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Na spójny i wielopłaszczy-
znowy rozwój Olsztyna i jego 
gmin ościennych (Stawigudy, 
Purdy, Barczewa, Dywit, Jon-
kowa oraz Gietrzwałdu) zo-
stanie przeznaczonych 58 mln 
euro.
Środki pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury 2014-2020. 
Podobne rozwiązania przewi-
dzieliśmy dla Elbląga i Ełku. 

Tam trafi  odpowiednio 37 i 18 
mln euro.
Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne to nowy instrument 
w obecnej perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej, 
służący rozwojowi obszarów 
miejskich. Stosuje się go, kiedy 
strategia rozwoju wymaga za-
stosowania kilku funduszy 
w ramach więcej niż jednej osi 
priorytetowej jednego lub kilku 

programów operacyjnych. Po-
dobne umowy zostaną wkrótce 

zawarte z dwoma innymi spo-
śród trzech największych 

ośrodków miejskich w regionie 
– z Elblągiem i Ełkiem. 

Olsztyn, Barczewo: 
Rzucił siekierą 
w przejeżdżający 
pod jego domem 
samochód, został 
zatrzymany
 
Policjanci z Barczewa zatrzymali 
45-latka, który jest podejrzewa-
ny o stworzenie bezpośredniego 
zagrożenia dla życia i zdrowia 
czterech osób podróżujących sa-
mochodem, a także zniszczenie 
mienia. Mężczyzna miał rzucić 
siekierą w przejeżdżający obok 
jego posesji pojazd. Ostrze wbiło 
się w karoserię wybijając boczną 
szybę. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało.
Do zdarzenia doszło 22.03.16r 
około godziny 19.00 w jednej 
z miejscowości pod Barczewem. 
Czterech mężczyzn jadących sko-
dą nagle usłyszało dźwięk tłuczo-
nej szyby. Kierowca zatrzymał po-
jazd i wysiadł by sprawdzić, co się 
stało. W jego samochodzie znajdo-
wała się metalowa część siekiery, 
która m.in. wybiła boczną szybę.
Świadkowie zauważyli mężczy-
znę, który zaraz po tym zdarzeniu 
wszedł do jednego z pobliskich 
domów.
Pokrzywdzony wezwał na miej-
sce patrol policji. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli zarówno metalową 
część siekiery, jak również złamany 
trzonek leżący przy ulicy. Po rozpy-
taniu kierowcy i pasażerów poli-
cjanci wytypowali sprawcę. 45-la-
tek mieszkający tuż przy ulicy, na 
której doszło do tego zdarzenia 
został zatrzymany. Andrzej Z. był 
trzeźwy. Dziś zostanie przesłucha-
ny. Jeżeli podejrzenia policjantów 
potwierdzą się, mężczyzna odpo-
wie za stworzenie bezpośredniego 
zagrożenia dla życia i zdrowia czte-
rech osób podróżujących samo-
chodem, a także zniszczenie mie-
nia. Może mu grozić kara nawet 5 
lat pozbawienia wolności.

mp/in

Ostatnie zamachy terrorystyczne 
w Brukseli pokazują jak niebez-
pieczna jest europejska polityka 
imigracyjna. Potrzebne jest refe-
rendum postulowane przez KU-
KIZ15. Musimy WSZYSCY 
włączyć się do zbiórki podpisów. 
Walczmy o naszą bezpieczną 
przyszłość!

Jak możesz pomóc?
1. Wydrukuj wniosek ze strony 
www.dzienreferendalny.pl 
i zbierz podpisy wśród sąsia-
dów, rodziny, przyjaciół, znajo-
mych....
2. Zebrane podpisy przekaż do 
biura Andrzeja Maciejew-
skiego posła na Sejm RP z KU-
KIZ15:
10-044 OLSZTYN
ul. Niepodległości 53/55
19-300 EŁK
ul. Wojska Polskiego 53a

Z poważaniem
Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm RP 

List otwarty Posła na Sejm RP
Drodzy mieszkańcy Warmii i Mazur!

Tylko obywatele w drodze referendum 
mają prawo zdecydować kogo będziemy 
przyjmować w naszym kraju. 

Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę 
z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymo-
wiczem na realizację Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych.

Nowe formy wsparcia miast

Wsparcie na rozwój Olsztyna i okolic

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz i Gustaw Marek Brzezin,  Marszałek  podpisują umowę 
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KRÓTKO

NA CZASIE

- Na wstępie drobne odniesie-
nie do nie tak dawnych wyda-
rzeń. Wprawdzie minęło już 
trochę czasu, ale jak Pan Wo-
jewoda wspomina wtorek, 8 
grudnia 2015 roku?
- Rzeczywiście, czas szybko 
biegnie. Niedawno minęła już 
moja „studniówka”. To był 
zwykły dzień, jak każdy inny. 
Ale nominacja na stanowisko 
Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego niewątpliwie przyśpie-
szyła bicie mego serca. Urząd 
Wojewody, w moim rozumie-
niu, to nie tyle powód do dumy, 
co przyczynek do podjęcia od-
powiedzialnej służby na rzecz 
mieszkańców naszego regionu. 
To przecież oni są najważniejsi, 
dla nich wszyscy pracujemy. 
A region boryka się z licznymi 
problemami, które musimy 
mozolnie rozwiązywać.
- Mówi Pan Wojewoda o spo-
tkaniach z mieszkańcami. Coś 
z tych spotkań wynika?
- Byłem już w wielu powiatach, 
na spotkaniach, które dotyczyły 
właśnie tych spraw lokalnych. 
Tych spotkań wcześniej bra-
kowało. Ludzie mówią wprost, 
nie owijają w bawełnę. Ja też 
staram się mówić wprost. Mó-
wię to, co jako przedstawiciel 
rządu w regionie mogę zrobić, 
czy nawet wręcz muszę zro-
bić. Ostatnio niezwykle ważną 
sprawą jest wdrożenie rządo-
wego programu 500 Plus.
- No właśnie, Panie Woje-
wodo. Było wiele spotkań na 
ten temat, wdrażanie pro-
gramu w naszym wojewódz-
twie oceniała między innymi 
wiceminister Elżbieta Boja-
nowska. Naprawdę nie ma 
zagrożeń?
- Jak wynika z relacji osób za-
angażowanych w przygoto-
wania, wszystkie działania 
związane z programem są już 
na finiszu. W placówkach wy-
znaczonych do jego realiza-
cji zwiększono zatrudnienie 
i przygotowano odpowiednie 
pomieszczenia. Wsparcie ad-
ministracyjne w pierwszym 
okresie wdrażania mają zapew-
nić również obecni pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej. 

W wielu gminach, oprócz stan-
dardowych działań informacyj-
nych, zaplanowano dodatkowe 
dyżury telefoniczne oraz wy-
dłużenie godzin pracy komórek 
administracyjnych, które będą 
zajmować się przyjmowaniem 
wniosków. Wszystko po to, aby 
procedury związane z wdra-
żaniem przebiegały jak naj-
sprawniej. Już teraz wiele osób 
zakłada konto na platformie e-
-puap, aby móc złożyć wniosek 
drogą elektroniczną. Zarówno 
zdaniem koordynatorów pro-
gramu w województwie, jak 
również wiceminister i moim, 
największym wyzwaniem bę-
dzie pierwszy kwartał od mo-
mentu wprowadzenia wsparcia 
„Rodzina 500+”. Związane jest 
to przede wszystkim ze spo-
dziewanym dużym napływem 
wniosków i wieloma pyta-
niami związanymi z ich wypeł-
nianiem. Będziemy w dalszym 
ciągu prowadzić intensywną 
kampanię informacyjną, tak, 
aby wszyscy obywatele upraw-
nieni i zainteresowani skorzy-
staniem z programu nie mieli 
żadnych wątpliwości co do za-
sad jego funkcjonowania. Je-
steśmy otwarci na wszystkie 
uwagi i propozycje, które po-
mogą udoskonalać procedury 

związane z realizacją pro-
jektu „Rodzina 500+”. Tele-
fony od potencjalnych bene-
ficjentów odbierają również 
pracownicy infolinii Warmiń-
sko-Mazurskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Podam numer: 
(55) 237 45 94. Tylko w ciągu 
kilku pierwszych tygodni ode-
brali oni – brzmi to nieco sym-
bolicznie - ponad 500 połączeń, 
a najczęściej zadawane pyta-
nia dotyczyły progu dochodo-
wego uprawniającego do wy-
płaty świadczenia na pierwsze 
dziecko, miejsc, w któ-
rych można pobrać wniosek 
i okresu, za który należy wyka-
zać dochód.

- Niedawno w naszym regio-
nie odbywały się liczne uro-
czystości związane z uczcze-
niem pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W wielu z nich 
Pan Wojewoda uczestni-
czył…
- To były niezwykle ważne uro-
czystości. Wspominaliśmy bo-
haterstwo tych, dla których 
wolność Ojczyzny była zawsze 

wartością największą. Wspo-
minaliśmy żołnierzy niezłom-
nych, żołnierzy wyklętych, któ-
rzy walczyli z bronią w ręku 
najpierw przeciw nazizmowi, 
a następnie przeciw sowiety-
zmowi. Nie mieli szans na wy-
graną, nie mogli liczyć na ja-
kąkolwiek pomoc zewnętrzną. 
Walczyli, ponieważ kochali Oj-
czyznę. Chcieli, aby Ojczyzna 
była naprawdę wolna. Komu-
niści, w brutalnej propagandzie, 
robili z nich bandytów, chcieli 
ich wymazać z narodowej pa-
mięci. Tragedia zwykłych - nie-
zwykłych ludzi, bohaterskich 
żołnierzy prawdziwej Rzeczy-
pospolitej. Ale naród pamiętał, 
co tak pięknie odzwierciedliło 

się w tych uroczystościach. 
A szczególnie chciałbym pod-
kreślić udział w nich młodego 
pokolenia Polaków – to oni pa-
łeczkę w sztafecie historii prze-
każą kolejnym pokoleniom. 
To trudne tematy, a przed nami 
przecież piękny czas Świąt 
Wielkanocnych symbolizują-
cych radość i odrodzenie życia.
- Czy zdradzi Pan czytelni-
kom „Gazety Warmińskiej” 
jak spędzi Pan te święta?
Przede wszystkim rodzinnie. 
Moja żona i synowie bardzo 
liczą na to, że ten świąteczny 
czas przeznaczę tylko dla nich. 
Może się uda. Dla mnie, my-
ślę, że dla większości Polaków 
Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego są szczególnie ważne. 
Poprzedza je niezwykły okres 
Triduum Paschalnego przy-
gotowujący nas do nich pod 
względem duchowym. Zawsze 
staramy się z moją rodziną ak-
tywnie uczestniczyć w uroczy-
stościach religijnych związa-
nych z Triduum i oczywiście 
Wielkanocą. Święta to także, 
jeśli pogoda pozwoli, okazja do 
wiosennych spacerów, do kon-
taktu z przyrodą, ale także do 
tzw. przyjemności stołu. Nie 
zdradzę chyba żadnej tajem-
nicy, że świąteczny żurek z białą 
kiełbasą to moja ulubiona po-
trawa, a żona Agnieszka piecze 
naprawdę znakomity sernik. 
Pewnie po świętach trzeba bę-
dzie znowu powalczyć z wagą, 
ale wiadomo – tradycja. Korzy-
stając z okazji życzę redakcji 
Gazety Warmińskiej i wszyst-
kim jej czytelnikom radosnych 
i pogodnych świąt i rodzinnego 
przeżywania tego szczególnego 
czasu. 

Dariusz Gołębiowski

8 marca minęło 100 dni od czasu objęcia urzędu wojewody warmińsko-
-mazurskiego przez Artura Chojeckiego, mianowanego przez premier Be-
atę Szydło na tę funkcję w grudniu ub. roku. Zapytaliśmy, jakie sprawy zaj-
mowały uwagę nowego wojewody w tym czasie, a także o to, jak zamierza 
spędzić zbliżające się Święta Wielkanocne.

Staram się o wszystkich 
sprawach mówić wprost

Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza na 
film „Aferim!”. Projekcja odbę-
dzie się w dniu 24.03.2016 r. 
o godz. 19:00 w Centrum Edu-
kacji i Inicjatyw Kulturalnych. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: W dniu 24.03.2016 r. 
w godz. od. 09:00 do 15:00 
w Obserwatorium Astrono-
micznym odbędzie się jego 
zwiedzanie. Bilety od 9 PLN.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 24.03.2016 r. będą 
odbywały się w godz. 11:00 - 
17:45. Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: W dniu 28.03.2016 
r. o godz. 19:00 w Chilli Bar 
odbędzie się spotkanie „Znad 
Jezioraka po Bajkał (i jeszcze 
dalej). Autostopem do Chin”. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Spotkanie wokół 
wystawy „Syreni śpiew” Izy 
Moczarnej-Pasiek odbędzie się 
w dniu 01.04.2016 r. o godz. 
17:30 w Galerii BWA. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Odczyt „Nieziemski 
Księżyc Ziemi” będzie miał 
miejsce dnia 01.04.2016 r. 
o godz. 17:00 w Planetarium. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Koncert zespołu Raz 
Dwa Trzy odbędzie się 14 kwiet-
nia o godz. 17:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych. Bilety od 70 PLN.
Dobre Miasto: 3 kwietnia 
o godz. 17:00 w Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznym odbędą 
się Wojewódzkie Obchody 
Międzynarodowego Dnia Teatru.
Dobre Miasto: Wystawa foto-
grafii Tomasza Mielczarka pt. 
„Ścieżkami Warmii i Mazur” 
w dniu 2 kwietnia o godz. 18:00 
w Skansenie Miejskim.
Dywity: GOK w Dywitach zapra-
sza serdecznie szkolne 
i przedszkolne grupy teatralne 
na XX edycję teatralnej „FRASZ-
KI”, w dniu 1 kwietnia o godz. 
10.00.
Jeziorany: MOK w Jezioranach 
zaprasza na Salonik Wystaw 
Artystycznych, który będzie miał 
miejsce w dniu 09.04.2016 r. 
o godz. 18:00 w sali widowi-
skowej.
Lidzbark Warmiński: Występ 
Kabaretu Świerszczychrząszcz 
1 kwietnia o godz. 19:30 
w Lidzbarskim Domu Kultury. 
Bilety od 10 PLN.
Stawiguda: XII Stawigudzkie 
Spotkania Wokalne „KAMER-
TON 2016” odbędą się 
w dniach 11-12 kwietnia 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Stawigudzie.

