takie inicjatywy. Współpraco-
waliśmy też z Bartoszyckim 
Domem Kultury. Woziliśmy 
dzieci z zimowiska na choin-
kę do domu kultury, a bywało, 
że pani dyr Janina Jocek przy-
jeżdżała z pracownikami, by 
przeprowadzić zabawę cho-
inkową dla dzieci w naszej 
świetlicy. Bywał tu pan Adam 
Malinowski z żoną, była Jola 
Lamka z domu Hryniewiecka 
i inni.

Choinki dla dzieci były na 
każdym gospodarstwie. Dzieci 
otrzymywały skromne paczki, 
ale się z nich cieszyły. Była 
w nich czekolada, herbatni-
ki, dwa jabłka, pomarańcza, 
cukierki raczki lub krówki, 
jakiś batonik lub wafelek. To, 
co GS w Sępopolu lub w Bar-
toszycach miał, to było w tych 
paczkach. W Bartoszycach był 
sklep na rynku koło Bramy 
tzw. sklep pana Domaszewi-
cza. Tam zawsze było coś 
dobrego, nowego i ogólnie 
trudnego do dostania. W tam-
tych czasach tj. w latach 50. 
i początku lat 60. na dzisiej-
szy kwadrat, a dawniej rynek 
wjeżdżało się wozem, brycz-
ką, taczanką. Był tylko jeden 
sklep mięsny, jedna apteka, 
jedna księgarnia, a w sklepie 
„Bata” kupowało się buty. 
Świetlica była przez lata jedy-
ną placówką kulturalną, a na 
choinkach były całe rodziny, 
świetlica była tak wypełniona, 
że trudno było się ruszyć. Były 
też drugie drzwi ewakuacyjne 
najczęściej zapchane widza-
mi. Bardzo miłe wspominam 
tamte czasy, bo byliśmy mło-
dzi, pełni zapału i byliśmy jed-
ną wielką rodziną, co dziś już 
się nie zdarza…

Elżbieta Stankiewicz

Wigilia w rodzinnym domu pani Elżbiety Stankiewicz w1952 roku

Choinka dla dzieci w świetlicy w Liskach w 1986 roku

Choinka dla dzieci w świetlicy w Liskach w 1975 roku
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Szlak Świętej Warmii
Powiat Braniewski przystąpił do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.

Na zamku biskupim w 
Lidzbarku Warmiń-
skim podpisany został 
Akt Założycielski Sto-

warzyszenia Miast, Gmin 
i Powiatów – Szlak Świętej 
Warmii. 

Akt Założycielski w imieniu 
Powiatu Braniewskiego podpi-
sał starosta braniewski Karol 
Motyka.   

Starosta zwrócił uwagę, że 
działanie w Stowarzyszeniu 

to większa szansa na rozwój 
gospodarczy naszego regionu.

— To, co mnie skłoniło, 
żeby przystąpić do stowarzy-
szenia, to cel gospodarczy — 
mówi Karol Motyka, starosta 
braniewski. — To szansa dla 
regionów trochę zaniedba-
nych. Turystyka wpływa na 
rozwój wszystkich naszych 
miejscowości – tych, do któ-

rych trafią turyści w ramach 
Szlaku Świętej Warmii.

„tO SZANSA DlA regiONóW 
trOchę ZANieDBANych. 
turyStykA WPłyWA NA rOZ-
WóJ WSZyStkich NASZych 
mieJScOWOści”

W trakcie spotkania wybra-
no władze nowo utworzonego 

Stowarzyszenia, na stanowisko 
przewodniczącego Stowarzy-
szenia Miast, Gmin i Powiatów 
– Szlak Świętej Warmii drogą 
głosowania został wybrany sta-
rosta olsztyński Andrzej Abako. 

Chęć przystąpienia do Sto-
warzyszenia zadeklarowały 33 
samorządy, co oznacza, że jest 
to największy związek samo-
rządowy w regionie.

Obchody, w któr ych  
z ramienia Powiatu Bra-
niewskiego uczestniczył 

wicestarosta braniewski Mi-
rosław Kudliński, rozpoczęły 
się od dziękczynnej mszy św. 
w archikatedrze we From-
borku, celebrowanej przez 
metropolitę warmińskiego 
biskupa Józefa Górzyńskiego.

Po mszy uczestnicy spotka-
nia obejrzeli wystawę o ob-
chodach jubileuszu 700-lecia 
Warmińskiej Kapituły Kate-
dralnej, którą zaprezentowa-

no w niedawno wyremonto-
wanym budynku wozowni. 
Na zdjęciach zaprezentowano 
nieliczne sceny obrazujące 
obchody, które w 1961 r. na 
Wzgórzu Katedralnym zgro-
madziły około 10 tys. osób. 
Następnie w Pałacu Biskupim 
odbyła się sesja naukowa, na 
której dyskutowano o roli Ko-
ścioła po II wojnie światowej  
i pobycie prymasa Wyszyńskie-
go na Warmii i Mazurach.

Inf. prasowa Starostwa 
Powiatowego w Braniewie

We Fromborku dobyła się konferencja pod hasłem „Błogosławiony 
prymas Stefan Wyszyński i jego rola w budowaniu tożsamości 
Diecezji Warmińskiej po 1945 r.”

