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AKTUALNIE

Wczoraj późnym wieczorem 
(19.04) rozpoczęła się akcja 
poszukiwawcza zaginionego 
71-latka. Straszy mężczyzna 
około godziny 18:00 wyszedł z 
Domu Opieki w Waplewie i nie 
powrócił. Zaniepokojeni pra-
cownicy ośrodka późnym wie-
czorem poinformowali o tym 
policję. Jak dodali, ich pod-
opieczny jest schorowany i 

cierpi na zaniki pamięci. Funk-
cjonariusze natychmiast zaczęli 
go szukać.
Akcja poszukiwawcza trwała 
prawie 12 godzin. Oprócz poli-
cjantów, udział w niej brali stra-
żacy, leśnicy oraz ochotnicy z 
okolic. Sprawdzali teren przy-
legły do Domu Opieki a także 
pobliskie lasy, łąki, pola oraz 
tereny wodne, w szczególności 
rzekę i to właśnie przy niej został 
odnaleziony zaginiony 71-la-
tek. Zmarzniętego i wychłodzo-
nego mężczyznę przewieziono 
do szpitala.

 kmp

Związkowy Zespół branżowy 
ds. Prawa energetycznego wy-
pracował stanowisko w spra-

wie zmian w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne. Główne założenia pro-
ponowanych zmian, mająumoż-
liwić samorządom organizację 
przetargów na dostawę energii 
elektrycznej do celów oświetle-
niowych oraz na konserwację 
oświetlenia publicznego.
Dotychczas to dostawca energii 
dyktuje warunki cenowe i formę 
współpracy przy konserwacji 
oświetlenia publicznego,a samo-
rządy nie mogą kierować ofert do 
firm,które zrobiłyby takie usługi 

taniej ponieważ dostawca ener-
gii ma uprzywilejowaną pozycję 
w stosunku do samorządu i to on 

dyktuje warunki-mówili przed-
stawiciele gmin obecnych na 
spotkaniu. Burmistrz Gminy 
Strzelno, Ewaryst Zdzisław Mat-
czak podał nawet kuriozalne 
przypadki wyłączania oświe-
tlenia na niektórych ulicach w 
swoim mieście przez dostawcę 
energii, tylko po to, aby oporną 
gminę zmusić do podpisania nie-
korzystnej dla niej umowy na 
konserwację oświetlenia.
Do Związku Gmin Warmiń-
sko-Mazurskich należą obec-
nie 64 gminy z naszego 

regionu. Porozumienie Strze-
leńskie, skupia samorządy z 5 
województw: wielkopolskiego, 

lubuskiego, kujawsko-pomor-
skiego, zachodniopomorskiego 
i dolnośląskiego. W spotkaniu 
uczestniczył, na zaproszenie 
zgromadzonych samorządow-
ców, Poseł na Sejm RP Andrzej 
Maciejewski, Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej. Poseł mówił o tym, 
że niedawno rozmawiał z mini-
strem Andrzejem Derą z Kan-
celarii Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, który zainteresował się 
projektem i obiecał pomoc przy 

zmianie korzystnej dla samorzą-
dów. Sam poseł Maciejewski za-
prosił przedstawicieli gmin na 
posiedzenieKomisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej, które odbędzie się w Sej-
mie 28 kwietnia 2016 r. Podczas 
posiedzenia Komisji Wójtowie i 
Burmistrzowie będą mieli okazję 
naświetlić problemy wynikające 
z zapisów  ustawy Prawo energe-
tyczne.
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W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie spo-
tkali się (19.04) samorządowcy z naszego regionu reprezentujący 
gminy należące do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz tzw. 
Porozumienia Strzeleńskiego,które skupia gminy z 5 województw. 
Samorządowcy chcą się  wspólnie domagać ograniczenia mono-
polu energetycznego, który nie sprzyja racjonalizacji wydatków 
przez gminy.

Samorządowcy mają dość monopolu w energetyce

Zmiany są konieczne

Wspólne działania policji, straży pożarnej, 
leśników oraz ochotników z okolic zakoń-
czyły się sukcesem. Zaginiony na terenie 
Waplewa mężczyzna został odnaleziony. 
Zmarznięty i wychłodzony 71-latek został 
zabrany do szpitala.

