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W TYM ROKU NIE BĘDZIE STUDNIÓWEK...
OBYCZAJE ||
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Czytaj nas: • co tydzień w gazecie
• codziennie w internecie

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Nie ma już godzin dla seniorów
ŻYCIE W PANDEMII || Otwarcie sklepów w galeriach i centrach handlowych oraz uruchomienie galerii sztuki
i muzeów, a także likwidacja godzin dla seniora — to najważniejsze zasady, które obowiązują od 1 lutego.

W

z.leszczynska@gazetaolsztynska.pl

fot. pixabay

związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa rząd
przedłużył tzw.
etap odpowiedzialności na kolejne dwa tygodnie. Zmiany
obowiązują do 14 lutego.
Zasady działania
przedsiębiorstw:
— Ponowne otwarcie
wszystkich sklepów w galeriach i centrach handlowych
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
— Świadczenie usług gastronomicznych możliwe
wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”.
— W sklepach ograniczenie
- maksymalnie 1 osoba na 15
metrów kw.
— Zamknięte hotele. Dostępne tylko dla służb mundurowych, medyków i pacjentów szpitali specjalistycznych.
— Likwidacja tzw. godzin
dla seniora, które obowiązywały w godz. 10-12 od poniedziałku do piątku.
— Zamknięte stoki, trasy
i wyciągi narciarskie. Infrastruktura sportowa dostępna
tylko w ramach sportu zawodowego.

Zuzanna Leszczyńska
redaktor naczelna
tel. 89 625 69 82
885 505 281

— Otwarcie galerii sztuki
i muzeów przy zachowaniu
limitu 1 osoby na 15 mkw.
powierzchni.
— Obowiązek 10-dniowej
kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Zwolnione z niej będą osoby,
które będą miały aktualny
test na Covid-19 wykonany
na 48 godzin przed powrotem.
Nadal obowiązują:
— Ograniczenia w transpor-

cie zbiorowym:
50 proc. liczby miejsc siedzących, albo
30 proc. liczby wszystkich
miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym
pozostawieniu w pojeździe
co najmniej 50 proc. miejsc
siedzących niezajętych.
— W miejscach sprawowania kultu religijnego ograniczenie do maksymalnie
1 osoby na 15 mkw., przy
zachowaniu odległości nie
mniejszej niż 1,5 metra.
W świątyniach i obiektach
kultu religijnego obowiązek
zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących
kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz,
należy zachować dystans 1,5
metra i zakryć usta i nos.
— Zawieszenie organizacji
wydarzeń kulturalnych oraz
funkcjonowania kin i teatrów,
z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak
próby i ćwiczenia, nagrania
fonograﬁcznych i audiowizualnych i wydarzenia transmitowane za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez
udziału publiczności.

— W zgromadzeniu publicznym może uczestniczyć
maksymalnie 5 osób, przy
czym odległość między zgromadzeniami nie może być
mniejsza niż 100 metrów.
— Zakaz organizacji wesel,
komunii i konsolacji.
— Możliwość organizacji
targów i wydarzeń wyłącznie online.
— Zawieszenie funkcjonowania parków rozrywki.
— Zakaz prowadzenia siłowni, klubów ﬁtness i aquaparków.
— Funkcjonowanie salonów
fryzjerskich i kosmetycznych
w reżimie sanitarnym – zachowanie minimum 1,5 metra odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1
osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyłączeniem obsługi.
— Zawieszenie działalności
dyskotek i klubów nocnych.
— Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe dostępne
tylko dla sportu zawodowego
i bez udziału publiczności.
— Otwarte biblioteki publiczne i naukowe, ale przy
przy zachowaniu limitu 1
osoby na 15 mkw. powierzchni
przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
red.

Halina Rozalska
dziennikarka
tel. 89 625 69 82
502 499 548
h.rozalska@gazetaolsztynska.pl
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Anna Skuza
specjalista ds. reklamy
tel. 89 625 69 80
a.skuza@gazetaolsztynska.pl

Jak dostać 500 plus?
PIENIĄDZE || W tym roku trzeba bardzo uważać, żeby nie przepadło nam świadczenie wychowawcze 500 plus. Przypominamy terminy, których nie można przegapić!

Ś

wiadczenie 500 plus podzielone jest na okresy
rozliczeniowe. W 2021
roku przypada zakończenie
jednego z nich. Co to oznacza
dla rodziców lub opiekunów
dzieci?
W tym roku beneficjenci
programu muszą uważnie
pilnować terminów. Prawo
do świadczenia 500+ w 2021

roku będzie ustalane na czas
od 1 czerwca do 1 maja 2022
roku.

A TO OZNACZA, ŻE TRZEBA
ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK
O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA.
JEŻELI RODZICE O TYM
ZAPOMNĄ, PIENIĄDZE

REDAKTOR NACZELNY
„GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”

ul. Plac Wolności 3
13-100 Nidzica
www.nidzica.wm.pl
nidzica@gazetaolsztynska.pl

Z PROGRAMU 500 PLUS NIE
ZOSTANĄ PRZELANE NA ICH
KONTA.
Od kiedy można będzie
je składać? To zależy, którą
drogę wybiorą świadczeniobiorcy. Jeśli elektroniczną,
to od 1 lutego 2021 r., a jeśli

drogą tradycyjną to 1 kwietnia 2021 roku. — Każdy
świadczeniobiorca musi
złożyć ponownie wniosek
— podkreśla w wypowiedziach dla mediów Marlena
Maląg, minister rodziny i polityki społecznej
Wniosek o wypłatę świadczenia 500 plus drogą elektroniczną będzie można

REKLAMA
tel.(89) 625-69-80

PREZES
Jarosław Tokarczyk

WYDAWCA
GRUPA WM Sp. z o.o.,
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

Drukarnia Prasowa
GRUPY WM Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Tracka 7,
tel. (89) 539 74 21

złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia.
Przekazanie wniosku drogą
tradycyjną może natomiast
nastąpić poprzez osobiste
przedłożenie odpowiednich
dokumentów w urzędzie
gminy naszego zamieszkania bądź za pośrednictwem
Poczty Polskiej.

Beneﬁcjenci programu powinni pamiętać, że termin
wypłaty świadczenia zależy
od momentu złożenia wniosku. Im szybciej złożymy
wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu.
Co miesiąc 6,6 mln dzieci
otrzymuje 500 plus. Do tej
pory na wypłatę świadczenia
rząd wydał 134 mld zł.
at

Igor Hrywna

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.
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Wkrótce 500 plus na zdrowie
ZDROWIE || Już w tym roku będziemy mamy korzystać z bonów, które podreperują nasze zdrowie. Będzie je można zrealizować, korzystając
i tak z bezpłatnej w Polsce służby zdrowia. Nie do każdego jednak traﬁ taki bon. Kto go dostanie?

S

styka była dokładnie zaplanowana przez państwo
— wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. — Będzie
to coś na zasadzie bonu,
który każdy będzie mógł
wykorzystać w diagnostyce.
Zależy nam na tym, żeby
na postawie tej pierwszej
diagnozy można było podjąć
dalsze leczenie.

ztandarowym programem socjalnym
stało się 500 plus.
Jego nazwa, która
działa na wyobraźnię,
jest też chętnie wykorzystywana w przypadku innych
rządowych inicjatyw. Bon
turystyczny stał się więc
„500 plus na wakacje”. Teraz
czas na bon „zdrowotne 500
plus”. Właśnie za jego pomocą rząd planuje uruchomić
wiosną „plan odbudowy
zdrowia Polaków”. Chce zachęcić nas do diagnostyki.
Tylko że u lekarza będą mogły pojawić się osoby, które
skończyły czterdziestkę.
— Plan ma polegać na szeregu badań ukierunkowanych na pacjentów 40 plus,
żeby każdy z nas po covidzie
mógł dokładnie zweryfikować stan swojego zdrowia
— wszystkie wskaźniki, które
są dość istotne przy szeregu
chorób, w tym m.in. nowotworowych, cukrzycowych
czy kardiologicznych, tak
żeby ta pierwsza diagno-

TYLKO CZY
WPROWADZENIE BONU
JEST NAPRAWDĘ
POTRZEBNE? LECZENIE
W POLSCE JEST PRZECIEŻ
DARMOWE, OPŁACANE
ZE SKŁADEK. CO TAKI
BON USPRAWNI? CO
ZAGWARANTUJE?
Mamy inne programy profilaktyczne dla osób w wieku
35-60 lat, ale niewiele osób

z nich korzysta. One nie zdają egzaminu. W ciągu roku
bada się zaledwie około 10
proc. pacjentów, albo nawet
mniej. Być może takie badania są za mało rozpropagowane? Ulotki są dostępne,
ale w przychodniach. A tu
niewiele osób się pojawia,
jeśli nie choruje. Zwłaszcza
w czasie pandemii. W każdym roku może przebadać
się dany rocznik. I za każdym razem zainteresowanie
jest nikłe. Może bon, gdy zostanie wprowadzony, zmobilizuje Polaków? Bon dobrze
się kojarzy.

TYLKO JAK ON BĘDZIE
REALIZOWANY? CZY
LEKARZ BĘDZIE MÓGŁ
WEDŁUG SWOJEGO
UZNANIA DOPASOWAĆ
BADANIA? A MOŻE
SAM PACJENT
BĘDZIE DECYDOWAŁ

O PROFILAKTYCE?
NA RAZIE ZA MAŁO
O WSZYSTKIM WIEMY.
Do tej pory, w programach
profilaktycznych, w danym
roku badane były konkretne
roczniki. Gdy ktoś się interesował badaniami, często „nie
traﬁał” ze swoją datą urodzenia. Był albo za młody, albo już
minęła jego kolejka. Nie mógł
też pójść do lekarza i poprosić go o skierowanie. Lekarz
może zlecić badania tylko,
gdy podejrzewa chorobę. Bo
skąd wziąć na to pieniądze?
W tej chwili proﬁlaktyka została zrzucona na zakłady
pracy. Jednak nie wszystkie
ﬁrmy zlecają je co dwa lata…
Ale jeśli coś wyjdzie z takich
badań, to pacjent i tak traﬁa
do lekarza rodzinnego z wynikami. Ten kieruje go wtedy
dalej. Ale oczywiście im więcej
badań, tym lepiej. Tylko żeby
ludzie chcieli je zrobić.
W związku z „planem odbudowy zdrowia Polaków”, pla-

nowane jest też zmniejszenie kolejek do specjalistów.
Ma to łączyć się z realizacja
bonu. Żeby pacjent, jeśli
wyniki badań coś wykażą,
został jak najszybciej zdiagnozowany.
— Ale przecież lekarzy nie
przybyło. Mówi się o lekarzach ze Wschodu, ale oni
mają pracować w szpitalach
— zauważa internista Maria
Ołdziejewska. — Pytanie,
jak będzie można się z nimi
porozumieć. Czy ci lekarze
poradzą sobie z językiem polskim, bo pacjenci raczej nie
mówią po rosyjsku…
Rząd podkreśla, że na zmiany na razie trzeba jeszcze
poczekać. Aż pandemia się
ustabilizuje. Tylko kiedy
to nastąpi?
— Jesteśmy w takiej sytuacji, w której przestrzeń
dyskusji na temat zdrowia
publicznego zdominował
w ostatnich miesiącach
Covid-19. Niestety ma to
również swoje negatywne
konsekwencje — twierdzi

Adam Niedzielski, minister
zdrowia. — Po statystykach
zgonów widzimy, że te z powodów innych niż covidowe rosną. Dlatego bacznie
przyglądamy się temu, co się
dzieje z dostępnością do służby zdrowia. Jest wiele sygnałów, że dobrze się nie dzieje.
„Plan odbudowy zdrowia
Polaków” to nie tylko realizacja bonu. Narodowy Fundusz
Zdrowia zaleca, aby mimo
epidemii, szpitale wracały
do planowych zabiegów i badań diagnostycznych. Ma też
być doﬁnansowana opieka
onkologiczna, kardiologiczna i psychiatryczna. Chodzi
między innymi o rozbudowę
Krajowej Sieci Onkologicznej i stworzenie Sieci Kardiologicznej. Trudno jednak
mówić o konkretnych datach.
Ministerstwo zapowiada też,
że doﬁnansowana zostanie
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. To działanie
ma podobno skrócić kolejki
do lekarzy specjalistów.
Ada Romanowska

.2021
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h.rozalska@gazetaolsztynska.pl

Pijany wtargnął pod samochód, traﬁł do szpitala
NA SYGNALE || W Szymanach (gm. Kozłowo) miało miejsce potrącenie pieszego. 63-latek mając 2 promile alkoholu w organizmie szedł prawą stroną drogi i wtargnął pod jadący samochód.