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódz-
kich, lokalnych samorządów oraz mieszkańcy
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Sesja o Prymasie

W Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii oprócz Powiatu Braniewskiego są 
również samorządy Miasta Braniewa i Gminy Braniewo
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Ideą Stowarzyszenia jest 
wspieranie samorządności 
lokalnej i regionalnej, dbałość 
o dobro i rozwój potencjału 
gospodarczego, turystycznego 
i promocyjnego subregionu 
Warmii, koordynacja wspólnych 
działań promocyjnych, 
wspieranie współpracy, pomoc 
w pozyskiwaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania, współpraca 
z przedsiębiorcami, budowanie 
zrównoważonego i innowacyjne-
go sektora turystyki.  
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia,

składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten piękny, świąteczny czas, przyniesie
wytchnienie od codziennych zmartwień i trosk,

a także aby Nowy Rok 2022
był czasem radości, spokoju, pasma sukcesów,

spełnienia marzeń oraz realizacji wszelkich planów.
Przewodniczący Rady 

Gminy Braniewo
 

Stanisław Żołędziewski

Wójt
Gminy Braniewo

 
Jakub Bornus

Organizatorem tego przed-
sięwzięcia była Gmina 
Braniewo wspólnie z 

radnymi i sołtysami, a także 
przy współpracy z grupą mo-
tocyklową Freedom F.G. i Sto-
warzyszeniem Otwarte Serca.

— W rozmowie z nami Świę-
ty Mikołaj obiecał, że odwie-
dzi wszystkie dzieci i słowa 
dotrzymał — śmieją się orga-
nizatorzy wydarzenia. — Ten 
rok, rok wyjątkowy, pobudził 
nas do kreatywności. Mikołaj 
także musiał pójść z duchem 
czasu. Dla chcącego nie ma 
nic trudnego, a nie ma nic 

cenniejszego na świecie niż 
uśmiech dziecka!

Mikołaj odwiedził wszystkie 
dzieci nowoczesnymi saniami 
– miały koła zamiast płóz. Zaś 
elfy z Gminy Braniewo pomo-
gły mu przygotować paczki.

— Wydarzenie nie odbyłoby 
się, gdyby nie pomoc finanso-
wa i rzeczowa sponsorów — 
mówią organizatorzy. — Dla-
tego dziękujemy wszystkim, 
którzy postanowili wesprzeć 
tę świąteczną inicjatywę! Dzię-
kujemy radnym, sołtysom oraz 
pracownikom urzędu.

Inf. prasowa UG w Braniewie

W Gminie Braniewo stworzono niepowtarzalny mikołajkowy 
klimat – na terenie całej gminy odbywała się I. Podróż Świętego 
Mikołaja. Wszystkie dzieci otrzymały paczki!

Wyjątkowe przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki zaangażowa-
niu wielu ludzi o dobrych sercach
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Mikołaj w podróżySą godni naśladowania
W 18. edycji Konkursu Godni Naśladowania zwycięzcą została Gmina Braniewo. Nagrodę z rąk Marszałka 
Województwa odebrał wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus.

Kapituła 18. edycji konkur-
su zadecydowała o przy-
znaniu w tym roku pięciu 
statuetek oraz pięciu wy-

różnień.
— Z rąk Marszałka Woje-

wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego Gustawa Marka Brzezi-
na odebrałem główną nagrodę 
w kategorii Samorząd Godny 
Naśladowania — mówi Jakub 
Bornus, wójt Gminy Braniewo. 
— Taka nagroda zobowiązuje. 
Dlatego będziemy dalej się 
starać i wspierać wszystkie 
pozytywne działania.

Co przesądziło, że Gmina 
Braniewo otrzymała tak waż-
ną nagrodę?

Samorząd gminy wiejskiej 
Braniewo od lat wspiera ak-
tywność lokalną i rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 
Wybrane przykłady takich 
działań to między innymi do-
prowadzenie do utworzenia 
Rady Seniorów w 2019 roku, 
współpraca i wsparcie finan-
sowe siedmiu Kół Gospodyń 
Wiejskich działających na 
terenie gminy, zapoczątko-
wanie Gminnego Balu KGW, 
przyznanie nagrody Super-
Sołtys, zapoczątkowanie 
akcji #nakrecamysię (w ra-
mach współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami ustawiono 
6 pojemników na nakrętki, 

zbieranych w celach chary-
tatywnych), wspólne działa-
nia z jednostkami Ochotni-
czej Straży Pożarnej, a także 
utworzenie Punktu Przed-
szkolnego w Lipowinie we 
współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci.