Olsztynek:

Poszukiwany
71-latek 
odnaleziony

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim

Udana akcja policji
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KRÓTKO

NA CZASIE

Nowe, niższe stawki podatku 
obowiązują od początku 2016 
roku. 13 listopada 2015 roku 
radni podczas sesji Rady Gminy 
Purda określili stawki roczne od 
samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej:
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie – 530 zł
• powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie – 630 zł
• powyżej 9 tan a poniżej 12 ton 
– 900 zł
Dla porównania w gminie Bar-
czewo trzeba zapłacić odpo-
wiednio 750 zł, 1124 zł i 1338 zł.

Właściciele firm z terenu gminy 
Purda posiadający autobusy 
także mają powód do zadowo-
lenia. Przyjęty projekt uchwały 
zakłada obniżenie aktualnie obo-

wiązujących stawek podatku 
od środków transportowych dla 
wszystkich środków o około 
40%, a w przypadku autobusów 
aż o 75% w stosunku do stawek 
ministra finansów i wynosi od-
powiednio dla autobusów o licz-
bie miejsc siedzących poza miej-
scem kierowcy:
• mniej niż 22 miejsca 500 zł,
• równej lub wyżej niż 22 miej-
sca 600 zł.
Dla porównania w gminie Sta-
wiguda stawki podatku wynoszą 
odpowiedni 1370 zł i 1840 zł.

- Propozycja ta wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom podatni-
ków prowadzących działalność 
w sektorze transportu, uwzględ-
niając aktualną sytuację rynku 
lokalnego oraz krajowego, w tym 

ciągły wzrost obciążeń ponoszo-
nych przez przedsiębiorców z ty-
tułu np. zakupu paliwa - tłuma-

czy Piotr Płoski, wójt gminy.
Podjęta uchwała jest także inicja-
tywą zmierzającą do aktywiza-
cji przedsiębiorców, zarówno lo-
kalnych, jak i tych spoza terenu 

gminy Purda oraz zachęcenia ich 
do rejestrowania nowych pojaz-
dów właśnie na terenie gminy.

- Na pierwsze efekty nie trzeba 
było czekać długo, do urzędu 
wpłynęła deklaracja przedsię-
biorcy z jednej z sąsiednich gmin, 
na podatek od środków trans-

portu na 18 autobusów – dodaje 
Piotr Płoski.

rad

Stawiguda Pasym Barczewo Olsztyn Purda Jedwabno Dywity Dobre Miasto

Autobus do 22 miejsc 1370.00 1152.00 1184.00 700.00 500.00 945.00 1300.00 790.00

Autobus powyżej 22 
miejsc

1840.00 1488.00 1821.00 1400.00 600.00 1575.00 1583.00 1750.00

Sam.cięż. 3.5t - 5.5t 560.00 528.00 750.00 530.00 530.00 525.00 609.00 686.00

Sam.cięż. 5.5t - 9t 900.00 880.00 1124.00 630.00 630.00 840.00 1018.00 957.00

Sam.cięż.  9t - 12t 1100.00 1056.00 1338.00 900.00 900.00 1050.00 1220.00 1114.00

Gmina Purda jest jedną z gmin powiatu olsztyńskiego, gdzie obo-
wiązują najniższe stawki podatków od środków transportu drogo-
wego. Ta wiadomość ucieszy szczególnie osoby, które prowadzą 
firmy przewozowe lub zamierzają rozpocząć działalność  transpor-
tową na terenie gminy.

W Purdzie 2 x 500

Niższe podatki w gminie 
od środków transportu

Zestawienie kosztów stawek podatku od środków transportu w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego w PLN.

Chcesz się pochwalić swoimi 
osiągnięciami – udostępnij 
do zwiedzania, przynajmniej 

na jeden dzień, zrealizowane 
przedsięwzięcie. Otwórz miej-
sca na co dzień niedostępne, 

zaproponuj zniżki, atrakcje.
Do skorzystania ze zgłoszo-
nych atrakcji zachęcać będzie 
ogólnopolska kampania pro-
mocyjna. Dzięki udziałowi w 
Dniach Otwartych Funduszy 
Europejskich zyskasz moż-
liwość dodatkowej promocji 
swojego projektu i staniesz się 
uczestnikiem ogólnopolskiego 
przedsięwzięcia. To także bę-

dzie okazja i inspiracja do się-
gnięcia po kolejne Fundusze 
Europejskie
Projekty można zgłaszać do 22 
kwietnia 2016 roku, wypełnia-
jąc formularz na stronie www.
dniotwarte.eu
Poprzednia edycja Dni Otwar-
tych cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem - w blisko 
tysiącu wydarzeniach na tere-

nie całego kraju uczestniczyło 
około 200 tys. osób.
Pytania w sprawie Dni Otwar-
tych Funduszy Europejskich 
można kierować na adresy 
mailowe redakcjarpo@war-
mia.mazury.pl oraz e.wojczu-
lanis@warmia.mazury.pl lub 
dzwonić pod numer telefonu 
(89) 512 21 84.