Wybr.(K)

Artur Chojecki, 
wojewoda warmińsko-mazurski
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GOSPODARKA W REGIONIE

Wśród zaproszonych gości 
był marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin, a także Wojciech 
Dereszewski, wójt gminy 
Kurzętnik i Tomasz Andru-
kiewicz, prezydent Ełku. 
Przedsiębiorców reprezentował 
Zbigniew Wiśniewski, dyrek-
tor lubawskiej firmy Szkło-
mal. W dyskusji, którą pro-
wadził Łukasz Koryncki, z-ca 
redaktora naczelnego „Pulsu 
Biznesu”, wzięli też udział Łu-
kasz Czajkowski z Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej oraz Sławomir Maj-
man, prezes Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Za-
granicznych.
Uczestnicy zastanawiali się, co 
sprawia, że inwestycja zostaje 
umiejscowiona w danym re-
gionie, oraz jakie czynniki są 
brane pod uwagę przy wybo-
rze lokalizacji. Dyskutowali też 
o tym, jak powinna wyglądać 
współpraca z inwestorem. Sła-
womir Majman, prezes PA-
IiIZ, przekonywał, że choć nie 
każdą inwestycję można zreali-
zować wszędzie, to małe mia-
sta też mogą stać się obiektem 
zainteresowania wielkiego biz-
nesu. 
- Z ostatniego podsumowania 
zakończonych inwestycji pro-
wadzonych przez PAIiIZ wy-
nika, że z ponad 400 inwestycji 
160 umiejscowionych jest wła-
śnie w małych miejscowościach 
– wyliczał.

Biznes i jakość życia

Przedstawiciele samorządów 
podkreślali, jak ważne jest wy-
korzystanie nie tylko natural-
nych atutów terenu, ale także 

wzmacnianie swojej pozycji 
przez budowę odpowiedniej in-
frastruktury, np. lotniska, oraz 
wspieranie silnych branż regio-
nalnych. – Warmia i Mazury są 
znane jako piękne turystycznie, 
co zresztą podkreśliliśmy akcją 
Mazury Cud Natury, jednak od 
pewnego czasu promujemy się 
też gospodarczo i chcemy pre-
zentować nasz wkład w zrów-
noważony rozwój – mówił 
Gustaw Marek Brzezin, mar-
szałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego. 

- To się sprawdza, nasi przed-
siębiorcy się rozwijają, po-
jawiają się nowi inwestorzy. 
Zmienia się też postrzeganie 

regionu, który teraz kojarzy się 
nie tylko z przyrodą, ale i z go-
spodarką. Chcemy nie tylko 
zatrzymać mieszkańców u sie-
bie, lecz też przyciągnąć ludzi 
z innych regionów, pokazując 
im, że tu można połączyć pro-
wadzenie biznesu z wysoką ja-
kością życia.
Czym zachęcają inwestorów 
warmińsko-mazurskie gminy 
i miasta? - Mamy podstrefę 
ekonomiczną, technopark, 
gdzie działają firmy, pokazu-
jące, że na Warmii i Mazurach 

można prowadzić nowoczesny 
biznes – wyliczał Tomasz An-
drukiewicz, prezydent Ełku. 
- Prowadzimy nawet inwestora 
za rękę do zakończenia pro-
cesu inwestycyjnego, czasem 
pośrednicząc w rozmowach 
z urzędem pracy i szkołami na 
temat kształcenia przyszłych 
pracowników.

Waga kapitału 
społecznego

Z kolei Wojciech Dereszew-
ski, wójt gminy Kurzętnik, 
mówił o korzyściach, jakie 
gmina przygotowała dla inwe-
storów. 
- Mamy system wsparcia biz-
nesu i ulgi podatkowe, z któ-

rych można korzystać nawet 
przez 10 lat. Do tego dochodzi 
infrastruktura, czyli sieć wo-
dociągowa, drogi, sieć szero-
kopasmowa.
Wójt Kurzętnika podkreślał 
też wagę kapitału ludzkiego, 
jako istotnego czynnika roz-
woju. 
- Uczymy się, jak być profesjo-

nalnymi urzędnikami, któ-
rzy potrafią zarazić inwe-
stora wizją rozwoju miasta.
Taka strategia zdaje egza-
min, czego dowodem jest 
wybór Kurzętnika, jako 
miejsca nowej inwestycji 
firmy Szkłomal z Lubawy, 
świadczącej od ponad 20 
lat kompleksowe usługi 
szklarskie. 
– W Lubawie mamy pro-
blem z pracownikami, bo 
na ponad 10 tys. mieszkań-
ców jest 8 tys. miejsc pracy. 
Wybudować fabryki i po-
stawić linie produkcyjne to 
żaden problem, pozostaje 
jeszcze kwestia tego, kto 
ma je obsłużyć – wyjaśnia 
Zbigniew Wiśniewski, dy-
rektor Szkłomalu.

Duży biznes w małym mieście - to temat debaty, która odbyła się 
w 14 marca w warszawskiej redakcji dziennika „Puls Biznesu”. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy i biznesmeni z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego.

Warmia i Mazury – debata w „Pulsie Biznesu”

Nowe spojrzenie na przedsiębiorczość

W ubiegłym roku 
mieszkańcy Warmii 
i Mazur okazali się hojni 
- z danych Izby Skarbo-
wej wynika, że kwota 
przekazana z tytułu tzw. 
1 procenta osiągnęła nie-
mal 15 mln zł. Z tego do 
organizacji pożytku publicznego 
z regionu trafiły ponad 4 mln 
zł. To duże sumy, ale pieniędzy 
mogłoby być znacznie więcej, 
gdyby każdy podatnik skorzy-
stał z możliwości podarowania 
swojego 1 procenta. Tymczasem 
z 811 tys. osób uprawnionych, 
tylko 457 tys. zdecydowało się 
w ten sposób udzielić wsparcia.

Ponad 300 organizacji

Kampania „Wspieram region” 
ma za zadanie uświadomienie 
mieszkańcom, że warto prze-
kazać 1 procent organizacjom 

z województwa warmińsko-ma-
zurskiego, ponieważ ich działa-
nia koncentrują się na potrzebach 
regionu. Pełna lista uprawnio-
nych podmiotów z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
znajduje się na stronie interne-
towej wspieramregion.pl. Jest 
na niej ponad 300 organizacji 
prowadzących działania w naj-
różniejszych dziedzinach – od 
ochrony zdrowia, przez pomoc 
ubogim, po akcje kulturalne. 
Z pewnością każdy mieszkaniec 
regionu znajdzie cel, który bę-
dzie odpowiadał jego zaintereso-
waniom.

Pieniądze pod 
nadzorem

Przypomnijmy, że 1 pro-
cent podatku można prze-
kazać organizacjom, które 
prowadzą działalność po-
żytku publicznego na 

rzecz ogółu społeczności lub 
określonej grupy podmiotów, 
pod warunkiem, że grupa ta jest 
wyodrębniona ze względu na 
szczególnie trudną sytuację ży-
ciową lub materialną w stosunku 
do społeczeństwa. Organizacje 
te podlegają szczególnemu nad-
zorowi Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, któ-
remu składają merytoryczne 
i finansowe sprawozdania. 
W dokumentach tych przekazują 
informacje, na jaki cel zostały 
przeznaczone środki pozyskane 
z 1 procenta.

Samorząd województwa kolejny raz promuje przekazywanie 1 procenta podatku 
dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego 
regionu.

Akcja - wspieramregion.pl 

Swój 1 proc. zostaw w regionie

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uczestnicy spotkania-debaty w "Pulsie Biznesu"
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Drugie miejsce jury przyznało 
Karolinie Żabińskiej z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wiel-
barku za wykonanie piosenki 
„Zbroja”. Trzecie miejsce zajęła 
Julia Godzwon z Zespołu Szkól 
Salezjańskich św. Dominika Sa-
vio w Ostródzie za wykonanie 
utworu „Lot Ikara”. Przyznano 
aż sześć wyróżnień, a otrzy-
mali je: Szymon Abramczyk 
ze Szczytna, Paulina Gilarska 
z Olsztynka, Dominika Kłos 
z Wielbarka, Kaja Wasilewska 
ze Szczytna , zespół wokalny 
ze Świątek i zespół wokalny 
z Łomży.

Zapytaliśmy Julię 
o wrażenia z występu.

- To nie jest Twój pierwszy wy-
stęp na festiwalu w Olsztynku?
- Julia Kuzyka, zwyciężczyni te-
gorocznej edycji festiwalu- By-
łam tu w ubiegłym roku . Zdoby-
łam wówczas wyróżnienie.
- Kształcisz się muzycznie?
- Śpiewu uczę się prywatnie od 
około 3 lat .Jeżdżę po różnych fe-
stiwalach, można powiedzieć ,że 
po całej Polsce i odnoszę więk-
sze i mniejsze sukcesy.
-Dlaczego zdecydowałaś się 
śpiewać piosenki Jacka Kacz-
marskiego?
- W ubiegłym roku miałam w re-
pertuarze „Pastorałkę“ Kaczmar-
skiego. Bardzo mi jego twór-
czość przypadła do gustu. 
Zaczęłam się nią bardziej intere-
sować. Uważam, że teksty Kacz-
marskiego mają uniwersalne 
przesłanie. Współgra z nimi 
świetna muzyka. 
- Czy w Twoim repertuarze są 
inne utwory poezji śpiewanej?
- Staram się nie ograniczać. 
Wykonuję na przykład utwory 
Agnieszki Osieckiej, Młynar-
skiego, śpiewam jazz, śpiewam 
dosłownie wszystko.
- Myślisz o rozpoczęciu za-
wodowej kariery jako woka-
listka?
- Szczerze mówiąc , jeszcze nie 
wiem.Bardzo chciałabym skoń-
czyć studia medyczne, ale na 

pewno nie odstawię śpiewu i bar-
dzo chciałabym się nim zajmo-
wać w przyszłości.
-A czym jest dla Ciebie mu-
zyka, śpiew?
- Dla mnie jest to odpoczynek, 
oderwanie się od rzeczywisto-
ści, czyli szkoły, egzaminów, 
różnych konkursów. Jest to taka 
chwila wytchnienia.
- Od kiedy śpiewasz na scenie?
- Na scenie po raz pierwszy za-
śpiewałam w drugiej klasie 
szkoły podstawowej. Był to kon-
kurs piosenki białoruskiej. Na-
granie z tego konkursu jest wciąż 
gdzieś na YouTube. A swoje za-
interesowania muzyczne mam 
chyba po babci. To ona śpiewała 

mi piosenki patriotyczne i stąd 
znam je wszystkie na pamięć.
- Jak oceniasz poziom festi-
walu? Jesteś tutaj po raz drugi 
i masz już jakiś punkt odniesie-
nia.
- Poziom na pewno jest wyższy 
niż w tamtym roku, aczkolwiek 
uczestników jest chyba mniej. 
Wszyscy wykonawcy świetnie 
się zaprezentowali.
-Czy za rok zobaczymy Cię na 
festiwalu w Olsztynku?
- Myślę, że tak.

Jury o II Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Jacka 
Kaczmarskiego

Jolanta Sołowiej, wicedyrektor 
Szkoły Muzycznej w Olsztynie
- Jak ocenia Pani poziom fe-
stiwalu i zaangażowanie mło-
dzieży w to, co robią na scenie?
- Poziom festiwalu był bardzo 
wysoki wokalnie i pod względem 
trudności piosenek. Nie wszyscy 

poradzili sobie z interpretacją tych 
tekstów, ale to, że tak duża grupa 
młodych ludzi bardzo dobrze 
śpiewa, jest imponujące. Jestem 
pod wielkim wrażeniem.

- Czy uważa Pani, że w naszym 
regionie jest dużo tego typu 
wydarzeń, gdzie wykonawcy 
mogą zaprezentować się w pro-
fesjonalny sposób?
- Myślę, że jeśli chodzi o region 
warmińsko-mazurski, to tak. Jest 
dużo imprez w samym Olsztynie 
i i w innych miejscowościach. 
Myślę, że młodzi ludzie mają te-
raz więcej szans na zaistnienie, 
jeśli posiadają talent wokalny.

Agnieszka Labenz, fundacja 
„Róbmy swoje dla kultury“
-Który raz jest Pani na festi-
walu w Olsztynku?
- Na festiwalu jestem po raz 
pierwszy, natomiast byłam już 
wcześniej w Olsztynku. Jestem 
bardzo mile zaskoczona za-
równo organizacją jak i bardzo 
wysokim poziomem festiwalu. 

Gratuluję przede wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się 
w przygotowanie wykonawców 
do występu. Jest to praca olbrzy-
mia , ale mało widoczna .

-Czy warto organizować takie 
festiwale?
-Absolutnie tak, ponieważ to 
głównie na poziomie regionów 
młodzież ma dostęp do wyda-
rzeń kulturalnych. Mam na-
dzieję, że takich wydarzeń bę-
dzie więcej, i że będę na nie 
zapraszana.

Katarzyna Waluk, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury 
w Olsztynku
-Jak Pani ocenia poziom arty-
styczny festiwalu pieśni Jacka 
Kaczmarskiego?
- Jestem tu już piąty raz i z roku 
na rok poziom jest coraz wyż-
szy. 5 lat temu był to taki szkolny 
konkurs, potem powiatowy, na-
tomiast w tej chwili jest to im-
preza ogólnopolska. W tej chwili 
jest już forma wyłącznie śpie-
wana.Wszyscy śpiewają dobrze 
i dobrze radzą sobie na scenie. 
Ważne są niuanse, aby Kaczmar-
skiego dobrze czuć, aby z Kacz-
marskim mieć do czynienia nie 
tylko ten jeden raz przy okazji 
festiwalu, ale wgryźć się w jego 
twórczość i ją pojąć.
-Czy będzie Pani namawiać or-
ganizatorów na organizowanie 
kolejnych edycji?
-Oczywiście, namawiam ich 
każdego roku.Dom Kultury 
wspiera organizatorów i pomaga 
technicznie. Przygotowujemy 
nagłośnienie i oświetlenie . Mam 
nadzieję, że w następnym roku 
również zasiądę w jury i będzie 
to dla mnie ponownie niezwykłe 
przeżycie.

rad

Julia Kuzyka z Białegostoku zwyciężczynią 
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Jacka Kaczmarskiego
II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Jacka Kaczmarskiego w Olsz-
tynku przyniósł zwycięstwo Julii Kuzyce z Publicznego Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Białymstoku, która wykonała piosenkę „Roz-
mowa“. Wszyscy jurorzy tegorocznej edycji festiwalu podkreślali 
bardzo wysoki poziom i postępującą profesjonalizację prezentacji 
konkursowych,co spowodowało, że występujący byli oceniani jak 
profesjonaliści.