Inf. prasowa UG w Braniewie

Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus (ze statuetką w dłoniach) wielokrotnie powtarza: największym 
sukcesem jego gminy są jej mieszkańcy

Samorząd to ludzie  
— Samorząd toludzie a taka nagroda jest dowodem, że wspólnie możemy 
wszystko — mówi wójt Jakub Bornus. — Sam wójt nic nie zrobi. Dlatego dziękuję 
za zaangażowanie naszym radnym, sołtysom i pracownikom urzędu. Dziękuję ks. 
Władysławowi Kurasowi za nominowanie nas. Dziękuję za wszystkie pozytywne 
rekomendacje dla naszej gminy dla sąsiednich samorządów i lokalnych instytucji, 
stowarzyszeń oraz firm z powiatu braniewskiego. To również wasza zasługa!
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Przyozdobili choinkę w urzędzie

Remont drogi do Sówek

Warenyki z dzyndzałkami
„Świętowanie warenyków z dzyndzałkami” – to tytuł projektu jaki został zrealizowany w Gminnym 
Centrum Kultury w Lelkowie. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Bocian wspólnie z Gminnym 
Centrum Kultury.

Z racji tego, że Gmina Lel-
kowo zajmuje pierwsze 
miejsce w Polsce pod 
względem liczby ukra-

ińskiej mniejszości narodowej 
w społeczności lokalnej, głów-
nym założeniem projektu była 
integracja społeczności lel-
kowskiej poprzez poznawanie 
ich dziedzictwa kulturowego, 
wspólna nauka swoich trady-
cji i zwyczajów oraz wspólne 
spotkanie podczas wieczernic.

Pierwszy tydzień realizacji 
projektu upływał pod hasłem 
kultury ukraińskiej, drugi kul-
tury warmińskiej.

OD BArSZcZu PO PierOgi
W ramach projektu odbyły 

się warsztaty kulinarne z na-
uką gotowania potraw ukra-
ińskich według tradycyjnych 
receptur. Blisko 30 pań uczyło 
się gotować potraw ukraiń-
skich: warenyków na różne 
sposoby, tradycyjnego barsz-
czu ukraińskiego, maczki 
grzybowej i maczki mięsnej, 
kryżywek, pieroga jaroszyń-
skiego, pierogów werbyć-
kich. Pieczę nad warsztatami 
przyjęli członkowie Związku 
Ukraińców w Polsce Koło  
w Lelkowie pod kierunkiem 
Olgi Puszkar i Ireny Sołodu-
chy. Kilkudniowe warsztaty 
zakończyły się Wieczernicą 
Ukraińską z degustacją po-
traw ukraińskich przygoto-
wanych podczas warsztatów 
i koncertem muzyki ukraiń-
skiej w “wykonaniu zespołu 
„Żurawka” z Górowa Iławec-
kiego i młodego ukraińskiego 
artysty Oleksandra Sukhom-
lina. Inauguracji wieczernicy 
dokonał wicemarszałek wo-
jewództwa warmińsko-ma-

zurskiego Miron Sycz oraz 
wójt Gminy Lelkowo Łukasz 
Skrzeszewski w towarzystwie 
organizatorek: Sylwi Sarnow-
skiej-Szałucho i Ewy Żuryło. 
Podobnie też było podczas 
kolejnej wieczernicy.

kArmuSZkA i PliNcle
Kolejny tydzień był tygo-

dniem z kulturą warmińską. 
Były to kolejne warsztaty 
kulinarne, ale tym razem z 
gotowaniem tradycyjnych 
potraw warmińskich. Koło 
Gospodyń Wiejskich Pogra-
niczanki z Zagaj przyjęło 
patronat nad warsztatami, 
a szefową była Anna Ryka-
czewska. Ponad 20 pań po-
znało tajniki sporządzania 

tradycyjnych potraw warmiń-
skich: dzyndzałki warmiń-
skie i dzyndzałki z hreczką 
i skrzeczkami, farszynków, 
karmuszka, plincli z pomoć-
ką i chrusty.

Degustacja przygotowanych 
potraw odbyła się podczas 
Wieczornicy Warmińskiej (18 
grudnia) w oprawie muzycz-
nej zespołu Rogóżanie krze-
wiącego kulturę warmińską w 
gwarze i muzyce.

Obu wieczornicom towa-
rzyszyły wystawy pamiątek 
ukraińskich i warmińskich 
zgromadzonych przez miesz-
kańców Gminy Lelkowo. Naj-
większy zbiór wśród, których 
znalazły się: maselnice, tary, 
niecki, stroje i hafty ludowe, 

GMINA LELKOWO

Tradycja wspólnego przy-
strajania choinki w Urzędzie 
Gminy Lelkowo zrodziła się 
w 2019 r. W tym roku zosta-
li o to poproszeni uczniowie  
I klasy Szkoły Podstawowej  
w Lelkowie. Dzieci udekoro-

wały drzewko wspólnie z wy-
chowawczynią Patrycją Pusz 
oraz wójtem Gminy Lelkowo 
Łukaszem Skrzeszewskim. Na 
zakończenie spotkania wójt 
podziękował dzieciom, wrę-
czając im słodkie upominki.

Przeprowadzone zostały 
prace remontowe na drodze 
wojewódzkiej nr 510, na od-
cinku od Lelkowa w kierun-
ku Sówek. Prace polegały na 
wykonaniu kilkusetmetrowej 
nowej nawierzchni z masy bi-
tumicznej.