Byłeś lub jesteś beneficjentem funduszy euro-
pejskich, w tym z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego? Masz pomysł na zorganizowanie 
atrakcji, wydarzenia dla mieszkańców regionu 
lub województwa warmińsko-mazurskiego?

Pochwal się unijnymi 
przedsięwzięciami

Olsztyn: Już niedługo, bo w dniu 
21.04.2016 r. o godz. 09:00 w 
Spichlerzu Miejskiego Ośrodka 
Kultury odbędzie się VI Przed-
szkolny Przegląd Małych Form 
Teatralnych.

Olsztyn: W dniu 22.04 o godz. 
21 w klubie Andergrant w 
Olsztynie odbędzie się koncert 
niezwykle utalentowanego 
Marcina Pendowskiego. Marcin 
jest uznanym przez 3 Polskiego 
Radia za odkrycie roku za co 
otrzymał Mateusza Trójki.

Biskupiec: Koncert Jennifer 
Batten Band odbędzie się w 
dniu 21.04.2016 r. o godz. 
18:00 w Biskupieckim Domu 
Kultury.

Dywity: Gminny Ośrodek 
Kultury w Dywitach zaprasza 
dzieci i młodzież z placówek 
oświatowych z terenu Gminy 
Dywity do udziału w Elimina-
cjach Gminnych XXXIV Konkur-
su Recytatorskiego „Spotkania 
z Poezją ”, mających na celu 
wyłonienie kandydatów, którzy 
wezmą udział kolejno w elimina-
cjach rejonowych, a następnie 
Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim. Eliminacje od-
będą się w Dywitach, w dniu 29 
kwietnia 2016r. o godzinie 9.00 
w Sali widowiskowej GOK.

Dobre Miasto: Urząd Miejski 
w Dobrym Mieście wraz z 
Centrum Kulturalno - Biblio-
tecznym po raz pierwszy 
organizują  „Dobromiejski Dzień 
Ziemi”, który odbędzie się 22 
kwietnia 2016 r. godz. 9:00 na 
Przedmurzu przy ul. Sowińskie-
go w Dobrym Mieście. 

Dobre Miasto: Wernisaż 
„Dziesięć lat w Areszcie Sztuki” 
będzie miał miejsce w dniu 
26 kwietnia o godz. 18:00 w 
Stodole Kultury.

Lidzbark Warmiński: Koncert 
zespołu Pink Roses odbędzie 
się w dniu 22 kwietnia o godz. 
20:30 w Termach Warmińskich. 
Bilety od 15 PLN.

Purda: W dniu 22.04.2016 r. 
w Purdzie odbędą się obchody 
Światowego Dnia Ziemi.

Stawiguda: Dnia 25 kwietnia 
o godz. 09:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Stawigudzie 
odbędą się XII Stawigudzkie 
Spotkania Wokalne „Kamerton 
2016”.

 Wybrał:(K)
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GOSPODARKA W REGIONIE

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Konferencja „Warmia i Ma-
zury: Nowe drogi – nowe 
możliwości” odbędzie się w 
Centrum Targowo-Konfe-
rencyjnym Expo Mazury w 
Ostródzie. Będzie to okazja do 
spotkania się potencjalnych in-
westorów z przedstawicielami 
miast, gmin oraz powiatów le-
żących w okolicy budowanych 
dróg. Organizatorami konfe-
rencji są samorząd wojewódz-
twa oraz miasto Ostróda.
Najbliższe lata w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 
upłyną pod znakiem realiza-
cji ważnych inwestycji drogo-
wych. Leżące na trasach tran-
zytowych miasta takie jak 
Olsztyn, Nowe Miasto Lubaw-

skie czy Ostróda, wreszcie do-
czekają się obwodnic, plano-
wana jest też modernizacja 
drogi krajowej nr 7 w okolicach 
Nidzicy, Ostródy i Miłomłyna, 
ekspresowej 51 od Olsztyna 
do Olsztynka, a także przebu-

dowa drogi krajowej nr 16 na 
odcinku Grudziądz-Ostróda 
(przedłużenie S5 do Ostródy).
- Region dobrze skomuni-
kowany to region przyjazny 
przedsiębiorcom - zarówno tym 
prowadzącym działalność w 