Joanna Michalska 
wicestarosta olsztyński 
wręcza główną nagrodę 

Jury 
Festiwalu
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Mniej osób decyduje

16 marca kolegium 120 elekto-
rów dokonało wyboru nowego 
rektora UWM w Olsztynie na 
kadencję 2016-2020. Kandydat 
był jeden – prof. Ryszard Gó-
recki, który już kilkakrotnie pia-
stował tę funkcję. Ostatecznie 
otrzymał 95 głosów za, 15 prze-
ciw, sześć osób wstrzymało się 
od głosu, a czterech elektorów 
nie pojawiło się na głosowa-
niu. - Jeśli można powiedzieć, 
że żyje się dla jakiejś sprawy, to 
sprawą, dla której oddałem ży-
cie jest Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie – 
mówił po ogłoszeniu wyników 
prof. Ryszard Górecki.
Wybory na UWM odbyły się 
po raz pierwszy wg zmienio-
nych zasad. Dotychczas spośród 
3500 pracowników wybierano 
400 elektorów, którzy z kolei 
decydowali o wyborze rektora. 
Obecne władze uczelni zmie-
niły jednak – decyzją Senatu 
UWM – ordynację wyborczą, 
okrajając grono elektorów do 
120 osób i przyznając wszyst-
kim członkom senatu upraw-
nienia elektorskie. W praktyce 
oznaczało to, że jedynie 41 elek-
torów wybrano z pozostałej czę-
ści społeczności akademickiej. 

Protesty mogą 
być skuteczne

Takie rozwiązanie zaniepokoiło 
Jarosława Gowina, nowego mi-
nistra nauki szkolnictwa wyż-
szego, który 11 marca wysto-
sował list do władz uczelni, 

aby powstrzymała procedurę 
wyborczą wg nowych zasad. 
- Rozwiązania przyjmowane 
przez daną uczelnię stanowią 
przedmiot jej autonomii i nie 
powinny podlegać ocenie ze-
wnętrznej, o ile zachowują wa-
runki określone w przepisach. 
Mając to na uwadze nie znaj-

duję „co do zasady” podstaw 
do formalnego kwestionowania 
przyjętej w Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie 
procedury, która zakłada połą-
czenie wyboru członka Senatu 
uczelni oraz kolegium elekto-
rów - napisał w liście minister 
Gowin i dodał: - Należy zazna-

czyć, że aktualny skład Senatu 
pochodzi z wyborów przepro-
wadzonych w 2012 roku, a więc 
w czasie, gdy kolegium elekto-
rów było wybierane odrębnie, 
a społeczność akademicka do-
konując wyboru członków Se-
natu nie powierzała im jedno-
cześnie równoległego objęcia 

mandatu członka uczelnianego 
kolegium elektorów.
Minister dodał także, że Se-
nat UWM nie może sobie sam 
przyznać mandatu elektorskiego 
i pozbawić prawa wyborczego 
części społeczności akademic-
kiej oraz, że „uzasadniona jest 
obawa, że wybory przeprowa-

dzone w takich warunkach spo-
tkać się mogą ze skutecznymi 
protestami wyborczymi”.
Tuż przed wyborami do pi-
sma ustosunkował się rektor 
UWM, który wyjaśniał, że Se-
nat uczelni posiada swobodę 
legislacyjną w zakresie okre-
ślenia trybu wyboru członków 
kolegium elektorów. Podkre-
ślił również, że zmiany statutu 
uczelni były poddane konsul-
tacjom społecznym ze związ-
kami zawodowymi oraz, że do 
zmian w statucie przeprowa-

dzonych w 2015 roku nie miało 
zastrzeżeń Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Do-
datkowo wsparcia rektorowi 
udzieliła specjalną uchwałą rada 
Wydziału Prawa i Administra-
cji, której pracownicy przygoto-
wywali zmiany w zasadach wy-
boru rektora. 

Ruch po stronie UWM

Dwa dni po wyborach dwoje 
profesorów – Władysław Kor-
dan z Wydziału Bioinżynie-
rii Żywności oraz Małgorzata 
Suświłło z Wydziału Nauk 
Społecznych – złożyli pro-
test wyborczy, nie zgadzając 
się z nową procedurą wybor-
czą. Sami zostali elektorami 
z nadania, bo są członkami Se-
natu UWM. Protesty trafiły do 
Uczelnianej Komisji Wybor-
czej, która musi się do nich 

ustosunkować, ale można zało-
żyć, że zostaną odrzucone. To 
jednak furtka, która daje moż-
liwość ewentualnego unieważ-
nienia wyborów przez ministra 
Gowina, który czeka informa-
cję z UWM o uprawomocnie-
niu się wyników wyboru.
- Ministerstwo oczekuje na 

formalne zakończenie proce-
dury wyborczej na UWM. Po 
jej zakończeniu sprawa stanie 
się przedmiotem analizy odpo-
wiednich merytorycznie jed-
nostek organizacyjnych mini-
sterstwa - mówi Michał Wypij, 
doradca Jarosława Gowina.
Wygląda na to, że ministerstwo 
podejmie decyzję po 1 kwiet-
nia, bo właśnie na ten dzień za-
planowano posiedzenie Senatu 
UWM, który podejmie w dro-
dze uchwały decyzję, czy wy-
bory zostaną uznane przez spo-
łeczność akademicką, czy też 
nie. Można się jednak domy-
ślać, że skoro 65 proc. elek-
torów stanowili członkowie 
Senatu uczelni, to raczej nie 
podważą swoich wcześniej-
szych ustaleń, nadających sobie 
prawa elektorów. Już wiadomo, 
że protest wyborczy został jed-
nogłośnie odrzucony przez 
uczelnianą komisję wyborczą 
(22 marca).
W przypadku, gdy Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego podważy i nie uzna wy-
ników wyborów na UWM, 
minister może powołać peł-
niącego obowiązki rektora, 
a następnie powtórzyć – we-
dług nowych zasad – wybory 
rektora. 

Kto będzie rządził 
z rektorem

Oprócz wyboru rektora elekto-
rzy wybrali także prorektorów. 
Prorektorem ds. kadr został 
prof. Grzegorz Białuński, do 
spraw ekonomii i rozwoju prof. 
Mirosław Gornowicz, do spraw 
nauki Jerzy Jaroszewski, do za-
dań uczelni medycznej prof. 
Wojciech Maksymowicz, a do 
spraw kształcenia i studentów 
Jerzy Przyborowski. 

bar

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wybrano rek-
tora, którym został ponownie prof. Ryszard Górecki. Jednak decyzja 
o wyborze została oprotestowana, a Jarosław Gowin, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego, sugeruje, że protesty mogą być skuteczne.

Zamieszanie wokół wyborów rektora UWM

Minister Gowin grozi palcem

OLSZTYŃSKIE UCZELNIE

Prof. Ryszard Górecki 
w otoczeniu współpracowników 
na inauguracji roku 
akademickiego
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- Proszę opowiedzieć o swo-
ich związkach z Lidzbarkiem 
Warmińskim.
Katarzyna Brochocka – Uro-
dziłam się w Gdańsku, bo tam 
studiowali moi rodzice. Do 
Lidzbarka przeprowadziliśmy 
się, kiedy byłam małym dziec-
kiem. Wychowałam się w tym 
mieście. Nadal mieszkają tam 
moi rodzice i młodszy brat. Na 
lidzbarskim cmentarzu pocho-
wani są moi dziadkowie. Ukoń-
czyłam Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Kopernika na ulicy 
Szkolnej 2. Jestem także ab-
solwentką Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w klasie 
fortepian pani Marzeny Mie-
rzejewskiej. Naukę w Liceum 
Muzycznym kontynuowałam 
w Gdańsku. Stamtąd przenio-
słam się do Warszawy, gdzie 
rozpoczęłam studia na Uniwer-
sytecie Warszawskim na kie-
runku filologia klasyczna i po-
lonistyka. Chciałam się rozstać 
z muzyką, ale okazało się, że 
nie potrafię. Rozpoczęłam stu-
dia kompozycji we Wrocławiu, 
potem kontynuowałam na-
ukę w Stanach Zjednoczonych 
w Oklahoma City University. 
Wracając do moich związków 
z Lidzbarkiem Warmińskim – 
w czasach szkolnych należałam 
do kółka teatralnego w Lidz-
barskim Domu Kultury. Pamię-
tam, że w ósmej klasie grałam 
w „Zemście” Aleksandra Fre-
dry. Wspominam także przygo-
towania do konkurów olimpij-
skich z geografii (z panią Marią 
Mikuło), języka angielskiego 
(z panem Wiesławem Kose-
lem) oraz języka polskiego 
z panią Janiną Pawłowską-Ej-
smont. Działałam też w prowa-
dzonym przez nią kole recyta-
torskim oraz gazetce szkolnej. 
Bardzo lubiłam spacerować 
wzdłuż Symsarny. Ścieżkami 
nad rzeką wracałam z zajęć 
w szkole muzycznej do domu. 
Byłam też członkiem koła 

astronomicznego, prowadzo-
nego przez pana Jacka Drąż-
kowskiego. Wielokrotnie cho-
dziliśmy wieczorami z lunetą 
w plener oglądać rozgwież-
dżone niebo. Kiedy uczyłam 
się w szkole podstawowej, roz-

poczęto budowę małego plane-
tarium, ale projekt ten nigdy nie 
został ukończony. Wspominam 
też wędrówki z panem Sławo-
mirem Skowronkiem wokół 
Lidzbarka szlakiem działań ar-
mii napoleońskiej.
- Jak często odwiedzasz Lidz-
bark?
Chętnie wracam do Lidzbarka 
zarówno zawodowo, jak i pry-
watnie. Kiedy byłam już na 
studiach we Wrocławiu, kon-
certowałam w Lidzbarku 
w Państwowej Szkole Muzycz-
nej z moim kolegą Michałem 

Biekietą. Prezentowaliśmy na-
sze kompozycje na skrzypce 
i fortepian. Pamiętam, że gra-
łam wówczas także „Rapso-
dię” Brahmsa. W roku 2007 
otrzymałam stypendium staro-
sty Lidzbarka Warmińskiego 

„Lidzbarskie Kłobuki”. Innym 
razem z sopranistką Anią Mi-
kołajczyk zaprezentowałyśmy 
trzy moje pieśni z cyklu napi-
sanego na zamówienie Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej 
do słów Krzysztofa Szatraw-
skiego. Wykonywałyśmy też 
kilka pieśni Chopina. Ostatnio 
koncertowałam w Lidzbarku 
przed dwoma laty. Odbyła się 
wówczas premiera cyklu mo-
ich pieśni dla dzieci pt. „Coś 
takiego”. Utwory powstały 
na zamówienie Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Muzy-

ków, a zaśpiewała je Ania Mi-
kołajczyk. Prywatnie jestem 
w Lidzbarku tak często, jak mi 
na to pozwala czas, czyli kilka 
razy w roku. Najbardziej lubię 
wówczas znaleźć się w plene-
rze, ale miasto również zachęca 
do spacerów. Dużo się tu zmie-
niło przez ostatnie lata. Mam na 
myśli pięknie odnowione cen-
trum i oranżerię. Mieszkańców 
Lidzbarka serdecznie pozdra-
wiam.
- Kiedy odkryłaś w sobie pew-
ność, że powinnaś poświęcić 
się muzyce?
Studiując na Uniwersytecie 
Warszawskim dość szybko za-
częłam współpracować z te-
atrem akademickim. Chciałam 

występować jako aktorka, ale 
wylądowałam przy fortepia-
nie i zaczęłam pisać piosenki. 
Stwierdziłam, że nie mogę żyć 
bez muzyki, a skoro kompo-
nuję, powinnam to robić do-
brze. Stąd moja decyzja o prze-
niesieniu się do Wrocławia na 
studia kompozycji muzycznej.
- Czy konkurencja wśród 
kompozytorów jest duża?
Twórca nie może myśleć o kon-
kurencji. Przede wszystkim po-
święca się muzyce. Kompo-
nowanie muzyki jest zajęciem 
bardzo pracochłonnym i wy-

magającym wyrzeczeń. Kiedy 
tylko mam wolny czas, staram 
się go oddać rodzinie. Ciekawi 
mnie, co się dzieje w świecie 
muzycznym, ale nie jest moim 
priorytetem śledzenie dokonań 
innych kompozytorów. Nie je-
stem twórcą, który przyjmie 
każdą propozycję, byle tylko 
zarobić. Muszę widzieć w tym 
wartość dla siebie. Piszę z po-
trzeby serca. Przyznam szcze-
rze, że zdobywanie funduszy 
bardzo mnie wyczerpuje psy-
chicznie. W Polsce kompozy-
torzy nie mają swoich agen-
tów. Myślę, że mam sporo 
szczęścia, bo pierwsze zamó-
wienie teatralne otrzymałam 
jeszcze podczas studiów we 
Wrocławiu. Podczas realizacji 
różnych projektów nawiązuję 
nowe kontakty, które później 
owocują kolejnymi zamówie-
niami. Mam grono zaprzyjaź-
nionych reżyserów, którzy nie 
zapominają o mnie. Są też in-
stytucje, które wspierają arty-
stów, na przykład Instytut Mu-
zyki i Tańca, który prowadzi 
program zamówień kompozy-
torskich. Istnieje też Fundusz 
Promocji Twórczości Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, z którego otrzyma-
łam stypendium na napisanie 
jednej z oper.
- Posiadasz, jak na młodą 
osobę, imponujący dorobek 
artystyczny. W których ga-
tunkach muzycznych czujesz 
się najlepiej?
Znakomicie czuję się w mu-
zyce scenicznej. Uwielbiam te-
atr i na początku mojej kariery 
kompozytorskiej zakładałam, 
że będę pisać muzykę właśnie 
dla teatru. Obecnie w Teatrze 
im. Jaracza w Olsztynie wy-
stawiane jest „Tango” Mrożka 
z moją muzyką. Wcześniej 
współpracowałam także z Olsz-
tyńskim Teatrem Lalek. Tak się 
złożyło, że nie napisałam jesz-
cze muzyki do filmu. Kilka 
lat temu przygotowaliśmy 
z kolegą podkład muzyczny do 
filmu niemego przy okazji fe-
stiwalu FAMA i to na razie je-
dyne dokonanie na tym polu. 
Tworzę także opery. Najczę-
ściej sama piszę libretto, albo 
dokonuję adaptacji wybranego 
utworu. Mam też zaprzyjaź-
nionych autorów. Cykl pieśni 
„Coś takiego”, o którym wspo-
minałam, przerodził się póź-
niej w operę. Libretto pisałam 