— Zdaję sobie sprawę, że to 
nieznaczna część z całego od-
cinka drogi, ale tak jak obiecy-
wałem w 2018 roku – dokła-
dam wszelkich starań, by ta 
droga została wyremontowana 
— mówi wójt Gminy Lelkowo 
Łukasz Skrzeszewski.

żelazka z duszą czy przetaki, 
udostępnili państwo Irena  
i Jan Sołoduchowie.

Świętowanie warenyków 
z dzyndzałkami okazało się 
wielkim świętowaniem spo-
łeczności lelkowskiej.

Projekt został sfinansowany 
z pieniędzy Samorządu Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego

Ewa Żuryło, dyrektor GCK
 w Lelkowie

Kulinarne wydarzenie zakończyło się wspólnym spotkaniem i degustacją potraw
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Uderzył w aptekę

Przywłaszczył pieniądze

Więźniowie pójdą do lasu

Przemyt na 15 milionów złotych

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę (28 listopada), kilka-
naście minut przed godz. 

10:00. Ulicą Elbląską, od strony 
Fromborka, z dużą prędkością 
(co zarejestrowały kamery mo-
nitoringu) jechał Citroen C2, 
który następnie z ogromną siłą 
uderzył w schody budynku apte-
ki. Zaledwie kilka metrów dalej 
chodnikiem szedł mężczyzna...

Siła uderzenia była tak duża, 
że auto obróciło się i dacho-
wało. Jadący nim kierowca 
został zakleszczony w środku 
samochodu. Aby wydobyć go 
na zewnątrz strażacy musieli 
użyć narzędzi hydraulicznych.

Poważnie rannego 27-latka 
zespół ratownictwa medycz-
nego zabrał do szpitala. Tam 
– według naszych informacji 
– był operowany i trafił na od-
dział intesywnej opieki me-
dycznej.

Policja nie udziela informa-
cji na temat stanu trzeźwo-
ści mężczyzny.

— Kierującemu została po-
brana krew do badań — mówi 
kom. Jolanta Sorkowicz, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Braniewie.

Do sprawy wrócimy na ła-
mach Portalu Braniewo.

wan

Na początku grudnia 
braniewscy policjanci 
zostali powiadomieni 

przez mieszkańca Braniewa 
o tym, że znany mu mężczy-
zna – sąsiad – przywłaszczył 
zgubioną przez żonę kopertę 
z pieniędzmi. Kobieta była 
pewna, że utraciła własność 
na osiedlowym parkingu, pod-
czas odśnieżania samochodu.

Zgłaszający dodał, że podjął 
próbę odzyskania własności 
rozmawiając ze „znalazcą”  
i proponując mu dobrowolne 
oddanie pieniędzy. Rozmowy 
nie przyniosły jednak skutku. 
Dlatego zwrócił się o pomoc 
do funkcjonariuszy.

Sprawą zajęli się krymi-
nalni. Tuż po przyjęciu za-
wiadomienia od mężczyzny 
policjanci przystąpili do od-
zyskania utraconych pienię-
dzy. Jeszcze tego samego dnia 
funkcjonariusze zapukali do 
drzwi nieuczciwego „znalaz-
cy”. Mężczyzna dobrowolnie 

oddał zabraną z ulicy kwotę,  
a następnie został przesłucha-
ny przez kryminalnych.

Podejrzany usłyszał zarzut 
przywłaszczenia rzeczy zna-
lezionej, za co kodeks karny 
przewiduje karę grzywny, 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

wan

Areszt Śledczy w Elblągu 
podpisał porozumienia 
z  Państwowym Go-
spodarstwem Leśnym 

Lasy Państwowe Nadleśnic-
two Elbląg oraz  Nadleśnic-
two Zaporowo rozpoczynając 
szeroko zakrojoną współpracę 
w  ramach programu „Praca 
dla więźniów”.

Reprezentanci stron poro-
zumienia spotkali się kolejno 
w Elblągu w dawnym Pałacu 
Augusta Abbega przy ul. Ma-
rymonckiej oraz w miejscowo-
ści Piórkowo. Sygnatariuszami 
byli: mjr Paweł Łutaj, zastęca 
dyrektora Aresztu Śledcze-
go w  Elblągu oraz Mariusz 
Potoczny, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Elbląg i  Stanisław 
Warpechowski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zaporowo.

WięźNiOWie WSPArciem 
W lASAch

Celem zawartych porozu-
mień jest stworzenie dogod-
nych warunków do  realizacji 
działań resocjalizacyjnych 
i  readaptacyjnych realizowa-
nych przez Służbę Więzienną.

— Służba Więzienna 
może  stanowić ogromne 
wsparcie przy realizacji nie-
których zadań związanych 
z gospodarką leśną, na przy-
kład zalesianiem terenów, 
porządkowaniem, oczyszcza-
niem, pomocą przy rewita-
lizacji, ochronie rezerwatów 
leżących na  terenie Lasów 
Państwowych, walką z wielo-
ma zagrożeniami: klęskami 
żywiołowymi, usuwaniem 
skutków pożarów, powodzi, 
zanieczyszczeń — podkreśla 
mjr Anna Downar, rzecznik 

prasowy Dyrektora Aresztu 
Śledczego w Elblągu.