W

Nissan, przez który został
potrącony.
Mężczyznę przetransportowano do szpitala w Działdowie. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie
pieszego 2 promile alkoholu.
Kierujący nissanem, 51-letni
mieszkaniec gm. Chorzele był
trzeźwy, a jego pojazd zabezpieczono do dyspozycji nidzickich policjantów.
Zdarzenie miało miejsce
w obszarze zabudowanym,

fot. Zbigniew Woźniak

sobotę (30 stycznia)
dyżurny nidzickiej
jednostki policji
otrzymał zgłoszenie dotyczące potrącenia pieszego
w miejscowości Szymany
(gm. Kozłowo). Z ustaleń
policjantów wynika, że
około godz. 17:30, 63-letni
mieszkaniec gm. Kozłowo,
idący niewłaściwą stroną
drogi, wtargnął pod jadący
w kierunku miejscowości
Ważyny samochód marki

gdzie elementy odblaskowe nie są obowiązkowe lecz
pamiętajmy, że nie wszędzie
obszar ten jest dostatecznie oświetlony w porze wieczorowo-nocnej. Wiedzmy
o tym, że ich kształt i kolor
nie ma znaczenia, ważne,
aby były one umieszczone
w widocznym miejscu, gdzie
będą spełniały swoją funkcję.
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, nośmy odblaski i bądźmy widoczni!
kpp

Diety radnych miejskich: niby podnieśli, a jednak obniżyli
FINANSE|| Na ostatniej sesji rady miejskiej radni 11 głosami za przyjęli uchwałę o sposobie naliczania diety. Uchwała wprowadza naliczanie diet od kwoty bazowej, która w tym roku wynosi 2684,13 zł.

fot. Zuzanna Leszczyńska

P

odczas ostatniej sesji rady
miejskiej radni po raz kolejny głosowali uchwałę
dotyczącą zmiany naliczania
diet. Do tej pory wysokość
diety naliczana była od najniższej krajowej, która wynosi 2800 zł. — Gdybyśmy nie
podjęli uchwały, to wysokość
diet byłaby naliczana od tej
właśnie kwoty i podwyżki
byłyby większe — wyjaśnia
Tadeusz Danielczyk-przewod-
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niczący rady miejskiej.
Wysokość diet wynosiłaby
wówczas:
przewodniczący rady — 2100 zł
wiceprzewodniczący rady
— 2848,00 zł
przewodniczący komisji rewizyjnej — 1708,00 zł
członek komisji rewizyjnej
— 1540,00 zł
przewodniczący stałej komisji
— 1540,00 z
radny — 1400,00 zł

— Dlatego ważne było, aby
zmienić sposób naliczania
diety — podkreśla Tadeusz
Danielczyk.
Jakie diety będą otrzymywali radni w 2021 roku?
Przewodniczący rady —
2013,00 zł , w 2020 — 1950 zł
wiceprzewodniczący rady
— 1772,00 zł, w 2020 —1716,00
zł
przewodniczący komisji rewizyjnej — 1637,00, w 2020 —1586 zł

członek komisji rewizyjnej
—1476,00 zł, w 2020 — 1430 zł
przewodniczący stałej komisji
—1476,00 zł, w 2020 — 1430 zł
radny — 1342,00 zł, w 2020
— 1300zł.

Podjęcie tej uchwały, jak
mówi przewodniczący rady,
będzie skutkowało oszczędnościami w budżecie gminy
około 13.000 rocznie.
Halina Rozalska

4

nidzica.wm.pl || czwartek || 04.02.2021

wokół nas

Decyzje zapadają w naszym domu
NASZA AKCJA || Stara się, aby mieszkańcom wsi, której sołtysuje, żyło się jak najlepiej. A mieszkańcy doceniają jego trud. Warto docenić
sołtysa — gospodarza swojej wsi, dlatego ruszyliśmy z koleją odsłoną akcji SuperSołtys.

fot. Zuzanna Leszczyńska

S

Piotr Rostkowski, Srebrny Sołtys 2020
wsi w gminie Nidzica. Przez
8 lat aktywnie działał w radzie sołeckiej, po czym sam
stanął na czele wsi. Przyznaje, że wszystkie decyzje
dotyczące sołectwa zapadają
w domu. — Bardzo wspiera-
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Nidzica, al. Wojska Polskiego 6, tel. 89 625 32 87, kom. 603 248 032
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ją mnie żona i córki. Siedzimy w domu, robimy ,,burzę
mózgów” i zastanawiamy się,
co można we wsi jeszcze zrobić. Później konsultujemy te
pomysły z mieszkańcami. Jeżeli mamy ich poparcie - dzia-

łamy, jeżeli uważają jednak,
że pomysł jest zły - wprowadzamy poprawki — wyjaśnia
sołtys.
Rok 2021 jawi się przed
nami jako wielka niewiadoma. I chociaż sołtys za-

planował na ten czas festyny, ze względu na trwającą
pandemię - jeszcze nie wiadomo, czy się odbędą. Aktualnie mieszkańcy angażują
się w pomoc Lence Mazur.
— Udało nam się uzbierać
2000zł dla Lenki z grosiaków. Przed Bożym Narodzeniem robiliśmy też stroiki, które były sprzedawane,
a pieniądze ze sprzedaży również były przeznaczone na pomoc Lence. Jesteśmy aktywni, angażujemy się na tyle, ile
możemy —mówi Piotr Rostkowski. W tym roku sołtys
i mieszkańcy mają powody
do radości. — W budżecie
gminy Nidzica burmistrz zabezpieczył środki na budowę
boiska w Żelaźnie — mówi
sołtys. W planach jest także
zakup małego ciągniczka,
żeby można było we własnym
zakresie kosić boisko. — Wiele rzeczy robimy z mieszkańcami sami. W zeszłym roku
zrobiliśmy płotek, a w tym
planujemy remont grzybka,
przystanku autobusowego,
chcemy postawić ławeczki.
Materiały także kupujemy we
własnym zakresie — przyznaje sołtys.
Co roku nasza akcja na Super Sołtysa zostaje dobrze
przyjęta przez naszych czytelników. Dostajemy setki
maili i ciepłych uzasadnień
wyboru sołtysów, których
pragną państwo docenić.
Ubiegły rok był dla nich
wyjątkowym wyzwaniem.
W związku z pandemią mu-

sieli stawić czoła nowym
problemom. Dlatego liczymy
na to, że czytelnicy pomogą
nam wskazać najlepszego
sołtysa w regionie. Tego,
który działał skutecznie, pomimo przeciwności, z jakimi
wszyscy się mierzyliśmy. Głosowanie potrwa do 2 marca
2021 r. do godz. 23.59. Nazwiska kandydatów i zasady głosowania znajdują się
na nidzica.wm.pl
Konkursy na SuperSołtysa
2021 danego powiatu odbywają się we wszystkich
powiatach województwa
warmińsko-mazurskiego.
Sołtys, który uzyska największą liczbę liczbę głosów
oddanych za pomocą sms-ów
nadesłanych w głosowaniu
w całym regionie otrzyma
tytuł: SuperSołtysa 2021
województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym
dwóm kandydatom, zostaną
przyznane tytuły Srebrnego
i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.
Wszyscy pełnoletni mieszkańcy wsi zwycięskiego sołtysa na szczeblu powiatowym
otrzymają 6-miesięczną e-prenumeratę ,,Gazety Olsztyńskiej” z TL ,,Naszą Gazetą Nidzicką”, a mieszkańcy
wsi sołtysa, który wygra
na szczeblu regionalnymroczną e-prenumeratę.
Zuzanna Leszczyńska

REGULAMIN I RANKING
NA NIDZICA.WM.PL

Chcesz zostać burmistrzem na jeden dzień?
WOKÓŁ NAS || — Zapraszam do licytacji vouchera na „jeden dzień w fotelu Burmistrza Nidzicy”. Licytacja odbywa
się w ramach pomocy dla naszej kochanej Lenki.— mówi burmistrz Jacek Kosmala.

Z

wycięzca będzie mógł
wcielić się na jeden dzień
w rolę Burmistrza Nidzicy, towarzysząc mi w moich
codziennych obowiązkach i co
najważniejsze zasiąść w najwygodniejszym fotelu w mieście.
Zaczynamy od kwoty 100 zł.
Uwaga - licytacja trwa do soboty (06.02.2021r.) do godziny 20:00 na facebookowej
grupie z licytacjami dla Lenki.
Voucher będzie można zrealizować we wcześniej uzgodnionym terminie.
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fot. UM Nidzica

ołtys dba o każdą sprawę dotyczącą jego
sołectwa. Od spraw
społecznych przez
infrastrukturę i inwestycje, aż po wydarzenia
kulturalne i sportowe. Powinien cieszyć się poważaniem
i zaufaniem mieszkańców,
być również otwarty na ich
potrzeby, znać ich problemy.
Sołtys to na pewno osoba otwarta i kontaktowa, której nie
jest obojętny los sąsiadów.
Gdy pojawia się problem,
szuka rozwiązania. To do niego mieszkańcy wsi pukają,
gdy potrzebują rady. Jednym
z takich sołtysów jest Piotr
Rostkowski- sołtys Żelazna.
Piotr Rostkowski w poprzedniej edycji naszego plebiscytu
na ,,SuperSołtysa” zajął II
miejsce. Ta nagroda to dowód na to, że mieszkańcy
doceniają działania swojego
sołtysa. — Nie zdobyłbym
tego wyróżnienia, gdyby nie
głosy mieszkańców — przyznał
po ogłoszeniu wyników Piotr
Rostkowski. Wiele wskazuje na to, że sołtys ma szansę na powtórzenie, a nawet
poprawienie wyniku sprzed
roku. W naszym rankingu
znajduje się bowiem na II
miejscu. — Powiem szczerze,
że zaskoczyła mnie pani, jestem zdziwiony, że mieszkańcy
po raz kolejny na mnie głosują
— przyznał sołtys, kiedy dowiedział się o wysokiej lokacie
w kolejnej edycji plebiscytu.
Piotr Rostkowski jest sołtysem Żelazna - niewielkiej
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W tym roku nie będzie studniówek...

fot. archiwum prywatne (4)

O TEJ PORZE
W TAMTYM ROKU
W SZKOŁACH ŚREDNICH
ROZBRZMIEWAŁ
POLONEZ. BYŁO
GŁOŚNO, KOLOROWO,
Z ROZMACHEM. TYM
RAZEM JEST CICHO. NIE
MA PRZYGOTOWAŃ,
TRUDNO WIĘC BĘDZIE
O WSPOMNIENIA.
A MOŻE MATURZYŚCI
ZNALEŹLI JAKĄŚ
ALTERNATYWĘ?

Eliza Józefowicz

S

tudniówka to pierwszy
oﬁcjalny bal uczniów,
zdających egzamin
maturalny. Odbywa
się na 100 dni przed
egzaminem dojrzałości. Któż
nie pamięta swojej studniówki? Ten nastrój powagi, poczucia dorosłości towarzyszył
wszystkim uczniom liceów
i techników. Każdy pamięta
bieganinę po sklepach w poszukiwaniu najpiękniejszej
sukni, butów, garniturów
i koszul. Ten dreszczyk emocji
przed pierwszym oﬁcjalnym
balem w życiu. Pamiętamy
także, że elegancko ubrani
uczniowie i nauczyciele uroczyście otwierali bal odtańczeniem poloneza, który od
dawna uważany jest za najbardziej reprezentatywny
taniec polski. Staraliśmy
się także sprostać przesądom studniówkowym. Chyba najbardziej znanym jest
obowiązkowa czerwona
podwiązka nakładana przez
uczennice na lewą nogę. Przez
100 dni nie obcinało się włosów, bo ponoć wiedza w nich
się ukrywa. Chłopcy dobierali taki garnitur, aby iść w nim
na egzamin maturalny, bo to
zapewniało zdanie matury.
Niestety, tegoroczni maturzyści nie doświadczą
tego, czym jest studniówka. Pogodzili się z tym, ale
mają nadzieję, że po wszystkim spotkają się wszyscy
na balu pomaturalnym.