danym miejscu, jak i inwesto-
rom zewnętrznym – mówi mar-
szałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin. - Dostępność 
komunikacyjna, dobre drogi, 
działalność portu lotniczego, 
internet szerokopasmowy – 
wszystkie te czynniki są brane 
pod uwagę przy prowadzeniu 
każdej inwestycji. Wszystko 
to składa się bowiem na obni-
żenie kosztów, ułatwia szybki 
przepływ usług, towarów i ka-
pitału, umożliwia bezpośred-
nie spotkania z dostawcami, 

współpracującymi firmami i 
klientami. Dobre drogi to także 
argument dla potencjalnych in-
westorów, którzy dopiero szu-
kają lokalizacji na rozpoczęcie 
lub rozszerzenie swojego biz-
nesu.
Podczas konferencji przedsta-
wione zostaną oferty terenów 
inwestycyjnych z zachodniej 
części regionu, stanowiących 
własność samorządów oraz na-
leżących do prywatnych wła-
ścicieli. Dobre skomuniko-
wanie z resztą kraju może być 

kluczowym argumentem prze-
mawiającym za zlokalizowa-
niem w województwie war-
mińsko-mazurskim nowych 
magazynów, centrów logi-
stycznych i dystrybucyjnych 
oraz obiektów turystycznych 
itp. Spotkanie będzie też oka-
zją, by poznać szczegóły do-
tyczące planowanych inwesty-
cji drogowych z pierwszej ręki, 
czyli od Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad. 

Dzięki modernizacji dróg i budowie obwodnic znacznie poprawi się 
dostępność komunikacyjna zachodniej części województwa war-
mińsko-mazurskiego - związane z tym nowe możliwości inwesty-
cyjne będą tematem konferencji, która odbędzie się 22 kwietnia w 
Ostródzie.

Nowe drogi – nowe możliwości

W konferencji uczestniczyli 
m.in. Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, Artur 
Chojecki, wojewoda warmiń-
sko-mazurski, kierownictwo 
oraz pracownicy Departamentu 
Współpracy Terytorialnej w Mi-
nisterstwie Rozwoju RP, przed-
stawiciel Wspólnego Sekre-
tariatu Programu Południowy 
Bałtyk, delegacje samorządów, 
instytucji kultury, środowisk na-
ukowych i instytucji otoczenia 
biznesu z województwa war-
mińsko-mazurskiego.
- Ponad 1/3 obywateli krajów 
Unii Europejskiej żyje na tere-
nach przygranicznych – mówi 

marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. - To na ich potrzeby 
i rozwój skierowane są unijne 
programy współpracy teryto-
rialnej. Zachęcamy potencjal-
nych beneficjentów do anga-
żowania się w przedsięwzięcia 
transgraniczne, transnarodowe 
i międzyregionalne. Nie brakuje 
ich w naszym regionie w per-
spektywie 2014-2020, a pozwa-
lają wspólnie rozwiązywać pro-
blemy i wykorzystywać szanse.
Uczestnicy konferencji zapo-
znali się z ofertą programów 
współpracy transgranicznej: Li-
twa-Polska, Południowy Bałtyk 
oraz Polska-Rosja, programów 
współpracy transnarodowej: 

Region Morza Bałtyc-
kiego i Europa Środ-
kowa oraz programu 
współpracy międzyre-
gionalnej Interreg Eu-
ropa dostępnych na 
Warmii i Mazurach. 
Dzięki wsparciu tych 
programów samo-
rządy i instytucje z wo-
jewództwa mogą po-
dejmować działania w 
obszarach innowacji, 

zrównoważonego transportu, 
ochrony środowiska, rozwoju 
turystyki oraz ochrony dziedzic-
twa kulturowego, a także pozy-
skiwać fundusze na poprawę 
przygranicznej infrastruktury. 
Ponadto reprezentujący bene-
ficjenta przedstawiciele Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Olsztynie, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Warmińsko-Mazurskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego podzie-
lili się swoimi doświadczeniami 
z realizacji projektów współ-
pracy terytorialnej w poprzed-
niej perspektywie finansowej 
2007-2013.