PrAcA DlA WięźNióW
W 2016 r. wiceminister 

sprawiedliwości Patryk Jaki 
zainicjował program „Praca 
dla więźniów”, którego głów-
nym celem jest zwiększenie 
powszechności zatrudnienia 
osadzonych oraz wspieranie re-
adaptacji społecznej skazanych 
przebywających w  zakładach 
karnych i aresztach śledczych 
drogą ich aktywizacji zawodo-
wej.

— Podpisane porozumienia 
przynoszą obopólne korzyści 
—m mówi mjr Downar. — 
Osadzeni dzięki zatrudnieniu 
zdobywają nowe umiejętności, 
poszerzają swoje kompetencje 
zawodowe zwiększając w  ten 

sposób swoje szanse na rynku 
pracy po opuszczeniu zakładu 
karnego. Praca odpłatna okazu-
je się bowiem jedną z najsku-
teczniejszych form resocjali-
zacji skazanych i  ich zdrowej 
asymilacji w  społeczeństwie. 
Natomiast społeczność lokal-
na, Elbląg, Braniewo i okoliczne 
miejscowości mogą korzystać 
ze wsparcia Służby Więziennej 
w realizacji wielu użytecznych 
zadań i przedsięwzięć.

Duże POle DO DZiAłANiA
PGL LP to największa w Unii 

Europejskiej organizacja za-
rządzająca lasami należącymi 
do Skarbu Państwa, przy czym 
Nadleśnictwo Elbląg, obejmu-
jące Mierzeję Wiślaną, Żuławy 
i  Wysoczyznę Elbląską, jest 
jednym z największych w Pol-

sce. Nadleśnictwo Zaporowo z 
obszarem 18291 ha w obrębie 
7 gmin powiatu braniewskiego 
i elbląskiego stanowi również 
duży potencjał do współpracy 
w zakresie odpłatnego zatrud-
niania osadzonych.

W przygotowaniu porozu-
mienia o współpracy pomiędzy 
Lasami Państwowymi a Służbą 
Więzienną uczestniczył Michał 
Gzowski, rzecznik prasowy La-
sów Państwowych.

— Pamiętajmy, że chroniąc 
przyrodę, chronimy nasze 
dziedzictwo narodowe — mówi 
Gzowski. — Praca osadzonych 
na rzecz Lasów Państwowych 
przyczyni się do  zwiększenia 
dbałości o nasze wspólne do-
bro.

Inf. prasowa Aresztu 
Śledczego w Elblągu

Wyjątkowa jest nie tylko 
skala przemytu, ale 
także sposób przemy-

cenia papierosów.
Obywatel Federacji Rosyj-

skiej jest właścicielem firmy 
transportowej. Mężczyzna 
przekraczał przejście granicz-
ne w Grzechotkach 20 listopa-
da tego roku. Zgłaszając się do 
kontroli zadeklarował, że w sa-
mochodzie ciężarowym znaj-
dują się jedynie chusteczki hi-
gieniczne, które transportuje 
do odbiorcy na terenie Polski.

— Tymczasem w prze-
strzeni ładunkowej pojazdu 
znajdowało się ponad 641 tys. 
paczek papierosów różnych 
marek, bez polskich znaków 
akcyzy — mówi mł. asp. Mar-
ta Rosiak, oficer prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w 
Olsztynie. — Gdyby trafiły 

do sprzedaży, straty Skarbu 
Państwa wynikające z nieza-
płaconych podatków, wynio-
słyby prawie 15,6 mln złotych.

— W toku prowadzonego 
postępowania przygotowaw-
czego Prokurator Rejonowy  
w Braniewie skierował do 
Sądu Rejonowego w Bra-
niewie wniosek o zasto-
sowanie wobec Rosjanina 
najsurowszego środka zapo-
biegawczego w postaci tym-
czasowego aresztu na okres 3 
miesięcy, a który to wniosek 
został uwzględniony przez 
sąd — informuje Prokura-
tura Okręgowa w Elblągu. 
— Podejrzanemu grozi za 
dopuszczenie się zarzucane-
go mu czynu bardzo surowa 
kara pozbawienia wolności  
w wymiarze nawet do 10 lat.

Wojciech Andrearczyk

Czy kierowca Citroena, który 28 listopada z impetem uderzył w 
schody apteki w Braniewie był pijany? Czy był pod wpływem 
narkotyków? Mimo upływu trzech tygodni od zdarzenia 
policjanci nadal nie posiadają takich informacji.

Do roku więzienia grozi mieszkańcowi Braniewa, który sięgnął 
po cudzą własność. Mężczyzna zabrał leżącą na ziemi kopertę  
z pieniędzmi, po czym – jak gdyby nigdy nic – wrócił do swojego 
domu.

BRANIEWO-ELBLĄG-ZAPOROWO. Przedstawiciele Lasów Państwowych i Służby Więziennej podpisali porozumienie  
o współpracy.

W Prokuraturze Rejonowej w Braniewie toczy się śledztwo przeciwko Rosjaninowi podejrzanemu o przemyt do Polski kilkuset tysięcy 
paczek papierosów. Według śledczych mężczyzna naraził tym samym Skarb Państwa na stratę 15 milionów złotych.