Kinga Kosińska
O tym, jak maturzyści przyjęli wiadomość o odwołaniu
studniówek, rozmawiamy
z uczniami nidzickich szkół.
ELIZA JÓZEFOWICZ

uczennica liceum w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Brak studniówki przyjęliśmy ze smutkiem, choć początkowo mieliśmy nadzieję,
że może jednak uda się zorganizować tę imprezę. Braliśmy też pod uwagę, że może
taka sytuacja nastąpić, że
studniówka się nie odbędzie
ze względu na coraz większą
liczbę zachorowań i późniejsze
zamknięcie szkół. Było nam
przykro, ale rozumiemy, że
jednak bezpieczeństwo i zdrowie na pierwszym miejscu.
Bal studniówkowy to przede
wszystkim integracja klasowa, dobra zabawa, ale też jest
to znak zbliżającej się wielkimi krokami matury, która
dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Mamy w planach
zorganizowanie balu klasowego już po zakończeniu roku,
po maturach i po zniesieniu
ewentualnych obostrzeń.
Mamy nadzieję, że uda nam
się to zorganizować, ja jestem
jak najbardziej za taką inicjatywą. Studniówka kojarzy mi
się przede wszystkim ze zbliżającą się maturą, z zamknięciem pewnego etapu w życiu,
z polonezem, ważnym balem,
na który mogłaby założyć
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Alicja Banul
piękną suknię i na którym
miałaby okazję przeżyć wyjątkowe, niezapomniane chwile.
Myślę, że przede wszystkim
straciliśmy czas na spędzenie
takich chwil razem, potańczenie i pobawienie się.
Czy czuje się przygotowana
do matury? — Z przedmiotów, które są dla mnie ważne,
czuję że jestem przygotowana do matury, gdyż pracuję
na to przez cały okres edukacji, dodatkowo okrojony
zakres materiału sprawił, że
poczułam się nieco pewniej.
Mam nadzieję że wysiłek mój
i nauczycieli przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci
dobrze zdanej matury — zapewnia Eliza.
KINGA KOSIŃSKA

uczennica liceum w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
Podobnie jak jej koleżanka
spodziewała się, że studniówki nie będzie, ponieważ pandemia towarzyszy uczniom
już od dłuższego czasu.
—Do końca jednak miałam cichą nadzieję na to, że
to wydarzenie się odbędzie
przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Niestety, obecne
obostrzenia nie pozwalają
na tego typu imprezę. Trudno się pogodzić z tym faktem,
gdyż jest to na pewno niezwykłe przeżycie dla każdego z nas —mówi Kinga. Była
to przez nią, jak i jej rówieś-

Weronika Madyś
ników długo wyczekiwana
chwila. —Jednak zdrowie
jest najważniejsze i chociaż
nie jest nam łatwo, musimy
pogodzić się z tym faktem, że
studniówka się nie odbędzie
— dodaje. Studniówka to dla
niej pierwszy krok w dorosłe
życie, poprzedzający maturę. — Jest mi przykro, że nie
będę miała szansy celebrować
tych chwili — podkreśla Kinga. Zapewnia, że ze względu
na obecną sytuację pandemiczną w trosce o zdrowie
własne i bliskich jej klasa nie
planuje żadnego spotkania,
ale ma nadzieję, że wszystko
szybko wróci do normy i uda
się zorganizować spotkanie
klasowe. Przed nimi egzamin
maturalny. Czy są przygotowani?
— Myślę, że jesteśmy wyjątkowym rocznikiem nie tylko
ze względu na studniówkę.
Nasze nauczanie zdalne miało swój początek już w drugiej
klasie, w wyniku czego nie jest
nam łatwo, jednak mam nadzieję, że nasz wspólny wysiłek, uczniów jak i nauczycieli,
przyniesie dobry efekt w postaci pozytywnych wyników
maturalnych — mówi Kinga.
ALICJA BANUL

kl. 3a Zespół Szkół Ogólnokształcących
Jest mi przykro, że studniówki się nie odbędą, ponieważ liczyłam, że i ja będę
mogła nauczyć się poloneza

i potem go zatańczyć. Studniówka jest raz w życiu.
W tym dniu również uczniowie z nauczycielami mogli spędzić wspólnie czas.
Przez pandemię wiele celów
i marzeń wypadło lub zostały przesunięte na później.
Wspomnienia związane z tym
wydarzeniem nie zaistnieją.
Jedyne co będzie mi się kojarzyło ze słowem ,,studniówka”
to pandemia.
WERONIKA MADYŚ

kl. 3d Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ja i większość moich kolegów z klasy spodziewaliśmy
się, że nasza studniówka się
nie odbędzie. Oczywiście jak
każda maturzystka nadal rozglądałam się za tą wyjątkową
kreacją i zastanawiałam się
nad doborem partnera do zatańczenia poloneza, ale traktowałam to raczej jako coś,
co jest skazane na pozostanie
w sferze planów i marzeń.
Mimo że czekałam na ten
moment, który jest dla mnie
zamknięciem pewnego etapu
w naszym życiu, to już na końcu drugiej klasy liceum wiedziałam, że lepszą decyzją jest
odłożenie go na spokojniejsze
czasy. Szczerze mówiąc jestem dumna z tego, że podjęliśmy mądrą decyzję w imię
wyższego dobra, by chronić
nasze rodziny i nauczycieli
i szybciej wrócić do normalroz, zl, ar
ności.
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Więcej zgonów niż narodzin
STATYSTYKA || W naszym powiecie w 2020 roku urodziło się 373 dzieci, najwięcej w gminie Nidzica. Zmarło 381 mieszkańców. Dwie
najstarsze osoby, które zmarły miały po 100 lat. Najmłodsza mieszkanka powiatu zmarła w wieku 4 lat.

fot. pixabay

N

ajwięcej narodzin
i zgonów w 2020
roku było w gminie
Nidzica. Zmarło 260
mieszkańców w tym
kobiet 128, a mężczyzn 132.
Najstarsze zmarłe mieszkanki miały po 100 lat,
a najmłodsza miała 4 lata.
Najstarszy zmarły mieszkaniec miał 94 lata, a najmłodszy miał 19 lat. W ubiegłym
roku urodziło się w gminie
Nidzica 161 dzieci w tym
dziewczynek 77, a chłopców
84. Poza naszą gminą urodziło się 99 dzieci w tym 52
dziewczynki i 47 chłopców.
Nidziczanki rodziły w Mławie, Olsztynie, Żurominie,
Działdowie, Warszawie, Wołominie, Gdańsku, Szczytnie,
Biskupcu i Przasnyszu. Najczęściej nadawane imiona
dla dziewczynek to: Michalina, Alicja, Wiktoria oraz Julia
i Blanka. Najczęściej nadawane imiona dla chłopców
to: Jakub, Tymon, Antoni,
Aleksander i Franciszek.
Na terenie gminy Janowo
w 2020 roku urodziło się 31
dzieci, w tym 17 dziewczynek

i 14 chłopców. Poza terenem
gminy urodziło się 31 dzieci.
Maluszki rodziły się w Nidzi-

cy, Mławie, Warszawie, Gdańsku, Działdowie, Olsztynie,
Przasnyszu.

Najczęściej nadawane imiona dla chłopców to: Michał,
Stanisław, Franciszek, dla

dziewczynek: Maria, Hanna,
Anna.
W gminie Janowo zmarło
37 osób, w tym: kobiet -15,
mężczyzn -22. Najstarszy
mężczyzna miał 98 lat, najstarsza kobieta - 94 lata.
Najmłodszy mężczyzna miał
31 lat, najmłodsza kobieta 60 lat.
W gminie Janowiec Kościelny sporządzono 13 aktów
zgonu, w tym - 10 dla mężczyzn, 3 dla kobiet. Najstarszy
zmarły mężczyzna urodził się
w 1934, najmłodszy w - 1964.
Najstarsza kobieta miała 92
lata, najmłodsza - 81 lat.
W gminie Janowiec Kościelny przybyło 30 nowych
mieszkańców, w tym 15
dziewczynek i 15 chłopców.
Najczęściej mamy rodziły
w Mławie, Nidzicy i Olsztynie.
Najczęstsze imię dla chłopców to Adam, dla dziewczynek - Marcelina.
W gminie Kozłowo w 2020
roku zmarło 71 osób, z tego
34 zgony nastąpiły na terenie
gminy (akty sporządzał USC
Kozłowo), a pozostałe poza
terenem gminy (najczęściej

szpital w Nidzicy, w Działdowie i w Olsztynie). Zmarło 29
kobiet i 42 mężczyzn.
Najstarsza zmarła kobieta
miała 91 lat, a najmłodsza
- 61 lat. Najstarszy mężczyzna zmarł w wieku 91 lat,
a najmłodszy miał 24 lata.
W gminie przybyło 52 nowych mieszkańców, w tym 27
dziewczynek i 25 chłopców.
Wszyscy urodzili się w szpitalach w Nidzicy, Działdowie,
Olsztynie, Mławie, Warszawie, Szczytnie, Przasnyszu,
Żurominie, Gdańsku.
Najczęściej nadawane
dziewczynkom imiona to:
Antonina, Julia, Aleksandra,
Zuzanna, Amelia, Pola. Pozostałe imiona pojedyncze to:
Nela, Martyna, Joanna, Lila,
Kaja, Nadia, Zoﬁa, Jagoda,
Natalia, Emilia, Anna, Liliana, Michalina, Maja, Antonia,
Najczęstsze imiona dla
chłopców to: Antoni, Tymon, Mikołaj, Franciszek,
Igor, Aleksander, Ignacy.
Pojedyncze imiona to: Nikodem, Alan, Szymon, Marcel,
Oliwier, Wiktor, Tomasz, Mateusz, Maciej.
Halina Rozalska

Na co wydać miliard w ciągu minuty?
FINANSE || Nasz region może sporo zyskać. Musimy się jednak dobrze przygotować do kilku bardzo ważnych projektów Unii Europejskiej.

W

naszym studio TV
gościliśmy ostatnio
kilku znamienitych

gości. Rozmawialiśmy o szansie jaką dla naszego regionu
jest Europejski Zielony Ład.
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Europa do tej nie miała tak
śmiałej strategii zmieniającej przyszłość. Ten plan, jeżeli
się powiedzie (a musi) zmieni
Europę, a może i świat. — To
jest taki moment dla Europy jak lądowanie człowieka
na Księżycu — powiedziała
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, kiedy po raz pierwszy
zaprezentowano publicznie
jego założenia. I nie ma w tym
przesady. Ba można nawet zaryzykować stwierdzenie, że
jego realizacja będzie miała
dla nas ważniejsze następstwa niż ten pierwszy krok
człowieka na księżycu.
Głównym założeniem Zielonego Ładu jest osiągnięcie
neutralności klimatycznej
Unii Europejskiej do 2050
roku czyli zredukowanie
emisji gazów cieplarnianych
do poziomu zero netto. Żeby
to osiągnąć musimy dokonać
wielkiego wysiłku, zmienić
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gospodarkę i tak naprawdę
dokonać olbrzymiego skoku
cywilizacyjnego. Zmianą nie
będzie bowiem tylko odejście od węgla, ale też zmiany
w całej gospodarce i przejście
do gospodarki o obiegu zamkniętym. To model, który
zakłada zmniejszanie zużycie
surowców i maksymalnie wydłużenie cyklu życia produktu, a tym samym redukcję ilości wytwarzanych odpadów.
To także, co szczególnie
dla nas ważne, zmiany w rolnictwie. W strategii rolnej
„Od pola do stołu” założono
do 2030 roku zwiększenie
w skali całej Unii rolnictwa
ekologicznego do 25 proc.
wszystkich upraw czy ograniczenie pestycydów stosowanych w rolnictwie o 50%.
Osiągnięcie założeń Europejskiego Zielonego Ładu
będzie wymagało gigantycznych nakładów inwestycyjnych liczonych w bilionach

euro. Co ważne, ekologiczna
transformacja Unii, będzie
odgrywać centralną rolę w odbudowie po kryzysie związanym z Covid-19. W utworzonym przez Unię funduszu
odbudowy Next Generation
prawie 40% środków będzie
przeznaczonych na „zielone
inwestycje”. Będzie to więc
nie tylko odbudowa, co przestawienie naszych gospodarek
na „zieloną ścieżkę rozwoju.
W sumie na ten cel przeznaczono 750 mld euro, z czego Polsce przypadnie około
60 miliardów.
W czasie naszej debaty założyliśmy sobie, że warmińsko-mazurskie w formie pożyczek
i bezpłatnych grantów otrzyma miliard euro. Każdy z jej
uczestników miał minutę, aby
je podzielić (zapis debaty jest
dostępny na naszym proﬁlu
na FB).
Do Europejskiego Zielonego Ładu jeszcze nie raz

będziemy wracać czy w to
materiałach prasowych czy
telewizyjnych. Będziemy się
też spierać o zakres planu.
Musimy jednak za każdym
razem mieć na uwadze słowa
Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej:
„Neutralność klimatyczna nie
jest już kwestią wyboru, jest
bez wątpienia koniecznością”
Igor Hrywna