wspólnie z Honoratą Mierze-
jewską-Mikoszą, która jest re-
żyserką i aktorką Olsztyńskiego 
Teatru Lalek. Miałam także 
okazję współpracować z war-
szawskim poetą Szymonem 
Żuchowskim, który napisał dla 
mnie libretto do krótkiej opery, 
inspirowanej „Królem Learem” 
Szekspira. Aktualnie piszę 
operę z librettem przyjaciela 
Roberta Lewandowskiego, któ-
rego poznałam kilka lat temu. 
Nie będę zdradzać szczegółów, 
żeby niczego nie zapeszyć.
- Jak w dzisiejszych czasach 
zamawia się dzieło u twórcy?
Różnie. W przypadku wczo-
rajszego koncertu, ponad rok 
temu, w grudniu 2014 roku, dy-
rektor Piotr Sułkowski zapro-
ponował mi przygotowanie ja-
kiegoś projektu muzycznego na 
jubileusz 70-lecia Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej. Przed-
stawiłam mu pierwszą część 
utworu „Constellatio Allen-
stenium” pt. „Mała Niedźwie-
dzica” i krótki konspekt. Moja 
propozycja spodobała się i do-
piero wtedy otrzymałam zamó-
wienie na całość.
- Kiedy słuchałem tego 
utworu podczas wieczor-
nej gali, przyszło mi na myśl, 
że kompozytor musi mieć 
wprost niezwykłą wyobraź-
nię muzyczną, żeby stworzyć 
utwór na orkiestrę.
Myślenie nad utworem zajęło 
mi dwa razy tyle czasu, co jego 
napisanie. Jego ideą przewod-
nią jest refleksja nad przeszło-
ścią. Gwiazdy, które widzimy 
na niebie symbolizują przemi-
janie. Być może dawno już nie 
istnieją. Widzimy tylko światło, 
które dopiero teraz dotarło do 
Ziemi. Panu dyrektorowi Suł-
kowskiemu zależało na tym, 
żeby w utworze wybrzmiała hi-
storia orkiestry. Zdecydowałam 
się ją odzwierciedlić przez ob-
sadę instrumentów, które stara-
łam się wprowadzić do utworu 
w takiej kolejności, w jakiej po-
jawiały się w orkiestrze. Przy-
gotowując się do pracy prze-
czytałam wszystkie publikacje, 
dotyczące historii filharmonii 
olsztyńskiej. Skonsultowałam 
się też z moim znajomym astro-
nomem, panem Jackiem Drąż-
kowskim, żeby dowiedzieć się, 
które gwiazdozbiory są zawsze 
widoczne na olsztyńskim nie-
bie. 

Dokończenie na stronie  8

Podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 70- lecia Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii, wyko-
nała zamówiony specjalnie na tę okazję, utwór Katarzyny Brochoc-
kiej Constellatio Allenstenium (z łac. Gwiazdozbiór Olsztyn). Posia-
dająca znakomity dorobek twórczy kompozytorka swoją przygodę 
z muzyką zaczęła w Lidzbarku Warmińskim, mieście swojego dzie-
ciństwa.

Twórca nie może myśleć 
o konkurencji

Utwór Katarzyny Brochockiej olsztyńska 
widownia przyjęła  owacyjnie
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Dokończenie ze strony 7
Wybrałam ich sześć. Miałam 
gotowy pomysł. Niełatwo było 
jednak wprowadzić go w ży-
cie. Historia orkiestry nie mogła 
mnie ograniczać w realizowaniu 
mojej wizji muzyki, zwłaszcza, 
że pierwszy skład zespołu, zło-
żony z jedenastu instrumentów, 
był zupełnie egzotyczny. Do or-
kiestry przyjmowano wówczas 
wszystkich muzyków, jacy byli 
dostępni. Było to dla mnie dość 
ciekawe wyzwanie. Miałam to 
szczęście, że wielu muzyków 
znałam wcześniej, ponieważ już 
w 2007 roku Filharmonia zamó-
wiła u mnie dwa utwory. Przy-

znam, że niektóre partie, np. 
solo na tubę, pisałam dla kon-
kretnych muzyków.
- Czy, słuchając podczas kon-
certu prawykonania swojego 
utworu, byłaś przekonana, że 
jest to dzieło skończone i nic 
nie trzeba w nim zmieniać?
Czas analiz był na próbach. 
Uczestniczyłam w nich i były 
takie fragmenty, gdzie wprowa-
dziłam pewne poprawki. Pod-
czas premiery jestem tylko słu-
chaczem. Traktuję utwór jak 
swoje dziecko, które żyje od 
tego czasu własnym życiem.
- Jak wygląda Twój dzień, 
kiedy pracujesz nad jakimś 

utworem?
Kiedy tworzę, całkowicie się 
temu poświęcam. Czasami ro-
bię sobie przerwę, bo na przy-
kład są święta i trzeba się spo-
tkać z rodziną. Mój problem 
polega jednak na tym, że nie 
potrafię oderwać się od pracy. 
Mój mąż czasami przypomina 
mi, żebym zjadła jakiś posiłek.
- Studiowałaś w Stanach Zjed-
noczonych. Dlaczego wróciłaś 
do Polski?
Wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej. Wolę mieszkać 
w Polsce i dalej utrzymywać 
różne kontakty, niż przebywać 
na obczyźnie. Świat coraz bar-

dziej staje się globalną wioską. 
Wiele rzeczy można zorgani-
zować przez Internet. Jedna 
z moich oper, przy współpracy 
znajomej amerykańskiej śpie-
waczki, miała swoje prawy-
konanie na festiwalu w Wa-
szyngtonie. Głównym moim 
zadaniem jest skupienie się na 
wartości tego, co robię. Jeśli 
moja muzyka będzie bez war-
tości, w zdobyciu uznania pu-
bliczności nie pomogą mi ani 
najlepsza promocja ani świetny 
manager. 
- Jakie są Twoje najbliższe 
plany zawodowe?
Oprócz komponowania kon-

certuję także jako pianistka. 
W lipcu będziemy występo-
wali z mężem na Konfronta-
cjach Chopinowskich w Anto-
ninie. Mój mąż, Karol Kowal, 
jest kontrabasistą Filharmonii 
Narodowej. Podczas tego kon-
certu odbędzie się między in-
nymi polska premiera mojej 
suity na kontrabas solo „Pas 
de basse”. Prawykonanie tego 
utworu miało miejsce w ubie-
głym roku w USA. We wrze-
śniu zagramy na Europejskim 
Kongresie Kontrabasowym 
w Pradze, a w październiku na 
scenie kameralnej Filharmo-
nii Narodowej. Podczas wspo-

mnianych koncertów promo-
wać będziemy naszą płytę, 
wydaną nakładem wydawnic-
twa CD Accord „Brochocka, 
Weinberg:  Double Bass 
Works”, która powstała dzięki 
wsparciu Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego, Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie oraz Związku 
Artystów Wykonawców STO-
ART. 
- Czego można Ci życzyć?
Szczęśliwych gwiazd. Prócz 
talentu i ciężkiej, wytężonej 
pracy potrzebny jest nam w ży-
ciu łut szczęścia. Tak po prostu. 

Dariusz Gołębiowski

Przez dwadzieścia lat istnie-
nia konkursu wzięło w nim 
udział 10 941 dzieci i mło-
dzieży z całej Polski. Konkurs 
jest podzielony na 2 części, li-
teracką i plastyczną. Część li-
teracka zawiera prozę i poezję. 
W części plastycznej młodzi 
artyści wykonują ilustracje do 
bajek i legend Ireny Kwinto. 
-Jest tu ukryty pewien nasz za-
mysł, promujący twórczość 
naszej patronki, bowiem żeby 
stworzyć pracę należy przeczy-
tać i poznać jej bajkę. I właśnie 
w ten sposób twórczość war-
mińskiej bajkopisarki dociera 
do wielu zakątków Polski- 
mówi Ewa Giedryś dyrektor 
lidzbarskiego MDK-u i zara-
zem organizatorka konkursu 

. W tegorocznym konkur-
sie wzięło udział 714 uczest-
ników. Fundatorami nagród 
w tegorocznej edycji konkursu 

byli: Starostwo Powiatowe 
w Lidzbarku Warmińskim, 
Muzeum Warmińskie - Lidz-
bark Warmiński, Księgar-
nia „Papirus”, Wydawnictwo 
„Wrzos”, Rada Rodziców 

przy MDK, Stowarzyszenie 
„Po Lekcjach”, Stowarzy-
szenie „Dom Warmiński”. 
Łącznie zostało nagrodzonych 

62 młodych artystów. Niespo-
dzianką dla obecnych na uro-
czystości był występ Julii Zie-
lińskiej z pracowni wokalnej 
Małgorzaty Habudy, jako po-
dziękowanie za uczestnictwo 
w konkursie. A publiczność 
była międzynarodowa, bo za-
proszono delegację z Niemiec 
z powiatu Emsland z mia-

sta Lingen. -Nasza placówka 
od wielu lat współpracuje 
z tą miejscowością, organizu-
jąc międzynarodową wymianę 

młodzieży w formie artystycz-
nych warsztatów- mówi Ewa 
Giedryś. Dodatkową nagrodą 
dla wszystkich uczestników 

spoza Lidzbarka Warmiń-
skiego, było darmowe zwie-
dzanie zamku. Organizatorzy 
konkursu dziękują uczestni-

kom za udział, jednocześnie 
zapraszając do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach. 

W ubiegłą sobotę (19 marca) uroczyście 
podsumowano XX Ogólnopolski Konkurs 
im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest” organi-
zowany przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Lidzbarku Warmińskim.

XX Ogólnopolski Konkurs 
im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”
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Pieniądze pozyskane z tego 
programu mogą być przezna-
czone tylko i wyłącznie na cele 
rewitalizacyjne we wskazanej 
przez nas części miasta- wy-
jaśnia Marta Kurtiak, kierow-
nik Referatu Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy Europejskich 
w Dobrym Mieście. Nie mogą 
zostać wykorzystane na przy-
kład na budowę chodników czy 
mieszkań. Są to fundusze de-
dykowane miastom sieci Cit-
taslow, z przeznaczeniem na 
rewitalizację terenów zdegra-
dowanych, poprzemysłowych, 
a także w pewnym stopniu re-
kreacyjnych, dla przykładu- 
zaniedbanych brzegów rzeki 
Łyny. 

Pieniądze będą, ale 
z wkładem własnym 

Celem programu jest odtwo-
rzenie i przywrócenie substan-
cji budowlanej do stanu uży-
walności, niekoniecznie w jej 
pierwotnej formie. Odnowa za-
bytków i ich adaptacja łączy 
się w programie z działaniami, 
mającymi zapobiec wyklu-
czeniu społecznemu. Ogółem 
przeznaczono dla wszystkich 
miast, przystępujących do pro-
gramu 208 milionów złotych. 
W chwili obecnej Dobre Mia-
sto jest na etapie dopełniania 

wszelkich formalności i do-
pracowywania dokumentacji. 
Termin realizacji i rozliczenia 
projektów przypada na czer-
wiec 2018 roku. Dofinanso-
wanie sięga 85% ogółu ponie-
sionych kosztów. Miasto musi 
wnieść tylko 15% wkładu wła-
snego. Gmina Dobre Miasto 
złożyła wniosek na dofinan-
sowanie w wysokości ok. 20 
milionów złotych. Koszt in-
westycji jest szacunkowy. Kon-
kretne liczby będą znane do-
piero po wykonaniu dokładnej 
dokumentacji, w tym koszto-
rysu inwestorskiego.- Zdecy-
dowaliśmy się podjąć zada-
nia rewitalizacji przedmieścia 
od strony wyjazdu na Olsztyn. 
Na ulicy Górnej, w siedzibie 
dawnego tzw. OTL, pragniemy 
utworzyć miejsce integracji 
rożnych środowisk pod nazwą 
Ośrodek Twórczości Lokalnej 
- młodzieży, osób starszych, 
sportowców. Zostaną przygo-
towane pomieszczenia, gdzie 
młodzież mogłaby się spotykać 
oraz stworzyć enklawę samo-
rządności. - mówi Beata Ha-
rań wiceburmistrz Dobrego 
Miasta. Dodatkowo, byłoby to 
miejsce, w którym będą prze-
prowadzane różnego rodzaju 
warsztaty i szkolenia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Pierwszym naszym 

pomysłem było utworzenie 
w tym budynku strażnicy OSP. 
Strażacy stwierdzili jednak, że 
wolą, aby ich siedziba pozo-
stała przy ulicy Kościuszki ze 
względu na lepszy dojazd. Ko-
lejne działania dotyczyć będą 
budynku przy ulicy Górnej 9a, 
pełniącego dawniej funkcję 

stajni. Zostanie on odrestauro-
wany we współpracy z konser-
watorem zbytków. Miejsce to 
będzie wykorzystane na dzia-
łalność społeczną, min. posze-
rzenie usług MOPS-u. Powsta-
nie tu także Klub Integracji 

Społecznej, realizowane będą 
również programy miękkie dla 
osób z rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem czy nieuczącej się 
młodzieży w wieku szkolnym.

Możliwe, że powstanie 
bar mleczy

 -Chcemy, aby w budynku na-
zywanym stajnią powstały po-
mieszczenia nie- typowo biu-
rowe, tylko np. jadłodajnia 
i bar mleczny (na którego pro-
wadzenie także jest przewi-
dziane dofinansowanie). Osoby 
dorosłe, które w chwili obec-
nej korzystają z posiłków wy-
kupionych w szkołach, będą się 
mogły się stołować w jednym 
miejscu- kontynuuje Beata Ha-
rań. Na naszym terenie są także 
osoby bezdomne, które z roż-
nych przyczyn nie chcą skorzy-
stać ze schroniska „Dom dla 
odzyskanych”. W takim miej-
scu trzeba zachować pewną 
dyscyplinę życia, co nie wszyst-

kim odpowiada. Niektóre osoby 
bezdomne, będące w trud-
nej sytuacji życiowej mogłyby 
w „stajni” znaleźć schronienie, 
wykąpać się. Przeniesione zo-
stałoby tu całe zaplecze tech-
niczne z MPOS -u jak np. ubra-

nia. Jako, że jest to zabytek, 
miasto czeka na zgodę Kon-
serwatora Zabytków. Wszyst-
kie powyższe działania ide-
alnie wpisują się w założenia 
programu Cittaslow, ponieważ 
rewitalizacja budynków musi 
iść w parze z rewitalizacją spo-
łeczną. 