Siła uderzenia była olbrzymia, auto odbiło się od apteki i dachowało
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Papierosy były ukryte w kartonach, szczelnie owiniętych folią
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W Piórkowie porozumienie podpisali mjr Paweł Łutaj, zastęca dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu 
i Stanisław Warpechowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo
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Sejmik województwa uchwalił pomoc 
poszkodowanych przez ASF
Na XXXI Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego złożyłem interpelację do Marszałka Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2021 poszkodowanym w związku z wystąpieniem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Obecnie największym 
problemem dla pro-
dukcji zwierzęcej jest 
afrykański pomór świń 

(African swine fever-ASF), 
który dotyka państwa Europy 
w tym Polskę. Jest to zakaźna 
choroba wirusowa, na którą 
podatne są świnie domowe, 
świniodziki oraz dziki. Na-
leży podkreślić, że choroby 
tej nie leczy się z braku wła-
ściwej szczepionki, a jedynie 
zwalcza w gospodarstwach 
gdzie zostanie stwierdzona. 
Istotny problem stanowi rów-
nież ograniczenie możliwości 
sprzedaży i wywozu świń lub 
ich mięsa zarówno w kraju, 
jak i poza jego granice, co 

osłabia pozycję ekonomiczną 
producentów. Hodowcy otrzy-
mują odszkodowania oraz 
środki w ramach rządowego 
Programu wsparcia gospo-
darstw utrzymujących świnie 
w związku z ASF. Obejmuje 
on już istniejące lub zmody-
fikowane oraz nowe instru-
menty zapewniające realizację 
działań zarówno prewencyj-
nych jak i wspierających od-
budowę gospodarstw dotknię-
tych skutkami występowania 
afrykańskiego pomoru świń 
w Polsce. Rządowa pomoc 
dotyczy: bioasekuracji gospo-
darstw; eliminacji następstw 
zjawiska zaniżonej ceny skupu 
żywca w strefach ASF; osło-
nę zaciągniętych zobowiązań 
cywilnoprawnych; odbudowę 
pogłowia świń; wsparcie w za-
kresie przetwórstwa i skraca-
nia łańcucha dostaw.

W związku z bardzo trud-
ną sytuacją hodowców, którzy 
dotychczas utrzymywali się 
z hodowli trzody chlewnej lub 
zyski z jej prowadzenia były 
dla nich istotnym składnikiem 
budżetu domowego, Samorząd 

Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego nie powinien tylko 
formułować apeli do władz 
krajowych, ale udzielić pomocy 
finansowej gminom na zadanie 
z zakresu pomocy społecznej 
z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków celowych dla rolni-
ków, którzy ponieśli największe 
straty w związku z ASF. Tak jak 
robią to inne samorządy woje-
wództw w Polsce np. Samorząd 
Województwa Podkarpackiego. 
W związku z tym zaapelowa-
łem do Marszałka o szybkie 
działanie i finansowe wspar-
cie z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa w postaci pomocy 
finansowej gminom na zadanie 
z zakresu pomocy społecznej 
z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków celowych dla rolni-
ków, którzy ponieśli największe 
straty w związku z ASF. 

Z inicjatywą w tej sprawie 
wystąpił również cały Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
składając projekt stosownej 
uchwały. W uzasadnieniu ini-
cjatywy uchwałodawczej rad-

nych PiS czytamy, że rok 2021 
r. to kolejny rok, w którym 
stwierdzono kolejne przypad-
ki występowania ognisk ASF 
w naszym województwie. 
W ostatnim czasie Służby We-
terynaryjne potwierdziły ko-
lejne przypadki ASF u dzików 
padniętych lub odstrzelonych 
w woj. warmińsko-mazurskim. 
W celu zapobieżenia dalszemu 

rozprzestrzenianiu się afry-
kańskiego pomoru świń, Wo-
jewoda Warmińsko – Mazurski 
wydał rozporządzenia w spra-
wie określenia stref objętych 
zakażeniem w województwie 
Warmińsko – Mazurskim. 

Mając na uwadze, iż ho-
dowcy otrzymują odszkodo-
wania oraz środki w ramach 
rządowego programu wsparcia 

gospodarstw utrzymujących 
świnie, uznaje się za zasadne 
objęcie wsparciem finanso-
wym powiatów najbardziej 
dotkniętych wirusem ASF 
także z budżetu województwa 
Warmińsko – Mazurskiego. 
W związku z bardzo trudną 
sytuacją hodowców, którzy 
dotychczas utrzymywali się 
z hodowli trzody chlewnej, 
radni PiS wnieśli w projekcie 
uchwały aby Samorząd Woje-
wództwa Warmińsko – Ma-
zurskiego postanowił udzielić 
pomocy finansowej na zadanie 
z zakresu pomocy społecznej 
z przeznaczeniem na wypła-
tę zasiłków celowych. Środki 
będą przeznaczone dla Gmin 
najbardziej poszkodowanych 
w związku z wystąpieniem na 
terenie województwa Warmiń-
sko – Mazurskiego, Afrykań-
skiego Pomoru Świń (ASF). 
Szczegółowe zasady udzie-
lenia pomocy, termin prze-
kazania środków oraz sposób 
rozliczenia określi umowa za-
warta z jednostką samorządu 
terytorialnego. 

