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KRONIKA
POLICYJNA

Zrobił sobie
przerwę
w pracy
by zapalić
marihuanę
w służbowej
łazience
We wtorek rano
(05.04) policjanci
pojechali do jednego
z olsztyńskich
supermarketów,
gdzie zgłoszono, że
pracownik znajduje
się pod wpływem
narkotyków.

Na miejscu
funkcjonariusze ustalili,
że pracownica ochrony
widziała, jak jeden z
pracowników sklepu pali
marihuanę w służbowej
łazience. Powiadomiła
o tym przełożonego
22-latka oraz Policję.
Młody mężczyzna miał
przy sobie szklaną lufkę
oraz marihuanę zawiniętą
w srebrną folię.
Został zatrzymany i
osadzony w policyjnym
areszcie. Odpowie za
posiadanie substancji
odurzających. Grozi
mu kara nawet 3 lat
pozbawienia wolności.
Oprócz odpowiedzialności
karnej, może ponieść
również konsekwencje
służbowe za pracę pod
wpływem narkotyków.
kmp
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Coraz więcej mieszkańców i firm w Gminie Dywity

Szanse i zagrożenia planu
Morawieckiego
W części artystycznej znakomicie zaprezentował się zespół ludowy Spręcowia, a z
merytorycznymi prezentacjami wystąpili m.in. Henryka
Bochniarz, prezydent KonfePrawie 80 przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli biznesu wzięło udział deracji Lewiatan, która ocew VIII Gminnym Forum Przedsiębiorców, które odbyło się w czwartek 31 marca w niała szanse i zagrożenia wielSpręcowie. Była to znakomita okazja do spotkania, wymiany informacji, zapozna- kiego planu rozwojowego
nia się z działalnością innych firm, a także wyróżnienia liderów biznesu w 2015 roku. autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego
oraz ich możliwy
Podczas Forum wręczone zo- gusz, prezes zarządu Arwpływ na działalstały trzy nagrody Warmianki za bet Inwestment Group
ność przedsiębiorców.
wkład w rozwój gminy, promo- za odważną wizję realiza- Wybrane projekty
cję i udane przedsięwzięcia go- cji największej inwestymożna oceniać wyspodarcze. Warmiankę w katego- cji mieszkaniowej w Gmisoko np. pomysły
rii Osobowość Roku z rąk wójta nie Dywity oraz Andrzej
dotyczące rozwoju
Jacka Szydło otrzymał Robert Sztomberski, prezes SM
prywatnego sekPieczkowski za wieloletnią, ak- Kormoran za zaangażotora stoczniowego,
tywną działalność na rzecz kul- wanie w rozwijanie spółczy walkę ze skosttury i tradycji warmińskiej po- dzielczego budownictwa
niałą strukturą admiprzez upowszechnianie wiedzy mieszkaniowego w Gministracji i interesuo zasłużonych Warmiakach - nie Dywity. Obaj wyróżWarmiankę w kategorii Osobowość Roku z rąk wójta
jące plany dotyczące
nieni nie ukrywali swojego
mieszkańcach ziemi dywickiej.
Jacka Szydło otrzymał Robert Pieczkowski
wsparcia eksportu,
- Nie spodziewałem się tak wspa- zaskoczenia.
niałej nagrody – mówił wyraź- - To dla mnie totalna niespo- Gminy Dywity. W swoich działa- jednak zagrożeń również jest
nie wzruszony Robert Piecz- dzianka i bardzo miła chwila – niach zawsze kierujemy się pa- sporo, jak choćby projektowany
podatek od handlu, który może
kowski. – Dziękuję za pamięć w mówił Andrzej Bogusz. – Prze- triotyzmem lokalnym.
cież my tylko robimy to, co do W podobnym tonie wypowiadał spowolnić rozwój handlu, czy
imieniu wszystkich Warmiaków.
zakaz obrotu ziemią, który może
nas należy, czyli budujemy ko- się Andrzej Sztomberski.
Niespodzianka
lejne osiedle (chodzi o Osiedle - Nie przypuszczałem, że zosta- wpłynąć na ograniczenia dla ini miła chwila
Sterowców – red.). Dziękuję za niemy uhonorowani takim cen- westorów z różnych branż – móWarmianki w kategorii Inwestor nagrodę i wsparcie, jakie cały nym wyróżnieniem – mówił An- wiła Henryka Bochniarz.
Jacek Szydło, wójt Gminy DyRoku otrzymali: Andrzej Bo- czas czujemy od wójta i radnych drzej Sztomberski.

W Spręcowie odbyło się VIII
Gminne Forum Przedsiębiorców

wity tradycyjnie już przedstawił informację na temat sytuacji
społeczno-gospodarczej gminy.
- Z roku na rok rośnie liczba
mieszkańców gminy, a także rejestruje się coraz więcej podmiotów gospodarczych, co dobrze
rokuje na przyszłe lata – zauważył wójt Jacek Szydło, który
przedstawił gościom najbliższe
zamierzenia i plany inwestycyjne Gminy Dywity.
Duże wsparcie unijne
dla przedsiębiorców
Małgorzata Ofierska, prezes
LGD Warmiński Zakątek zaprezentowała szerokie możliwości wsparcia przedsiębiorców z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, a
Piotr Burczyk, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie opowiedział o wsparciu
dla firm z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i RPO
Warmia Mazury 2014-20. Z
kolei Katarzyna Pietkiewicz,
zastępca dyrektora Urzędu
Pracy Powiatu Olsztyńskiego
zaprezentowała cały wachlarz
możliwości wsparcia przedsiębiorców przez Urząd Pracy.
jan

Producenci cydru z Włodowa (gm. Świątki) nagrodzeni
W czwartek 31 marca marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył statuetki „Laur Najlepszym z Najlepszych”. W kategorii
Produkcja Żywności i Sztuka Kulinarna nagrodzeni zostali Państwo
Wiechowscy z Włodowa za cydr.
Marcin i Ewa Wiechowski
prowadzą Siedlisko „Kwaśne
Jabłko” na wzgórzu, wśród jabłoni, odrestaurowane w zgodzie z tradycyjną architekturą,
przełamaną nowoczesnym design’em. „Kwaśne Jabłko” to
siedlisko ekologiczne, manufaktura cydru i agroturystyka.
Pierwsze w Polsce gospodarstwo agroturystyczne   oparte
na CYDRZE NATURALNYM
.W sezonie letnim Marcin
Wiechowski otwiera też kawiarnię i klub kolacyjny. Raz
REKLAMA

Marcin i Ewa Wiechowscy
na gali w Filharmonii

w tygodniu odbywają się tu
pokazy filmowe DKF-u. Goście mogą wypocząć, spróbo-

wać naturalnych cydrów i soków oraz poczuć, jak to jest
mieszkać w miejscu, gdzie na

co dzień wytwarzany jest ciekawy, lokalny produkt. Cydry wytwarzane w „Kwaśnym
Jabłku” są unikalne. Receptura i sposób ich przygotowania zbliża je w charakterze do
wina. Doceniło to jury największego w Polsce konkursu
win i cydrów – Enoexpo 2014,
gdzie Kwaśne Jabłko zdobyło
sześć medali – w tym dwa
złote. -Znamy się osobiście
z każdym jabłkiem, które pod
postacią soku czy cydru trafia
do butelki. Sami pielęgnujemy
sady, sami zbieramy jabłka,
tłoczymy je w naszej tłoczni
i fermentujemy w kadziach.
Oprócz tego jesteśmy certyfikowanym, ekologicznym gospodarstwem a nasze produkty

są bez dodatku cukru, siarki
i innych obcych substancji. –
tak o swej działalności opowiada Marcin Wiechowski.
mc
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Mieszkańcy Klebarka Małego chcą
zmiany przebiegu sieci gazowej

Olsztyn: Koncert zespołu Pająk
odbędzie się już niedługo, bo 7
kwietnia o godz. 21:00 w Klubie
Sarp.

Zgodnie z projektem , zleconym przez Zakład Gazowniczy w Olsztynie, przez
teren gmin- Olsztyna, Purdy i Stawigudy ma zostać przeprowadzona sieć
gazownicza wysokiego ciśnienia. Inwestor musi zdobyć zgody od mieszkańców i wypłacić odszkodowania.

Olsztyn: Seanse w Planetarium
w dniu 7 kwietnia będą odbywały się w godz. 11:00 - 17:45.
Bilety za seans od 14 PLN.

Olsztyn: Wykład „Inwazyjne
gatunki roślin – wrogowie czy
sprzymierzeńcy?” będzie miał
miejsce dnia 7 kwietnia o godz.
11:00 w Miejskim Ośrodku
Kultury - Kamienica Naujacka.
Wstęp wolny.
Olsztyn: W dniu 8 kwietnia o
godz. 17:00 w Planetarium
odbędzie się Odczyt „Po co
nam interferometria radiowa?”.
Wstęp wolny.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni
Astronomicznych Obserwatorium Astronomicznego
odbędzie się w dniu 8 kwietnia
w godz. 09:00-15:00. Bilety od
9 PLN.
Olsztyn: W dniu 10 kwietnia o
godz. 12:00 w Sali Kameralnej
pod Amfiteatrem odbędzie się
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Wstęp wolny.
Olsztyn: Warsztaty - Nie mów
do mnie baba mechanik, mów
do mnie mechanik! odbędą
się w dniu 10 kwietnia w godz.
09:00 - 12:00 w TasBike Coffee
Shop & Service. Bilety od 30
PLN.
Barczewo: Gala Sportu
będzie miała miejsce w dniu
15 kwietnia w Skarbcu Kultury
Europejskiej w Barczewie.
Biskupiec: W poniedziałek
11.04.2016r. o godz. 18:00
w Biskupieckim Domu Kultury
odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Bilety od
15 PLN.
Dobre Miasto: Zajęcia edukacyjne i interaktywne inspirowane książką Nela i tajemnice
Świata odbędą się w dniu 14
kwietnia o godz. 16:00 w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym.
Olsztynek: 11 kwietnia 2016 o
godzinie 10 w kinie Grunwald
w Olsztynku odbędzie się
uroczysta Gala podsumowująca
projekt edukacyjny „Myśl Korczakiem”, organizowany przez
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla
Dzieci w Ameryce, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Korczaka i dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w
Ameryce.

W Klebarku Małym (gmina
Purda) ludzie boją się inwestycji
pamiętając wybuch gazu w 2013
roku w Jankowie Przygodzkim
w poznańskiem. Wybuch, a potem pożar zniszczył 10 domów
we wsi. Na razie szukają pomocy i pukają do różnych drzwi,
aby zmienić planowany przebieg
sieci gazowej, bo teraz ma ona
iść przez ich działki siedliskowe.

Nikt nie chce żyć
na gazowej bombie

Na boisku w Klebarku Małym w
sobotnie(02.04) popołudnie zebrało się kilkanaście osób, którzy chcieli zapoznać się z możliwościami zmiany przebiegu
planowanej inwestycji i odsunięcia bezpośredniego zagrożenia
od swoich domostw. Na spotkanie zaproszono posła Andrzeja
Maciejewskiego, który bacznie się przysłuchiwał i obiecał
mieszkańcom pomoc.
Norbert Kamiński, mieszkaniec
Klebarka Małego, zorganizował sobotnią akcję informacyjną.
- Chciałem przede wszystkim
uświadomić mieszkańcom, jakie zagrożenie niesie gazociąg,
przebiegający przez wieś i zmobilizować ich do walki w swo-

jej sprawie. Przepisy całkowicie lekceważą nasze interesy.
Nie wiem, jaki jest sens istnienia
systemu prawnego, który wyklucza jakąkolwiek decyzyjnośc po
stronie mieszkańców. Na pewno
nie jest to demokracja. – mówił na murawie boiska rozgoryczony. -Inwestor musi się tłumaczyć przed władzami z tego, że
w trakcie prac budowlanych zostały naruszone korzenie drzew.
Prawo nie wspomina natomiast
o problemach ludzi, których życie może być zagrożone wskutek przeprowadzonej inwestycji.- mówił Kamiński. Problem
nie dotyczy krótkiego odcinka
gazociągu, ale całej wsi. Zasięg
oddziaływania promieniowania
cieplnego podczas ewentualnego
wybuchu gazociągu, to kilkaset
metrów. Na zdjęciach z Jankowa
Przygodzkiego, gdzie doszło do
takiej eksplozji w listopadzie
2013 roku, widać ogromną skalę
zniszczeń. Mieszkańcy są przekonani, że zagrożenie podobnym
wybuchem w Klebarku Małym
jest takie samo.- Najgorsze jest
to, że władze nie wyciągnęły z
tamtej katastrofy żadnych wniosków-zastanawiali się głośno.
Nie zostało zmienione prawo,