ob

- Warmia i Mazury są piękne, 
nie tylko naturalnie, ale i spor-
towo - mówi marszałek wo-
jewództwa Gustaw Marek 
Brzezin. - Nie brakuje u nas 
prawdziwych gwiazd sportu, jak 
i tych, którzy wciąż budzą w so-
bie ten potencjał. Żeby uhono-
rować wszystkich ciężko pracu-
jących sportowców regionu, co 
roku organizujemy Wojewódzką 
Galę Sportu. Dziesiątki nagród 
i stypendiów, wyróżnień dla za-
wodników, trenerów i samorzą-
dów - wszystko po to, by talenty 
bez przeszkód rozwijały skrzy-
dła.
Wyróżnienia otrzymały również 
kluby z województwa, które 
zostały najwyższej sklasyfiko-
wane w ogólnopolskim syste-
mie sportu młodzieżowego. 
Najwięcej punktów (12. miej-
sce) w kraju zdobył KS AZS 
UWM Olsztyn, który wyprze-
dził m.in. KS Orzeł Elbląg, KS 
Baza Mrągowo, MKS Truso 

Elbląg oraz MTP Kormoran 
Olsztyn, SKS Start Olsztyn, 
W-MKS Olsztyn, LUKS War-
mia Lidzbark Warmiński, 
KS Budowlani Olsztyn, UKS 
SMS Olsztyn.
Nagrodzono także miasta za 
upowszechnianie i rozwój 
sportu oraz za wspieranie mło-
dych, utalentowanych spor-
towców: Olsztyn, Elbląg, 
Mrągowo, Iławę, Ostródę, Kę-
trzyn, Lidzbark Warmiński, 
Giżycko, Ełk, Szczytno, a także 
gminę wiejską Iława.
Zarząd województwa na pod-
stawie uchwały sejmiku woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego przyznał zawodnikom 22 
nagrody pieniężne i 31 stypen-
diów sportowych.
Podczas uroczystej gali wyróż-
nienia otrzymali też trenerzy, 
których zawodnicy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe. Na-
grodzeni zostali: Regina Jaku-
bowska, Adam Seroczyński, 

Grzegorz Prokopowicz, Ire-
neusz Bukowiecki, Mateusz 
Chyl, Andrzej Matysiak, Mar-
cin Chorzelewski, Zbigniew 
Ludwichowski, Wojciech Bro-
dowski, Agnieszka Kozłowska 
i Tomasz Grabysa oraz Zbi-
gniew Borysewicz. Z kolei za 
osiągnięcia w działalności spor-
towej na rzecz rozwoju sportu 
wyróżnienia otrzymali Narcyz 
Klik oraz Roman Rycke.
Specjalną nagrodą był „Laur 
dla Sportu”, który w tym roku 
trafił do:
- Kacpra Oleszczuka (lekka 
atletyka, Polonia Pasłęk) za 
sportowe odkrycie roku,
- Ireneusza Bukowieckiego 
(lekka atletyka, Gwardia 
Szczytno) za trenera roku,
- Konrada Bukowieckiego 
(lekka atletyka, Gwardia 
Szczytno) za sportowca roku 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

ob

Podczas konferencji „Warmia i Mazury aktywne we współpracy terytorialnej” przed-
stawiono możliwości. Podczas spotkania przedstawiono możliwości finansowania 
projektów w województwie ze wsparciem programów Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na lata 2014-2020.

Rozmowy o współpracy terytorialnej

W olsztyńskiej filharmonii odbyła się Gala Sportu 2016, podczas której podsumo-
wano wydarzenia minionego roku w regionie, wręczono wyróżnienia, nagrody i 
stypendia najlepszym sportowcom, trenerom oraz osobom działającym na rzecz 
sportu w naszym województwie.

Gala Sportu 2016

Warmia i Mazury sportem stojąDroga nr 16

Nagrodzeni i wyróżnieni 
sportowcy  z władzami 
samorządowymi województwa 

Konferencja w Ostródzie przybliżyła uczestnikom 
ofertę programów współpracy transgranicznej
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Zaledwie dziewięciu miesz-
kańców osiedla Nagórki opo-
wiedziało się za przebiegiem 
linii tramwajowej przez ul. 
Barcza. W głosowaniu miesz-
kańcy wskazali ulicę Krasic-
kiego, wzdłuż której powinno 
biec torowisko. - I takie rozwią-
zanie zlecimy do zaprojektowa-
nia – podsumował Bogusław 
Szwedowicz, wiceprezydent 
Olsztyna.