W dyskusji udział wzięli: Urszula Anculewicz (Warmińsko
Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego), Jorge Gimeno-Pawłowski (doradca w zakresie
spraw europejskich), Marek
Gołota (przedstawiciel Komisji
Europejskiej), Adam Krzyśków
(współzałożyciel fundacji
PRO-MASURIA zajmującej się
promowaniem energetyki obywatelskiej), Bożena Olszewska-Świtaj (wójt gminy Górowo
Iławeckie).

informacje
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Tydzień za plecami, czyli zdarzyło się w regionie

Zarzuty rozboju usłyszeli dwaj mieszkańcy Ełku, którzy
zaatakowali 80-latka siedzącego na przystanku i go okradli. W środę (24 stycznia) do czekającego na autobus seniora
podeszło dwóch mężczyzn, którzy zażądali pieniędzy albo
alkoholu. Szarpali go za ubranie, wyzywali, a także kilkukrotnie uderzyli pięścią w twarz. Potem ukradli mu z portfela
40 złotych. Świadkowie szybko wezwali policję i powstrzymali
agresywnych mężczyzn przed ucieczką. Agresorzy byli pijani.
Obaj mieli po ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu zarówno 28-latek, jak i 46-latek usłyszeli zarzuty
rozboju. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura.
ELBLĄG

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. OSPWL Orzysz

EŁK

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w czwartek
(28 stycznia) w Bemowie Piskim, gdzie stacjonują sojusznicze pododdziały. Podczas zmiany dowodzenia gen. Jarosław
Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych zwrócił się
do wracających do domu kawalerzystów: — Dziękuję za służbę
i zaangażowanie. To nie jest łatwe zadanie dowodzić międzynarodowym batalionem. Ale osiągnęliście sukces, zjednoczyliście wszystkie pododdziały i ich zdolności. Dowódca generalny zwrócił się też do żołnierzy, którzy w dniu przekazania
dowodzenia rozpoczęli służbę w Bemowie Piskim: — Życzę
wam wielu sukcesów w służbie, a także, jeśli to możliwe, aby
ta sojusznicza współpraca była jeszcze lepsza. Dobrego pobytu
w Polsce! Misja żołnierzy potrwa pół roku, potem zastąpią ich
wojskowi z Gwardii Narodowej.

zaplanowanego na 25 stycznia wydania wyroku. Sąd wznowił
przewód sądowy celem zasięgnięcia opinii biegłego psychologa. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 22 lutego — mówił
Tomasz Koronowski.
Sprawa dotyczy zarzutów znęcania się przez dyrektora,
zastępcę dyrektora i 4 wychowawców nad wychowankami
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mario” w Lidzbarku
w latach 2010 - 2014. W sprawie występuje 46 pokrzywdzonych. Przesłuchano 73 świadków. Postępowanie toczy się
z wyłączeniem jawności.
GIŻYCKO

To już kolejny rok, kiedy ksiądz Kazimierz Klaban z kościoła polskokatolickiego w Elblągu przekazał oﬁarę z całego
dnia na Wielką Orkiestrę. W tym roku ksiądz poszedł o krok
dalej — zorganizował licytację. Wierni z elbląskiej paraﬁi
kościoła polskokatolickiego wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
— Niejednokrotnie korzystałem ze sprzętu, który funduje
WOŚP — mówił ksiądz. — Jurek zawsze staje na wysokości
zadania. Wspierał także walkę z COVID-19. Niezależnie więc
na co pójdą zebrane dziś pieniądze, uważam, że warto je dać.
W tym roku w kościele odbyły się licytacje. Można było wylicytować między innymi aparat cyfrowy, który przekazała
pewna para. Tym właśnie aparatem zrobili sobie pierwsze
zdjęcie, jako małżeństwo, więc jego wartość była sentymentalna. Ksiądz założył w zeszłym roku skarbonkę. Jej zawartość
także traﬁła dziś do puszki wolontariusza WOŚP.
W zeszłym roku ksiądz Klaban zapowiadał: — Dopóki ja będę
w tej paraﬁi, dopóki będę proboszczem, to każdego roku, jeżeli
będzie Orkiestra grała, to ja będę grał razem z nimi. Niezależnie czy w tej paraﬁi, czy w innej — jak widać, ksiądz nie rzuca
słów na wiatr.
PISZ
Żołnierze z 2 Szwadronu 2 Pułku Kawalerii US Army, którzy
spędzili na Mazurach ostatnie pół roku, zakończyli swoją misję. Teraz służbę w Polsce rozpoczęli kawalerzyści z 1 Szwadronu. Będą oni stali na czele Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Fot. Arch. UG Giżycko
Fot. Archiwum

Fot. Ryszard Biel

NIDZICA

Mieszkańcy Grzegórzek wzięli sprawy w swoje ręce. Sołtys,
rada sołecka i mieszkańcy podjęli decyzję o budowie pomostu
w miejscowości. Sporządzili projekt i sami zajęli się jego realizacją. Pierwsze efekty już widać.
Z redakcją rozmawiał Daniel Ławicki, mąż sołtys wsi Grzegórzki — Magdaleny Ławickiej. Małżeństwo mieszka w Grzegórzkach od października 2018 roku, a pani Magdalena sprawuje funkcję sołtysa od 18 października 2019. — Wspólnie
z radą sołecką i mieszkańcami podjęliśmy decyzję o budowie
pomostu w miejscowości. Przeznaczyliśmy środki z funduszu
sołeckiego na zakup materiałów. Pracuję jako inżynier, więc
sporządziłem projekt. Chciałem, aby konstrukcja była trwała,
a przy tym bezpieczna przez długie lata. Na kolejne spotkania
wspólnie z żoną przynosiliśmy mieszkańcom rysunki robocze
pomostu. Mieszkańcy zgodnie przyjęli propozycję, wspólnie też
zmienialiśmy koncepcję wyglądu konstrukcji. Opracowaliśmy
własną technologię wbijania pali, chociaż wiele osób miało
wątpliwości czy damy radę — mówi Daniel Ławicki.
DZIAŁDOWO
Po trwającym blisko trzy lata procesie miał zapaść wyrok
w sprawie znęcania się nad wychowankami w domu dziecka
w Lidzbarku Welskim. Niestety, tak się nie stało o czym informuje Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu. — Uprzejmie informuję, że nie doszło do
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Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej po nieczynnych
nasypach kolejowych. Droga prowadzić będzie przez Sulimy,
Grajwo, Kożuchy Wielkie, Pieczonki. Trasa rowerowa powstanie w ramach projektu realizowanego z partnerem litewskim
z Trok. Ścieżka rowerowa prowadząca po dawnych torowiskach
będzie miała długość 8,24 kilometra, szerokość 2,5 metra wraz
z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 metra. W miejscowości Kożuchy Wielkie powstanie miejsce obsługi rowerzystów (MOR) z wiatą rekreacyjną, stołem i ławkami. Prace
mają zakończyć się do 15 czerwca tego roku. — Nasza gmina
stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna, a region wzbogaci się
o nową i ciekawą ofertę turystyczną — podkreśla wójt gminy
Giżycko Marek Jasudowicz.
WĘGORZEWO
Centrum Animacji Społecznej w Ogonkach ma służyć
mieszkańcom, turystom, organizacjom pozarządowym oraz
samorządom. Inicjatorem i inwestorem jest Lokalna Grupa
Działania oraz LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Centrum
rozpoczęło działalność 1 lutego.
— W siedzibie Centrum Animacji Społecznej zlokalizowane zostaną biura naszych stowarzyszeń — mówi Barbara
Dawcewicz, prezes LGD i LGR w Węgorzewie. — Ponadto
znajdą się tam sale szkoleniowa i konferencyjna, biuro porad
obywatelskich, świetlica dla mieszkańców sołectwa Ogonki.
Centrum ma służyć w szerokim zakresie różnej aktywności
i działaniom społecznym. Działka nad jeziorem Stręgiel, gdzie
znajduje się Centrum, zostanie zagospodarowana na potrzeby
turystyki i aktywnego wypoczynku. Zamierzamy wybudować
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Fot. Barbara Dawcewicz

akcja w Iławie, choć i w Polsce, i na świecie organizowana jest
cyklicznie. Rzecz w tym, żeby policzyć ptaki, które mieszkają
w naszej okolicy i sprawdzić, jakie gatunki żyją w pobliżu ludzi.
Dzwońce, paszkoty, grubodzioby, jer, modraszka — te egzotycznie brzmiące słowa to nazwy naszych ptasich sąsiadów,
zimujących w Iławie. Spotkanie miało miejsce w okolicy Wyspy
Młyńskiej, nad rzeką Iławką. Jest ona idealnym siedliskiem
dla ptaków zimujących w mieście. Uczestnicy spotkali nawet
kormorana, a także jedynego w Polsce ptaka, który po pniu
drzewa potraﬁ schodzić z głową w dół - czyli kowalika. Pod
względem ilości wygrały oczywiście kaczki krzyżówki, sporo
było też łabędzi. Łącznie wynotowano 21 gatunków ptaków,
a obserwacja trwała 1,5 godziny.

z regionu. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie topowych ﬁrm z Warmii i Mazur oraz ich promocja. W konkursie
nagradzane są przedsiębiorstwa i instytucje, które prowadzą
działania innowacyjne, odpowiedzialne społecznie i są godne naśladowania.
Nagrody w konkursie „Żagle Warmii i Mazur” 2020 — zostały
przyznane w trzech kategoriach: „Najlepszy Produkt i Usługa
Warmii i Mazur”, „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss” i „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości”. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie został laureatem
trzeciej kategorii — Regionalna Nagroda Jakości w Kategorii
Organizacje Publiczne.
MRĄGOWO

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

hangar oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. Obszar działania
Związku Stowarzyszeń LGD9 obejmuje północno-wschodnią
część województwa warmińsko–mazurskiego. W jego skład
wchodzi dziewięć gmin: Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko,
Kruklanki, Miłki i Wydminy oraz gminy miejsko–wiejskie Ryn
i Węgorzewo.

Fot. Józef Kunicki

Fot. Stanisław R. Ulatowski

Fot. KP PSP Mrągowo

OLECKO

Dwa dni trwały uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Stanisława Tabaki, który zmarł w wieku 83 lat na skutek powikłań
spowodowanych przez koronawirusa. Wieloletniego proboszcza paraﬁi Podwyższenia Krzyża Świętego żegnali rodzina,
kapłani i paraﬁanie. Duchowny święcenia kapłańskie otrzymał
w 1965 roku z rąk biskupa Tomasza Wilczyńskiego w katedrze
św. Jakuba w Olsztynie i do 1975 roku był wikariuszem w paraﬁi św. Józefa. Kolejne paraﬁe ks. Stanisława już jako proboszcza: św. Antoniego w Gąskach w powiecie oleckim, św. Kosmy
i Damiana w Świątkach w powiecie olsztyńskim (1983-1987),
Podwyższenia Krzyża św. w Olecku (1987-2006). Do śmierci 23 stycznia 2021 roku był rezydentem w Olecku. W 1994
roku otrzymał tytuł Olecczanina Roku. Został pochowany na
cmentarzu paraﬁalnym w Olecku.

Za 23 miliony złotych powstaje w Fitowie (gmina Biskupiec
Pomorski) inwestycja energetyczna — Główny Punkt Zasilania. Nowa stacja poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej dla okolicznych odbiorców. Nowo budowany obiekt
energetyczny w Fitowie będzie zasilał 202 stacje średniego
napięcia, które zaopatrują w prąd odbiorców z gmin: Biskupiec, Nowe Miasto, Świecie nad Osą, a także miasta Łasina.
Główny Punkt Zasilania w Fitowie zbudowany został w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w ﬁrmie
Energa Operator. Nowoczesne systemy telesygnalizacji i telesterowania, umożliwiją dyspozytorom pełny zdalny nadzór
nad stacją. Rozdzielnica średnich napięć jest zautomatyzowana oraz wyposażona w zabezpieczenia cyfrowe, a tzw. układ
H5, umożliwia zasilanie stacji z dwóch niezależnych linii, co
znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. W związku z inwestycją wybudowanych powstaje około
20 kilometrów nowych linii średniego napięcia, które wraz
z istniejącą już siecią utworzą 8 zasilanych ze stacji Fitowo
ciągów linowych o długości ponad 230 kilometrów.
— Budowa Głównego Punktu Zasilania w Fitowie realizowana przez toruński oddział ﬁrmy Energa Operator — informuje
Arkadiusz Dobek, wójt gminy Biskupiec.