Mieszkańcy nie poprali
pomysłu przeprowadzenia
referendum w Olsztynku
Nie będzie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Olsztynka i Rady Miejskiej w Olsztynku
przed upływem kadencji. Organizatorzy nie złożyli
wniosku w wymaganym terminie, który upłynął 4
kwietnia.
Przypomnijmy, że 4 lutego do
Burmistrza Olsztynka oraz Komisarza Wyborczego w Olsztynie wpłynęły dwa wnioski od
inicjatorów o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego
w sprawie odwołania Burmistrza
Olsztynka i Rady Miejskiej w
Olsztynku. Jak się dowiedzieliśmy w biurze Komisarza Wyborczego w Olsztynie, żeby przeprowadzić referendum należy
zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 706 ze zm.) w terminie

60 dni od dnia powiadomienia
o zamiarze jego przeprowadzenia zebrać podpisy mieszkańców
uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego,
którzy chcą poprzeć inicjatywę
w tej sprawie. Podpisy muszą zebrać inicjatorzy przeprowadzenia referendum. O przyczynach
podjęcia inicjatywy referendalnej w Olsztynku informowaliśmy na naszych łamach dwukrotnie w wydaniach z dnia 25
lutego i 10 marca.
rad

dotyczące warunków technicznych posadowienia gazociągów
. Śmierć ludzi nie spowodowała
żadnych zmian, a problem rozpatruje się jedynie pod kątem
opłacalności. -Co sto metrów
możnaby postawić zasuwy i te
odcinki, które są niebezpieczne,
błyskawicznie zamykać. Uznaje
się to jednak za nieopłacalne i
robi się odcinki po kilkanaście
, kilkadziesiąt kilometrów. Jak
uczy doświadczenie, nadmierne
oszczędności powodują w dłuższym czasie powstawanie niespodziewanych kosztów- podsumował Norbert Kamiński.
Radny gminy Andrzej Chojnowski, który był obecny, jako
mieszkaniec na spotkaniu przypomniał, że sprawa dotyczy również Olsztyna i Stawigudy. W
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sumie długość spornego gazociągu to 22 kilometry. -Olsztyn
nigdy nie próbował konsultować z nami jakichkolwiek decyzji. Natomiast podobną sytuację
ma gmina Stawiguda. Sprawa w
Bartągu jest równie bulwersująca , jak u nas. Linia gazociągu
przechodzi przez tereny zabudowane, a jest mnóstwo możliwości
przeprowadzenia jej po niezabudowanym terenie rolnym- mówił
radny Andrzej Chojnowski.

Gmina liczy
na kompromis

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydaje włodarz gminy, przez
której teren przechodzi najdłuższy odcinek gazociągu. W tym
przypadku organem wydającym
taką decyzję jest wójt gminy
Purda. Jest to zgodne z przepisami Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.
Projektanci muszą zaplanować przebieg sieci gazowniczej
zgodnie z wytycznymi gazowni
w Olsztynie , czyli równolegle
do istniejącej nitki, która została
wybudowana w latach 70-tych w

3

starej technologii. -Nitki te biegną przez istniejącą zabudowę
wsi Klebark Mały i Szczęsne.
Projektowanie drugiej nitki wysokiego ciśnienia równolegle do
istniejącej , która przecięła wiele
lat temu Klebark Mały, uniemożliwia dalszy rozwój wsi- mówi
Bożena Gruszewska, kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w
Purdzie.
-W związku z dużą dezaprobatą
społeczeństwa, olbrzymią liczbą
pism , które napływają do nas od
mieszkańców, a także uwagami,
otrzymywanymi z gmin sąsiednich, planujemy spotkanie na
terenie naszej gminy z przedstawicielami miasta Olsztyna, Dywit, Stawigudy i lokalnego społeczeństwa z inwestorem. Mamy
nadzieję na zawarcie zadowalającego mieszkańców porozumienia. Na spotkaniu okaże się, czy
uda się zmienić wytyczne, które
gazownia dała swoim projektantom. Do sprawy postaramy się
wrócić w kolejnych wydaniach
gazety.
rad

Sesja pod znakiem spraw społecznych
i kulturalnych
Tematy związane z sytuacją na rynku pracy i opieką społeczną zdominowały
XIII Sesję Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 31 marca. Radni zdecydowali także o wsparciu gmin w organizacji strategicznych imprez sportowo-kulturalnych. W posiedzeniu wzięli udział m.in. wójt gminy Świątki oraz
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Radni uchwalili przekazanie 120
tys. zł gminom powiatu olsztyńskiego na wydarzeń kulturalne i sportowe. – Powiat od lat
wspiera gminy w zakresie organizacji imprez o dużym potencjale i ponadlokalnym zasięgu.
W tym roku proponujemy jednak
inny podział środków niż w latach ubiegłych. Zwróciliśmy się
do wójtów i burmistrzów o wytypowanie jednej dużej imprezy,
strategicznej z punktu widzenia promocji gminy i powiatu.
Każda gmina otrzyma taką samą
kwotę, czyli po 10 tys. zł – mówiła starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. Wśród proponowanych wydarzeń wójtowie i
burmistrzowie wskazali zarówno
te odbywające się od wielu lat,
jak i zupełnie nowe.
Jednym z punktów posiedzenia było sprawozdanie dyrektor
Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego o sytuacji na rynku pracy.
Z danych na koniec lutego 2016
r. wynika, że w powiecie jest zarejestrowanych 7178 osób bez-

robotnych. Połowa z nich to kobiety. Najwięcej osób bez pracy
posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe (36,6%). – Na
oferty pracy mogą liczyć: blacharze samochodowi, cieśle, stolarze
i dekarze budowlani, elektromechanicy, graficy komputerowi,
hydraulicy, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych,
kucharze, opiekunowie osób
starszych, ślusarze i tapicerzy.
Rynek lokalny jest z kolei nasycony specjalistami w dziedzinie:
architektury krajobrazu, politologii, historii, filozofii, administracji, socjologii i badań społeczno-ekonomicznych – opowiadała
Krystyna Dudzińska.
Kolejne sprawozdanie dotyczyło
pracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Przy współpracy PCPR z 43 jednostkami z
powiatu, wśród których znalazły
się m.in. szkoły, GOPS-y, DPS-y, rodziny zastępcze, sąd rejonowy, sanepid, urzędy gmin,
ośrodki zdrowia i stowarzyszenia na rzecz przedsiębiorczości,

powstała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2016-2025. Jej głównym
celem jest poprawa funkcjonowania mieszkańców powiatu
w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym poprzez
kompleksowy i spójny system
wsparcia dzieci i młodzieży, integrację społeczną osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności, choroby lub
wieku, stymulowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców, kreowanie warunków sprzyjających zdrowiu i
bezpieczeństwu.
Podczas sesji radni podjęli także
uchwałę o określeniu zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowi Olsztyńskiemu zostały przyznane 3 mln 113 tys.
zł, co stanowi 92% kwoty z roku
ubiegłego. Najwięcej pieniędzy,
bo ponad 3 mln zł, będzie przeznaczonych na rehabilitację społeczną.
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Najlepsi z najlepszych uhonorowani laurami
W czwartek (31 marca) marszałek województwa Gustaw Marek
Brzezin wręczył statuetki „Laur Najlepszym z Najlepszych”. Trzynastą galę, która miała miejsce w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
w Olsztynie, uwieńczył koncert zespołu Sound’n’Grace.

czyk sześciokrotną mistrzynię
świata, czterokrotną mistrzynię
Europy oraz pięciokrotną mistrzynię Polski w muay thai, dr
n. med. Tomasza Waśniew-

Szpitalu Specjalistycznym w
Olsztynie czy Włodzimierza
Kowalewskiego – prozaika,
krytyka literackiego, felietonistę radiowego i nauczyciela, na

Laur „Najlepszym z
Najlepszych” przyznawany jest od
2004 roku. To nie
tyle konkurs, ile uhonorowanie swoistych
ambasadorów naszego województwa,
którzy w poszczególnych latach wyróżnili
się na forum krajowym i międzynarodowym, osiągnęli
sukces doceniony
przez niezależne gremia, przyczynili się
do promocji regionu.
Laureaci "Naljlepsi z Najlepszych"
Laur służy podkrena gali w Filharmonii
śleniu ich sukcesów
tu, na Warmii i Mazurach, w Sport , Kultura, Sztuka, Mumiejscu, w którym mieszkają i zyka , Edukacja , Przełamywafunkcjonują. W tym roku było nie barier , Produkcja Żywności
7 nagrodzonych kategorii: i Sztuka Kulinarna , Turystyka,

skiego, ordynatora Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
oraz Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim

podstawie jego powieści i scenariusza powstał film „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” w reżyserii Janusza

Innowacje i Rozwój. Wśród nagrodzonych znalazły się same
znakomitości, żeby wspomnieć tylko Joannę Jędrzej-

Nowy przewoźnik rozpocznie loty z Szyman

W lecie polecimy
do Monachium
Słoweńska linia Adria Airways podpisała umowę z
zarządem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury na realizację lotów do Monachium. Pasażerowie zaczną podróżować do stolicy Bawarii już od połowy czerwca.

Konferencja prasowa
w Porcie Lotniczym Olsztyn -Mazury
O lotach do Monachium mówiło się
od ponad roku, kiedy władze lotniska
poinformowały o tym, że podpisały
list intencyjny w tej sprawie z przedstawicielami przewoźnika. Ostatecznie 1 kwietnia podpisano umowę na
realizację lotów na trasie Olsztyn-

-Mazury – Monachium, a pierwszy lot zaplanowano na 17 czerwca.
Loty realizowane będą trzy razy w
tygodniu, 84 miejscowym samolotem Bombardier CRJ900 w formule
code-share z Lufthansą. Oznacza to,
że na jednym bilecie można polecieć

do Monachium i tam przesiąść się na
inny dowolny kierunek bez konieczności ponownej odprawy, czy przenoszenia bagażu. Dodatkowo w razie
opóźnienia przylotu z Szyman przewoźnik zapewni pasażerom opiekę
w Monachium. Warto dodać, że to
pierwszy przewoźnik latający z Szyman, który będzie latał samolotami
odrzutowymi, bo do tej pory z Szyman realizowane są loty turbośmigłowymi Saabami linii Sprint Air.
- Zdecydowaliśmy się na uruchomienie tego połączenia, bo widzimy potencjał na tym kierunków zarówno
wśród klienta biznesowego, jak i indywidualnego – mówił podczas konferencji prasowej Luka Rojsek, dyrektor siatki połączeń i zarządzania
przychodami Adria Airways.
To nie koniec planów rozbudowy
siatki połączeń z Szyman, bo na liście
najbardziej oczekiwanych kierunków
są Dublin, Oslo oraz Zagłębie Ruhry.
Dzisiaj, 7 kwietnia, zaplanowano
konferencję prasową, podczas której największy niskokosztowy przewoźnik w Europie ogłosi, że będzie
latać z Szyman. Najprawodopodobniej Wizzair rozpocznie loty na trasie
Olsztyn-Londyn Luton.
Lotnisko Olsztyn-Mazury działa od
ponad dwóch miesięcy i realizuje loty
na trasach do Berlina i Krakowa. Dotąd odprawiło się na nim ponad 2,5
tys. pasażerów.
rak

Majewskiego. Film otrzymał
Srebrne Lwy podczas zeszłorocznego Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni.
Na tegorocznej gali przyznano
dwa wyjątkowe wyróżnienia, w postaci DIAMENTOWYCH LAURÓW
przyznawanych za
ponadprzeciętne
osiągnięcia, szczególne działania oraz
cenne inicjatywy podejmowane na rzecz
innych ludzi oraz środowiska lokalnego.
Tym razem otrzymali
je: Krzysztof Hołowczyc najbardziej
utytułowany polski
kierowca rajdowy i
ZORTRAX S.A. –
olsztyńska firma Zortrax jest leaderem
pionierskich działań na światowym rynku drukarek 3D.
rad