Powstaną miejsca pracy

-Modernizacja tych budowli 
stwarza idealne możliwości do 
wykonywania projektów mięk-
kich- organizowania różnego 
rodzaju kursów, szkoleń, konfe-
rencji, co wpisuje się w typową 
rewitalizację społeczną- prze-
konana jest zastępca burmistrza 
. Dodatkowym plusem jest po-
wstanie nowych miejsc pracy 
na okres minimum 2 lat. Kolej-
nym obiektem, przeznaczonym 
do rewitalizacji jest budynek 
przychodni miejskiej i siedziby 
MOPS-u, stojący przy ulicy 
Olsztyńskiej 3, od dawna nie 

remontowany i w bardzo złym 
stanie technicznym. Miasto 
chce podnieść jego standard, 
wymienić okna, instalację 
grzewczą, przeprowadzić re-
mont generalny oraz dostoso-
wać go dla potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. Program zakłada 
również zbudowanie dodat-
kowych miejsc parkingowych 
obok przychodni i szpitala. Do-
finansowanie pozwoli na za-
gospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez wykorzy-
stanie walorów przyrodniczych 
rzeki Łyny. Wybudowana zo-
stanie ścieżka i trakt pieszo-ro-
werowy z małą architekturą, 
tj. ławeczkami i oświetleniem 
wzdłuż rzeki Łyny w grani-
cach administracyjnych mia-
sta. W planach jest budowa 
dwóch kładek dla pieszych, 
które między innymi połączą 
dwa Przysiółki, co umożliwi 
mieszkańcom szybszą komu-
nikację i lepszą dostępność do 
usług. Dobre Miasto chce zło-
żyć wniosek o dofinansowanie 
do końca 2016 roku. Z chwilą 
podpisania umowy ruszy pro-
cedura przetargowa na wyło-
nienie wykonawców poszcze-
gólnych robót. 

rad

W październiku ubiegłego roku 14 miast województwa warmińsko –mazurskiego, 
należących do zrzeszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, podpisało porozumienie 
z władzami samorządowymi województwa w sprawie finansowego wsparcia w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (2014-2020) „Po-
nadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego” . Do porozumienia przystąpiło między innymi Dobre Miasto.

Pieniądze z programu Cittaslow 
pomogą zmienić wygląd miasta

Brzegi Łyny zmienią się w trakt spacerowy
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-Zarówno w moim programie 
wyborczym , jak i w programie 
mojego komitetu wyborczego 
bardzo akcentowaliśmy po-
trzebę odtworzenia w Olsztynku 
żłobka, który został zamknięty 
25 lat temu - mówi Burmistrz 
Olsztynka Artur Wrochna. Na-
szym celem jest umożliwienie 
rodzicom podjęcia pracy zawo-
dowej. Już w poprzednim roku 
został uruchomiony program 
rządowy. Wystąpiliśmy o kwotę 
wystarczającą na utworzenie 
miejsca dla dwóch grup dzieci, 
czyli łącznie dla 40-tu osób. 
Żłobek powstanie poprzez do-
budowanie skrzydła do bu-
dynku przedszkola. Wstępny 
kosztorys zakłada, że inwesty-
cja kosztować będzie 2 miliony 
złotych. Dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej wyniesie ok. 
750 tys. złotych. Władze gminy 
podpisały już z wojewodą pro-
mesę o przyjęciu dotacji. W tej 
chwili opracowywany jest pro-
jekt , a w ciągu dwóch mie-
sięcy zostanie rozpisany prze-
targ na wykonawcę inwestycji. 
Placówkę ma być uruchomiona 
na początku przyszłego roku. 
Stawki za pobyt dzieci zostaną 
ustalone na podstawie stawek 
publicznych. Gmina weźmie 
częściowo na siebie dofinanso-
wanie miejsc w żłobku. Drugą, 
nieplanowaną inwestycją bę-
dzie dostosowanie pomiesz-
czeń przedszkola do przyjęcia 
większej grupy dzieci.

Będą powiększać 
przedszkole 

-Nasze przedszkole jest zapeł-
nione, a od dwóch, trzech lat 
zdarzały się przypadki, że za-
brakło miejsca dla dzieci pra-
cujących rodziców. Dzisiaj 
stanęliśmy w obliczu sporego 
problemu, bo w budynku nie 
ma już miejsca dla kolejnych 
grup. W ostatnich latach trudno 
było przewidzieć, ile dzieci pój-

dzie do pierwszej klasy. Kiedy 
sześciolatki rozpoczęły edu-
kację szkolną, sytuacja się po-
prawiła. W związku z kolejną 
zmianą ustawy problem powró-
cił. Jeśli sześciolatki w więk-
szej liczbie zostaną w przed-
szkolu, zablokują miejsca dla 
trzylatków. Musimy się zabez-
pieczyć na taką okoliczność- 
wyjaśnia Artur Wrochna. 
Na potrzeby dwóch kolejnych 
grup zostanie przystosowana 
sala do zajęć rytmiki i jedna 
z szatni. Będzie to dla gminy 
spory koszt, który dodatkowo 
obciąży jej budżet . Prace do-

stosowawcze rozpoczną się na 
początku wakacji. -Najgorzej, 
że trudno jest przewidzieć za-

chowanie rodziców. Próbujemy 
się tego dowiedzieć. Odbyły się 
już pierwsze konsultacje. To in-

westycja , której nie planowa-
liśmy w budżecie, a będziemy 
musieli ją zrealizować kosztem 

czegoś innego- kończy Artur 
Wrochna. 
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Władze Olsztynka rozpoczynają w najbliż-
szym czasie realizację dwóch inwestycji 
oświatowych. Jedną z nich jest utworzenie 
żłobka. Druga polegać będzie na przystoso-
waniu olsztyneckiego przedszkola do przy-
jęcia większej liczby dzieci, co zostało wy-
muszone przez wchodzącą w życie ustawę 
o sześciolatkach. 

Po 25 latach od likwidacji 

W Olsztynku znowu powstanie żłobek

Przedszkole Samorządowe w Olsztynku
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Program polega na umożliwie-
niu odpracowania powstałego 
zadłużenia wobec gminy i skie-
rowany jest do dłużników, któ-
rzy w trudnej sytuacji życiowej 
nie są w stanie spłacić zaległo-
ści.
Powstawały one w różny spo-
sób np. z tytułu opłat za wodę 
i ścieki, należności czynszo-
wych, opłat z tytułu używania 
lokali oraz innych należności 
cywilnoprawnych związanych 
z korzystaniem z mieszkanio-
wego zasobu Gminy Purda. 
Po wykonaniu świadcze-
nia przez dłużnika wynikają-
cego z umowy, zobowiązanie 
wygasa (do kwoty ustalonej 
w umowie), tak jakby wyga-
sło przez zwykłe dokonanie za-
płaty. 

Jaki przelicznik?

Osoby te mają szansę wydo-
stania się z pogłębiającego się 
zadłużenia i w konsekwen-
cji uniknięcia egzekucji ko-
morniczej. Kwoty wynikające 
ze świadczeń realizowanych 

przez dłużników na rzecz 
gminy Purda, będą księgowane 
na poczet ich zadłużenia, co 
pozwoli na ich zmniejszenie 
lub całkowitą spłatę. Ustalono , 
że stawka godzinowa wynosić 
będzie 12 złotych. Jest to kwota 
nieopodatkowana. Każda od-
pracowana godzina będzie od-
pisana od kwoty zadłużenia. 
-Osoba znajdująca się w trud-
nej sytuacji życiowej uniemoż-
liwiającej jej spłatę powstałej 
zaległości, która jest zaintere-
sowana odpracowaniem swo-
jego długu, sama musi wy-
stąpić do wójta z wnioskiem, 
w którym zaproponuje sposób 
odpracowania długu i okre-
śli termin wykonania swojego 
zobowiązania-wyjaśnia wójt 
Gminy Purda Piotr Płoski.

Pracy wystarczy 
dla wszystkich
 
Wniosek kierowany jest do Re-
feratu Budżetu i Finansów ce-
lem opisania stanu zadłużenia, 
a następnie do Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Inwesty-

cji. Następnie, po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku przez 
wójta, pracownik meryto-
ryczny przygotuje umowę do-
tyczącą spłaty zadłużenia przez 
dłużnika w formie świadcze-
nia. W celu zwiększenia moż-
liwości odpracowania zadłu-
żenia świadczenie może być 
realizowane we wszystkich 
jednostkach podległych gmi-
nie Purda, po wcześniejszym 
uzgodnieniu zakresu prac z kie-
rownikiem jednostki. Nadzór 

nad wykonaniem przez dłuż-
ników świadczeń sprawować 
będzie Referat Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji lub 
kierownik jednostki podległej 
gminie Purda, w której dłuż-
nik wykona świadczenie. Po 

wykonaniu robót osoba spra-
wująca nadzór nad wykonywa-
niem prac przez dłużnika wy-
pełni i podpisze kartę pracy, 
na podstawie której zostanie 
określona wartość wykona-
nego świadczenia w danym 
miesiącu. Na tej podstawie 
Referat Budżetu i Finansów 
Urzędu Gminy zewidencjo-
nuje spłaty zadłużenia na kon-
cie dłużnika. Przedmiotem 
świadczenia mogą być wyłącz-
nie drobne prace porządkowe, 

drobne prace remontowo-kon-
serwatorskie oraz pomocnicze 
prace administracyjne i usłu-
gowe świadczone na rzecz 
gminy lub jej jednostek orga-
nizacyjnych, które nie są reali-
zowane w ramach zawartych 
przez Gminę umów z innymi 
podmiotami. Narzędzia, mate-
riały, sprzęt, worki na śmieci 

oraz niezbędne środki czysto-
ści do wykonywania świad-
czenia rzeczowego zapewnia 
gmina lub jednostka, na rzecz 
której wykonywana będzie 
praca. W czterech miejscowo-
ściach zgłosiły się już pierw-
sze osoby, które chcą podpisać 
umowy.

Nie tylko praca fizyczna 

-Zarządzenie nie jest czymś 
nowym. Funkcjonowało wcze-

śniej, ale nie było specjalnie 
mocno promowane, a po dru-
gie, rozszerzyliśmy zakres moż-
liwości odpracowywania za-
dłużenia- mówi wójt gminy 
Purda Piotr Płoski. Zakła-
damy możliwość zaliczenia 
jako pracę wysiłku intelektu-
alnego. Dotyczy to osób star-
szych lub chorych, które nie 
mogą pracować fizycznie. Ta-
kie osoby mogłyby podjąć 
współpracę np. z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury lub Biblio-
teką. Uważam, ze nie można 
zaniedbać dochodzenia należ-
ności od mieszkańców gminy , 
które wynikają z tytułu prawa 
do władania nieruchomością. 
Celem zarządzenia nie jest za-
stąpienie płacenia podatków 
pracą na rzecz gminy. To roz-
wiązanie chwilowe i uważam, 
że okaże się strzałem w dzie-
siątkę. Osoby, które się zgło-
szą , będą do dyspozycji sołty-
sów. Myślę, że będziemy mieli 
pięknie przystrzyżoną trawę, 
pozamiatane drogi, wspar-
cie w działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury, w pracy 
z dziećmi , czy słuchaczami 
uniwersytetu trzeciego wieku. 
Znam osobiście osoby, które 
mogą i chcą zrekompenso-
wać zadłużenie nie tylko po-
przez pracę fizyczną, ale także 
wkład intelektualny. Będziemy 
promowali ten pomysł, żeby 
jego idea dotarła do wszystkich 
mieszkańców gminy. Już teraz 
odbieram wiele pozytywnych 
opinii . Z prośbą o szczegółowe 
informacje zwrócili się do mnie 
również wójtowie sąsiednich 
gmin- kończy Piotr Płoski. 
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Wniosek jest już złożony do 
rejestracji i czeka na wpis do 
KRS-u. Celem nowego sto-
warzyszenia jest pozyskiwa-
nie funduszy z różnych źródeł, 
bycie wsparciem i narzędziem 
dla samorządu, a także promo-

cja turystyki i jej rozwój pod 
względem gospodarczym na 
terenach gminy Purda. 

Co i jak chcą osiągnąć? 

Działania, które będą podej-

mowane, zakładają rozwój 
infrastruktury turystycznej, 
integrację środowisk tury-
stycznych, tworzenie nowych 
szlaków turystycznych, czy 
pozyskiwanie środków na ar-
chitekturę związaną z kulturą 

i ekologią. -Kiedy pełniłem 
funkcję prezesa Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Powiatu 

Szczycieńskiego, udało nam się 
pozyskać 700 tysięcy złotych 
z funduszy norweskich, na za-

gospodarowanie użytku ekolo-
gicznego w centrum Szczytna. 

Dokończenie na stronie 13

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej, a posiadają zadłużenia w opłaca-
niu czynszu, wody i ścieków, wójt gminy Purda wydał zarządzenie 
w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności 
wobec Gminy Purda.

W Gminie Purda będzie można
odpracować zadłużenie

-W ślad za moimi doświadczeniami, ponieważ byłem wcześniej 
przez wiele lat prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu 
Szczycieńskiego, powstał pomysł utworzenia tego typu organizacji 
na terenie gminy Purda-mówi Rafał Wilczek sekretarz Gminy Purda. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Pogranicza Warmii i Mazur w Purdzie

Mają konkretne plany 
i będą je realizować

Piotr Płoski ,wójt Gminy Purda odbiera 
nagrodę w Konkursie "Wzorowa Gmina" 
w kategorii Ekologia
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Przedszkole w Świątkach

Przedszkolaki w wiosennym na-
stroju urządziły pochód na plac 
zabaw z własnoręcznie wyko-
nanymi Marzannami ulicami 
Świątek. Tradycyjne palenie 
Marzanny ma na celu przepę-
dzenie zimy ,którą kukła sym-
bolizuje i tak też stało się na 
przedszkolnym placu zabaw. 
Nie zabrakło wiosennych tań-
ców i śpiewów. Kolorem prze-
wodnim tego dnia był kolor zie-
lony, dlatego wszystkie dzieci 
miały w tym kolorze jakieś ele-
menty swojego stroju.