To było rozwiązanie 
nowoczesnego miasta

Ponad miesiąc temu ratuszowi 
urzędnicy przedstawili warianty 
budowy kolejnych tras tramwa-
jowych w Olsztynie. Po kon-
sultacjach społecznych pozo-
stał do omówienia projekt trasy 
przecinającej Nagórki. Do wy-
boru były trzy warianty. Pierw-
szy zakładał, że tramwaj jadąc 
z dworca PKP ul. Dworcową, 
następnie ul. Wyszyńskiego po-
jedzie w kierunku Pieczewa. 
Drugi zakładał te same roz-
wiązanie do ul. Wyszyńskiego, 
gdzie skręciłby w kierunku je-
ziora Skanda, a potem przed pę-
tlą autobusową pojechałby w 
prawo między os. Mazurskim, 
a ogródkami działkowymi i do-
jechałby do ul. Krasickiego, w 
którą połączyłby się między ul. 
Murzynowskiego a ul. Wań-
kowicza. Trzeci wariant pole-
gałby na tym, że tramwaj je-
chałby przez środek Nagórek 
wzdłuż drogi pieszo-spacero-
wej zaczynającej się przy ul. 
Synów Pułku, przeciąłby w po-
przek ul. Wańkowicza, a następ-
nie wzdłuż ul. Barcza dotarł do 
ul. Krasickiego koło hipermar-
ketu Carrefour. 
Mieszkańcy Nagórek na spo-
tkaniu z Bogusławem Szwe-
dowiczem, wiceprezydentem 
Olsztyna wskazali, że chcą 
aby tramwaj poruszał się przez 
ulicę Krasickiego, a nie przez 
środek osiedla ulicą Barcza i 
Murzynowskiego. To rozwią-
zanie znacznie przybliżyłoby 

mieszkańców do tramwaju, a 
także wkomponowałoby ten 
środek transportu w przestrzeń 
miejską. Orędownikiem ta-
kiego rozwiązania jest m.in. 
Forum Rozwoju Olsztyna.
- Budowa tramwaju wzdłuż 
deptaka na Nagórkach byłaby 
doskonałą okazją do stworze-
nia tam wysokiej jakości prze-
strzeni miejskiej, poprawy jako-
ści nawierzchni i przebudowy 
istniejących pawilonów, które 
nie odpowiadają współczesnym 
oczekiwaniom estetycznym. 
Dzięki temu mieszkańcy Na-
górek nie tylko nie stracą, ale 
mogą zyskać atrakcyjny plac 
przyjazny wszystkim grupom 
użytkowników. Na pozostałym 

odcinku deptaka - poza cen-
tralnym placem i przejściami 
dla pieszych - tramwaj mógłby 
być oddzielony od ciągu pie-
szego eleganckim żywopłotem 
tłumiącym odgłos jazdy, zaś 
tłuczeń między szynami zastą-
piłaby równo przycięta trawa 
pochłaniająca dźwięk. Takie 
rozwiązanie to estetyka i bez-
pieczeństwo na miarę nowocze-
snego miasta – tłumaczą spo-
łecznicy z FRO.

Ile to wszystko będzie 
kosztować?

Jednak już początek spotkania 
z mieszkańcami osiedla wska-
zał, że propozycja poprowadze-

nia trasy przez ul. Barcza ma 
małe szanse. Na sali pojawili 
się Olsztynianie z transparen-
tem „Nie niszczcie Nagórek”, 
krytykujący budowę linii tram-
wajowej przez ul. Barcza. Ra-
tuszowym urzędnikom było to 

na rękę, bo forsowali oni pro-
jekt linii przebiegającej przez 
ul. Krasickiego, który ma być 
tańszy w wykonaniu niż linia 
tramwajowa przecinająca osie-
dle Nagórki. I do takiego roz-
wiązania mieszkańcy Nagórek 
byli przekonywani na zamknię-
tym spotkaniu z władzami mia-
sta 7 kwietnia. Główny oponent 
takiego rozwiązania – Forum 
Rozwoju Olsztyna – zaapelo-
wało do władz miasta tuż przed 
głosowaniem na Nagórkach, 
aby przedstawiły realne wyli-
czenia planowanej inwestycji. 
- Zakładamy, że informacje po-
dane przez urzędników podczas 
spotkania mają pokrycie w do-
kładnych obliczeniach koszto-

rysowych, dlatego niezwłocznie 
złożyliśmy do Jednostki Reali-
zującej Projekt V - miejskiej 
jednostki prowadzącej prace 
nad projektem tramwajowym - 
wniosek o dostęp do informacji 
publicznej w postaci szczegó-