KĘTRZYN

SZCZYTNO

Kwiczoły (na zdjęciu) i dzięcioły, to nie jedyne ptasie skarby,
które odkryli uczestnicy Zimowego Liczenia Ptaków. Odbyło
się ono z inicjatywy iławianki Magdaleny Rudnickiej. To nowa

Fot. Joanna Karzyńska

Fot. Edyta Kocyła-Pawłowska

Fot. OSP Mołtajny

IŁAWA

Na jeziorze Tałty dwóch wędkarzy zlekceważyło ryzyko związane z kruchym lodem. Niestety zakończyło się to śmiercią
jednego z nich. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości
Jora Wielka (gm. Mikołajki). Pracujące na miejscu służby
ratunkowe ustaliły, że dwóch wędkarzy wpadło do wody na
skutek załamania się pod nimi pokrywy lodu. — Mężczyźni
wędkowali w odległości około 3 metrów od pomostu. Jeden
z wędkarzy wydostał się z wody, drugi znalazł się pod lodem
— mówi kpt. Jakub Tutka, oﬁcer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Ciało topielca
zlokalizowano ok. 3 metry pod wodą. Po wydobyciu na brzeg
podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.

„Żagle Warmii i Mazur” to prestiżowa nagroda przyznawana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
O nagrodę co roku rywalizują najlepsze przedsiębiorstwa
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Z ciekawą inicjatywą wystąpili strażacy z OSP Mołtajny (gm.
Barciany). Postanowili zorganizować zbiórkę złomu, żeby za
uzyskane pieniądze kupić deﬁbrylator. — Chcemy zakupić
deﬁbrylator AED który przyczyni się do pomocy potrzebującym. W tym celu organizujemy zbiórkę złomu na terenie gminy
Barciany. Chętnych do oddania złomu prosimy o kontakt przez
FB lub do strażaków OSP Mołtajny. Liczy się każdy kilogram
za który bardzo serdecznie dziękujemy — ogłosili druhowie
z Mołtajn. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jeszcze
tego samego dnia pojawiły się pierwsze zebrane przedmioty.
— Pomożecie Strażakom z Mołtajn? Ten deﬁbrylator to dla
nas - mieszkańców gminy Barciany - zachęca na Facebooku
wójt Marta Kamińska.

psychodietetyka

D

Czy można
jeść kolory?

Fot. Pixabay

oskonale wiemy, że
już samo opakowanie ma za zadanie
przyciągnąć nasz
wzrok. Zasada, że
im barwniejsze tym lepsze nie
zawsze się sprawdza. Jednak
bez wątpienia istnieją silne
zależności. Potwierdził to
między innymi Brian Wansik, psycholog z Uniwersytety Cornell.
Wansik zaoferował badanym dwa te same wina tylko
w innych butelkach. Jedno
z etykietą „Czerwony Ząb”, co
miało sugerować kiepskiej
jakości trunek, drugie o wytwornej francuskiej nazwie.
Jak niejeden z czytających już
się domyślił, testujący wskazywali na różnice pomiędzy
winem, najczęściej chwaląc
to o francuskiej nazwie.
Specjaliści od odżywiania
niezmiennie podkreślają, że
na talerzu ma być kolorowo,
gdyż to jest najlepszy (bo najprostszy) sposób na dostarczenie organizmowi wszystkich
niezbędnych składników. Czy
wiedziałeś jednak, że kolory
w jedzeniu mają znaczenie i że
właściwości odżywcze można
segregować według kolorów
właśnie? Mało tego, okazuje
się, że kolorom przypisujemy
odpowiednie funkcje i że łatwo
nas zmylić stosując na przykład zwykłe barwniki spożywcze. Tak było miedzy innymi
w badaniu z wodą zabarwioną na pomarańczowo. Spora
część badanych twierdziła, że
wypiła właśnie najprawdziwszy sok pomarańczowy. Innym
konsumentom podano dwa
rodzaje groszku Jeden z nich
był intensywniej zielony (a to
za sprawą sztucznych dodatków) i to ten okrzyknięto bardziej zdrowym.
DuBose, Cardello i Maller
(1980) w swoim eksperymencie ukazali wpływ ilości
użytego barwnika w cieście na
ocenę intensywności smaku
cytrynowego ciasta. Im ciasto było bardziej żółte, tym
więcej osób określało je jako
bardziej cytrynowe.
W badaniu przeprowadzonym przez Shermera i Levitana (2014), a dotyczącym
wpływu intensywności koloru
czerwonego na ostrość sosu,
wyniki pokazały, że im ciemniejszy kolor miał sos, tym był
bardziej odbierany jako ostry.
Jemy wszystkimi zmysłami,
to wie już chyba każdy przedszkolak. Dlatego kolory są takie ważne w odżywianiu.
Wpadła na to nie tylko natura. Ludzie od dawna wykorzystują różne tricki, by
wpłynąć na zachowania konsumenta. Dość nadmienić badanie, w którym to uczestnicy
jedli czekoladę przy różnej

NAJPEWNIEJ NIGDY NIE POZNAMY
SMAKU ZACHODU SŁOŃCA ANI NIE BĘDZIE
NAM DANE UPIĆ SIĘ TĘCZĄ, JEDNAK MOŻEMY
SPRÓBOWAĆ (BYĆ MOŻE PONOWNIE)
ZACHWYCIĆ SIĘ KOLORAMI NA NASZYM
TALERZU. NIECH NASZE ZMYSŁY ZASZALEJĄ
NA WIDOK KRWISTOCZERWONEGO POMIDORA,
ALABASTROWEJ RZODKWI CZY FUKSJOWEGO
BAKŁAŻANA.
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muzyce. Przy utworze „Hello” Adelle czekolada ta
wydawała się bardziej
kremowa, a przy nutach ostrych skrzypiec ta sama czekolada stawała się
bardziej wytrawna.
Wróćmy jednak
do tematu, gdyż to
właśnie oczy mają największe znaczenie przy
odczuwaniu smaku i wyborze
potrawy. Istnieje mnóstwo
badań, potwierdzających
odbieranie przez nasze zmysły kolorów. Udowodniono
w nich, że napój w kolorze
różowym zawsze będzie dla
nas słodszy niż ten niebieski, a żółty — bardziej kwaskowaty. Również kolor naczyń ma niezmiernie ważne
znaczenie. Dość wspomnieć
badanie, gdzie testujący pili
gorącą czekoladę z ﬁliżanek
o różnych kolorach. Najbardziej smakowała (ta sama!)
czekolada z pomarańczowych
i kremowych. Z talerza białego zjemy więcej niż z ciemnego, a kiedy pijemy sok z zaciemnionej butelki, możemy
błędnie ocenić smak!
Postrzeganie kolorów i kojarzenie z jadalnymi i trującymi
potrawami dla naszych przodków było niezmiernie istotne.
Dawało im bowiem szansę na
przeżycie. Czerwony kojarzył
się z czymś bardzo wartościowym odżywczo i smacznym,
niebieski oznaczał konieczność wycofania się.
Obecnie podział ten rozmywa się, a to za sprawą sztucznych barwników dodawanych
na przykład do lodów smerfowych czy ciast. Wiemy, że nic
nam nie grozi i możemy się
tym zajadać, chociaż muszę
przyznać, że fanów niebieskiego jedzenia dużo trudniej
znaleźć wśród osób starszych,
dla których jest to wciąż jakaś nowość.
Wpływ kolorów na smak zaczyna się więc stawać kwestią
indywidualną, dość spojrzeć
na zdjęcia wymyślnych tęczowych dań na Instagramie.
Barwa jednak wciąż daje nam
podstawową wiedzę o tym,
czy coś jest jadalne czy (już)
nie. Oprócz takich informacji, dostajemy również dane
o różnych składnikach odżywczych.
Czy wiedziałeś, że warzywa
i owoce dzieli się na pięć grup
kolorystycznych? Każdy kolor odpowiada za coś innego.
Przyjrzyjmy się temu bliżej.
BIAŁE (M.IN. CEBULA,
CZOSNEK, CHRZAN,
KALAFIOR)
Posiadają właściwości antybakteryjne, wzmacniają
układ odpornościowy i dzia-

łają przeciwzapalnie. Czosnek i cebula znane są z tego,
że wzmacniają odporność,
kalaﬁor zaś hamuje wzrost
komórek nowotworowych
oraz zapobiega wrzodom
żołądka. Chrzan to naturalny lek na chore zatoki, katar
czy niestrawność.
ŻÓŁTE I POMARAŃCZOWE
(M.IN. MARCHEW,
POMARAŃCZA, DYNIA,
ŻÓŁTA PAPRYKA, BATATY,
MANGO)
Wymiatają wolne rodniki z organizmu. Dzięki nim
możemy cieszyć się piękną
skórą, paznokciami i włosami.
To one wpływają dodatnio
na nasz wzrok. Marchew to
przede wszystkim witamina
A i świetny wzrok. Pomarańcza dostarcza przede wszystkim witaminy C. O dyni krótko można napisać tyle, że jest
bogata w cynk. Żółta papryka to bogactwo witaminy E,
zwanej witaminą młodości
a w owocu mango znajdziemy
między innymi potas i miedź.
CZERWONE (M.IN. BURAK,
POMIDOR, CZERWONA
PAPRYKA, TRUSKAWKA,
MALINA, JABŁKO)
Wspomagają pracę serce,
obniżają zły cholesterol, odmładzają i wykazują działanie
antynowotworowe. Obniżają
ciśnienie krwi i zmniejszają
ryzyko wystąpienia osteoporozy. Buraki zapobiegają udarom mózgu i zawałom serca,
czerwona papryka to źródło
witamin E, A i B. Jedząc truskawki przyspieszamy przemianę materii a smakując
maliny, dostarczamy organizmowi żelazo i wapń. Jabłko
to przede wszystkim pomocnik w walce z zaparciami.
ZIELONE (M.IN. BROKUŁ,
KAPUSTA, JARMUŻ,
SELER NACIOWY, POR,
SZPINAK, SAŁATA,
GROSZEK, KIWI, LIMONKA)
To bogactwo witaminy C
i doskonałe źródło żelaza.
Odgrywają ogromną rolę
w usuwaniu toksyn z organizmu. Mają korzystny wpływ
na układ krwionośny. Zapobiegają starzeniu.

9

Brokuł chroni przed rakiem
i anemią. Kapusta jest dobra
na zapalenie stawów i kaca,
modny ostatnio jarmuż - na
oczy a por to naturalny lek na
wzdęcia i wrzody. Szpinak jest
bogaty w kwas foliowy, sałatę jemy, by wzmocnić układ
nerwowy, groszek zapewni
nam duża ilość witaminy K,
zaś limonka wspomoże naszą
wątrobę.
FIOLETOWE I GRANATOWE
(BAKŁAŻAN, CZERWONA
KAPUSTA, JAGODA, JEŻYNY,
CIEMNY WINOGRON)
Grupa najsilniejszych przeciwutleniaczy, które oczyszczają organizm z toksyn. Jedzenie ich pomaga zachować
zgrabną sylwetkę, gdyż pobudzają trawienie. Oprócz tego
zmniejszają ryzyko udaru
mózgu i wykazują się zdolnościami antynowotworowymi.
Bakłażan ma właściwości
detoksykacyjne, w czerwonej
kapuście znajdziemy m.in.
fosfor, siarkę, sód i magnes,
a jagody i jeżyny to doskonałe źródło błonnika. Ciemne
winogrona znane już były
w starożytności, gdzie już
wtedy leczono nimi zaparcia,
skaleczenia i rany.
Bez względu, jaki jest twój
ulubiony kolor, zachęcam cię
oczywiście do korzystania
z całej palety barw dostępnych warzyw i owoców.
EWELINA DANIŁA

O autorce:
Jestem niebywale zwyczajną
kobietą z wyboru i psychodietetykiem z wykształcenia. Wierzę,
że każdy jest ekspertem od
samego siebie. Nie układam
diet, tylko wspieram zmianę
w relacji z jedzeniem i samym
sobą.
Zapraszam na moją stronę:
www.zielonygarnek.com
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Chcieliśmy się chociaż pożegnać

A

damowo w gminie
Elbląg. To właśnie
tutaj 18 stycznia
doszło do tragicznego w skutkach
wypadku. 40-letni kierowca
i jednocześnie ojciec zmarłej
nastolatki ciągnął na sznurku za samochodem trzy worki foliowe, a na nich łącznie 6
osób. Na jednym z zakrętów
ostatnia para wypadła z drogi
i uderzyła w drzewo. Obrażeń
doznały dwie dziewczyny:
jedna złamała rękę, a druga
trafiła do Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Elblągu z ciężkimi obrażeniami głowy. Walka o jej życie
trwała pięć dni, ale w minioną
sobotę (23 stycznia) 15-letnia
Karolina zmarła.
W poniedziałek skontaktowała się z nami matka
dziewczyny i poinformowała
o nieprawidłowościach, do
jakich — jej zdaniem — mogło dojść w placówce, w której
przebywała ich córka. Angelika i Adam Kostrzewa, rodzice