Szkoła Podstawowa 
w Świątkach

„Sport to zdrowie” – pod takim 
hasłem odbyło się powitanie 
wiosny przez uczniów SP. Przy-
gotowania zaczęły się już w po-
przednim tygodniu, ponieważ 
każda z klas IV-VI miała przy-
gotować krótki filmik zachęca-
jący do uprawiania sportu oraz 
strój sportowy na pokaz sporto-
wej mody. Pierwszy dzień wio-

sny rozpoczął się od pokazu 
filmików. Najwięcej głosów 
otrzymała produkcja klasy IVb, 
która porwała widzów niebanal-
nymi efektami specjalnymi, mu-
zyką oraz połączeniem horroru 
z filmem familijnym. Następnie 
wszyscy uczniowie klas IV-VI 
udali się na halę sportową, gdzie 
uczestniczono w quizie „Sport, 
a inne przedmioty szkolne”. In-
teresujące pytania łączyły wie-
dzę sportową z wiedzą przeka-
zywaną na lekcjach. Wielkimi 
wyzwaniami dla uczniów były 
zadania zmierzenia obwodu 

bramek, piłek, czy wskazaniem, 
jakie partie mięśni biorą udział 
w ćwiczeniu „brzuszków”. Na-
stępnie odbył się pokaz mody 
sportowej. Tutaj wielkim uzna-
niem widowni cieszył się strój 
przygotowany przez klasę Vb. 
Z wstępnych obserwacji wyni-
kało, że specjalny kombinezon 
może służyć zarówno do upra-
wiania narciarstwa alpejskiego, 
jak i do nurkowania głębino-
wego, ewentualnie próbnego 
łączenia obu dyscyplin. Na za-
kończenie ogłoszono wyniki 
plebiscytu na najlepszego spor-

towca szkoły. Tu bezapelacyjnie 
zwyciężył Jakub Ociesa z klasy 
VIc, otrzymując największą 
liczbę głosów. Na sportowca 
czekała miła niespodzianka 
w postaci nagrody – tableta i al-
bumu pt. „Świątki – Gmina, 
w której warto żyć.” Nagrodę 
przekazała Kinga Nowak, która 
wygrała ją w konkursie fotogra-
ficznym organizowanym przez 
Urząd Gminy w Świątkach .

Gimnazjum w Świątkach

Gimnazjaliści przywitali wio-
snę GIMNAZJADĄ. Turnie-
jowe konkurencje rozgrywały 
się w kategoriach: wiosenny 

strój recyklingowy, wiosenna 
piosenka, wiosenny pojazd eko-
logiczny, wiosenny krajobraz, 
wiosenny quiz wiedzy o ochro-
nie środowiska, wiosenna ma-
rzanna recyklingowa oraz 
wiosenne zawody sportowe. 

Uczniowie wykazali się pomy-
słowością, kreatywnością i ta-
lentem. Gimnazjada przebiegała 
w atmosferze zdrowej sporto-
wej i koleżeńskiej rywalizacji.

moc
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Dokończenie ze strony 12

Pozyskiwaliśmy wkład wła-
sny od samorządów, a później 
wspólnie w partnerstwie reali-
zowaliśmy różne przedsięwzię-
cia. Ostatnim było pozyskanie 
dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
na Rozwój Przedsiębiorczości 
w wysokości 500 tysięcy zło-
tych, na promocję produktu 
mazurskiego kartoflaka- nie 
ukrywa nadziei na powtórkę 
sukcesów w Gminie Purda 
Rafał Wilczek. W Szczytnie 
organizowano szereg elimina-
cji, konkursów, całych kom-
pleksowych imprez z koncer-
tami, konkursami, kampanią 
reklamową w mediach, z du-
żym finałem w Szczytnie. -Pa-
trząc z perspektywy mojego do-
świadczenia mogę powiedzieć, 
że czegoś takiego brakuje na 
naszym terenie. Brakuje orga-
nizacji, która zrzeszałaby lud-
ność- kontynuuje rozważania 
sekretarz. 

Forma organizacyjna 
ma znaczenie

W zwykłym stowarzysze-
niu funkcjonować mogą tylko 
osoby fizyczne. LOT to jedyna 
forma, która pozwala działać 
w oparciu o przepisy ustawy 
o stowarzyszeniach, a faktycz-
nie na przepisach normujących 
działalność Polskiej Organiza-

cji Turystyki, która zezwala na 
członkostwo samorządów, pod-
miotów prywatnych, osób fi-
zycznych, instytucji, firm itp., 
a więc rożnego rodzaju pod-
miotów, które wspólnie mogą 
coś realizować. Ważne jest to, 
że składki w takim stowarzy-
szeniu są wyższe. -Mamy już 
zweryfikowane jakie podmioty 

działają w zakresie działalności 
turystycznej, ale także około-
turystycznej, na terenie naszej 
gminy. Każdy, kto wyraża chęć 
działania na rzecz rozwoju 
i może coś włączyć jest mile wi-
dziany. Ludzie często myślą, że 
turystyka to tylko wypoczynek 
i infrastruktura- wyjaśnia Rafał 
Wilczek- a tak naprawdę skła-
dają się na nią wszystkie dzia-
łania gospodarcze jak np. han-
del, który także związany jest 
z turystyką. Siedzibą organiza-
cji jest gmina Purda, ale działa 
ona na terenie całych powia-
tów: szczycieńskiego i olsztyń-
skiego. 
Mają plan działania
-Będziemy wspólnie składać 
projekty i sięgać po środki, 
szczególnie w kontekście no-
wego okresu programowania- 
przekonuje do idei sekretarz 
Purdy. Od nowa tworzą się 
tzw. Lokalne Grupy Działania, 
które dysponują dużymi środ-
kami. -My również chcemy je 
skutecznie pozyskiwać- do-
daje. W planach mają także 

tworzenie produktów, wspar-
tych różnego rodzaju dofinan-
sowaniem. Chcą służyć porad-
nictwem od strony doradczej 
i finansowej, jeżeli chodzi o po-
zyskiwanie środków, ludziom, 
którzy już działają na tym polu. 
-Dla nich także będą pieniądze 
w LGD i chcemy po partnersku 
pomóc im je pozyskać. Mamy 
w planach pomoc w założeniu 
stowarzyszeń m.in. w miejsco-
wościach takich jak Zgniłocha, 
Purda i Patryki. Wspieramy 
także sołectwa, które nie mają 
osobowości prawnej i trudniej 
jest im pozyskać dofinansowa-
nie- wyjaśnia niuanse Rafał 
Wilczek . Chcemy przygoto-
wać wspólny katalog podmio-
tów gospodarczych z branży 
turystycznej działających 
w Purdzie i okolicach, ponie-
waż one się przenikają. Turysta 
nie zna granic, nie wie, czy jest 
na terenie gminy Purda czy Pa-
sym. Interesuje go informator, 
gdzie może coś zjeść i zrelakso-
wać się.
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W GOKU 
w Klewkach 

rozliczą PIT-a
Gmina Purda zorganizo-
wała pomoc mieszkańcom, 
którzy mają kłopot z samo-
dzielnym wypełnieniem ze-
znania podatkowego. 

We współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury został uło-
żony harmonogram spotkań 
z doradcą podatkowym, który 
wypełni rozliczenia podatkowe 
za darmo. Osoby, które skorzy-
stają z tej formy pomocy będą 
jedynie proszone o przekaza-
nie 1% podatku na rzecz stowa-
rzyszeń działających na terenie 
i na rzecz gminy Purda. Przewi-
dywano, że w dziesięciu miej-
scowościach odbywać się będą 
dyżury po dwie godziny, ale 
już wiadomo, że trzeba będzie 
je wydłużyć. Zainteresowa-
nie jest bardzo duże. Tylko 
w Klewkach zgłosiło się 30 
osób.

(r)

21 marca tradycyjnie stał się okazja do zabawy w niemal wszystkich 
placówkach oświatowych. W Świątkach w tegoroczne przywitanie 
wiosny włączyły się wszystkie przedszkolaki i uczniowie świątkow-
skich szkół.

Wiosna zawitała do Świątek

Rafał Wilczek 
na święcie 
Mazurskiego 
Kartoflaka
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W spotkaniu uczestniczyli de-
weloperzy, z firm: Polnord, 
Eco Ter, Novdom. -Gmina Sta-
wiguda posiada mniej tere-
nów pod budownictwo wielo-
rodzinne. Najwięcej działek 
jest pod budownictwo jednoro-
dzinne-mówi wójt Gminy Sta-
wiguda Irena Derdoń. Nie-
ruchomości zlokalizowane są 
przy drodze wojewódzkiej nr 
598, która także zakwalifiko-
wana jest do przebudowy. -Nie 
ukrywam, że są to tereny dość 
atrakcyjne i bardzo dużo mło-
dych ludzi zakupuje nierucho-
mości z zamiarem ich zamiesz-
kania-mówi wójt. Spotkanie 
miało także na celu uzgodnie-
nie współpracy przy budowie 
infrastruktury pomiędzy fir-
mami, które można powiedzieć 
są konkurencyjne, i które ofe-
rują różne warunki lokalowe do 
sprzedaży.
 
Będą inwestycje 
w Bartągu mimo zakus 
Olsztyna

W tym roku gmina Stawi-
guda postanowiła przeznaczyć 
w swoim budżecie fundusze 
przeznaczone na inwestycje, 
na terenach podolsztyńskich. 
W dużej mierze dotyczy to 
miejscowości Bartąg, gdzie 

głównymi inwestycjami są : bu-
dowa dróg i szkoły. -Oficjalnie 
ze strony urzędu nie dostaliśmy 
żadnej informacji o chęci prze-
jęcia przez miasto Olsztyn tere-
nów gminy Stawiguda, chociaż 

pojawiły się takie doniesienia 
medialne- mówi Irena Der-
doń. Zakładając, że oficjalnie 
padłyby takie propozycje, prze-
konywałabym Radę Gminy, aby 

tereny te dalej pozostały w na-
szej gminie.
 
Gmina pracuje nad 
strategią rozwoju

Procedowanie nad uchwale-
niem strategii rozwoju gminy 
na lata 2016-2025 zostało już 
wstępnie zakończone. Prze-
szliśmy konsultacje społeczne, 

mieszkańcy wnieśli swoje 
uwagi, zastrzeżenia, i pomy-
sły. Wszystko to uwzględni-
liśmy w strategii- zapewnia 
wójt Irena Derdoń. Chcieli-
byśmy zrealizować założenia 
obejmujące wszystkie sfery, tj. 
kulturę, gospodarkę, oświatę, 
sferę społeczną. Ta ostatnia ma 
także opracowaną własną stra-
tegię rozwoju. Opracowano 
też plan gospodarki emisyjnej, 
który wiąże się z ochroną śro-
dowiska. Wyszczególniono za-

dania priorytetowe, które mają 
być zrealizowane w gminnych 
obiektach, ale także prywat-
nych, usługowych i przemy-
słowych. -Przeprowadziliśmy 

dosyć szeroką ankietę wśród 
mieszkańców w każdej miej-
scowości naszej gminy, a także 
wspomniane wcześniej konsul-
tacje społeczne, które odbywały 
się w urzędzie, a ostatnie także 
w GOK-u – wyjaśnia nam 
Irena Derdoń.

Gmina to też sołectwa

Każdy rejon, miejscowość czy 
sołectwo mają swoją własną wi-
zję rozwoju. -Oprócz strategii 

rozwoju całej gminy wdrażamy 
także plan odnowy poszczegól-
nych miejscowości-kontynu-
uje wójt. Bardziej szczegółowe 
zagadnienia i potrzeby zawarte 

są w aktualizacji planu rozwoju 
danej miejscowości. Każde so-
łectwo musi taką aktualizację 
zrobić. 
Zdania w gospodarce gminy, 
które będą real izowane 
w strategii 2016-2025, to przede 
wszystkim wsparcie dla biz-
nesu poprzez budowanie in-
frastruktury, która mogłaby 
służyć rozwojowi przedsiębior-
czości. -W zadaniach oświato-
wych zależy nam na rozbudowie 
obecnych szkół oraz budowie 
nowych placówek, w tym przed-
szkoli, a także wspieranie po-
wstawania żłobków- mówi 
wójt Derdoń. Ważnym ele-
mentem stawigudzkiej strategii 
jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy poprzez 
doposażenie straży pożarnej 
(inwestycja w wozy strażackie, 
rozbudowa remiz), wsparcie in-
frastrukturalne posterunku po-
licji (rozbudowa i ocieplenie 
budynku komisariatu), czy in-
westycja w monitoring gmin-
nych miejscowości. Strategia 
zakłada działania na polu kul-
turowym. -Priorytetem jest roz-
budowa GOK-u w Stawigudzie, 
rewitalizacja i renowacja za-
bytków- m.in. kapliczek w po-
szczególnych miejscowościach, 
a także budowa świetlic- mówi 
wójt Irena Derdoń. Wszystkie 
te działania wsparte będą dofi-
nansowaniem unijnym. Jako, że 
okres oddziaływania jest długi, 
ponieważ datą graniczna dla 
strategii jest rok 2025, część in-
westycji uruchomiona zostanie 
dopiero w latach 2017/2018.

rad

W Gminie Stawiguda samorządowcy spotkali się z inwestorami zaj-
mującymi się głównie budownictwem wielorodzinnym, którzy dzia-
łają na terenie  gminy,  przy granicy z Olsztynem. Spotkanie do-
tyczyło ustalenia terminów budowy infrastruktury i rozwiązania 
problemów  budownictwa wielorodzinnego.

Gmina Stawiguda kończy pracę 
nad strategią rozwoju

Irena Derdoń wójt Gminy Stawiguda
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Uwaga! W ramach ogólnopolskiej akcji „Dotknij Teatru” bilet normalny można 
zakupić w cenie 25 złotych!

reżyseria: Andrzej Majczak, scenografia: Urszula Czernicka, muzyka: Marcin Rumiński
obsada: Alicja Kochańska, Ewa Pałuska, Irena Telesz-Burczyk, Hanna Wolicka, Marian Czarkowski, 
Grzegorz Gromek, Radosław Hebal, Grzegorz Jurkiewicz, Marcin Kiszluk, Maciej Mydlak, Dariusz Po-
leszak oraz studenci Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka: Dorota Puziuk, Mikołaj Kwiatkow-
ski, Darian Wiesner

Olsztyńska interpretacja to 
szalona wariacja na temat na-
gości i „formy ubioru”, z któ-
rej wyrasta kultura europejska, 
a w szczególności – francu-
ska. To opowieść o przemijaniu 
i związanej z nim nieodwracal-

nej utracie piękna, czaru, seksa-
pilu. Młodość staje się towarem 
deficytowym, acz nieodmien-
nie pożądanym. Inscenizacja 
w reżyserii Andrzeja Majczaka 
jest przystępna dla widza, zre-
alizowana z szacunkiem dla 

tekstu. Jest to też zasługa akto-
rów, szczególnie Marcina Kisz-
luka, który gra Profesora, i Ma-
cieja Mydlaka jako Hufnagla. 
Przypomnijmy, że obie role 
były nominowane do tytułu Te-
atralnej Kreacji Roku 2013.

Teatr Jaracza w Wielkanocny poniedziałek (28.03) i kolejne dni, aż do 
1 kwietnia, zaprasza na ostatnie spektakle „Operetki” Gombrowicza.