łowych kosztorysów wszystkich 
wariantów i podwariantów li-
nii tramwajowej, jakie są ana-
lizowane. Uważamy, że takie 
kosztorysy powinny zostać udo-
stępnione niezwłocznie, przy 
czym nie chodzi tylko o łączny 
koszt każdego wariantu, ale 
też konkretne wyliczenia kosz-
tów elementów składowych – 
mówi Jerzy Gozdek z Forum 
Rozwoju Olsztyna. - Ogromne 
oburzenie budzi to, że wła-
dze miasta, planując inwesty-
cję która ma służyć mieszkań-
com Olsztyna przez najbliższe 
kilkadziesiąt lat, chcą ominąć 
ważne centrum dużego osiedla 
mieszkaniowego i pozbawić je 
bliskiej i dogodnej komunika-

cji publicznej, powołując się 
na oszczędności - i nie wymie-
niają przy tym nawet konkret-
nych kwot.
Wybór jednak zapadł i zade-
cydowali o tym mieszkańcy. 
Teraz do końca kwietnia pro-

jektanci przygotują ostateczną 
koncepcję przebiegu nowych 
linii tramwajowych na pod-
stawie przedstawionych wa-
riantów. Następnie ratusz zleci 
przygotowanie docelowej or-
ganizacji ruchu na nowej trasie 
tramwajowej. Ma to usprawnić 
prace i zablokować wprowa-
dzanie ewentualnych zmian na 
etapie projektu budowlanego. 
Na razie nie wiadomo, jakie 
koszty czekają miasto przy roz-
budowie sieci linii tramwajo-
wych. Na razie wiadomo tyle, 
że pieniądze będą mniejsze niż 
podczas pierwszego etapu bu-
dowy, który pochłonął około 
500 mln złotych.

rak

Do końca kwietnia fachowcy z gdańskiego Biura Projektów Budow-
nictwa Komunalnego mają opracować warianty nowych tras tram-
wajowych w mieście. Do tej pory czekali na ostateczne decyzje na 
temat sugestii mieszkańców odnośnie trasy przebiegającej przez 
Nagórki. Ci wskazali jednoznacznie, że nie chcą tramwajów na ul. 
Barcza, a Forum Rozwoju Olsztyna wskazuje, że to zła decyzja. 

Wkrótce poznamy ostateczny projekt nowych linii tramwajowych w Olsztynie

Tramwaj nie pojedzie przez Nagórki
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Zmiana formuły

Program tegorocznej akcji jest 
pomysłem  Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej  w Urzędzie Miej-
skim w Dobrym Mieście oraz 
osób i instytucji, jak Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne. Do-
tychczas Dzień Ziemi był w 

Dobrym Mieście okazją do sa-
dzenia drzew, czy prowadze-
nia akcji „Sprzątanie Świata”. 
W tym roku będzie miał po raz 
pierwszy charakter festynu. 
-Chcemy włączyć do obcho-
dów Dnia Ziemi nie tylko dzieci 
i młodzież, ale całe społeczeń-
stwo naszego miasta. Nasze 
działanie lokalne wpisuje się 

w działania globalne- mówi 
Agata Wagner-Mioduszew-
ska. -Startujemy w piątek 22 
kwietnia o godzinie 9.00.

Sporo atrakcji

Festyn odbywać się będzie na 
Przedmurzu przy ulicy Sowiń-
skiego. Dzieci będą mogły zo-

baczyć wioskę indiańską i psy , 
biegające w zaprzęgach. W au-
tobusie energetycznym będzie 
można się zapoznać ze wszyst-

kimi odnawialnymi źródłami 
energii. Trzy tygodnie wcze-
śniej został ogłoszony konkurs 
plastyczny pt. „Krajobraz kul-
turowy Warmii”. Prace dzieci 
zostaną wyeksponowane na mu-
rach, a autorzy najciekawszych z 
nich zostaną nagrodzeni. Będzie 
można także wysłuchać wykładu 
o krajobrazie kulturowym War-
mii. W  czasie imprezy odbędzie 
się też konkurs recytatorski i mu-
zyczny. Tematyka utworów kon-
kursowych musi nawiązywać do 
ochrony środowiska, krajobrazu 
Warmii i szeroko rozumianej 
przyrody. Romuald  Burczyk z 
Fundacji Większe Mniejsze  po-

prowadzi wykłady na temat edu-
kacji ekologicznej. Chętni będą 
mogli podpatrzeć i nauczyć się 
wykonywania ekologicznej bi-
żuterii. W zamian za oddaną pla-
stikową butelkę będzie można 
dostać sadzonkę drzewa lub 
jabłko. O godzinie 18.00 wy-
stąpi gwiazda wieczoru „Wolna 
Grupa Bukowina”.