Coraz więcej konkursów
unijnych na Warmii
i Mazurach
Samorząd województwa stanął pewnie na krajowym
podium pod względem naborów na unijne dofinansowania w nowym okresie programowania. I trzyma poziom, ogłaszając kolejne na ponad 100 mln zł.
– Jesteśmy na drugim miejscu w Polsce,
jeśli chodzi o liczbę naborów wniosków,
jakie ogłosiliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
– mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Wyprzedza nas
jedynie województwo dolnośląskie.
Kolejne pięć naborów rusza 29 kwietnia. Od tego dnia można będzie składać
wnioski w konkursie z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania
odnawialnych źródeł energii. Wnioski
mogą składać spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne. Pula środków konkursu przekracza 36,5 mln zł.
W ostatni dzień roboczy kwietnia startują również dwa nabory projektów polegających na aktywizacji społecznej i
zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przewidują dofinansowanie funkcjo-

nowania centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej i zakładów
aktywności zawodowej. Uczestnikami
projektów pierwszego konkursu mogą
być jedynie osoby powyżej 50. roku życia, drugi dotyczy osób w wieku 15-30
lat. Oba nabory potrwają do 18 maja. W
każdym z nich na dofinansowanie przeznaczono po 10 mln zł.
Blisko 32 mln zł to pula środków na dofinansowanie projektów mających na celu
podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Termin składania wniosków w tym konkursie upłynie
8 lipca.
Projekty polegające na budowie i przebudowie dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku mogą liczyć
na dofinansowanie w ogłoszonym właśnie konkursie infrastrukturalnym. Łącznie przeznaczono tu ponad 17 mln zł.
Termin naboru to 29 kwietnia – 25 maja.
Więcej informacji na stronie: www.rpo.
warmia.mazury.pl

www.gwarminska.pl
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Jubileuszowe obchody
Łęgucki Młyn szuka gospodarza
rządowy ośrodek wypoczynkowy „Łęgucki Młyn” w gminie Gietrzwałd na raDnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Były
zie pozostanie w rękach Powiatu Olsztyńskiego. 4 kwietnia miał się odbyć przePowiat Olsztyński serdecznie zaprasza na jubileuszowe 10-te obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które odbędą się w środę 13 kwietnia o godz. 12 przed
siedzibą Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5. Swoją obecność na uroczystości potwierdził Ambasador Węgier dr Ivan Gyurcsik.
Współorganizatorem wydarzenia jest Olsztyńskie
Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej. 30
października 1956 roku na
pl. Armii Czerwonej (dziś
Bema) zebrało się około 20
tys. studentów ówczesnej
Wyższej Szkoły Rolniczej
oraz mieszkańców Olsztyna.
Na wiecu wyrazili swoje poparcie dla wolnościowych
dążeń Madziarów, a w ciągu
kolejnych dni zbierali piePamiątkowa tablica
niądze dla walczących i odna budynku starostwa w Olsztynie
dawali dla nich krew. Jak
się okazało, najsilniejszy gest właśnie ze strony narodu polsolidarności Węgrzy odczuli skiego, a wiec w Olsztynie był

największym w kraju.

mbm

Dotacje dla organizacji
pozarządowych w 2016
Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiat Olsztyński na wsparcie realizowanych przez nie
zadań publicznych przeznaczył 149 tysięcy zł. Swoje propozycje zgłosiło 31 oferentów, dofinansowanie otrzyma 24 z nich.
Samorząd ogłosił zasady udziału w konkursie 20 stycznia. Termin składania ofert upłynął 12
lutego. Komisja konkursowa
dwukrotnie spotykała się, by
określić ostateczną listę beneficjentów. - Na terenie powiatu
olsztyńskiego funkcjonuje wiele stowarzyszeń, które realizują
naprawdę ciekawe i wartościowe projekty. Chcemy im pomóc
w przeprowadzeniu kolejnych
działań, które posłużą mieszkańcom powiatu. Braliśmy
pod uwagę atrakcyjność merytoryczną projektów oraz spełnienie wymogów formalnych,
czyli między innymi to, czy zadanie będzie realizowane na terenie powiatu olsztyńskiego i
czy zostanie wykonane w 2016
roku – mówi starosta Małgorzata Chyziak.
Nowością w tegorocznym konkursie było zadanie dotyczące
ochrony zabytków. W tej kategorii swoje oferty złożyły dwa
podmioty. Oba otrzymają dotację. Nie wpłynęła natomiast
żadna propozycja realizacji
działań w kategoriach: „Impre-

za lub cykl imprez mających na
celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych” oraz
„Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii”.
Na te zadania wkrótce zostanie
rozpisany nowy konkurs.
Na mocy uchwały podjętej 22 marca przez Zarząd Powiatu w Olsztynie dotację otrzymają:
- Bank Żywności w Olsztynie na
realizację zadania „Aktywność poprzez organizację zbiórek żywności w powiecie olsztyńskim” – 20
tys. zł.
- Fundacja „Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej” na Fundusz Stypendialny – 48 tys. zł.
- Fundacja Albatros z Bukwałdu
na zadanie „Ptasi ogród” – 2 tys. zł.
- Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Olsztynie na zadanie „Młody świadomy ekolog”
– 1 tys. zl.
- Stowarzyszenie „Nasze Gady”
na Festyn Archeologiczny „Spotkanie z historią regionu” – 3,4
tys. zł.
- Stowarzyszenie MELOFANI
z Dywit na „Amatorską Orkiestrę
Dętą” – 2,6 tys. zł.

- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie na „Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego” – 10 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Nowa Wieś”
z Frączek na „Noc sobótkową we
Frączkach” – 1,5 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Węgajty” z
Węgajt na zadanie „Zwrotnik Warmia. Międzynarodowy festiwal
Wioska teatralna 2016” – 4 tys. zł.
- Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe TELEINFO w Niedźwiedziu na „Organizację cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia
Gaudet et Cantat w Ramsowie” –
3 tys. zł.
- Jednostka Strzelecka 1028 Gietrzwałd im. Majora Zygmunta
Szendzielarza PS. „Łupaszka” ZS
„STRZELEC” OSW w Gietrzwałdzie na zadanie „Ratujmy Wieże w
Tomarynach – Piknik Militarny z
okazji Święta Wojska Polskiego –
1,5 tys. zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Tuławkach na „Remont kapliczki
w Tuławkach” – 4 tys. zł.
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „POJEZIERZE”
w Olsztynie na „Wymianę istniejącej stolarki okiennej na wzór hi-

targ nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, nikt jednak nie wpłacił wymaganego wadium. Zarząd Powiatu nie traci jednak nadziei na doprowadzenie do
transakcji i decyduje się na obniżenie ceny wywoławczej.
Cena wyjściowa w pierwszym podejściu do sprzedaży
wynosiła prawie 3,5 mln zł,
a kaucja 0,5 mln zł. Zgodnie
z procedurą, Powiat musi teraz odczekać minimum 30
dni, żeby móc ogłosić kolejny
przetarg oraz wyznaczyć datę
i wysokość wpłaty wadium.
Wiadomo natomiast już teraz,
że cena wywoławcza będzie
niższa od pierwotnej o 15%,
czyli dokładnie wyniesie 2 mln
966,5 tys. zł.
Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak liczy na to, że
„Łęgucki Młyn” tym razem
znajdzie nowego właściciela.
– Podjęliśmy decyzję o obniżeniu ceny wywoławczej, ponieważ zależy nam na tym, aby
nieruchomość zaczęła na siebie zarabiać i służyła mieszkańcom. W tej chwili stoi pusta
i tylko generuje koszty. Ponosi
je powiat, który nie ma wśród
swoich zadań prowadzenia
ośrodka wypoczynkowego.
Środki pozyskane ze sprzedaży zasiliłyby budżet powiatu
i mogłyby być spożytkowane
przede wszystkim na inwestycje drogowe. Poza tym Łęguckiemu Młynowi potrzebny
jest inwestor zarówno z portfelem, jak i pomysłem. Jeśli do
ośrodka zaczęliby przyjeżdżać
ludzie, wpłynęłoby to też na
rozwój gminy Gietrzwałd oraz
powiatu olsztyńskiego – mówi
starosta.
Największym atutem Łęguckiego Młyna jest jego lokalizacja. Z jednej strony są to malownicze, czyste warmińskie
lasy, jeziora pełne ryb, cisza
i spokój, z drugiej – pobliskie
atrakcje turystyczne, jak leśne

arboretum w Kudypach, rezerwat bobrów na rzece Pasłęce,
Sanktuarium Maryjnego z cudownym źródełkiem w Gietrzwałdzie, zabytkowe fortyfikacje z początku XX wieku
w Tomarynach, czy pole golfowe w Naterkach. Od Olsztyna dzieli go zaledwie 30 km.
Sam Łęgucki Młyn to urokliwy
kompleks budynków o dużym
potencjale wypoczynkowym.
W skład nieruchomości obejmującej 7,7 ha wchodzą trzy
wille, letni domek mieszkalny,
dwa drewniane domki gospodarcze oraz wartownia z barem i biurem. Zabytkowa mała
elektrownia wodna zajmuje
prawie 210 m 2, składa się z
jazu z zasuwami oraz budynku
z generatorami i dwiema turbinami typu Francisa o mocy 32
i 48 kW. Część budynku została zaadaptowana na pokoje
hotelowe. Cała posiadłość jest
wyposażona w infrastrukturę
techniczną. Przy brzegu jeziora
stoją dwa pomosty spacerowe.
Na terenie ośrodka znajduje się
kort tenisowy oraz wiaty z kominkiem i miejscem na ogni-

sko. Nieruchomość otoczona
jest ogrodzeniem.
Brak oferenta w pierwszym
przetargu bynajmniej nie oznacza braku zainteresowania
ośrodkiem. Po ogólnopolskiej
kampanii medialnej do Starostwa Powiatowego w Olsztynie dzwoniło wiele osób.
Część z nich wzięła udział w
dniach otwartych, kiedy to
osobiście można było przekonać się o potencjale posiadłości. Być może przedsiębiorcy,
znając przepisy, celowo czekali na obniżenie ceny wywoławczej. Władze powiatu
stoją na stanowisku, że nie ma
co zwlekać z kolejną próbą
sprzedaży. Zatem ogłoszenie o
wszczęciu procedury powinno
się ukazać już po 4 maja. Prawdopodobny termin przetargu
zostałby wtedy wyznaczony
na początek lipca. Dobrym
znakiem niech będą telefony,
które już w dniu ogłoszenia informacji o odwołanym pierwszym przetargu, rozdzwoniły
się z pytaniem o kolejny termin
sprzedaży.
mbm

storyczny (pod względem kształtu,
materiału i kolorystyki) w budynku
zabytkowej Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie – 21 tys. zł.
- Stowarzyszenie Wędkarskie
Jeziora Linowskiego w Łęgajnach na zadanie „Łęgajskie klimaty” – 2 tys. zł.
- Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” na zadanie „W
kierunku profesjonalizacji” – 1 tys.
zł.
- Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”
z Dywit na II Regionalny Konkurs
Gwary Warmińskiej – Po naszemu
po warnijsku – 2 tys. zł.
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Sportowych w Jezio-

ranach na „Memorial Stanisława
Sieradzkiego” – 1 tys. zł.
- Jeździecki Uczniowski Klub
Sportowy „GALOP” przy ZSR
w Smolajnach na „Piknik Jeździecki w Smolajnach” – 1,5 tys. zł.
- Uczniowski Klub Sportowy
„FRENDO” z Dywit na „Frendo
Cup 2016” – 2,5 tys. zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie na „Powiatowy Turniej
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie” – 750 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Barczewie na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej

Pomocy Barczewo 2016 – 750 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Dobrym
Mieście na zadanie „My też możemy być mistrzami 2016” – 2,8
tys. zł.
- Stowarzyszenie Wspierania
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin w Żardenikach na II Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego
– 1,2 tys. zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełno-SPRAWNYCH w Jezioranach na „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną” – 2 tys. zł.
mbm
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Moje życie nabrało dużego tempa
który ma przywrócić godność
obywatelom. W 2016 roku nie
nastąpiło obniżenie podatków
, nie podwyższono kwoty wolnej od podatku. Liczę jednak
na to , że od 2017 roku systematycznie będą wprowadzane
zmiany podatkowe. Przypominam, że 1 stycznia 2017 roku
musi wejść w życie zwiększona
wie mówią mi, że w ten sposób kwota wolna od podatku, bo
popełniam polityczne samo- wynika to z orzeczenia Trybubójstwo. Uważam, że przeciw- nału Konstytucyjnego. W nanie- jest to dla mnie doskonała szym Klubie istnieje wolność
mobilizacja i forma komuni- podejmowania decyzji podkacji z wyborcami. Nie mam czas głosowania, co wcale nie
ułatwia życia posłowi.
Głosowanie zgodnie
Poseł Andrzej Maciejewski
z dyscypliną partyjną
stara sie wypełnioać obietnice
to pójście na łatwiznę.
przedwyborcze
Zwalnia posła z indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane
decyzje. W sprawie programu 500+ w Klubie
Kukiz 15 utworzyły się
trzy grupy, reprezentujące różne stanowiska.
Jako Klub prezentujemy postawę obywatelską, antysystemową,
której nie rozumieją
inne partie polityczne.
Głosimy , że władza należy do narodu, który
jest suwerenem. Posłem
się bywa, ale te cztery
lata bardzo szybko
miną. Potem trzeba się
będzie rozliczyć z tego,
co się zrobiło.
- Czy istnieje współpraca między parlanic do ukrycia. Wyborcy , któ- mentarzystami reprezenturzy rzeczywiście interesują się, jącymi nasz region? Może
w jaki sposób ich reprezentuję, pojawiły się jakieś wspólne
mają do dyspozycji wszystkie inicjatywy?
moje wystąpienia sejmowe. Powołano Zespól ParlamenUdokumentowana jest moja tarny Warmia Mazury. Do tej
praca i aktywność w mediach. pory nie było wspólnych iniWkrótce uruchomię też stronę cjatyw, choć kroi się parę powww.poselmaciejewski.pl , mysłów. Przeszkodą jest ciągły
gdzie będą skupione wszyst- konflikt między największymi
kie media społecznościowe, w klubami, także na arenie loktórych jestem obecny. Nie wy- kalnej. Ja, jestem człowiekiem
obrażam sobie posła, który nie dialogu, który szuka sposobów
ma kontaktu z wyborcami, nie na rozwiązywanie problemów,
komunikuje się z nimi i ich nie a nie podtrzymywanie konfliksłucha. Z powodu aktywnego tów.
dialogu z wyborcami, bardzo -Skoro już mowa o konflikdługo dojrzewałem do decy- tach to musi paść pytanie o
zji, w jaki sposób zagłosować ten największy, w sprawie
w sprawie Ustawy 500 +. Na Trybunału Konstytucyjnego,
początku byłem jej przeciwny. który od kilku miesięcy zaOstatecznie, zagłosowałem na prząta uwagę społeczeństwa.
„tak”, bo moi wyborcy mnie o Jakie jest pana zdanie na ten
to prosili. Nie uważam, żeby temat?
to było idealne rozwiązanie, Nie wiem, czy jeszcze to koale uważam, że jest to projekt, goś naprawdę obchodzi. Mo-