W wyniku długiej debaty 
podczas XXXI Sesji Sejmiku 
Województwa Warmińsko–
Mazurskiego, głosami rad-
nych PiS przy wstrzymujących 
się od głosu radnych rządzą-
cej koalicji PO-PSL, przyjęto 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej ze środ-
ków budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
najbardziej poszkodowanym 
przez ASF. Wykonanie uchwa-
ły Sejmik powierzył Zarządo-
wi Województwa Warmińsko–
Mazurskiego z Marszałkiem 
na czele.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego
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Aktualna kadra zespołu 
Zatoki Braniewo wyglą-
da następująco: bram-
karze – Jarosław Śliwiak 

i Rafał Wasiewski; obrońcy 
– Cezary Brzeski, Dariusz 
Brzeski, Robert Żuralski, Woj-
ciech Barnat, Krystian Furtak, 
Andrzej Misarko; pomocnicy 
– Waldemar Barnat, Adam 
Boros, Sebastian Cierlicki, 
Jacek Gawryś, Jacek Graczyk; 
napastnicy – Maciej Spyra i 
Piotr Włodarczyk, Jacek Ptak.

Ubyli: Adam Fedoruk do Le-
chii Polonii Gdańsk, Tomasz 
Reginis i Cezary Lisiewicz – 
Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 
Marek Zawada – Groclin Gro-
dzisk Wlkp., Michał Rybar-
czyk – Chojniczanka Chojni-
ce, Krzysztof Król – kontuzja, 
Piotr Podbielski – nauka. 

Blisko przejścia  do Zatoki 
był gdański bramkarz Dariusz 
Gładyś i młody Damian Gut 
z Elbląga.

trZeBA OStrO treNOWAć
Dobrym ruchem w tak trud-

nym momencie był zorgani-

zowany przez klub w dniach 
16-24 lipca obóz przygoto-
wawczy w Morągu, gdzie z tą 
nieliczną grupą zawodników 
mogliśmy w dobrych warun-
kach ostro potrenować.

Już niebawem pierwszy 
mecz o mistrzowskie punkty. 
8 sierpnia zagramy w Branie-
wie z zawsze trudnym dla nas 
przeciwnikiem – Goplanią 
Inowrocław. Ku pokrzepieniu 

serc, na klika dni przed tym 
meczem w wywiadzie jakiego 
udzieliłem redaktorowi Jerze-
mu Kuczyńskiemu powie-
działem: „Forma zespołu ro-
śnie. Gdybym miał wszystkich 

zawodników z poprzedniego 
sezonu, to na pewno włączy-
libyśmy się do walki z najlep-
szymi. Mimo to jestem dobrej 
myśli i nie dopuszczam żad-
nej innej, by pożegnać się z tą 
klasą rozgrywkową. Działacze 
klubowi zrobili wszystko, by 
zespół mógł grać w najsilniej-
szym składzie. Dlatego już w 
pierwszym meczu z Goplanią 
chcemy pokazać, że transfery 
nie były chybione”.

rOZgrOmili gOPlANię
8 sierpnia 1998 r. rozegra-

no w Braniewie inauguracyjny 
mecz o mistrzostwo III Ligi 
WarszawskoMazurskiej i Po-
morskiej pomiędzy Zatoką 
Braniewo a  Goplanią Ino-
wrocław. Spotkanie zakończy-
ło się pewnym zwycięstwem 
gospodarzy 4 :1. Około pół 
tysiąca kibiców wychodziło 
zadowolonych ze stadionu 
w Braniewie, a w prasie wy-
brzeżowej po meczu pojawiły 
się takie tytuły jak: „Krótkie 
nogi gości”, czy „Marzenia 
się spełniły”.

Jednak przed meczem było 
sporo niepewności. Redak-
tor Andrzej Minkiewicz tak 
opisał ten mecz: „Premiera 
III ligi w Braniewie wypa-
dła okazale. Sprawdzili się 
w drużynie nowo pozyskani 
piłkarze, a Zatoka odniosła 
zasłużone zwycięstwo nad 
Goplanią Inowrocław. Bram-
ki: Krzysztof Kretowski (20), 
1:1 Maciej Spyra (31), 2:1 
Piotr Włodarczyk (32), 3:1 
Adam Boros (57), 4:1 Ce-
zary Brzeski (70 – głową)”.  
W innej relacji prasowej moż-
na było przeczytać , że w dru-
giej połowie goście zdecydo-
wanie odstawali szybkościowo 
i kondycyjnie od braniewian, 
którzy skrupulatnie to wyko-
rzystali. 

Skład Zatoki: Wasiewski – C. 
Brzeski, Żuralski, Misarko (‚72 
Gawryś), Wojciech Barnat, 
Graczyk, Włodarczyk (‚65 C. 
Brzeski), Waldemar Barnat, 
Boros, Spyra, Cierlicki. 

Lech Strembski

Dziennik trenera. Odcinek 15 (rok 1998)

Krótkie nogi gości
Początek sezonu piłkarskiego 1998/99 w III lidze nie zaczął się obiecująco dla braniewskiego klubu. Zatoka przystąpiła do rozgrywek tylko z 16 piłkarzami.