Pożegnanie z Operetką

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 28-31.03.2016 r

KULTURA DOSTĘPNA ,,BODY/CIAŁO” 31.03. GODZ. 18:00
KINO KONESERA ,,ARDENY” 30.03. GODZ. 18:15

POKAZY PRZEDPREMIEROWE* 
BATMAN V SUPERMEN ŚWIT SPRAWIDELIWOŚCI USA/12. NAPISY – 21:00 
BATMAN V SUPERMEN ŚWIT SPRAWIDELIWOŚCI USA/12. DUBBING – 18:30
3D BATMAN V SUPERMEN ŚWIT SPRAWIDELIWOŚCI USA/12. NAPISY – 15:30; 20:00
3D BATMAN V SUPERMEN ŚWIT SPRAWIDELIWOŚCI USA/12. DUBBING – 12:30
KUNG FU PANDA 3 CHINY/USA/ b.o. DUBBING – 10:00; 14:00; 18:00
3D KUNG FU PANDA 3 CHINY/USA/ b.o. DUBBING – 12:00; 16:00
*dotyczy 28-29.03

POKAZY SPECJALNE*
KRÓL LEW USA/b. o. DUBBING – 12:00
*dotyczy 28-29.03

PREMIERY
CUDA Z NIEBA USA/15 NAPISY – 10:00; 16:45; 19:00

www.helios.pl
HELIOS S. A. OLSZTYN

Budynek AURA Centrum Olsztyna, 
Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn

„Kung Fu Panda 3” to szalona 
animacja dla całej rodziny. 
W kontynuacji hitu Po spotyka 
swego dawno zaginionego ojca 
i obaj wyruszają do sekretnej 
krainy pand, gdzie poznają no-
wych, przezabawnych bohate-
rów. Gdy nadprzyrodzony zło-
czyńca Kai zaczyna pustoszyć 
całe Chiny, pokonując wszyst-
kich mistrzów kung fu, Po 
musi dokonać niemożliwego - 
wytrenować całą wioskę swych 
rozbrykanych, niezdarnych 
współbraci, by utworzyli dru-
żynę niepokonanych Kung Fu 
Pand!

„Batman v Superman: Świt 
sprawiedliwości” to film nie 
tylko dla fanów komiksów 
o superbohaterach. Skierowany 
jest on do wszystkich, którzy 
w kinie szukają silnych emo-
cji i niezapomnianych wrażeń. 
W obawie przed poczynaniami 
nieposkromionego superboha-
tera o boskich rysach i zdolno-
ściach, najznamienitszy oby-
watel Gotham City, a zarazem 
zaciekły strażnik porządku, 
staje do walki z otaczanym 
czcią współczesnym wybawcą 
Metropolis, podczas gdy świat 
usiłuje ustalić, jakiego bohatera 
naprawdę potrzebuje. Wobec 

konfliktu, który rozgorzał mię-
dzy Batmanem (Ben Afleck) 
i Supermanem (Henry Cavill), 
na horyzoncie szybko pojawia 
się nowy wróg, stawiając ludz-
kość w obliczu śmiertelnego 
niebezpieczeństwa, z jakim 
jeszcze nigdy nie musiała się 
zmierzyć…
Premierowe pokazy filmów 
„Kung Fu Panda 3” i „Bat-
man v Superman: Świt spra-
wiedliwości” w kinie Helios 
w Olsztynie już od 1 kwiet-
nia. Obie produkcje zostaną 
wyświetlone w formatach 2D 
i 3D. Zapraszamy na seanse!

Już 1 kwietnia na ekrany olsztyńskiego kina Helios wchodzą dwa 
długooczekiwane hity filmowe – „Kung Fu Panda 3” i „Batman v Su-
perman: Świt sprawiedliwości”. Każdy Widz, niezależnie od wieku 
i płci znajdzie wśród tych pozycji coś dla siebie. 

Wiosenne hity filmowe w Heliosie!
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Toyota RAV4 Hybrid wyzna-
cza nowe standardy w segmen-
cie SUV pod względem dyna-
miki, bezpieczeństwa, komfortu 
i radości z jazdy. Model jest 
efektem połączenia ogromnego 
doświadczenia Toyoty w dzie-
dzinie konstruowania SUV-ów 
z samonośnym nadwoziem, ze-
brane w ciągu ponad 20 lat ewo-
lucji RAV4, oraz pełnego na-
pędu hybrydowego.
Dynamiczna stylistyka, wyjąt-
kowa przestronność, bogate wy-
posażenie i elegancja wnętrza, 
a także wszechstronność, niskie 
zużycie paliwa i przystępna cena 
sprawiają, że hybrydowa RAV4 
stanowi najbardziej atrakcyjną 
ofertę na rynku SUV. Napęd 4×4 
w systemie E-Four z oddzielnym 
silnikiem elektrycznym dla każ-
dej osi zapewnia lepszą kontrolę 
trakcji i większe możliwości ho-
lowania przyczepy (do 1650 kg).

Bogate wyposażenie

Nowy RAV4 Hybrid będzie do-
stępny w 3 bogatych wersjach 
wyposażenia w bardzo przystęp-
nych cenach.
Podstawową wersją hybrydo-
wego RAV4 jest wersja Pre-
mium, zawierająca m.in. przed-
nie i tylne lampy w technologii 
LED, czujniki deszczu i zmierz-

chu, tempomat, osłony zde-
rzaków, felgi aluminiowe, au-
tomatyczną regulację świateł 
głównych, system „Inteligentny 
kluczyk” oraz elektrycznie pod-
noszoną klapę bagażnika. We 
wnętrzu znajdują się sportowe 
fotele, skórzane elementy wy-
kończenia, dwustrefowa auto-
matyczna klimatyzacja oraz sys-
tem multimedialny z ekranem 
dotykowym 7’’ i kamerą cofania.
Wersja Style zawiera dodatkowo 
elementy wykończenia wnętrza 
ze skóry Soft Velvet, czarną pod-
sufitkę, podgrzewane przednie 
fotele, elektrycznie regulowany 
fotel kierowcy z regulacją od-
cinka lędźwiowego, przyciem-
niane tylne szyby i 18-calowe 
aluminiowe felgi. Klienci mogą 
wybrać materiałową tapicerkę 

z elementami skóry naturalnej 
i syntetycznej Soft Velvet albo 
skórzane obicia Club w kolorze 
Light Beige lub Dark Rose za 
niewielką dopłatą.
Dla najbardziej wymagają-
cych klientów została przygo-
towana wersja Prestige, która 

oferuje zaawansowane układy 
bezpieczeństwa – kamerę 360° 
(PVM), system monitorowa-
nia martwego pola w lusterkach 
(BSM) oraz system ostrzegania 
o ruchu poprzecznym z tyłu po-
jazdu (RCTA). Ponadto wersja 
ta zawiera siedzenia z eksklu-
zywnej skóry Elegance w kolo-
rze Light Beige, Dark Rose lub 
Deep Black, spryskiwacze re-
flektorów i podgrzewane wycie-
raczki.

Dla wszystkich wersji dostępny 
jest pakiet Safety, na który skła-
dają się najnowocześniejsze 
systemy bezpieczeństwa czyn-
nego oparte na współpracy ra-
daru i kamery. Składają się na 

niego układ wczesnego reago-
wania w razie ryzyka zderzenia 
(PCS) z systemem wykrywania 
pieszych (PD), układ ostrzega-
nia o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu z funkcją powrotu 
na zadany tor jazdy (LDA + 
SC), aktywny tempomat (ACC), 
układ rozpoznawania znaków 
drogowych (RSA), automa-
tyczne światła drogowe (AHB), 
system monitorujący zmęczenie 
kierowcy (SWS) oraz przednie 
i tylne czujniki parkowania.

Napęd hybrydowy
 
Pełny napęd hybrydowy RAV4 
wyposażony jest w pracujący 
w cyklu Atkinsona benzynowy 
silnik o pojemności skokowej 
2,5 l, dwa silniki elektryczne, 
sterownik mocy oraz umiesz-
czony pod tylnymi siedzeniami 
akumulator niklowo-wodor-
kowy o 34 modułach. Na-
pęd rozwija moc 197 KM (145 
kW), wykazując się przy tym 
niskim zużyciem paliwa na po-

ziomie 5,1 l/100 km. Najmoc-
niejsza wersja nowego RAV4 
pozwala płynnie przyspieszyć 
od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Emi-
sja CO2 wynosi jedynie 115 g/
km* i spełnia najnowszą normę 
Euro 6.
Bezstopniowa, elektryczna 
przekładnia E-CVT sterowana 
jest przez system elektroniczny 
Shift-by-Wire. RAV4 Hybrid 
umożliwia manualny wybór try-
bów jazdy, pozwalający maksy-
malnie wykorzystać możliwości 
w pełni hybrydowego napędu, 
w tym jazdę na samym silniku 
elektrycznym.

E-Four – hybrydowy 
elektryczny napęd AWD
 
RAV4 Hybrid AWD jest wypo-
sażony w umieszczony z tyłu 
silnik elektryczny o mocy 50 
kW, dzięki któremu zyskuje na-
pęd na wszystkie koła bez uży-
cia wału napędowego. E-Four 
nie tylko wyraźnie poprawia 
własności jezdne, ale i ogra-
nicza straty energii. Ponadto 
umożliwia holowanie przyczep 
o masie do 1650 kg, co stawia 
go pod tym względem w czo-
łówce pojazdów hybrydowych.

Nowa hybrydowa Toyota RAV4 wprowadza rewolucję do klasy popu-
larnych SUV-ów. Po raz pierwszy prekursor segmentu SUV będzie ko-
rzystał z napędu hybrydowego Toyoty. Najmocniejsza i najbardziej 
dynamiczna wersja RAV4 trafi do salonów już w kwietniu. Ceny roz-
poczynają się od 134 900 zł za bogato wyposażoną wersję Premium.

Nowa Toyota RAV4 Hybrid 
w salonach Toyoty 9-10 kwietnia

• Polska premiera nowego RAV4 Hybrid nastąpi podczas Dni Otwartych 9-10 kwietnia 2016 roku;
• Ceny rozpoczynają się od 134 900 zł za wersję Premium 4×2;
• Najmocniejsza wersja modelu – 197 KM mocy i 8,3 s od 0 do 100 km/h;
• System E-Four napędzający 4 koła silnikami elektrycznymi;
• Katalogowe zużycie paliwa tylko 5,1 l/100 km, emisja spalin 118 g/km.

REKLAMA
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W dzierżawę:

1. Klebark Wielki działka 
oznaczona numerem geode-
zyjnym 323/1 o powierzchni 
0,3094ha, posiadająca KW 
OL1O/00064004/7 jako nieru-
chomość gruntowa z przezna-
czeniem pod drobne uprawy 
warzywne i zieleni – mini-
malna wysokość rocznego 
czynszu dzierżawy; 123,76 
zł netto plus VAT, płatne 
w dwóch ratach w terminach:

• I rata do 30 czerwca każdego 
roku,
• II rata do 30 listopada każ-
dego roku.
2. Pajtuny działka oznaczona nu-
merem geodezyjnym 22/7 o po-
wierzchni 0,4350ha, posiadająca 
KW OL1O/000922455/8 jako 
nieruchomość gruntowa z prze-
znaczeniem pod uprawy rolne 
i drobne uprawy warzywne – 
minimalna wysokość rocznego 
czynszu dzierżawy; 174,00zł 
netto plus VAT, płatne w dwóch 

ratach w terminach:
• I rata do 30 czerwca każdego 
roku,
• II rata do 30 listopada każdego 
roku.
3. Patryki część działki ozna-
czona numerem geodezyj-
nym 155/6 o powierzchni 
0,1296ha, posiadająca KW 
OL1O/000132843/8, któ-
rej gmina jest właścicielem 
w 46/100 części tj. 596m2 jako 
nieruchomość gruntowa z prze-
znaczeniem pod uprawy rolne 

i drobne uprawy warzywne – 
minimalna wysokość rocznego 
czynszu dzierżawy: 22,76 zł 
netto plus VAT, płatne w dwóch 
ratach w terminach
• I rata do 30 czerwca każdego 
roku,
• II rata do 30 listopada każdego 
roku.

W najem i dzierżawę:

4. Klewki - budynek użyt-
kowy o powierzchni 25,58m2 

posadowiony na działce ozna-
czonej numerem geodezyj-
nym 18/9 o powierzchni 
0,1970ha, posiadającej KW 
OL1O/00056250/7, z przezna-
czeniem na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej oraz 
w dzierżawę 200m2 gruntu 
przynależnego do budynku – 
minimalna wysokość miesięcz-
nego czynszu najmu i dzier-
żawy: 97,53 zł netto plus VAT, 
płatny do 10-tego każdego mie-
siąca.

Nie ustala się terminu zagospo-
darowania nieruchomości.
Termin złożenia wniosku przez 
osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu na 
podstawie art. 34 ust 1 i 2 cy-
towanej na wstępie ustawy 
upływa z dniem 05 maja 2016 
roku.
Niniejszy wykaz wywiesza się 
na tablicy ogłoszeń w urzę-
dzie gminy Purda od dnia 24 
marca 2016 roku do dnia 14 
kwietnia 2016 roku.

 OGŁOSZENIA /REKLAMA

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaję się do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA 

W DZIERŻAWĘ

REKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE

AUTO-MOTO SPRZEDAM
 
GARAŻE BLASZANE, bramy 
garażowe, kojce, transport, mon-
taż GRATIS -cały kraj!, www.
konstal-garaze.pl, 89/650-30-43, 
85/733-60-26, 55/621-23-38, 
512-853-323
 

AUTO-MOTO KUPIĘ
 
! AUTO-SKUP. Gotówka. Naj-
lepsze ceny, 602-81-70-00

!! KASACJA - złomowanie po-
jazdów, wydawanie zaświad-
czeń. Płacimy za pojazdy oso-
bowe i ciężarowe. Transport 
gratis. Kanon, Elbląg, ul. Mal-
borska 91, (0-55)232-54-65

AUTA skupujemy- gotówka, 
501-180-869

AUTO skup, 786-153-461

KASACJA pojazdów, skup aut, 
własny odbiór, 668-427-885

PEUGEOT Partner, diesel, 
w rozliczeniu działka budowlana 
we Fromborku, 502-247-257
 
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

 
KTO podaruje lub sprzeda ta-
niej działkę albo ogród, rodzi-
nie w trudnej sytuacji. Reg.
War.Mazur. Proszę o sms, 
tel.510645875. 

DZIAŁKĘ Dajtki lub Jaroty, 
691-966-049

KUPIĘ gospodarstwo rolne, 
665-836-926

LASY. «Progres», 665-807-907

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

 

SPRZEDAM działkę pod 
budowę domu jednorodzin-

nego, 10 km od Olsztyna 19 zł/
m2. Prąd, woda, kanalizacja 

w drodze. Tel. 693614291. 