W tej kadencji parlamentu mamy wiele osób z naszego regionu, które wchodzą w skład
rządu lub przewodniczą pracom ważnych komisji sejmowych. Debiutantem w Sejmie, ale
także w roli szefa Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej jest poseł z ruchu Kukiz 15 Andrzej Maciejewski, z którym rozmawialiśmy tuż przed zaprzysiężeniem na
posła w październiku ub.r. W jaki sposób z perspektywy kilku miesięcy bycia parlamentarzystą patrzy obecnie na pracę posła i co mu się udaje realizować na rzecz wyborców? –
odpowiedzi szukamy w rozmowie z posłem.
Wiadomości Gazeta Warmińska: Ostatni raz rozmawialiśmy tuż po ogłoszeniu
wyników wyborów do parlamentu w październiku ub.
roku. Od tamtego czasu minęło kilka miesięcy. Co się
zmieniło, a może coś Pana
zmieniło?
Andrzej Maciejewski, poseł
na Sejm RP, przewodniczący
sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:
Moje życie nabrało dużego
tempa. Po pięciu miesiącach
mam za sobą 20 wystąpień sejmowych, 4 interpelacje, jedno
zapytanie, jedno oświadczenie
poselskie i dużo szybkich interwencji. Zostałem przewodniczącym Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.To olbrzymia odpowiedzialność. Samorząd terytorialny to ponad 2,5 tysiąca
gmin i mnóstwo mieszkających w nim ludzi. Polityka regionalna nie ma tak naprawdę
swojego ministerstwa i w
związku z tym musimy współpracować z wszystkimi ministerstwami. Jako poseł mam
zapełniony kalendarz zajęć do
połowy maja. W domu jestem
gościem, a większość czasu
spędzam w terenie. Pamiętajmy, że okręg 35 obejmuje 11
powiatów, w tym miasto wojewódzkie. Spotkałem się już ze
wszystkimi starostami, prezydentami i burmistrzami większych miast. Dzisiaj schodzę
na poziom gmin miejsko-wiejskich i miejskich . Uważam, że
poseł powinien być blisko ludzkich spraw, bo ma służyć obywatelom. Jego zadaniem jest, z
jednej strony tworzenie prawa,
a z drugiej-podejmowanie interwencji w konkretnych sprawach w imieniu wyborców. W
Olsztynie i Ełku pracują moje
dwa biura poselskie. Wiele
próśb o interwencję, które do
mnie trafiają, to stare, niezałatwione od 5-10 lat , sprawy.
Kiedy ktoś przychodzi do mnie
z teczką pełną dokumentów są-

dowych z ostatnich dziesięciu
lat, to bywa, że przypomina mi
to zabawę z supłem. Nie wiadomo, od czego zacząć. Takich
spraw jest niestety najwięcej.
To pokazuje, jak bardzo obywatele czują się bezradni i oszukani przez
państwo. Dochodziło
do tego, że banalna sytuacja przeradza się w
sprawę sądową na lata.
Ufność obywateli wobec własnego państwa
jest na bardzo niskim
poziomie.
- Posłów można rozliczać nie tylko ze złożonych w kampanii
wyborczej obietnic
osobistych, ale i programu ugrupowania,
do którego należą. Jest
Pan członkiem Klubu
Poselskiego Kukiz 15.
Co się udało do tej
pory zrealizować?
- W kampanii wyborczej wskazywałem na
konieczność wyrównania relacji między obywatelem a instytucjami
finansowymi. Mamy
bardzo duży kontakt z grupą
tzw. frankowiczów. Lobbuję
na rzecz projektu ustawy przygotowanego przez tę grupę.
Była to jedna z moich obietnic wyborczych. Wierzę, że
projekt trafi pod obrady Sejmu
i odbędzie się nad nim gruntowna dyskusja. Oczywiście
potrzebna jest dobra wola partii
rządzącej. Jeżeli będzie zgoda
większości na wprowadzenie
tego typu ustawy, myślę, że
mamy szanse załatwić ten problem w interesie godności obywateli. Mówimy tu o toksycznych kredytach, które już od
30-tu lat są zakazane na terenie Europy Zachodniej. Stamtąd banki przerzuciły te kredyty na teren państw Europy
Środkowo-Wschodniej. Węgrzy i Ukraińcy potrafili sobie poradzić z tą sprawą. Jako
poseł uruchomiłem cykl debat
o Polsce . Spotykamy się raz

w miesiącu w Domu Rzemiosła w Olsztynie. Ostatnie dyskusje dotyczyły konstytucji.
Najbliższe będą poświęcone
naruszeniom prawa w relacji
obywatel-instytucje finansowe.

Wracając do moich obietnic,
dużo mówiłem o patriotyzmie
w szerokim tego słowa znaczeniu, także o patriotyzmie gospodarczym. Dwie firmy-jedna
z Ełku, druga z Olsztyna poprosiły mnie o interpelację w
sprawie podatku od obrotów i
powierzchni handlowej. Staram się dotrzymywać swoich
obietnic przedwyborczych. Na
biurku poselskim położyłem
swoją ulotkę z kampanii po to,
żeby co jakiś przypominać sobie, co mówiłem i do czego się
zobowiązywałem. Jest jeszcze
jedna rzecz, na którą chciałbym
zwrócić uwagę. Jestem chyba
jedynym posłem, który prowadzi oficjalny, jawny kalendarz
spotkań i pracy posła na fanpag- u, najbardziej dostępnym
portalu społecznościowym.
Już w sobotę wieczorem publikuję mój plan pracy na najbliższy tydzień. „Starzy” posło-

ich wyborców interesują przede
wszystkim sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą, związane z
życiem codziennym. Ja również
mam dosyć tej jałowej dyskusji.
Najważniejsze siły polityczne z
wyjątkiem Klubu Kukiz 15 robią dzisiaj wszystko, żeby podtrzymać ten konflikt. Tylko my
mówimy, że w tej sprawie od
samego początku był potrzebny
kompromis. Nie chciały go
inne partie, a szczególnie Platform Obywatelska. Nasza propozycja zmian zasad funkcjonowania TK leży na stole, jest
po pierwszym czytaniu. Profesor Andrzej Zoll, niepodważalny autorytet prawa konstytucyjnego wyraźnie mówi, że
jest to rozsądne rozwiązanie.
Kukiz 15 w swoim programie
wyborczym cały czas mówił o
konieczności zmiany konstytucji. Kto wie, może za kilka
miesięcy pojawi się wola polityczna, aby uruchomić komisję
konstytucyjną i rozpocząć prace
nad nową ustawą zasadniczą.
- Jako przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
jest Pan na pewno w centrum
wydarzeń, związanych z przygotowywanymi reformami,
chociażby reformą edukacji
czy oczekiwana od dawna reformą finansów publicznych?
Na razie główną rolę odgrywa
tutaj Komisja Edukacji, bardzo
silnie lobbowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Za nami stoją korporacje samorządowe, które dążą do zniesienia Karty Nauczyciela. Bardzo
trudno jest pogodzić interesy
nauczycieli ze związkami samorządowców. To pokazuje,
jak wielka jest rola kalkulacji polityczne,j a nie rozsądku.
Głównym zadaniem Komisji, której przewodniczę będzie
uzdrowienie finansów samorządów. Jeżeli gminy i miasta nie
będą miały realnych udziałów
w dochodach budżetowych, samorządy nie będą w stanie realizować swoich zadań. W tej
chwili wiele gmin balansuje na
granicy bankructwa, ma bardzo
poważne problemy finansowe.
Trzeba szukać rozwiązań, pozwalających wyjść im z zadłużenia. Bez zmian w finansach
publicznych funkcjonowanie
samorządów terytorialnych będzie bardzo zagrożone.
Dariusz Gołębiowski
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Korespondencja z Wilna

Wilno – Betlejem Bożego Miłosierdzia
Wilno jest miastem urokliwym, o wielokulturowym wymiarze. W Wilnie zawsze mieszkali Litwini, Polacy, Żydzi i wielu innych ludzi różnej narodowości. Wilno jest miastem kościołów i wielu świętych.
Szczególnego znaczenia dla katolików Wilno nabiera w tym roku,
bo to Rok Bożego Miłosierdzia. Miasto jest Betlejem tego pięknego
kultu. To właśnie w Wilnie zostały zrealizowane prośby Jezusa
Chrystusa, który w trakcie objawień prywatnych, prosił siostrę zakonną Faustynę Kowalską o ich urzeczywistnienie.
Siostra Faustyna
Kowalska
Siostra Faustyna Kowalska,
obecnie święta, przybyła do
Wilna po raz pierwszy w 1929
roku. Wtedy nie przyjęła jeszcze ślubów wieczystych. Po
raz drugi mieszkała w Wilnie w latach 1933-1936. Należała do zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia. Dom zakonny znajdował się na ówczesnej ulicy Senatorskiej, obecnie Grzybowej (Grybų g.) 29.
Mieszkało tam wtedy osiemnaście sióstr zakonnych. W
Wilnie siostra Faustyna miała
wizje Jezusa Chrystusa. To
właśnie w budynku klasztornym w dniach 13-14 września
1935 roku Jezus Chrystus podyktował siostrze Faustynie
słowa koronki do Bożego Miłosierdzia.
Wielką rolę w rozkrzewieniu Kultu Bożego Miłosierdzia odegrał ksiądz Michał Sopoćko, obecnie błogosławiony,
spowiednik siostry Faustyny. Z
ostrożnością podszedł do wizji swojej penitentki. Wysłał
ją nawet do psychiatry, który
orzekł o normalnym stanie badanej przez siebie osoby. Z polecenia księdza Michała siostra

tylko kilka klas), trudniąca się
ogrodnictwem i siedząca na
furcie, potrafi pisać o Bożym
Miłosierdziu na miarę Świętego Augustyna.
Ksiądz Michał Sopoćko nie
musiał szukać malarza, który
by namalował obraz Jezusa.
Na ulicy Rossy 4 mieszkał profesor Eugeniusz Kazimirowski, który miał swoją pracownię malarską w tym samym
budynku, w którym mieszkał
ks. Sopoćko. Od stycznia do
początku czerwca 1934 roku
siostra Faustyna dwukrotnie w
tygodniu pieszo przemierzała 7
km w jedną stronę od domu zakonnego do domu księdza Michała. Malarz Eugeniusz Kazimirowski dokładnie według
wskazań mistyczki maluje ten

Faustyna zaczęła pisać swój
słynny Dzienniczek. Ksiądz
Michał zafascynował się tym
dzienniczkiem, bo nie mógł
zrozumieć, jak osoba niewykształcona (siostra ukończyła

wiadał pięknu jej wizji Jezusa.
Sam Jezus miał jej wówczas
odpowiedzieć, że siła tego obrazu tkwi nie w farbach, ale w
łaskach, które z niego będą wypływały.