Karoliny, postanowili złożyć
skargę do dyrekcji szpitala.
„Z ogromnym żalem, rozczarowaniem i rozrywającym nasze
serca bólem, jesteśmy zobligowani poinformować władze
niniejszej placówki, co do sposobu potraktowania ciała naszej
najukochańszej córki chwilę po
jej śmierci. A mianowicie, dnia
23. 01. 2021 roku o godzinie
14:41 otrzymaliśmy informację,
iż nasza córka zostaje odłączona od urządzeń podtrzymujących jej czynności życiowe. Bez
zbędnej zwłoki, a dokładniej
natychmiast, udaliśmy się na
miejsce. Byliśmy na oddziale
15 minut od otrzymania wiadomości. Sposób, w jaki pokazano
nam ciało naszego ukochanego
dziecka, na zawsze pozostanie
w naszej pamięci jako jedno
z najbardziej przerażających
i traumatycznych obrazów w naszym życiu. Wprowadzono nas
do pomieszczenia, gdzie ciało
naszego najdroższego dziecka
spakowane było w worek, gotowe do wywiezienia do chłodni.
Widok ten jest i zawsze będzie
w naszych myślach i sercach.
Iście wielce karygodne jest
działanie placówki potęgujące w najbliższej rodzinie i tak
już niewyobrażalne poczucie
rozpaczy i starty. Mamy świadomość, iż śmierć pacjenta
jest dla pracowników szpitala
codziennością. Aczkolwiek
traktowanie ciała ww. sposób
jest niedopuszczalne, niegodne i bezduszne” — to fragment
pisma, które na ręce dyrekcji
szpitala złożyli państwo Kostrzewa.
„Domagamy się wyciągnięcia konsekwencji od osób,
które dopuściły się tak porażającego zaniedbania, oraz
do zmiany wewnętrznych
procedur szpitala, jeżeli takowe istnieją, i dopuszczają
postępowanie pracowników
w tak daleko nieetyczny, niewłaściwy i pogłębiający traumę bliskich sposób” — kończą
swoją skargę rodzice zmarłej Karoliny.
Te zarzuty powtórzyła w rozmowie z nami pani Angelika.

— KIEDY PRZYJECHALIŚMY
NA MIEJSCE I ZOBACZYŁAM,
ŻE CIAŁO KAROLINY BYŁO
JUŻ ZAPAKOWANE W WOREK
— ZANIEMÓWIŁAM.
PRZECIEŻ TAK NIE MOŻE BYĆ
— MÓWIŁA ZDRUZGOTANA
MATKA.

KTÓRY UJRZELIŚMY, GDY
DOTARLIŚMY NA MIEJSCE,
POZOSTANIE Z NAMI NA
ZAWSZE — MÓWI NAM
MATKA ZMARŁEJ.
Przyczynę zgonu dziewczyny ustali sekcja zwłok, która odbyła się we wtorek 26
stycznia. Na protokół trzeba
będzie jeszcze poczekać.
Skontaktowaliśmy się jednak z rodzicami Karoliny,
żeby zapytać, czy mają już
jakieś wstępne informacje.
— Kiedy zadzwoniłam
wczoraj (rozmawialiśmy
w środę — red.) około 13
do prokuratury z pytaniem
o wstępne ustalenia, polecono
mi zadzwonić nazajutrz. Jednak jeszcze tego samego dnia
około 14 w mediach ukazał się
artykuł, w którym Grażyna
Jewusiak, prokurator rejonowa w Elblągu, mówiła, że
sekcja wykazała bardzo rozległy uraz głowy — relacjonuje
pani Angelika.

I DODAJE: — ZADZWONIŁAM
DO NIEJ Z PYTANIEM,
DLACZEGO JA, JAKO
RODZIC, DOWIADUJĘ SIĘ
O TYM Z MEDIÓW, A MI NIKT
INFORMACJI NIE UDZIELIŁ.
USŁYSZAŁAM, ŻE JAK CHCĘ,
TO MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ.

Fot. unsplash/zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

CAŁA POLSKA
TRZYMAŁA KCIUKI
ZA WALCZĄCĄ
O ŻYCIE 15-LETNIĄ
KAROLINĘ.
NIESTETY,
DZIEWCZYNA,
KTÓRA ODNIOSŁA
POWAŻNE
OBRAŻENIA
PODCZAS
KULIGU, ZMARŁA.
PRZYCZYNĘ
ZGONU BADA
PROKURATURA.
OKAZUJE SIĘ
JEDNAK, ŻE
RODZICOM NIE
BYŁO DANE
ODPOWIEDNIO
POŻEGNAĆ SIĘ
Z CÓRKĄ. JAK
MÓWIĄ — NIE
Z ICH WINY.

I pytała: — Jak można tak
potraktować rodziców? Ludzi, którzy przychodzą pożegnać się z dzieckiem, a ono
już jest zapakowane w worek?
Jestem w szoku, przeżywam
tragedię i tak będzie już do
końca życia, ale kiedy usłyszałam, że oni już ją odłączyli,
umyli i zapakowali, to kiedy
to musiało się stać?
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z 10 kwietnia 2012 roku, zwłoki osoby
zmarłej wraz z wypełnioną
kartą skierowania zwłok do
chłodni i identyﬁkatorem są
przewożone do chłodni nie
wcześniej niż po upływie
dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej. W okresie
pomiędzy stwierdzeniem
zgonu a przewiezieniem do
chłodni zwłoki osoby zmarłej
są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego
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celu pomieszczeniu, a w razie
jego braku — w innym miejscu, z zachowaniem godności
należnej zmarłemu.
Z pytaniem o to, czy te procedury zostały zachowane,
skontaktowaliśmy się z Elżbietą Gelert, dyrektorką
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, która
poleciła nam przekazać szczegółowe pytania rzecznikowi
placówki drogą mailową.
Od Małgorzaty Twardowskiej, koordynatorki ds. praw
pacjenta, otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
„Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu uprzejmie informuje, iż oczywiście
zajmie oﬁcjalne stanowisko
względem zarzutów i udzieli
wszelkich odpowiedzi pani
Angelice Kostrzewa, jeżeli
zwróci się z taką prośbą bezpośrednio do szpitala.

Uwarunkowane to jest tym,
iż część pytań dotyczy kwestii
związanych z leczeniem pacjentki, które to informacje nie
są publiczne na mocy Ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, a część: relacji
rodzice dziecka-szpital, na które odpowiemy pani Angelice
Kostrzewa, po ich skonkretyzowaniu, lecz nie za pośrednictwem mediów.
Rozumiemy, że jest to na
pewno tragiczna sytuacja dla
rodziców i łączymy się w bólu
z powodu śmierci dziecka”
— czytamy w przekazanej wiadomości.

— CHCĘ TYLKO, ABY KTOŚ
WYJAŚNIŁ MI, DLACZEGO
NAS TAK POTRAKTOWANO.
PRZEŻYWAMY OGROMNĄ
TRAGEDIĘ, A OBRAZ,

Kiedy zapytaliśmy prokurator, czy faktycznie informacje nie zostały udzielone
rodzinie, ale mediom, odpowiedziała:
— Trudno mi się odnieść
do tego… No tak, matka
ma prawo w każdym czasie
zgłosić się do prokuratury
i pytać o postępowanie, bo
jest osobą, która wstąpiła
w prawa osoby pokrzywdzonej. Każde postanowienie
pokrzywdzonemu jest doręczane, natomiast protokół
nie będzie doręczony. Osoba,
która wstąpiła w prawa pokrzywdzonego, może złożyć
wniosek o doręczenie takiego
protokołu — wyjaśniła Grażyna Jewusiak.
I zapewniła, że nie dotarły
do niej informacje, jakoby
Angelika Kostrzewa zwróciła się do prokuratury z prośbą
o udzielenie informacji.
Do tematu wrócimy.
Kamila Kornacka
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wsparcie dla Lenki

Artyści o wielkich sercach dla Lenki

fot. Anna Skuza (2)

POMOC || Trwa wyścig z czasem. Lenka Mazur przekroczyła wagę 11 kilogramów. Po przekroczeniu 13,5 kg szansa na sprawność dla Lenki
przepadnie bezpowrotnie! Dlatego tak konieczne jak najszybsze podanie terapii genowej.

Na scenie zespół Piersi

L

enka codziennie musi
walczyć z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni.
Choroba sprawia, że jej ciało z każdym dniem słabnie.
W walce z bezlitosną chorobą
może pomóc jedynie kosztowna terapia genowa, na którą jest

coraz mniej czasu. — Wiemy,
że to nieuleczalna i postępująca choroba, ale chcemy zrobić wszystko, by ją zatrzymać,
nim odbierze jeszcze więcej!
Pragniemy dla naszej córeczki
wykorzystać wszystkie szanse,
jakie daje współczesna medycy-

na. Niestety, największa z tych
szans to najdroższy lek świata…
Nie poddajemy się, walczymy
do końca z nadzieją, że i Lence
się uda. Bardzo prosimy, bądźcie z nami w tej walce! — apelują rodzice. 30 stycznia odbył się
wyjątkowy koncert online dla

Lenki. Na scenie wystąpili artyści o wielkich sercach: zespól
Piersi, Katarzyna Dąbrowska,
Julia Kamińska, Mikołaj Macioszczyk, Daria Kowolik, Jerzy
Gmurzyński, Shoot, Magdalena
Smati, Agnieszka Symołon.

fot. Lokalny Kompas Coolturalny

Lenka z rodzicami

Katarzyna Dąbrowska dla Lenki

Szkoła w Waśniewie-Grabowie w Drużynie Lenki!

P

o raz pierwszy nasi uczniowie usłyszeli o dziewczynce w czasie wakacji,
kiedy mieli okazję spędzać je
w szkole podczas realizowanego przez nas projektu. Wtedy
postanowili wykonać dla niej
przepiękne karty z życzeniami
powrotu do zdrowia. Swoją
chęcią wsparcia Lenki zarazili nauczycieli, pozostałych
pracowników szkoły, a także
swoich rodziców i dziadków.

Wszyscy pracownicy jednogłośnie przyznali, że należy
zorganizować „zrzutkę koleżeńską” ze względu na sympatię jaką wzbudza Lenka, a także babcie Lenki, które pracują
w sąsiednich szkołach.
Następnie przystąpiliśmy do akcji „Góra Grosza
dla Lenki” i po raz kolejny
udowodniliśmy sami sobie, że potrafimy się zjednoczyć w słusznej sprawie.
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fot. Przemysław Dudek (2)

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie wielokrotnie wspierała zbiórki pieniężne na leczenie i rehabilitację dla chorych dzieci. Obecnie wspieramy Lenkę Mazur cierpiącą na SMA.

Góra grosza dla Lenki

Warto pomagać- dobro wraca z podwójną siłą!

Nie pozostawaliśmy jednak
na tym. Szukaliśmy innych
rozwiązań… A może by tak
wystawić coś na aukcję? No
tak! Na licytację dla Lenusi
powędrowały dwie huśtawki
oraz wizyta w naszym szkolnym Minimuzeum, a także
przepyszne dżemy przygotowane przez dzieci z klas 1-3
pod opieką ich pań i naszych
kochanych rodziców.
Na terenie szkoły zorganizowano też kiermasz ciast.
Nie zapominajmy również
o zbiórce plastikowych nakrętek. Tu również mogliśmy

liczyć na rodziców, którzy pomogli w przetransportowaniu
ich ogromnej liczby do Muszak z czterech punktów
na terenie Gminy Janowiec
Kościelny: SP Waśniewo, SP
Janowiec Kościelny, Urząd
Gminy i Stowarzyszenie Bene
Fide.
Nasze przedszkolaki zorganizowały w szkole urodziny Lenki, podczas których częstowały się ciastem
upieczonym z „Dżemem dla
Lenki”. Pracownicy szkoły zorganizowali zbiórkę
urodzinową, aby przybliżyć
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Lenkę do najwspanialszego prezentu- do zdrowia.
Wielu z nas-pracowników,
rodziców, uczniów angażuje
się w kiermasze i licytacje, bo
wiemy jak mało czasu pozostało naszej Lence do osiągnięcia celu….
Ostatnio grupa sześciolatków, podjęła wyzwanie
#SercaLenki, przekazując
„to dzieło” kolejnym naszym
uczniom i pracownikom.
Obecnie na licytację wstawiliśmy ofertę upieczenia
pączków z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku.