SPRZEDAM działkę pod 
budowę domu jednorodzin-

nego, 10 km od Olsztyna 19 zł/
m2. Prąd, woda, kanalizacja 

w drodze. Tel. 693614291. 

! 2 POKOJOWE 57,5m2, IIp. ul. 
Głowackiego, Perfekt (89)535-
48-08

1,96HA, 604-165-790

2-POKOJOWE Pasym 53m2 
140.000zł, 502-864-065

39M2, 2-pok, centrum, 502-586-193

3-POKOJOWE Zołnierska 
195.000zł, 602-313-371

3-POKOJOWE 60,4m2, Orło-
wicza, parter, 506-14-02-52

3-POKOJOWE, 60m2 lub za-
mienię, 607-755-033

49M2 Gębika 185.000zł, 
(89)543-08-61 «Sadowski»

5 DZIAŁEK budowlanych, ta-
nio, 791-499-373

ATRAKCYJNĄ kawalerkę pil-
nie 23.000zł, 791-769-215

BAŁTYCKA, inwestycyjna, 
608-376-157

BUDOWLANA Giedajty, 608-
376-157

CERKIEWNIK działki blisko 
jeziora Limajno, 602-313-371

DE.FACTO: Sprzedaż - kamie-
nica z lokalem użytkowym, El-
bląg, Stare Miasto ul. Garbary, 
pow. 365m2, ogrzewanie gazowe. 
Cena 300000usd, tel. (55)232-
46-84, 508-390-748. Zdjęcia na 
www.defacto.elblag.pl

DOM (138M2) na Mazurach +bu-
dynek gospodarczy, działka 12 
arów, 200 tys. zł, 798-792-775.
 

USŁUGI
 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, 
podłogi. Tel.669 336 031. 

NAPRAWA komputerów 
u klienta, błyskawicznie

i profesjonalnie, wieloletnie 
doświadczenie. Sieci 

Wi-Fi, odzyskiwanie danych. 
Tel.515447856. 

POGOTOWIE komputerowe. 
Naprawa komputerów u klienta, 
błyskawicznie i profesjonalnie. 
Tel. 515447856.

POGOTOWIE komputerowe. 
Naprawa komputerów u klienta, 
błyskawicznie i profesjonalnie. 
Tel. 515447856.

! Glazura, hydraulika, malarskie, 
669-336-031

BUDOWA domów, 501-250-
779

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze,
 podłogi. Tel.669 336 031. 

CYKLINOWANIE bezpyłowe 
podłogi+ schody, 507-306-262

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
502-472-522

CZYSZCZENIE dywanów, ta-
picerek, 532-579-992

DOCIEPLANIE budynków, ele-
wacje, 501-536-679

GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897

GLAZURA, remonty, 507-088-196

GLAZURA, terakota, doświad-
czenie, 798-722-448

GLAZURA, terakota, niety-
powe zabudowy, 793-930-937

HYDRAULICY, 501-209-794

HYDRAULICZNA, gaz, ogrze-
waniam 608-518-771

HYDRAULICZNE, 504-106-897

HYDRAULICZNE, 509-712-162

KOPARKOŁADOWARKA 
JCB, 667-87-11-22

KUCHNIE, 532-50-40-42

MALOWANIE, 782-404-688

MINIKOPARKA, 516-287-330

OGRODZENIA montaż, 507-
780-346

POLBRUK kompleksowo, 602-
401-309

POLBRUK, 507-892-856

POSADZKI agregatem, 503-
155-084

REMONTY, wykończenia, 602-
864-002

REMONTY, wykończeniówka, 
739-079-671

SIATKA, leśna, panele, mon-
taże, 787018584

INNE

ODDAM za symboliczną 
opłatę kanapę do spania 

rozkładaną dł.200 cm szer. 
po rozłożeniu 150 cm, 

tel. 533 255 333. 

SPRZEDAM sadzonki 
jabłoni ekologicznej, 

cena 5 zł.(do negocjacji) 
Tel.691950100. 
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SPORT I REKREACJA

W IV lidze warmińsko-ma-
zurskiej prym jesienią wiódł 
Stomil II Olsztyn. Rezerwy 
olsztyńskiego pierwszoli-
gowca spisywały się momen-
tami świetnie, lecz na wiosnę 
jest to inna drużyna. Zmienił 
się trener, zmienili zawodnicy 
i nie jest już pewne, że to wła-
śnie oni w rundzie rewanżowej 
będą grali o awans. Na III ligę 

“zęby” ostrzą sobie m.in. Unia 
Susz, Motor Lubawa czy Tę-
cza Biskupiec. Drużyną, która 
nie uniknie spadku z IV ligi jest 
DKS Dobre Miasto, która ma 
na swoim koncie po siedemna-
stu meczach tylko jeden punkt. 
W klasie okręgowej, gru-
pie pierwszej, kandydatem do 
awansu są Orlęta Reszel, które 
odskoczyły w tabeli ligowym 

rywalom. O drugie miejsce, 
które premiowane jest awan-
sem zawzięty bój toczyć będą 
Mazur Pisz i Czarni Olecko. 
Grupa druga klasy okręgowej 
to walka o czołowe miejsca 
drużyn Startu Nidzica i Tęczy 
Miłomłyn. 
Jedno jest pewne - piłkarskich 
emocji wiosną nie zabraknie. 

al

Nie na Ligę Mistrzów, czy Ekstraklasę czekają kibice w naszym re-
gionie a na rozgrywki niższych klas rozgrywkowych, gdzie meczami 
żyją całe miejscowości.

Piłka nożna w regionie wraca na murawę

Kolejka 18 - 26 marca

Pojezierze Prostki  - Start Kruklanki  26 marca, 15:30
LZS Knopin  - SKS Szczytno  26 marca, 15:30
Mazur Pisz  - Fala Warpuny  26 marca, 12:00
Czarni Olecko  - Cresovia Górowo Iławeckie 25 marca, 15:30
Orlęta Reszel  - Granica Bezledy  25 marca, 15:30
Polonia Lidzbark Warmiński - Victoria Bartoszyce 25 marca, 15:30
Vęgoria Węgorzewo - Wilczek Wilkowo  25 marca, 15:30
Błękitni Pasym  - Łyna Sępopol  26 marca, 15:30

Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska II

Kolejka 18 - 26 marca

Radomniak Radomno - GSZS Rybno  25 marca, 15:30
Czarni Rudzienice  - Żuraw Godkowo  26 marca, 15:30
Polonia Iłowo  - Wel Lidzbark  26 marca, 15:30
Tęcza Miłomłyn  - Grunwald Gierzwałd 25 marca, 15:30
Fortuna Dorotowo Gągławki - GKS Stawiguda  26 marca, 15:30
Kormoran Zwierzewo - Syrena Młynary  26 marca, 15:30
Start Nidzica  - Warmia Olsztyn  26 marca, 15:30
GKS Gietrzwałd/Unieszewo - Ewingi Zalewo  26 marca, 15:30

IV liga 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska

Kolejka 18 - 26 marca

Zatoka Braniewo  - Polonia Pasłęk  26 marca, 15:30
Mamry Giżycko  - Tęcza Biskupiec  26 marca, 15:30
Śniardwy Orzysz  - Unia Susz  26 marca, 15:30
Pisa Barczewo  - Orzeł Janowiec Kościelny 26 marca, 15:30
Motor Lubawa  - Błękitni Orneta  26 marca, 15:30
Omulew Wielbark  - Mrągowia Mrągowo 26 marca, 15:30
Start Kozłowo  - Stomil II Olsztyn 
Warmiak Łukta  - DKS Dobre Miasto 26 marca, 15:30

Klasa okręgowa 
2015/2016, grupa: 
warmińsko-mazurska I

Alina Arlouskaya – Yingying Pan 0:3 (9-11,5-11,8-11)
Monika Magdalena Pietkiewicz – Qian Li. 0:3 (7-11,5-11,9-11)
Hanna Haponova – Natalia Partyka 3:2 (7-11,11-7,8-11,11-9,12-10)
Alina Arlouskaya – Qian LI 1:3 (4-11,11-8,5-11,7-11)
LUKS POLMLEK ZAMER kolejne spotkanie rozegra na wyjeździe, z drużyną z Nadarzyna, 
która jest wiceliderem rozgrywek. Mecz odbędzie się dnia 25.03.2016, o godzinie 16:00.

al

W 14 kolejce Ekstraklasy Kobiet w tenisie stołowym drużyna LUKS 
POLMLEK ZAMER Lidzbark Warmiński przegrała przed własną pu-
blicznością z KTS SPAR-Zamek Tarnobrzeg 1:3.

Porażka tenisistek 
z Lidzbarka Warmińskiego

KTS SPAR-Zamek Tarnobrzeg 
zespół niepokonany w roz-
grywkach Ekstraklasy Kobiet 
w tenisie stołowym. Drużyna 
z Lidzbarka nie sprostała dru-

żynie przyjezdnej i przegrała 
1:3 z liderem rozgrywek. Ho-
norowy punkt zdobyła Hanna 
Haponova. Dwa punkty dla 
drużyny gości zdobyła pierw-

sza w rankingu indywidual-
nym Li Qian, która przez 15 
kolejek ligowych, nie prze-
grała ani jednego pojedynku.

Lidzbarska drużyna tenisistek stołowych
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-Orkan jest młodym klubem 
na mapie piłki ręcznej. Jakie 
były jego początki? Skąd po-
mysł?
Reaktywowaliśmy Orkan po 
23 latach nieobecności na pol-
skiej mapie piłki ręcznej. Głów-
nym inicjatorem był nasz pre-
zes Tomasz Zmysłowski, który 
jako młody chłopak występo-
wał w Orkanie. Jednak po-
przez przemiany polityczne 
i wiele innych czynników Or-
kan przestał istnieć. Nasz zespół 
to mieszanka młodych chłopa-
ków z Ostródy i doświadczo-
nych zawodników m.in. z Olsz-
tyna, Brodnicy i Elbląga. To 
połączenie daje świetne wyniki, 
co widać w tabeli III ligi. Na-
sze motto to: Więcej niż klub! 
Nie skupiamy się tylko na gra-
niu, ale także popieramy inicja-
tywy społeczne, podczas meczu 

z Kwidzynem udało nam się ze-
brać ponad 100 kg jedzenia dla 
dwóch rodzin z Ostródy. Dodat-
kowo planujemy otwarcie szkó-
łek Orkana w różnych miejsco-
wościach. Wartym dodania jest 
fakt, że współpracuje z nami 
trener Giennadij Kamielin, 
obecny szkoleniowiec pierw-
szoligowej Warmii. Jest to dla 
nas duża nobilitacja, że legenda 
piłki ręcznej, wychowawca Ma-
riusza Jurasika czy Karola 
Bieleckiego poświęca swój czas 
i się nami zajmuje. Jednak stą-
pamy twardo po ziemi i dążymy 
do wszystkiego krok po kroku.
-Przed Orkanem Ostróda 
„mecz o awans” z Jeziorakiem 
Iława. Jak oceniasz tego prze-
ciwnika i Wasze szansę w tym 
spotkaniu?
Nie będzie to łatwy mecz. Ze-
spół z Iławy jest niewygodnym 

przeciwnikiem o czym przeko-
nał się zespół Bellatora Ryjewo 
w pierwszej rundzie. Gra tam 
kilku zdolnych chłopaków, któ-
rzy potrafią grać w piłkę ręczną. 
Jednak my gramy o dwa punkty 
i nie przewidujemy innego sce-
nariusza. Chcemy razem z ki-

bicami w Ostródzie świętować 
historyczny awans do II ligi i to 
już w pierwszym sezonie po re-
aktywacji! Hala w Ostródzie jest 
nie zdobyta w rozgrywkach li-
gowych i chcemy, żeby tak zo-
stało. Podchodzimy z dużym 
szacunkiem do naszego prze-
ciwnika, ale znamy swoje umie-
jętności i wierzymy, że 3 kwiet-

nia będziemy świętować awans.
-Zakładając optymistyczny 
wariant i awans do II ligi jakie 
są plany na przyszłość? 
Na chwilę obecną skupiamy 
się na meczu z Iławą i dopiero 
w przypadku awansu będziemy 
myśleć o przyszłym sezonie. To 

jest sport i wszystko jest moż-
liwe. Mamy potencjał żeby tro-
chę namieszać w środowisku 
piłki ręcznej w Polsce i mamy 
nadzieję, że będzie o nas głośno!
-Nasz region ma to do siebie, 
że pytanie o sprawy finansowe 
musi paść. Jak Orkan radzi 
sobie finansowo?
Jeżeli chodzi o finanse to pod-

chodzimy do wszystkiego 
z głową. Mogę zdradzić, że 
mamy budżet, który pozwoli 
nam na spokojną grę w 2 li-
dze. Jednak cały czas jesteśmy 
w trakcie rozmów i negocjacji 
ze sponsorami. Mamy spory po-
tencjał. Cieszy to, że w Ostró-

dzie i okolicach jest wielu ludzi 
zakochanych w sporcie i chętnie 
wspierają naszą inicjatywę.
-I na koniec, jesteś grającym 
członkiem zarządu. Jak go-
dzisz te dwie role?
Tak się złożyło, że pełnie funk-
cję wiceprezesa klubu oraz je-
stem zawodnikiem. Przede 
wszystkim to dla mnie pasja 
i można powiedzieć, że speł-
nienie marzeń. Zawsze ciągnęło 
mnie w stronę zarządzania klu-
bem sportowym i starałem się 
dążyć do osiągnięcia tego celu. 
Przyznam szczerze, że nie my-
ślałem, że uda mi się to tak 
szybko i w tak młodym wieku. 
Jestem na początku drogi i cały 
czas się uczę. Dużo pomaga mi 
prezes i podpowiada jak pod-
chodzić do różnych spraw czy to 
biznesowych czy organizacyj-
nych. Chcemy, żeby nasz klub 
był na najwyższym poziomie 
nie tylko sportowym, ale i or-
ganizacyjnym. A, jeżeli chodzi 
o łączenie funkcji to nie mam 
z tym problemu. Na treningu 
czy meczu nie ma wiceprezesa, 
czy prezesa, wszyscy zawod-
nicy są równi, a szefem jest tre-
ner. To jemu trzeba się podpo-
rządkować i jego słuchać.

al

Ostródzki klub piłki ręcznej Orkan reaktywuję piłkę ręczną w tym mie-
ście. O planach na przyszłość, początkach i kolejnym meczu rozma-
wialiśmy z Bartkiem Gniadkowskim grającym wiceprezesem klubu. 

Ostróda głodna piłki ręcznej 
zaspokaja apetyt 

REKLAMA

SPORT I REKREACJA

Orkan Ostróda