Ostra Brama, gdzie po raz pierwszy był wystawiony obraz
w kwietniu 1935 roku

cudowny obraz, do którego,
ubrany w białą albę, pozuje
ksiądz Michał.
Obraz powstał. Jednak siostrze
Faustynie Kowalskiej on się
nie spodobał, gdyż nie odpo-

Błogosławiony ksiądz Michał
Sopoćko urodził się 1 listopada
1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami)
w powiecie oszmiańskim. Pochodził z ubogiej rodziny. Jako
czteroletnie dziecko przyjął Sakrament Bierzmowania w Wilnie w Katedrze Wileńskiej pod
wezwaniem św. Stanisława i
św. Władysława. Jesienią 1910
roku w Wilnie wstąpił do Seminarium Duchownego. 15
czerwca 1914 roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Karewicza.
Pierwszą parafią, w której pracował jako wikariusz w latach
1914-1918, były Taboryszki w

Dom Św. siostry Faustyny

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
gdzie obecnie znajduje
się oryginalny
obraz Jezusa Miłosiernego

Ksiądz Michała Sopoćko

Kościół pw. Ducha Świętego. Tu Msze Św. odbywają się tylko
w języku polskim

Dom, gdzie mieszkał bł. ks. Michał Sopoćko.
Tu był malowany obraz

rejonie solecznickim na Litwie.
Był bardzo aktywnym wikariuszem. Założył tu bibliotekę
parafialną liczącą 300 pozycji.
Utworzył około 30 szkół powszechnych, w których uczyło
się ponad 1000 dzieci.

Zaczynając swoją posługę od
duszpasterstwa wojskowego w
Wilnie, ostatecznie sięgnął po
szczyty akademickie. W 1928
roku został mianowany zastępcą profesora na Katedrze
Teologii Pastoralnej Wydziału
Teologicznego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Po II wojnie światowej wyjechał do Białegostoku i tam służył Kościołowi aż do śmierci
15 lutego 1975 toku.

Kult obrazu
Po raz pierwszy obraz Jezusa
Miłosiernego został przedstawiony publiczności na krużganku Ostrej Bramy w czasie
triduum przed Niedzielą Przewodnią z okazji Jubileuszu Odkupienia, gdy ksiądz Michał
Sopoćko głosił rekolekcje na
temat Bożego Miłosierdzia. W
czasie uroczystego nabożeństwa, kiedy kapłan błogosławił
zebranych wiernych unosząc
Monstrancję, siostra Faustyna
zobaczyła Jezusa (w takiej samej, jak na obrazie pozie),
który błogosławi świat. W latach 1936-1950 obraz „Jezu
ufam Tobie” przebywał w ko-

ściele św. Michała. W 1948
r., po zamknięciu przez władze komunistyczne kościoła
pw. Św. Michała, obraz (bez
ramy z umieszczonym na niej
napisem) został w tajemnicy,
nielegalnie wykupiony od litewskiego pracownika likwidującego wyposażenie świątyni i
wywieziony do miejscowości
Nawa Ruda na Białorusi.
W latach 1986-2005 ten cudowny obraz przebywał w kościele pw. Ducha Świętego w
Wilnie. W 1993 roku przed
tym „świętym wizerunkiem”
(tak papież go nazwał) modlił
się Św. Jan Paweł II. Od września 2005 roku obraz Jezusa
Miłosiernego jest czczony w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na ulicy Dominikańskiej
(Dominikonų g.) 12.

Wilno w Roku Bożego
Miłosierdzia
W tym roku Wilno w szczególny sposób obchodzi Rok
Bożego Miłosierdzia. W Arcykatedrze Wileńskiej pw. św.
Stanisława i św. Władysława,
w kościele pw. Św. Ignacego,
w Ostrej Bramie, Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia powstały
Bramy Miłosierdzia (Porta Misericordiae). Te świątynie związane są z rozwojem tego kultu,
a także z osobami św. Faustyny
i Błogosławionego księdza Michała Sopoćko.
Tydzień po Wielkanocy w Wilnie odbyły się wielkie uroczystości, związane z Bożym Miłosierdziem. Codziennie w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia były celebrowane Msze

Św. w języku litewskim, polskim i angielskim z udziałem
różnych biskupów i księży. 2
kwietnia bieżącego roku był
szczególnym dniem, bowiem
w 2005 roku w tym dniu w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia zmarł św. Jan Paweł
II. W tym roku w owym dniu o
21 godz. odbyła się tradycyjna
procesja światła z Ostrej Bramy
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Warto dodać, że Msze św. i nabożeństwa z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można oglądać przez całą dobę na stronie
internetowej www.gailestingumas.com (kliknij: Tiesioginė
trasliacija).
Na szczególną uwagę zasługuje
Domek Michała Sopoćki, gdzie
mieściła się pracownia malarza
Eugeniusza Kazimirowskiego
na ul. Rossy 4 (Rasų g. 4). W
tym budynku obecnie znajduje
się Dom Zgromadzenia Sióstr
Jezusa Miłosiernego i jedyne
na Litwie Hospicjum bł. ks.
Michała Sopoćki. Celem hospicjum jest poprawa jakości życia
chorych. Hospicjum przewiduje opiekę nad chorymi w zależności od stanu ich zdrowia:
w domu pacjenta lub w hospicjum stacjonarnym. To miejsce, w którym pomoc otrzyma
każdy, kto jej potrzebuje. Nie
ma znaczenia jakiej jest narodowości, wyznania. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Warto to hospicjum wesprzeć
finansowo, bowiem ta instytucja utrzymuje się w większości ze wsparcia ofiarodawców
(więcej zob.: www.hospisas.lt
, gdzie można również znaleźć
numer konta bankowego).
A więc warto przyjechać do
Wilna w tym szczególnym roku
i w latach następnych, aby osobiście doświadczyć łask Jezusa
– Króla Miłosierdzia i odbyć
pielgrzymkę śladami św. siostry Faustyny i bł. księdza Michała Sopoćki…
Dla Wiadomości Gazety
Warmińskiej z Wilna
Andrzej Aszkiełowicz
Autor zdjęć – Teresa
Worobiej
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WARMIŃSKIE DEBIUTY
Warmia, to najpiękniejsza kraina, która nie tylko przyrodą urzeka.
Jej tajemniczość i niezwykłość pobudza do różnych przemyśleń,a
niepowtarzalny klimat niejednokrotnie rozwija potrzebę twórczych
dokonań. Odnajdywanie swoich mniej lub bardziej skrywanych
myśli na białej kartce papieru, to potrzeba oddechu od codziennych
spraw. Rodzaj ucieczki od materialnych aspektów życia. To jak wdychanie najczystszego powietrza …
Po raz pierwszy na łamach
Gazety Warmińskiej publikujemy wiersze Anny Wiatrak
z Lidzbarka Warmińskiego.
Autorka sama o sobie mówi
tak:
„Przede wszystkim czuję się
nauczycielką z powołania, literatką z zamiłowania, a od 8
lat prowadzę zajęcia teatralne
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Poprzednio, przez 22 lata pracowałam
w Szkole Podstawowej nr 3 w
Lidzbarku Warmińskim. Od

najmłodszych lat miałam kontakt z teatrem. Zawsze, jeśli
nadarzała się okazja, brałam
udział w konkursach recytatorskich, krasomówczych i występowałam na scenie z różnymi
grupami teatralnymi. Kontakt z
poezją był dla mnie czymś bardzo bliskim i naturalnym. Nawet dokładnie nie wiem , kiedy
zostałam autorką scenariuszy i tekstów poetyckich, dla
najmłodszych uczniów szkoły
w klasach I – III, jak również
starszych ze szkół ponadgimnazjalnych.

Moi podopieczni odnoszą
liczne sukcesy. Wśród nich
są laureaci konkursów krasomówczych, recytatorskich i teatralnych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i
powiatowym.
Moja miłość do poezji zaraża
młodsze pokolenia. Dowodem
jest grupa literacka w lidzbarskim MDK, która pod wpływem
własnych poszukiwań i zainteresowań tworzy utwory poetyckie. Uczestnicy zajęć chętnie
biorą udział w konkursach literackich. „

Anna Wiatrak
Czy podróż to czy przystanek
Daleko czy blisko
Dokąd zmierzasz?
Spójrz oczami duszy
Rozwiej mgły zasłonę
Podążaj w nieznane
Otwórz szeroko drzwi,
Odrzuć głazy ciemności
Rozchyl konary szemrzących myśli
Zamień szarość na własną barwę
Życia
A zobaczysz jak piękny może być raj.

Zmęczenie
Na tle ciemnej zasłony nocy
Sen oddala się w otchłań
Zmrok nie tuli do snu

***
Zamknięty oddech zostawia ślad istnienia
Bezsilność umyka spod powiek
Rytm wyznacza drogę donikąd
Nie ma kresu wędrówki
Gorzki smak skrapia usta
By znaleźć słodycz
Co cierpnie na dnie krateru
Lawą wypełnia wnętrze
I pali zamieniając w szarość wszystkie barwy
nadziei
Wiara roztapia się by zniknąć bezpowrotnie
Usypia myśli udając się w otchłań samotności
Gdzie nie ma ciszy
Tylko strach i bezbronność

Wydają bezdźwięczne akordy
Uwięzione w kruchej, szklanej powłoce…

Odpowiedź
Droga czy ścieżka
Spacer czy bieg
W słońcu czy w deszczu
Z wiatrem czy pod wiatr
W radości czy smutku
Z celem czy bez celu
z sercem na dłoni czy na ramieniu
Dokąd zmierzasz?
Kierujesz się
Walką czy biernością
Miłością czy nienawiścią
Odwagą czy strachem
Myślą czy czynem

Do poezji Anny Wiatrak dołączamy ilustracje Ewy Giedryś,
również lidzbarczanki, która
na swoich fotografiach utrwala
przepiękne plenery warmińskiej natury.
Mam wrażenie, -mówi autorka zdjęć -że fotografowanie, zwłaszcza przyrody było ze
mną od najmłodszych lat. Zaszczepił to we mnie mój tato,
który jako fotograf amator
uczył mnie podstaw fotografii.
Swoją rodzącą się pasję rozwijałam w pracowni fotograficznej Domu Kultury Dzieci i Młodzieży pod kierunkiem pana
Leszka Schera. I tak trwa to
do dzisiaj. Jest to skryta pasja,
dająca mi dużo radości, która
tylko czasami wychodzi na
światło dzienne. Robiąc zdjęcia otaczającej przyrody odpoczywam i jestem przekonana,że
moje oczy dostrzegają to co dla
innych jest głęboko ukryte lub
wręcz niewidoczne.
Cienką nicią owija myśli
Wirujące wokół misternej membrany
Pętlą zaciska wnętrze ofiary
Upuszczając po wiązce oddech
Nieśmiało odbija oblicze.
Obraz wyłania się powoli
Odkrywając cud nicości
Złudzenie oplata rzeczywistość
Dojrzewa do odsłony
Usnuta pajęczyna opadnie wraz z poranną rosą
Ukoi blaskiem świtu.
Płyń
Nurtem prowadź do celu
Płyń
Poddam się Twojemu biegowi
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Roznieć płomień odwagi
Niech wskrzeszony trwa w nieskończoność
By blaskiem wzniecił miłość
Miłość, która iskrą zaraża
Co nigdy nie gaśnie
Co daje
Nie chcąc nic
w zamian.
***
Trwaj
Radość tchnij we mnie.
Trwaj
Wiarą wzmocnij
Trwaj
Poranny deszczu obmyj mnie
Trwaj

Zanieś tam gdzie kwiaty chylą się ku słońcu
Płyń

Słyszeć śpiew ludzi
Delektować się smakiem codzienności…

Zaprowadź na rozstaje dróg gdzie kierunek
wskazuje świt
Otwórz drzwi
Zaproś do domu, w którym dziś łączy się z jutrem
Splata warkocze promieniami poranka
Układa mozaikę barw istnienia
Płyń
Pozwól odkrywać jej dotyk każdego poranka
na nowo …

Słuchaj odgłosu zegara
Spójrz otwartymi oczami
Poczuj smak czasu
Zaznaj rozkoszy bliskości
Pełną garścią czerp z niej radość

***
W labiryncie
Myśli
Słowa
Ciągła walka
Wciąż od nowa
Spokój
Trwoga
I zmęczenie
Blask ukrywa się za cieniem
Wiara
Ufność
I nadzieja
Dobę w lata co dzień skleja
Siebie sobie
Oddać chciałam
Raz na zawsze
Zaufałam…
I wyssano ze mnie siłę
Jeszcze jestem
Jeszcze żyję…
Myśleć
By być

***

Działać
By istnieć
Dawać
By czuć
Zmysłami odbierać piękno istnienia
Upajać się jego wonią
Chwytać barwy dnia
Jasne oglądać noce

Szukaj miejsca
Gdzie człowiek człowiekowi jest człowiekiem
***
Wiarą w jutro tchnij myśli
Odbierz dar nadany imieniem
Chwyć wyzwanie witające dzień
Mierz to co niezmierzone
Chłoń zmysłami każdą chwilę
Buduj człowieka, którego
Kręgosłupem jest
odwaga do życia
Kończynami
prawda
Głową
miłość
Ocal siebie od zapomnienia…