Zespół Zatoki Braniewo na obozie w Morągu. Stoją od lewej: Lech Strembski – trener, Andrzej 
Misarko, Piotr Włodarczyk, Jacek Gawryś, Cezary Brzeski, Rafał Wasiewski, Dariusz Brzeski, Wojciech 
Barnat, Adam Boros – zawodnik i II trener, Jarosław Brewczyński – fizjoterapeuta. Na dole: Robert 
Żuralski, Krystian Furtak, Jacek Graczyk, Sebastian Cierlicki, Maciej Spyra i Waldemar Barnat
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Biegowo w Nowy Rok Karne w świątecznym turnieju

Sportowe zawody (bieg, 
marsz i nordic walking) 
odbędą się 1 stycznia 

2022 r., na kąpielisku przy ul. 
Długiej.

Start o godz. 14:30.
W tym roku – 1 stycznia 

2021 – w sportowej impre-
zie uczestniczyło blisko 250 
osób. Nad stawem przy ul. 
Długiej spotkali się biegacze, 
amatorzy nordic walking i mi-
łośnicy morsowania. Po biegu 
i kąpieli były pamiątkowe me-
dale wspólne ognisko z kieł-
baskami.

Zgłoszenia
Mail: sport@mos.braniewo.pl
Tel.: +55 230 44 66 w. 17

red.

Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie zaprasza na V. 
Bieg Noworoczny pod hasłem „Jaki Nowy Rok, taki cały rok”.

Dziewięć drużyn wystartowało w Braniewskim Turnieju Świątecznym „Talent Team” o Puchar Burmistrza Miasta Braniewa.

Po całonocnej zabawie warto poruszać się w dzień, na świeżym 
powietrzu
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Turniej rozegrano na bo-
isku „Orlik” przy Zespo-
le Szkół Budowlanych 

w Braniewie.
Startujące w turnieju druży-

ny podzielono na dwie grupy. 
Po emocjonujących meczach 
grupowych do dalszej fazy 
rozgrywek awansowały:

GRUPA A:
1. Talent Team
2. De Reiger

GRUPA B:
1. Słodkie Sny
2. Apartament

Mecze półfinałowe rozegra-
no metodą krzyżową. Pierw-
sza drużyna z danej grupy 
mierzyła się z drugą drużyną 
z innej grupy.

W pierwszym półfinale, po 
bezbramkowym remisie, o 
awansie do finału zdecydo-
wały rzuty karne. W konkur-
sie „11” zespół Apartamentu 
okazał się lepszy od drużyny 
Talent Team.

Drugi półfinał wzbudził 
emocje wśród wszystkich 
zgromadzonych, ponieważ na 
boisku znajdowały się drużyny 
złożone głównie z zawodni-
ków MKS Zatoka Braniewo. 
Po zaciętym, pełnym zwro-
tów akcji meczu, drużyna 
Słodkich Snów awansowała 
do finału, pokonując De Re-
iger 3:0.

W meczu o trzecie miejsce 
turnieju drużyna De Reiger 
skutecznie zrewanżowała się 
Talent Teamowi za porażkę w 
meczu grupowym, wygrywając 
pewnie 3:0, zapewniając sobie 
3. miejsce w turnieju.

W finale zmierzyły się dru-
żyny Apartamentu oraz Słod-
kich Snów. W tym meczu nie 
zabrakło emocji, kombina-
cyjnych akcji oraz bardzo do-
brych interwencji bramkarzy. 
Jedynie zabrakło goli. Po bez-
bramkowym remisie w regu-
laminowym czasie, o zwycię-
stwie kolejny raz zdecydowały 
rzuty karne, w których znów 
lepszy od rywala okazał się ze-
spół Apartamentu. Na uwagę 

zasługuje bardzo dobra posta-
wa bramkarza Apartamentu, 
Piotra Sadowskiego, który 
obrobił decydujący rzut karny.

Honorowy patronat nad 
turniejem objął Burmistrza 
Miasta Braniewa.

Klasyfikacja końcowa:
1. Apartament
2. Słodkie Sny
3. De Reiger
4. Talent Team

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy strzelec – Łukasz 
Wolak (5 bramek)
Najlepszy bramkarz – Jan Chaliński
Najlepszy zawodnik turnieju – 
Aron Rutkowski

Podziękowania
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują burmistrzowi Braniewa 
za patronat honorowy, MOS 
Zatoka w Braniewie za współ-
organizację turnieju, dyrekcji 
ZSB za udostępnienie boiska 
wraz z szatniami, Portalowi 
Braniewo oraz Nowinom 
Północnym za patronat me-
dialny, Komendzie Hufca ZHP 
w Braniewie za udostępnienie 
warnika, Beacie Andryskow-
skiej za przygotowanie pucha-
rów, Jackowi Pszczołowskiemu 
za przygotowanie statuetek, 
Patrykowi Prochnie za pomoc 
w transporcie.

Inf. prasowa organizatorów

W rozgrywkach nie zabrakło emocji, a zawodnicy dali z siebie wszystko
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