Ze względu na ogromne zainteresowanie po raz kolejny
oprócz pracowników Szkoły
do akcji wkroczą Rodzice
oraz Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Bardzo nas
cieszy słodkie pomaganie,
a jak zapewniał tata Lenki,
te kalorie nie idą w „boczki”.
Dopóki Lenka nie uzbiera
pieniążków nadal aktualne
są akcje zbiorki plastikowych
nakrętek oraz góry grosza.
Ostatnio w tę akcję włączyły się nasze absolwentki,
które przywiozły kilka toreb nakrętek oraz bardzo
duuużo monet do góry grosza. Z pewnością wpadniemy
również na inne pomysły, by
wspomóc Lenkę i jej rodziców w tej nierównej walce
o szczęśliwą przyszłość.
Zachęcamy inne szkoły
i instytucje do podobnych
działań. Włączmy się w to
dzieło, dla małej dziewczynki, o której trzeba mówić
głośno, bo czasu niestety jest
coraz mniej.
Warto pomagać- dobro wraca z podwójną siłą!
Szkolne Koło Wolontariatu-Drużyna Lenki

więcej zdjęć na

nidzica.wm.pl

PORADY || Dieta jest najważniejszym pojedynczym czynnikiem niesprawności i przedwczesnego zgonu. Pacjentom oraz lekarzom często sprawia trudność
śledzenie na bieżąco trendów dietetycznych, z których wiele skupia się przede wszystkim na redukcji masy ciała, a nie na odżywianiu i zdrowiu.
śmierci z powodu wszystkich przyczyn.
Dieta ta jest dość uboga
w pokarmowe źródła cholesterolu. Zawiera niewielkie
ilości jaj, mięsa czerwonego,
masła, które są jego głównym źródłem.

Kolejnym, charakterystycznym dla diety śródziemnomorskiej, składnikiem pokarmowym są wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-6. Są one zawarte
szczególnie w oleju słonecznikowym, sojowym, kuku-

rydzianym. Na podstawie
licznych badań naukowych
stwierdzono, że odpowiednia podaż kwasów omega-6
w diecie, pozwala na zmniejszenie stężenia cholesterolu
całkowitego i cholesterolu
LDL. Warto wspomnieć, że

eksperci zalecają zachowanie odpowiedniej proporcji
w diecie pomiędzy zawartością kwasów omega-3 i omega-6, wynoszącą 1:5, która
jest właśnie charakterystyczna dla tej diety. C.d.n.
Sebastian Bilski

REKLAMA
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fot. Archiwum prywatne
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Dieta dla zdrowia - cz. II

PRZYCHODNIA MEDICUS

Dr Sebastian Bilski

DIETA
ŚRÓDZIEMNOMORSKA
W swoim składzie zawiera dużą ilość ryb, znaczną
zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych
pozyskiwana z oliwy z oliwek, owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy oraz
dopuszcza umiarkowane
spożycie alkoholu (głównie
wina). W diecie tej ograniczamy spożycie czerwonego
mięsa, przetworzonych ziaren zbóż oraz cukrów prostych. Dzięki temu stylowi
żywienia można zmniejszyć
częstość występowania cukrzycy typu 2, zapadalność
i umieralność z powodu
nowotworów złośliwych,
częstość występowania demencji starczej. Jednoznacznie na podstawie badań,
stwierdzono zmniejszenie
zapadalności i umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego
(udar mózgu, zawał serca,
choroba niedokrwienna
serca, miażdżyca) oraz zdecydowanie mniejsze ryzyko
występowania otyłości. Jest
to jak do tej pory ustalono
najlepszy kardioprotekcyjny
model żywienia.
Jako ciekawostkę nadmienię, że osoby spożywające
około 400 g owoców i warzyw na dzień mają mniejsze
o 40% ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia
w porównaniu z osobami
spożywającymi około 130 g
na dzień. Zielonolistne warzywa oraz owoce i warzywa
bogate w witaminę C najbardziej sprzyjają profilaktyce
chorób serca. Dotychczasowe badania wskazują, że
dieta śródziemnomorska
zastosowana we wszystkich
populacjach i na wszyst-

kich kontynentach obniża
o co najmniej 50% częstość
występowania zgonów
sercowo-naczyniowych, zawałów serca oraz śmiertelności ogólnej u osób z chorobą wieńcową.
W diecie śródziemnomorskiej jest przede wszystkim
mała zawartość nasyconych
kwasów tłuszczowych, które wykazują działanie promiażdżycowe. Duże spożycie nasyconych kwasów
tłuszczowych pochodzenie
zwierzęcego powoduje podwyższenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy
krwi oraz zwiększa stężenia
frakcji cholesterolu miażdżycorodnego (zwłaszcza
LDL i VLDL). Wzrost tzw.
złego cholesterolu przyczynia się do zwiększenia
krzepliwości krwi- działanie
prokoagulacyjne, dysfunkcji
śródbłonka naczyniowegonasilenia rozwoju miażdżycy, wzrostu ciśnienia
tętniczego krwi, a nawet
powstawania zaburzeń rytmu serca – działanie proarytmogenne.
Na szczególną uwagę w tej
diecie zasługuje oliwa z oliwek. To właśnie w niej znajdują się jednonienasycone
kwasy tłuszczowe, które są
podstawowym tłuszczem
w tej diecie. Należy zapamiętać, że jeśli zastępują
one w diecie nasycone kwasy
tłuszczowe, przyczyniają się
do redukcji cholesterolu całkowitego i frakcji LDL ( tzw.
złego cholesterolu), nie powodując zmniejszenia stężenia cholesterolu HDL (tzw.
dobrego cholesterolu) i nie
wpływają na stężenie trójglicerydów. Istotną informacją
jest to, że redukcja spożycia
cholesterolu poniżej 200
mg dziennie przyczynia się
do mniejszego o 37% ryzyka
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KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE W TYGODNIKU

dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności
gospodarczej (maksymalnie do 10 słów)

RYCZAŁT:

1 emisja: 5 zł (z VAT)
Treść:……………………………………………………….………….…………………………………………
3
emisje: 10 zł (z VAT)
………………………………………....................................................................................

kupon

......................................................................................................................……

  



Imię i nazwisko:..............................................................................................................
Adres: …………………..................................................................................……………………
Nr tel.: .................................................... Nr dowodu osobistego: ..................................
Podpis ...........................................................................................................................

do wiadomości Biura ogłoszeń

…………………………...........................……… Daty emisji: ………...........…………….……
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PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE



oraz więcej osób doświadcza przewlekłego
stanu zmęczenia, które
jest związane z wyczerpaniem psychicznym, chorobami psychosomatycznymi,
lękami, depresją. Jednak
przewlekłego zmęczenia nie
można nazwać depresją. To
inne dolegliwości i odrębna
jednostka chorobowa. Około 25% pacjentów skarży się
na zmęczenie, a 70% pacjentów zgłasza objawy wyczerpania psychicznego. Objawy
przewlekłego zmęczenia trwają nieprzerwanie co najmniej
2 tygodnie. Do tych objawów
należą: zaburzenia snu i nadmiar stresów, w tym bezdech
nocny, codzienne, nadmierne
bóle głowy (mętlik w głowie),
zaburzenia snu (sen nie przynosi odpoczynku), mała energia, bóle gardła, bóle mięśni
i stawów, zaburzenia koncentracji i pamięci, niestabilność
emocjonalna, wahanie masy
ciała, słaba aktywność seksualna, myśli samobójcze, lęki.
Przyczyny mogą wywodzić
się z zaburzeń hormonalnych,
metabolicznych, nowotworów,
zaburzeń układu immunologicznego, układu nerwowo-mięśniowego, chorób psychicznych, niedokrwistości,
ubocznych działań leków, chorób układu sercowo-naczyniowego. Do stanu przewlekłego
zmęczenia przyczyniają się
także: żałoba, pracoholizm,
niewłaściwa dieta, otyłość,
spaliny-emisja CO2, stres.
Można wyróżnić leki
i używki, które mogą wywołać uczucie zmęczenia. Należą do nich: alkohol, leki
przeciwbólowe, antybiotyki,
leki przeciwdrgawkowe, leki
przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe na alergię,
leki obniżające ciśnienie, leki
przeciwlękowe, kortykosteroidy, leki antykoncepcyjne, leki
nasenne, nikotyna. Przewlekły stan zmęczenia bardzo
często występuje w okresie
poporodowym, pooperacyjnym, w przewlekłych chorobach organicznych, po stracie
bliskiej osoby, w chorobach
związanych z przewlekłym
bólem, po zażywaniu leków,
w stanach po urazie (np.
po wypadku samochodowym), w stanach po przebyciu infekcji wirusowej (grypa,
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Dr Katarzyna Kęsicka
Certyﬁkowany
Psychoterapeuta
Psychosomatoterapeuta
Fitoterapeuta
zapalenie wątroby, mononukleoza). Płuca, nerki i serce to
ważne narządy, które muszą
być silne, aby chroniły ciało
przed zmęczeniem. Do zmęczenia organizmu przyczyni
się pracoholizm, niewłaściwa dieta, menopauza, a także
przejście na emeryturę.
Aby zapobiegać przewlekłemu zmęczeniu warto sprawdzić czy nie używasz powyższych leków lub używek,
ważne jest to, jak się odżywiasz, czy w Twoim jedzeniu
są potrzebne witaminy i minerały. Czy dbasz o odpoczynek dla ducha i umysłu. Czy
używasz wzmacniających ziół,
które mogą naprawić błędy
diety i zacząć wyprowadzać
ze stanu przewlekłego zmęczenia.
Możecie Państwo aktywnie
włączyć się w tworzenie działu
Psychoterapia i Ziołolecznictwo poprzez propozycje tematów z tych dziedzin, o których chcielibyście dowiedzieć
się więcej. Propozycje można
zgłaszać na adres mailowy:
z.leszczynska@gazetaolsztynska.pl
Specjalistyczne Centrum
Psychoterapii i Ziołolecznictwa w Działdowie oraz
Online, ul. Katarzyny 18/2,
Tel: +48 793 055 588
www.facebook.com/psychoterapia.i.ziololecznictwo8
www.goldenline.pl/katarzyna-kesicka3
* Artykuł ma charakter informacyjny, nie
jest poradą lekarską, ani farmaceutyczną.
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Symboliczny czek bankowy przekazany przez Polonię z W.
Brytanii na budowę szkoły, 1961 r.

fot. Zbiory pp. Piekarskich

W JEDNYM ZE
SWOICH ARTYKUŁÓW
NAUKOWYCH (W:
MASOVIA, T. 9,
2006 R.) OBECNIE
DR HAB. IZABELA
LEWANDOWSKA
Z UWM W OLSZTYNIE
SZUKAŁA ŚLADÓW
PO DAWNYM
„TOWARZYSTWIE
PRZYJACIÓŁ
WARMII I MAZUR”
ZORGANIZOWANYM
PRZEZ HENRYKA
LEONA
ARCHUTOWSKIEGO
Z LONDYNU, KTÓRY
WSPÓŁPRACOWAŁ
Z KRAJEM.

fot. Kronika Szkolna SP nr 2 w Nidzicy (2)

Bohater spod Arnheim

T

H. Archutowski - Londyn, Vl 1971 r.
Prezes Tow. Przyjaciół Warmii i Mazur z Londynu p. H.
Archutowski z wizytą w SP nr 2 w Nidzicy, 12 IX 1964 r.

fot. Zbiory: Neidenburg/Nibork/Nidzica

ak oto pisała: „(...)
W 1964 r. w Polsce
modne stało się hasło
<<1000 szkół na tysiąclecie>>. Ojciec
był założycielem Milenium
Poloniae w Wielkiej Brytanii i tam zdecydowano, że
będą ﬁnansować szkołę im.
Michała Kajki w Nidzicy(...)
– wspominał syn Jacek Archutowski. Najprawdopodobniej wtedy powstała myśl
utworzenia Towarzystwa
Przyjaciół Warmii i Mazur
w Londynie, które miało
przejąć kwestie finansowe
i dalej, po zakończeniu akcji
<<milenium>> prowadzić
współpracę kulturalną. Towarzystwo ufundowało wyposażenie szkoły, a ja - jak
wspomina J. Archutowski
- wraz z ojcem przyjechałem
na jej otwarcie(...)”. Ojciec p.
Jacka, H. Archutowski mając
biuro turystyczne w Londynie
w latach 1960-72 organizował
też wyjazdy Poloni z W. Brytanii do Polski.
Jak pisała red. H. Krall
w „Życiu Warszawy” w 1964
r., o tym że H. Archutowski
przybył z W. Brytanii do Nidzicy jako przedstawiciel
Polonii brytyjskiej i Komitetu
Tysiąclecia, który przekazał
na rzecz Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy pewną sumę na budowę
szkoły. „(...)Przyjechałem we
wrześniu, bo we wrześniu
było Arnheim i we wrześniu

H. Archutowski w Szkole
im. Michała Kajki w Nidzicy, 12 IX 1964 r.
dzieci idą do szkoły. Najpierw
poszedłem na Powązki, potem pojechałem do dzieci
ze szkoły nidzickiej. Na Powązkach spotkałem żyjących
jeszcze kolegów spadochroniarzy. (...)Syn jednego z poległych zapalił na tym cmentarzu znicz. Symbol pamięci.
Pomyślałem wtedy, że to
piękny symbol, ale pamięć
nie powinna zamykać się
w muzeach i na cmentarzach.