.............................................................................
Blask ciepła otwiera moje zamknięte powieki
Zachwyca mnie swoją ostrością,
Wskazując drogę iskrą żaru wytyczającą szlak.
Otwiera serce, niosąc je w darze w swych dłoniach.
Ta iskra wznieca ogień niegasnącej wiary w
człowieka.
Człowieka spowitego we mgle.
Obraz wyłania się za horyzontem świtu,
Witającego nadzieję jutra.
I płonie roztaczając coraz szersze kręgi
By objąć nimi tych, którzy zwątpili…
Kroplą szczęścia spłyń do mej rzeki
***
Weź ze mnie gorycz z serca
Kroplą łzy muśnij powietrze
Wibracją nadziei uruchom
I dokładnie wymieszaj wnętrze
Dodaj barw z palety ludzkości
Posyp głowę promieniem
Ugaś pożar palący gniewem

Spójrz w przejrzyste lustro i kolorami namaluj
odbicie piękna duszy
Trwaj
Niech rozkwitają pąki w świetle tęczy
A jej barwy i kształt niech ułożą obraz nieskończony.
Trwaj
a świt obudzi mnie ze snu i ujrzę Twój blask rozświetlający dzień
***
Nie rozbijaj kamienia.
Oszlifuj go,
Wygładź
Nadaj mu kształt
Zarysuj kontury.
Stwórz postać idealną.
Nie dotrzesz jednak do jego wnętrza.
Nawet serce pokruszone na piasek
jest jego własnością.
***
Życie to gra na scenie ziemskiego teatru
Rola, której nie można się nauczyć
Aktorzy odziani w maski
Spektakl trwa dotąd
Dopóki sam będziesz grał główną rolę…
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W Dobrym Mieście trwają intensywne
prace nad dokumentacją
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście podjętymi uchwałami przybliża miasto do rozpoczęcia zapowiadanych inwestycji.
Radni wprowadzili zmiany w budżecie, które dają gminie możliwość
sięgania po kolejne środki zewnętrzne.
Do końca kwietnia zostanie
złożona oferta w konkursie na
ochronę zabytków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina zamierza
odrestaurować dwa zabytkowe
obiekty- elewację Baszty Bocianiej i kapliczkę św. Jerzego, stojącą na ulicy Wojska
Polskiego. Ten ostatni zabytek nie leży na terenie zarządzanym przez gminę Dobre
Miasto, ale zostało podpisane
porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie częściowo
partycypować w kosztach remontu. Większość kosztów,
bo aż 85% będzie sfinansowana z dotacji unijnej. Dokumentacja renowacji kapliczki
jest już gotowa. W przypadku
Baszty Bocianiej należy dokonać aktualizacji kosztorysu.
Prace przy obu zabytkach polegać będą na oczyszczeniu cegieł i zabezpieczeniu ich przed
zniszczeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrz-

nymi. W 2016 roku nastąpi
podpisanie umowy z Urzędem
Marszałkowskim , natomiast
prace rozpoczną się prawdopodobnie w przyszłym roku.

Na drogach położą
asfalt

Jeszcze w marcu gmina złożyła też wniosek z programu
PROW ( Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich) na wykonanie dwóch dróg Barcikowo-Knopin i Swobodnaplaża nad jeziorem Limajno.
Realizacja obu projektów będzie ukończona do 2018 roku.
Droga Barcikowo-Knopin będzie mogła być wykorzystana
jako objazdowa w przypadku
zablokowania drogi 51. Na odcinku w okolicach Barcikowa
często dochodzi do różnego
rodzaju zdarzeń drogowych.
-Mieszkańcy Knopina i Głotowa , dojeżdżający do Olsztyna nie będą mieli potrzeby zajeżdżania do Dobrego Miasta,
zyskają duży skrót- mówi wi-

ceburmistrz Dobrego Miasta
Beata Harań. Druga inwestycja będzie wykonana w porozumieniu z Powiatem Olsztyńskim, który odnowi asfalt na
odcinku z Knopina do Swobodnej. -Dzięki porozumieniu
wniosek ma szansę uzyskać
większą liczbę punktów w konkursie, ale każdy będzie wykonywał remont swojego odcinka
własnymi środkami- wyjaśnia
Beata Harań. -Chodzi o to,
żeby remonty były zsynchronizowane, ponieważ drogi łączą się ze sobą. Rozliczając się,
trzeba będzie wykazać, że partner również wykonał swoją
część drogi. Maksymalne dofinansowanie na beneficjenta
to trzy miliony złotych. Pozostałe koszty remontu obu dróg
pokryje gmina.

Średni wóz dla
strażaków i rozbudowa
straznicy

Rada Miejska już w lutym b.r.
podjęła uchwałę o konieczno-

ści zakupu wozu strażackiego.
Środki zewnętrze również pochodzić będą z programu RPO.
Gmina będzie musiała wyłożyć
tylko 15 % wkładu własnego.
Będzie to samochód średni z
podwoziem terenowym, wyposażony w dużą ilość wody
i urządzenia potrzebne podczas akcji ratownictwa drogowego i chemicznego. Jednym
z warunków uzyskania dotacji
jest to, aby teren działania samochodu obejmował więcej
niż jeden powiat. Gmina Do-

bre Miasto podpisze porozumienie z innymi jednostkami
. -Podjęliśmy także inne działania, które mają za zadanie
usprawnić przeprowadzanie
akcji przez nasze OSP- mówi
Beata Harań. -Od początku
kwietnia gmina zatrudniła w
systemie zmianowym dwóch
kierowców na umowę zlecenie
, w każdej chwili gotowych do
wyjazdów do godziny 16.00. W
ten sposób zapewniamy możliwość wyjazdu na akcje w godzinach pracy. Istnieje problem

Kapliczka Św. Jerzego
na ulicy Wojska Polskiego
doczeka się remontu

zwalniania druhów z zakładów pracy na akcje. Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła
też decyzję o przygotowaniu
dokumentacji na rozbudowę
strażnicy OSP przy ulicy Kościuszki. Będzie ona polegała
na postawieniu 3-4 boksów garażowych. Rozpoczęto także
opracowanie dokumentacji na
projekty w ramach Cittaslow,
o czym pisaliśmy szczegółowo
w ostatnim numerze Gazety.
rad

Sportowe sukcesy Gminy Świątki
2 kwietnia w Olecku odbyły się Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie zabrakło na nich Gminy Świątki.

Sławomir Kowalczyk wójt gminy
Świątki odbiera puchar za drugie
miejsce w zawodach z rąk
marszałka Gustawa Marka Brzezina

Marszałek Gustaw Marek Brzezin wśród drużyny ze Świątek

Zawodnicy zmagali się w takich konkurencjach jak: trójbój
dla kierownictwa kadry samorządowej oraz pracowników
Urzędu Gmin, wielobój rodzinny (drużyna: ojciec, matka
i dziecko do 13 lat), tenis stołowy, szachy, brydż spor-

towy, warcaby 64 – polowe,
pływanie, drużynowy czwórbój rekreacyjny seniorów –
60+, przeciąganie liny. Wójt
Gminy Świątki Sławomir
Kowalczyk zajął III miejsce w trójboju wójtów i burmistrzów. W ogólnej punktacji

Gmina Świątki znalazła się na
miejscu II. Wojewódzki finał
Igrzysk Samorządowych zorganizowało Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.
Puchar marszałka województwa trafił do gminy Iława.
mc
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Będzie boisko na miarę Orlika
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W niedługim czasie w Purdzie powstanie wielofunkcyjne boisko
sportowe. Na jego budowę radni zabezpieczyli w budżecie na 2016
rok 400 tysięcy złotych.
Inwestycja ma być ukończona
do końca sierpnia. -Będziemy
się starali uzyskać refundację części kosztów ze środków
Ministerstwa Kultury - mówi
wójt gminy Purda Piotr Pło-

ski- ale na dzień dzisiejszy boisko jest finansowane w 100%
z budżetu gminy. Do tej pory
mieszkańcy Purdy mieli do
dyspozycji jedynie trawiaste
boisko , na którym rozgrywane

są mecze piłki nożnej. Nowe
boisko będzie położone w centrum Purdy i będzie wspomagało pracę nauczycieli wychowania fizycznego szkoły
podstawowej i gimnazjum.

Na placu przyszłej budowy

Piotr Płoski wójt gminy Purda podpisuje umowę z wykonawcami projektu

Po południu będzie dostępne
dla wszystkich mieszkańców
nie tylko w sezonie wiosenno-letnim. Dla osób , które będą
chciały skorzystać z boiska po
zmroku, będzie uruchomiona
specjalna usługa. Po wysłaniu
bezpłatnego sms-a oświetlenie
będzie się włączać do godziny

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego
nieograniczonego – 09.05.2016 r.

22.00. Na boisku będzie można
grać w piłkę nożną, ręczną,
siatkową a także w koszykówkę. -Niestety, poprzednie
władze nie zadbały o zbudowanie w Purdzie Orlika- komentuje Piotr Płoski. Purda
jest mocno niedoinwestowana
jak na siedzibę gminy, dla-

tego wspólnie z radą kładziemy
duży nacisk na rozwój infrastrukturalny tej miejscowości.
Ostatnio złożyliśmy wnioski o
dofinansowanie trzech dróg
w samej miejscowości Purda
a także we wsiach Trękus i
Ostrzeszewo.
rad

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań
– 16.05.2016 r.

1. Patryki dz. 128/13 pow. 0,0849 ha KW OL1O/00050771/3. Cena wywoławcza 15 800,00 zł
2. Patryki dz. 128/14 pow. 0,0126 ha KW OL1O/00050772/0. Cena wywoławcza 4 400,00 zł
3. Patryki dz. 128/27 pow. 1,1847 ha KW OL1O/00075090/6. Cena wywoławcza 59 250,00 zł
4. Patryki dz. 128/34 pow. 0,4471 ha KW OL1O/00075090/6. Cena wywoławcza 62 600,00 zł
5. Patryki dz. 128/35 pow. 0,4116 ha KW OL1O/00075090/6. Cena wywoławcza 65 900,00 zł
6. Patryki dz. 133/4 pow. 0,0788 ha KW OL1O/00143281/0. Cena wywoławcza 14 200,00 zł
7. Marcinkowo dz. 285/11 pow. 0,2501 ha KW OL1O/00147313/2. Cena wywoławcza 45 000,00 zł
8. Purda dz. 619/5 i 621/2 łączna pow. 1,1803 ha KW OL1O/00011935/6 i OL1O/00145367/1.
Cena wywoławcza 36 850,00 zł

1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9
cena wywoławcza 26 500,00 zł
2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4
cena wywoławcza 10 000,00 zł
3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4
cena wywoławcza 9 500,00 zł
4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 9 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie).
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 4 maja 2016
roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Purda, pokój nr 11 w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rokowania przeprowadzone zostaną 16 maja 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
w Purdzie w pokoju nr 11A (woj. warmińsko-mazurskie).

REKLAMA

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy
w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda
pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Od lat najbardziej wyczekiwanym dyplomem studentów Studium Aktorskiego
przy Teatrze Jaracza jest spektakl muzyczny. Tym razem reżyser Tomasz Valldal-Czarnecki wraz ze studentami roku dyplomowego „wzięli na warsztat” piosenki zespołu Tiger Lillies. Tym, którzy słyszą nazwę kapeli po raz pierwszy, podpowiadamy, że polską aranżację jednego z utworów bandu wykonuje Karolina
Czarnecka - „Hera koka hasz LSD”, którą zaprezentowała na 35. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Tłumaczeniem tekstów zajął się aktor Szymon
Jachimek, związany przez wiele lat z nieistniejącym już kabaretem Limo. Część
z Państwa może kojarzyć go także dzięki twórczości muzycznej pod pseudonimem Mariush.
Miejscem akcji przedstawienia
jest ponury, objazdowy „Cyrk
Dziwolągów” – ludzi zdemoralizowanych, zdeformowanych,
wyrzuconych poza margines
społeczeństwa. Odrzuconych,
bo śpiewają o rzeczach, które są
częścią nas, ale o których wstydzimy się na co dzień głośno

mówić. Mimo różnych cyrkowych profesji wszyscy przybierają postaci klaunów, a bycie
klaunem daje prawo opowiadać
o otaczającym świecie szyderczo i bezkompromisowo. Błazny wyciągają na wierzch nasze
najskrytsze, najbardziej wstydliwe lęki, pragnienia, grze-

chy. Śpiewają o tym, co śni nam
się po nocach, ale do czego nie
mamy odwagi się przyznać. Są
krzywym zwierciadłem mrocznych zakamarków naszych
dusz. Mogą przekraczać granice
dowcipu i dobrego smaku, bo
klaunowi się wybacza i nie traktuje się go do serio.

„Alicja w Krainie Czarów”
na scenie Filharmonii
W dniu 10 kwietnia 2016 (niedziela), o godz. 11.00 i 15.00 w sali
koncertowej Filharmonii odbędzie Koncert rodzinny pt. „Alicja w
Krainie Czarów”
Będzie to przedstawienie taneczne na motywach opowieści Lewisa Carrolla. Barwna
historia opowiadająca o dziewczynce, która podążając za białym królikiem trafia do magicznej krainy pełnej dziwów.
Poznaje tam niezwykłe postacie i zmaga się z zaskakującymi
sytuacjami. Spektakl, pełen
niewytłumaczalnych zdarzeń,
jest opowieścią o poszukiwaniu
przyjaźni i własnej tożsamości.
Adresowany do widzów w każdym wieku. Twórcy spektaklu
tanecznego „Alicja w krainie
czarów”:
Reżyseria: Katarzyna Stocka,
Choreografia: Katarzyna
Stocka, instruktorzy grup baletowych, Soliści, Scenografia:
Vanessa Kurmin, Wizaż i stylizacja: Akademia Urody Brigitte, Światła i grafika: M2events
Tancerze: Grupa estradowa
Flame, Szkółka Baletowa Fitdance
Soliści biorący udział w
przedstawienia:

ALICJA – Katarzyna Klimczak
SIOSTRY ALICJI – Anna Zaręba, Magdalena Krogulska,
Sylwia Łużewicz, Małgorzata
Strząbała
MAMA ALICJI – Małgorzata
Kurmin
BIAŁY KRÓLIK – Aleksandra
Kamuda
ŚWIETLIKI – Anna Zaręba,
Magdalena Krogulska, Sylwia
Łużewicz, Małgorzata Strząbała, Karolina Ciniewicz
BIAŁA KRÓLOWA – Daria
Ćwiklińska
GĄSIENICA – Magdalena Badaszewska
KAPELUSZNIK – Aneta Puławska
ZAJĄC BEZ 5 KLEPKI – Julia
Dolińska
SUSEŁ – Magdalena Ziemska
ZNIKAJĄCY KOT – Anna Zaręba, Magdalena Krogulska,
Sylwia Łużewicz, Małgorzata
Strząbała, Karolina Ciniewicz
KRÓLOWA KIER – Marta
Tomczak
KAT – Adrian Sarnowski
BLIŹNIAKI – Kamila Za-

rzycka, Anita Orzechowska
Małe baletnice:
Łabędzie – ODK Akant / Instruktor: Katarzyna Klimczak
Gąsienica – ODK Akant / Instruktor: Katarzyna Klimczak
Talia Kart kier/karo – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Barczewie
/ Instruktor: Izabela Noskiewicz, ODK Akant / Instruktor:
Paulina Witaszczyk
Talia Kart pik/trefl – Szkoła
Podstawowa nr 10 w Olsztynie / Instruktor: Paulina Witaszczyk
Filiżanki – Szkoła Podstawowa
nr 7 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie / Instruktor: Karolina Spiel
Zegary – Klub „Na Górce” / Instruktor: Maria Majewska
Flamingi i Jeż – Miejski Dom
Kultury w Działdowie / Instruktor: Joanna Słota
Motyle i kwiaty – Braniewski Dom Kultury / Instruktor:
Urszula Giers, Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym Mieście /
Instruktor: Izabela Noskiewicz

Premiera: 16 kwietnia (sobota), godz. 18:00, Scena u Sewruka
scenariusz i tłumaczenie piosenek: Szymon Jachimek, reżyseria: Tomasz Valldal-Czarnecki, muzyka: Tiger Lillies, aranżacje i kierownictwo muzyczne: Tomasz Krezymon, scenografia i kostiumy:
Monika Wójcik, choreografia: Michał Cyran
obsada: Alicja Baran, Marta Jaszewska, Monika Łyżwa, Dorota Puziuk, Joanna Świrska,
Magdalena Wojtacha, Mikołaj Kwiatkowski, Darian Wiesner

Najnowsze premiery filmowe
w olsztyńskim Heliosie!
W kwietniu na ekrany olsztyńskiego kina Helios wchodzą dwa hity
filmowe dla Widzów w każdym wieku – „Łowca i Królowa Lodu”
oraz „Księga dżungli”. Oba te filmy dzięki gwiazdorskiej obsadzie,
wartkiej akcji oraz ogromnemu rozmachowi z pewnością spełnią
oczekiwania najbardziej wymagających kinomanów
„Łowca i Królowa Lodu” z
Charlize Theron, Chrisem
Hemsworthem i Emily Blunt
w rolach głównych opowiada
historię, która rozpoczyna
się na długo zanim Królewna
Śnieżka zwyciężyła wszechwładną Ravennę… Wtedy Zła
Królowa panowała nad światem u boku swej dobrej siostry
Freyi. Wszystko zmienia się,
gdy ginie córka Dobrej Królowej. Aby nie czuć bólu straty,
piękna Freya zamienia swe
nieskalane złem serce w lód, co
uwalnia moce, których nie była
świadoma. By nie myśleć o
stracie, Królowa Lodu tworzy
armię łowców. Ale zasada jest
jedna – nigdy, przenigdy nie
kochać. Kto pokocha, tego życie znajdzie się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie.
„Księga dżungli” to znakomity powrót klasyki na ekrany!
Przerażający tygrys Shere
Khan, noszący na swym ciele
szramy po walce z człowiekiem, postanawia wyeliminować z dżungli wszystko,
co uważa za zagrożenie. Wy-

chowany przez rodzinę wilków chłopiec o imieniu Mowgli przestaje być tam mile
widziany. Zmuszony do porzucenia jedynego domu, jaki
kiedykolwiek miał, wyrusza
w podróż, podczas której odkryje swoje pochodzenie. Jego
przewodnikami są pantera Bagheera, która przyjmuje rolę
mentora oraz niedźwiedź-filozof Baloo. Trójka bohaterów napotyka na swojej drodze
stworzenia, które nie zawsze
życzą Mowgliemu jak najlepiej. W tej produkcji zobaczymy gwiazdy takie jak: Bill
Murray, Ben Kingsley, Scarlett Johansson czy Christopher
Walken.
Zapraszamy na premierowe pokazy filmów „Łowca
i Królowa Lodu” (na ekranach już od piątku, 8 kwietnia) i „Księga dżungli” (premiera kinowa - 15 kwietnia)
w kinie Helios w Olsztynie.
Tego nie można przegapić!
Helios S.A. to największa sieć
kin w Polsce pod względem
liczby obiektów. Dysponuje

37 kinami, posiadającymi łącznie 206 ekranów i ponad 42
tys. foteli. Sieć kin Helios jest
w 100% scyfryzowana. Spółka
skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej
wielkości, ale jej kina są również obecne w największych
aglomeracjach Polski, m.in. w
Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu.
Helios S.A. jest częścią Grupy
Agora, jednej z największych
spółek medialnych w Polsce, działającej w segmencie
prasy (wydawca m.in. „Gazety
Wyborczej”, „Metrocafe.pl”
i czasopism), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS),
Internetu (grupa Gazeta.pl),
radia (stacje radiowe: Radio
TOK FM, Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda) i telewizji (współwłaściciel kanału filmowego
Stopklatka TV). Helios został
nagrodzony Godłem Teraz Polska podczas XXV edycji konkursu w kategorii USŁUGI
oraz tytułem Created in Poland
Superbrands 2015/16 w kategorii KINA.
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
MIESZKANIE, dom w mieście również połowę z komornikiem,
z lokatorem, służebnością, zadłużony, z różnymi problemami, również udziały. Gotówka od ręki, tel.668200300.
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM/WYNAJEM
3 HEKTAROWA działka rolna w
Kronowie 24km od Olsztyna. Taniej nie znajdziesz, extra cena-tylko
69tys.tel-791896475.
DZIAŁKA budowlana w Olsztynie-2400m. Możliwość podziału na 2 działki. Cena okazyjna tylko-89tys.-OKAZJA!!!
Dzwoń-791896475.
DOBRE MIASTO po generalnym.
Gotowe do wprowadzenia - 2pokoje, 1 piętro. Cena-129tys. Do negocjacji. Dzwoń-791896475.
OLSZTYN - 20min od Olsztyna.
Mieszkanie w Olsztynku-kawalerka 34metry. Parter-umeblowane
gotowe do wprowadzenia. Cena-tylko 74tys.!!!. Do negocjacji.
Dzwoń-791896475.
OLSZTYN, podgrodzie, ulica profesorska, 2 pokoje, parter z zameldowanymi płacącymi za wynajem
lokatorami. Cena-109tys.Do negocjacji.Dzwoń-791896475.
OLSZTYN-Dywity. Dom bliźniak-150m, po remoncie, ogrodzony
w dobrej cenie. Ulica olsztyńska. Cena-279tys. Do negocjacji.
Dzwoń-791896475.
! 2 POKOJOWE 57,5m2, IIp. ul.
Głowackiego, Perfekt (89)535-4808
1,96HA, 604-165-790
2-POKOJOWE Pasym 53m2

140.000zł, 502-864-065
39M2, 2-pok, centrum, 502-586193
3-POKOJOWE Zołnierska
195.000zł, 602-313-371
3-POKOJOWE 60,4m2, Orłowicza, parter, 506-14-02-52
3-POKOJOWE, 60m2 lub zamienię, 607-755-033
49M2 Gębika 185.000zł, (89)54308-61 «Sadowski»
5 DZIAŁEK budowlanych, tanio,
791-499-373
ATRAKCYJNĄ kawalerkę pilnie
23.000zł, 791-769-215
BAŁTYCKA, inwestycyjna, 608376-157
BUDOWLANA Giedajty, 608376-157
CERKIEWNIK działki blisko jeziora Limajno, 602-313-371
DE.FACTO: Sprzedaż - kamienica z lokalem użytkowym, Elbląg, 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 +budynek gospodarczy, działka 12
arów, 200 tys. zł, 798-792-775.
PRACA DAM
ZATRUDNIMY
Indywidualnego Doradcę
Klienta. Proszę przesłać swoje
CV na adres:
sprzedazplayplay.pl
USŁUGI
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?

Dostaniesz je od nas, nawet jak
masz komornika,z big,krd. Dla
wszystkich, emeryci bez limitu
wieku. Olsztyn-Partyzantów 65/10.
tel-730200200.
MASZ auto - masz gotówkę z możliwością użytkowania. Masz nieruchomość - masz gotówkę. Minimum formalności. GOTÓWKA
OD RĘKI. Olsztyn-Partyzantów
65/10. tel-730200200.
MASZ auto, maszynę rolniczą,
może coś innego? U nas dostaniesz
gotówkę i użytkujesz swoją rzecz.
Nowość! Minimum formalnosci.
Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89
5350313.
EMERYCIE, rencisto, potrzebujesz pieniędzy? Gotówka Expres
do 5000zł. Płacimy w 5minut. Wystarczy decyzja z ZUS. Olsztyn
-C.H.Jakub,parter.Tel-89 5350313.
SZYBKA GOTÓWKA w 5minut.
Masz problemy finansowe? Bank
ci odmówił? U nas dostaniesz do
30 000zł. Zapraszamy! Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 5350313.
GOTÓWKA DLA CIEBIE!!! Jak
masz mieszkanie, działkę, lokal,
dom - masz od nas gotówkę. Również bez spłat miesięcznych. Pożyczki-C.H.JAKUB w Olsztynie.
TEL-89 5350313.
P O G O TO W I E K O M P U T E ROWE. Naprawa komputerów u
klienta, błyskawicznie i profesjonalnie. Tel. 515447856.
REMONTY mieszkań, prace
hydrauliczne, elektryczne, malarskie , glazurnicze, podłogi.
Tel.669 336 031.
ANTENY-tv/sat-dvb-polsat,nc+
montaż-serwis-naprawa-strojenie-ekspresowo. Dojazd gratis
505852046.

www.facebook.com/wgwarminska

ELEKTRYK-Olsztyn i drobne
usługi domowe(montaż osprzętu,naprawy,awarie)-ekspresowo
505852046.
ZŁOTA RĄCZKA-usługi domowego fachowca-wszechstronny,
niedrogi 505852046.
MONTAŻ karniszy,rolet,żaluzji,
markiz..wiercenia. Ekspresowo-niedrogo 505852046.
REMONTY mieszkań, prace
hydrauliczne, elektryczne,
malarskie, glazurnicze, podłogi.
Tel.669 336 031.
! Glazura, hydraulika, malarskie,
669-336-031
BUDOWA domów, 501-250-779
CYKLINOWANIE bezpyłowe
podłogi+ schody, 507-306-262
CYKLINOWANIE bezpyłowe,
502-472-522
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 532-579-992
DOCIEPLANIE budynków, elewacje, 501-536-679
GAZOWE uprawnienia, 504-106897
GLAZURA, remonty, 507-088-196