Chcieliśmy, żeby rocznica tej
bitwy przeszła do pamięci
żywych, do dzieci zwłaszcza.
Pomyślałem, że można by jakąś szkołę 1000-lecia nazwać
imieniem brygady spod Arnheim, a wszyscy żyjący spadochroniarze opiekowaliby
się tą szkołą. (...)Kupiliśmy
tej szkole maszyny do szycia,
narzędzia, aparat telewizyjny,
w miarę jej potrzeb będziemy nadal dostarczać pieniędzy(...). Ale kontakty nasze,
to nie tylko pomoc ﬁnansowa. Wysyłamy np do Nidzicy
dzieci polonijne(...). Wycieczka ta, jak inne, organizowana
była przez Komitet Tysiąclecia w W. Brytanii(...)”.
Ale przede wszystkim „(...)
bierzemy udział w budowie
szkół Tysiąclecia, organizując zbiórkę pieniężną wśród
Polaków w Anglii, wydajemy
materiały do nauki polskiego,
działacze naszego Komitetu
organizują i prowadzą szkołę języka polskiego dla dzieci
z tych rodzin, w których już
w ogóle po polsku się nie
mówi. (...)Inni działacze Komitetu zajmują się sportem,
ci zorganizowali komitet
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olimpijski współpracujący
z PKOL-em w kraju. Jeszcze
inni współpracują z Towarzystwem Odra-Nysa. (...)Coraz
więcej Polaków w W. Brytanii
przyłącza się do naszych poczynań(...)”.
Zaś w kronice szkolnej SP
nr 2 w Nidzicy czytamy: „W
dn. 12 IX 1964 r. naszą szkołę odwiedzili: przedstawiciel
Polonii Angielskiej Pan Henryk Archutowski, wiceminister spraw zagranicznych
Zawadzki, przedstawiciele
radia i telewizji oraz miejscowe władze. W dniu tym odbyło się spotkanie z młodzieżą
naszej szkoły. Dzieci nasze
przekazały pozdrowienia dla
młodzieży polskiej uczącej
się w Anglii. Wszystkich gości dzieci obdarowały mnóstwem kwiatów. Następnie
gości zaproszono na obiad
do atrakcyjnej miejscowości,
leżącej nad pięknym jeziorem
Jabłonki. Po obiedzie goście
zwiedzali ośrodek wczasowy i Dom Kultury w Wiknie. Miejscowi gospodarze
ośrodka zorganizowali dla
gości przejażdżkę po jeziorze. Następnie goście udali
się w (dalszą) drogę(...)”.
W innym artykule prasowym z „Życia Radomskiego”

z 18 I 1973 r. dowiadujemy
się o śmierci p. H. Archutowskiego, którego prochy miały
w tym czasie powrócić do Polski. Nieznany autor artykułu
tak pisał: (...)18 bm. prochy
zmarłego w grudniu w Londynie H. Archutowskiego, zgodnie z życzeniem zmarłego,
powrócą do kraju. (...)Warto
przypomnieć czytelnikom tę
sylwetkę działacza Polonii
brytyjskiej i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii
i Mazur, zorganizowanego
w Anglii.
H. Archutowski ur. się
w I 1919 r. w Gzowie pod
Pułtuskiem. Brał udział
w kampanii wrześniowej,
walcząc w 5 Pułku Ułanów
Zasławskich na terenie Prus
Wschodnich, a później pod
Kockiem. W I 1940 r. przedostał się do Francji, aby
walczyć dalej. W szeregach
pułku rozpoznawczego I Dywizji Grenadierów, <<za
czyny niezwykłego męstwa
na polu walki>> otrzymał
nominację na oficera WP.
Przez Tunis, Algier, Gibraltar dostaje się do Anglii.
Wcielony do 1 Samodzielnej
Brygady Spadochronowej,
ranny pod Arnheim, otrzymuje czterokrotnie Krzyż

Walecznych i francuskie
odznaczenie bojowe. Po
wojnie, pozostaje w Anglii.
Pod koniec lat 50-tych H.
Archutowski zainteresował
się bliżej sprawami Warmii
i Mazur. Podczas obchodów
Tysiąclecia Państwa Polskiego przyjechał do Polski
i wziął udział w uroczystościach na polach Grunwaldu.
Powróciwszy do Anglii, zorganizował wśród tamtejszej
Polonii zbiórkę na budowę
szkoły podstawowej w Nidzicy; nazwano ją im. M. Kajki.
(...)H. Archutowski był żarliwym propagatorem tej akcji
i jej serdecznym opiekunem.
Jesienią 1966 r., dzięki jego
staraniu, powstało w Anglii
Tow. Przyjaciół Warmii i Mazur, którego został prezesem.
Współpracuje ono ze Stow.
S p o ł e c z n o - Ku l t u r a l ny m
<<Pojezierze>> w Olsztynie.
H. Archutowski był przez
całe lata inicjatorem wielu
cennych akcji, organizował
liczne spotkania i odczyty
w W. Brytanii, zwłaszcza
na temat (...)ziemi warmińsko-mazurskiej: miał ścisły
kontakt z krajem, dla którego
pracował i działał wśród Polonii. Otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi, Odznakę Tysiąclecia
i złotą odznakę <<Zasłużony
dla Warmii i Mazur>>. Jego
ostatnią wolą było: ,,pozostać
w kraju na zawsze”.
18 I 1973 r. w kościele św.
Marcina przy ul. Piwnej
na Starym Mieście w Warszawie odprawiona został
msza święta w jego intencji.
Natomiast pogrzeb odbył się
19 I tegoż roku o godz. 12,00
na cmentarzu komunalnym,
dawnym wojskowym na Powązkach, o czym zawiadamiała rodzina: żona Danuta, synowie - Jacek i Wiktor i inni
krewni w nekrologu zamieszczonym w warszawskiej prasie. Warto też dodać, że H.
Archutowski był wujem dla
p. Marii (z d. Archutowskiej)
Piekarskiej z dworu i majątku Kuklin w pow. mławskim,
ok. 23 km od Nidzicy. O pp.
Piekarskich z majątku ziemskiego Kuklin już wcześniej
wspomniałem przy okazji pisania o ppłk Józeﬁe Lasoniu,
który ożenił się z Zoﬁą (z d.
Piekarską) z Kuklina w paraﬁi
Wieczfnia Kościelna. Także
okolice pogranicza polsko-niemieckiego Prus Wsch.
nie były obce p. H. Archutowskiemu, który zapewne
bywał tu w okresie międzywojennym.
Piotr Rafalski
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wokół nas

ORKIESTRA GRA
PO RAZ 29, A W
NIDZICY JUŻ 19!
TEGOROCZNE HASŁO
PRZEWODNIE TO:
FINAŁ Z GŁOWĄ!
WSZYSTKIM
NAM ZALEŻY
NA BEZPIECZEŃSTWIE.
WOLONTARIUSZE
ZBIERAJĄ NA ZAKUP
SPRZĘTU DLA
LARYNGOLOGII,
OTOLARYNGOLOGII
I DIAGNOSTYKI GŁOWY.
W TYM ROKU, MIMO
WIELU OBOSTRZEŃ,
WOLONTARIUSZE NIE
PODDAJĄ SIĘ.

fot. Halina Rozalska (3)

Wolontariusze uzbierali ponad 40 tys.

Seniorka wsparła WOŚP

W sztabie WOŚP można było kupić gadżety związane z Orkiestrą
handlowa, więc otwarte były
wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe. Wolontariusze
ustawiali się pod Biedronką,
Lidlem, Tesco. Z rana mieszkańców było niewielu. Jednak
im bliżej południa, tym więcej pojawiało się nidziczanek
i nidziczan, którzy chętnie
wrzucali pieniążki do puszek.
Wolontariusze mówią, że najlepszy punkt do zbierania pieniędzy to teren wokół kościoła.
Grupka wolontariuszek ustawiła się przed budynkiem kościoła, czekając na wychodzących z mszy świętej. Niestety,
ksiądz kazał im opuścić teren
kościoła. Inny ksiądz wyjaśnił,
że nie mogą stać na kościelnym
terenie, bo zbierają na aborcję. Wolontariuszki grzecznie

fot. Sztab WOŚP

N

idzica z Owsiakiem
gra po raz 19. Ten
rok jest nietypowy
i trudny dla Orkiestry. Wolontariusze musieli nosić maseczki,
zachowywać wszelkie obostrzenia sanitarne, a mimo
to zaangażowali się w zbiórkę.
Od rana widać ich było na nidzickich ulicach, placach. Starali się być tam, gdzie będzie
najwięcej ludzi. W tym roku
31 stycznia była niedziela

Wolontariuszki zostały wyproszone sprzed kościoła

Filip Borowski uzbierał
2.726,80 złotych

opuściły plac przed kościołem
i ustawiły się w pobliżu. I mimo
zdania księdza, wychodzący
bardzo chętnie wrzucali pieniądze do puszek. I seniorzy,
i młodzi. —Trzeba pomagać
— mówi seniorka. Ale też byli
tacy, którzy oburzali się na kwestujących. — Zbieracie na Owsiaka, a on jest za aborcją. Nie
można tego robić — krzyczała
starsza kobieta. Wolontariusze
mówią, że rzadko spotykają się
z taką reakcją.
Dodają, że w tym roku zbiórka idzie nieco gorzej. — Rok
temu o tej porze miałem już
około 400 złotych, a dzisiaj
może 50 — mówił jeden z wolontariuszy.
Sztab WOŚP znajdował się
w liceum przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących przy ul.
Jagiełły. Można było tam wejść,
wrzucić pieniążki do puszki
i zakupić gadżety WOŚP oraz
ciasto upieczone przez wolontariuszy. Nidziczanie chętnie
z tej możliwości skorzystali. Na
wolontariuszy czekała ciepła
herbata i gorąca zupa.
Tegoroczna zbiórka na WOŚP
to 41.417,15 złotych.
Najwięcej do puszki uzbierał
Filip Borowski - 2.726,80 zł.
Konkurs na najpełniejszą eSkarbonkę wygrała Zuzia Szatkowska, która uzbierała - 630
złotych.
Halina Rozalska
więcej zdjęć na

nidzica.wm.pl

Nasze jest piękne

Autor: Radosław Napiórkowski

dy, rzeki, jeziora czy po prostu
siebie na spacerze. Zdjęcia będziemy publikować na nidzica.
wm.pl i w „Naszej Gazecie Nidzickiej”. Autorzy zdjęć, które
zamieścimy w naszym papierowym wydaniu, otrzymają od
nas trzymiesięczny bezpłatny
dostęp do elektronicznego wydania „Naszej Gazety Nidzickiej” i „Gazety Olsztyńskiej”.
Autor: Michał Obuchowski

D

rodzy Państwo, mam dla
Państwa ciekawą propozycję. Dzisiaj każdy z nas
jest fotoreporterem, bo każdy
z nas ma w kieszeni telefon.
Wykorzystajcie to, aby zdobyć
dostęp do e-wydań „Naszej
Gazety Nidzickiej” i „Gazety
Olsztyńskiej”. Co trzeba zrobić?
Wystarczy wysłać zdjęcie
ciekawego budynku, przyroREKLAMA

Nidzicki poranek

4321niwn-A-P

Czekamy na zdjęcia z całego powiatu, z Nidzicy, Janowca, Janowa czy Kozłowa.
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Jezioro Omulew
Swoje zdjęcie wysyłajcie tutaj: nidzica@gazetaolsztynska.pl. Prosimy

o zaznaczenie jak mamy je
podpisać: imieniem i nazwiskiem czy w inny sposób

oraz o krótkie info opisujące
co na nim jest.