MINIKOPARKA, 516-287-330

GLAZURA, terakota, doświadczenie, 798-722-448

OGRODZENIA montaż, 507-780346

GLAZURA, terakota, nietypowe
zabudowy, 793-930-937

POLBRUK kompleksowo, 602401-309

HYDRAULICY, 501-209-794

POLBRUK, 507-892-856

HYDRAULICZNA, gaz, ogrzewaniam 608-518-771

POSADZKI agregatem, 503-155084

HYDRAULICZNE, 504-106-897

REMONTY, wykończenia, 602864-002

HYDRAULICZNE, 509-712-162
KOPARKOŁADOWARKA JCB,
667-87-11-22
KUCHNIE, 532-50-40-42
MALOWANIE, 782-404-688

REMONTY, wykończeniówka,
739-079-671
SIATKA, leśna, panele, montaże,
787018584

Tutaj
możesz
zamieścić
swoje
ogłoszenie
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Sport IV liga wyniki i następne mecze
IV liga 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska
Kolejka 19 - 2-3 kwietnia
Mamry Giżycko		
DKS Dobre Miasto		
Stomil II Olsztyn		
Zatoka Braniewo		
Mrągowia Mrągowo		
Błękitni Orneta		
Orzeł Janowiec Kościelny
Unia Susz			

Kolejka 20 - 9-10 kwietnia
Mamry Giżycko
Tęcza Biskupiec
Śniardwy Orzysz
Pisa Barczewo
Motor Lubawa
Omulew Wielbark
Polonia Pasłęk

-

2-4
3-0
3-0
2-0
2-1
4-0
1-1
1-2

Warmiak Łukta
Start Kozłowo
Polonia Pasłęk
Omulew Wielbark
Motor Lubawa
Pisa Barczewo
Śniardwy Orzysz
Tęcza Biskupiec

Unia Susz			
Orzeł Janowiec Kościelny
Błękitni Orneta		
Mrągowia Mrągowo		
Zatoka Braniewo		
Stomil II Olsztyn		
DKS Dobre Miasto		

2 kwietnia, 16:00
(wo)
3 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
3 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
10 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00

Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska I
Kolejka 19 - 2-3 kwietnia
Błękitni Pasym		
Łyna Sępopol		
Wilczek Wilkowo		
Victoria Bartoszyce		
Granica Bezledy		
Cresovia Górowo Iławeckie
Fala Warpuny		
SKS Szczytno		

Kolejka 20 - 9-10 kwietnia
Pojezierze Prostki		
Start Kruklanki		
LZS Knopin		
REKLAMA

4-0
2-2
1-0
0-2
0-2
0-2
1-0
5-1

Pojezierze Prostki		
Vęgoria Węgorzewo		
Polonia Lidzbark Warmiński
Orlęta Reszel		
Czarni Olecko		
Mazur Pisz			
LZS Knopin		
Start Kruklanki		

2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 17:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00

-

SKS Szczytno		
Fala Warpuny		
Cresovia Górowo Iławeckie

10 kwietnia, 15:00
10 kwietnia, 16:00
10 kwietnia, 14:00

Mazur Pisz			
Czarni Olecko		
Orlęta Reszel		
Polonia Lidzbark Warmiński
Vęgoria Węgorzewo		

-

Granica Bezledy		
Victoria Bartoszyce		
Wilczek Wilkowo		
Łyna Sępopol		
Błękitni Pasym		

15

9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 17:00
9 kwietnia, 16:00

Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska II
Kolejka 19 - 2-3 kwietnia
GKS Gietrzwałd/Unieszewo
Ewingi Zalewo		
Warmia Olsztyn		
Syrena Młynary		
GKS Stawiguda		
Grunwald Gierzwałd		
Wel Lidzbark		
Żuraw Godkowo		

Kolejka 20 - 9-10 kwietnia
Radomniak Radomno		
GSZS Rybno		
Czarni Rudzienice		
Polonia Iłowo		
Tęcza Miłomłyn		
Fortuna Dorotowo Gągławki
Kormoran Zwierzewo		
Start Nidzica		

3-4
3-0
2-1
4-4
1-1
0-1
1-1
1-2

Radomniak Radomno		
Start Nidzica		
Kormoran Zwierzewo		
Fortuna Dorotowo Gągławki
Tęcza Miłomłyn		
Polonia Iłowo		
Czarni Rudzienice		
GSZS Rybno		

2 kwietnia, 17:00
2 kwietnia, 17:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
2 kwietnia, 16:00
3 kwietnia, 14:00

-

Żuraw Godkowo		
Wel Lidzbark		
Grunwald Gierzwałd		
GKS Stawiguda		
Syrena Młynary		
Warmia Olsztyn		
Ewingi Zalewo		
GKS Gietrzwałd/Unieszewo

9 kwietnia, 17:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 17:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 17:00
9 kwietnia, 16:00
9 kwietnia, 16:00
10 kwietnia, 14:00

al

Warmia Traveland Olsztyn
niepokonana, ale co dalej?
Warmia Travealand Olsztyn w tym sezonie gra jak “z nut”. Szczypiorniści ze stolicy Warmii i Mazur wygrywają mecz za meczem. Tak też było w ostatnią sobotę w Hali Urania,
gdzie podopieczni Giennadija Kamielina pokonali drużynę ŚKPR Świdnica 30:16 (13:6).

Olsztyńscy piłkarze ręczni wyszli na boisko podstawowymi
graczami, mimo iż podejmowali ostatnią w tabeli drużynę.
Od pierwszych minut doskonale
funkcjonowała obrona. Rywale
ze Świdnicy w ciągu 20 minut
zdobyli zaledwie trzy bramki, a
w całej pierwszej połowie zaledwie sześć. W ofensywie Warmia nie grzeszyła skutecznością,
ale to specjalnie nie przeszkadzało, by zapewnić sobie dużą
przewagę już przed przerwą.
Po zmianie stron Warmia powiększała swoją przewagę
bramkową. Trener olsztyńskiej
drużyny dał rozegrać się zmiennikom i na zakończenie można
było usłyszeć tradycyjne już
“Mamy lidera”!
Jednak, sytuacja Warmii Traveland Olsztyn do najlepszych
nie należy. Zawodnicy mogą
mieć powody do radości, lecz

działacze mają nie lada kłopot.
Łyżki dziegciu do beczki miodu
dodaje fakt, że olsztyński zespół
nie stać na grę w Superlidze
(najwyższy poziom rozgrywkowy piłki ręcznej w Polsce przyp. red.). - Na tę chwilę nie
stać nas na Superligę. Jednak
jeszcze wszystko może się wydarzyć - mówił przed meczem
Leszek Dublaszewski dyrektor Warmii Traveland Olsztyn. Jak się dowiedzieliśmy, aby
Warmia mogła grać w Superlidze potrzebuje około 2 milionów złotych. Bez tych pieniędzy
zespół po prostu nie przystąpi do
rozgrywek o klasę wyżej i dalej
pozostanie w I lidze. Póki co na
takie pieniądze klub nie może liczyć, ani od sponsorów, ani od
samorządu. Przyszłość pokaże
jaki los czeka piłkę ręczną w
Olsztynie.
al
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Międzynarodowy sukces
zawodniczki z ASW Jonkowo
2 kwietnia 2016 r. w miejscowości Hostinne w Czechach odbył się międzynarodowy turniej „VI Open Championship of the Czech Republic Karate Kyokushin” (VI Otwarte Mistrzostwa Czech Karate Kyokushin”). W
turnieju udział wzięło 127 karateków z 23 klubów, reprezentujących Czechy, Niemcy oraz Polskę. Zawodniczka z Akademii Sztuk Walki w Jonkowie Patrycja Block zdobyła złoty medal na Mistrzostwach w kategorii
dziewcząt w wieku 10-11 lat i kategorii wagowej powyżej 35 kg.
Nasz region reprezentowało
dwoje zawodników Akademii
Sztuk Walki Jonkowo: Patrycja
Block i Maksymilian Penger.
Turniej stał na bardzo wysokim
i wyrównanym poziomie. Maksymilian występujący w kategorii młodzików (wiek 14-15 lat)
w wadze powyżej 60 kg stoczył
pojedynek z Kristianem Jerosenko z Pragi. Czech w pierwszej minucie walki zdobył pół
punktu (wazari) po zastosowaniu techniki mawashi geri (kopnięcie okrężne) na brzuch. Doświadczenie w tej walce było
atutem czeskiego zawodnika,
ponieważ po wznowieniu walki
skoncentrował się na uderzeniu
w to samo miejsce. Ostatecznie
Czech zakończył walkę przed
REKLAMA

czasem zdobywając cały punkt
(Ippon). -Maksymilianowi zabrakło trochę szczęścia i pewności siebie. W poprzednich turniejach toczył zwycięskie walki
z przeciwnikami mającymi takie same predyspozycje i warunki fizyczne jak obecny rywal.
Swoje zrobiła też trema – podsumowuje walkę sensei Marek
Bębenek, trener zawodników
i główny instruktor ASW Jonkowo. Dla zawodników z Jonkowa był to pierwszy udział w
turnieju międzynarodowym.
Dużą pewność siebie i zdecydowanie w walce pokazała senpai
Patrycja Block startująca w kategorii dziewcząt w wieku 1011 lat. Zawodniczka ASW Jonkowo miała utrudnione zadanie,

www.facebook.com/wgwarminska
cja zrealizowała wszelkie założenia taktyczne, które ustalaliśmy
przed każdą z walk, co w połączeniu z jej determinacją i wielkim duchem walki dało jej zasłużone zwycięstwo - podkreśla
sensei Marek Bębenek.
Patrycja w drodze po mistrzostwo Czech stoczyła trzy walki.
W pierwszej spotkała się z reprezentantką gospodarzy Valentyną Gezovą. Pomimo tego, że
Czeszka pochodziła z Hostinne,
miejscowości, w której odby-

Patrycja Blok na podium
z rywalkami

ponieważ była najmłodsza spośród swoich przeciwniczek i zdecydowanie lżejsza. Startowała w
kategorii wagowej powyżej 35
kg, co oznaczało, że mogła trafić
na przeciwniczkę ważącą nawet
o kilkanaście kilogramów więcej. -Mogłoby się wydawać, że
będą to atuty rywalek, ale Patry-

wały się zawody, to Patrycja
mogła poczuć się tak jakby startowała w Jonkowie dzięki gorącemu i zagłuszającemu wszystkich dopingowi Klubu Kibica
ASW Jonkowo. Taka atmosfera
towarzyszyła jej podczas każdej
walki. Nasi kibice są już rozpoznawalni nie tylko w kraju, ale

i za granicą dzięki kolorowym
banerom ASW Jonkowo, które
sami wykonali. Pierwszą walkę
Patrycja wygrała przez wazari
(pół punktu) po wykonaniu kopnięcia na głowę mawashi geri.
W walce półfinałowej zawodniczka ASW Jonkowo spotkała
się z Paulą Jargilo z Lublina,
którą pewnie pokonała przez
Ippon (cały punkt), dwukrotnie wykonując skutecznie kopnięcie mawashi geri na głowę.
W tym starciu Patrycja zdecydowanie dominowała nad swoją
rywalką. W finale spotkała się z
wyższą i cięższą zawodniczką z
Czech Janą Petrikovą. Po regulaminowym czasie walki,
który wynosił w tym przypadku
1,5 minuty sędziowie zgodnie ogłosili dogrywkę. Czeszka
za wszelką cenę próbowała trafić Patrycję w głowę, ale ta nie
tylko skutecznie blokowała
wszystkie ataki, ale przechodziła do kontrataku. Momentami Czeszka cofała się unikając walki, a Patrycja goniła ją po
całej macie, co mogło zaważyć na końcowym wyniku.
Po dogrywce, dwóch sędziów
wskazało na wygraną Patrycji, dwóch kolejnych na remis.
Decydujący głos należał do sę-

dziego maty, który zdecydował, że walka była remisowa.
W tym przypadku zgodnie z regulaminem doszło do ważenia
zawodniczek. W takich sytuacjach wygrywa zawodnik, który
jest lżejszy przynajmniej o 3 kg
od przeciwnika. Patrycja ważyła 38,1 kg, a jej rywalka 43,6
kg i to zawodniczka ASW Jonkowo cieszyła się ze zdobycia
złotego medalu w „VI Otwartych Mistrzostwach Czech”.
-O tym, że zawody stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie świadczyło wiele walk,
które kończyły się dogrywkami.
Tym bardziej cieszy złoty medal
Patrycji, która do tej pory pozostaje niepokonana w kraju, a
teraz także w Czechach. W zawodach karate startuje od niespełna roku, a w tym czasie
wzięła udział w ośmiu turniejach, siedmiu ogólnopolskich
i jednym międzynarodowym –
podsumowuje występ na zawodach sensei Marek Bębenek.
Zawodnicy ASW Jonkowo podczas wyjazdu do Czech mieli
okazję zwiedzić malowniczą
Pragę na każdym kroku promując swój region, o czym świadczą pamiątkowe zdjęcia z podróży.