Mocni w teorii i praktyce

Referat Ochrony Środowiska 
prowadzi także innego rodzaju 
działania edukacyjne i proeko-
logiczne. 

Dokończenie na stronie 7

22 kwietnia obchodzony będzie kolejny Światowy Dzień Ziemi. Jest 
to nazwa akcji, w której uczestniczyć może w tym roku nawet mi-
liard ludzi, a  jej podstawowym celem jest propagowanie wśród spo-
łeczeństw świata postaw proekologicznych. Idea ochrony środowi-
ska nie jest obca także mieszkańcom i władzom Dobrego Miasta .

Ekologiczne Dobre Miasto

Delegacje, węgierska i polska, 
złożyły wiązanki kwiatów na 
Placu Konsulatu Polskiego pod 
Kolumną Orła Białego, skąd 
udano się pod tryptyk upamięt-
niający wydarzenia z 1956 roku, 
znajdujący się na budynku sta-

rostwa przy Placu Bema w 
Olsztynie.
Uroczystości i wspólne ob-
chody pod budynkiem staro-
stwa olsztyńskiego rozpoczęły 
się od złożenia wieńców i wią-
zanek pod pamiątkowa tablicą. 

Wśród licznie zgromadzonych 
delegacji wojska, policji, straży 
pożarnej, władz samorządo-
wych Olsztyna, urzędu mar-
szałkowskiego,województwa, 
powiatu olsztyńskiego i delega-
cji pocztów sztandarowych ze 

szkół wspominano w wystąpie-
niach o wielowiekowej tradycji 
wzajemnych kontaktów między 
Węgrami i Polakami, którzy za-
wsze w trudnych dla swoich na-
rodów historycznych wydarze-
niach wzajemnie się wspierali 
i mogli liczyć na wzajemną po-
moc i przyjaźń. W tym kontek-
ście warto wspomnieć,że An-
drzej Sassyn przewodniczący 
Towarzystwa Polsko-Węgier-
skiego im. Biskupa Andrzeja 
Batorego od blisko 60 lat czyn-
nie kultywuje poprzez swoje 
działania pamięć o dobrych sto-
sunkach i kontaktach między 
naszymi narodami. To w dużej 
mierze dzięki niemu w Olszty-
nie zawisła tablica na budynku 
starostwa i zaczęto organizo-
wać Dni Przyjaźni Polsko-Wę-

gierskiej w Olsztynie. Za swoją 
działalność został podczas  ob-
chodów uhonorowany przez po-
wiat olsztyński statuetką Łyny 
Królewny Warmińskiej, którą  
wręczyła wyróżnionemu Mał-
gorzata Chyziak. starosta olsz-
tyński. Wspaniałą oprawę mu-
zyczna tegoroczne obchody 
zyskały dzięki występowi na 

scenie przed budynkiem staro-
stwa, orkiestry składającej się 
z uczniów i nauczycieli Powia-
towej Szkoły Muzycznej i Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w 
Olsztynie, pod dyrekcją Janusza 
Cieplińskiego, dyrektora Powia-
towej Szkoły Muzycznej w Dy-
witach.

rad

–Jestem tutaj po to, by między innymi podkreślić,że Olsztyn jest w na-
szych sercach– mówił na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódz-
kim w Olsztynie Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier dr 
Iván Gyurcsik przebywający z wizytą w Olsztynie, w towarzystwie I se-
kretarza ds. politycznych,wicekonsula dr Pal Attila Illes. Wizyta wę-
gierskich gości była związana m.in. z obchodami organizowanymi po 
raz dziesiąty przez starostwo olsztyńskie Dnia Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej upamiętniającego solidarnościowy zryw mieszkańców Olsz-
tyna w czasie węgierskiej rewolucji wolnościowej w 1956 roku.

Pamięć o czasach bohaterów przetrwała 
w Olsztynie i Budapeszcie

Małgorzata Chyziak 
starosta olsztyński wręcza statuetkę Łyny 

Królowej Warmii Andrzejowi Sassynowi

Publiczność mimo niepewnej pogody dopisała

Od lewej; Dyrektor Gabinetu Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt, 
Artur Chojecki wojewoda, Małgorzata Chyziak strosta olsztyński, ambasador 
Węgier dr Iván Gyurcsik , wicekonsul dr Pal Attila Illes

Agata Wagner-Mioduszewska
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Pierwsi strażacy 
ochotnicy

Jej założycielem był Hilary 
Szlachta, pierwszy wójt gminy 
Świątki. Trzeba przyznać ,że 
wójtowie strażacy w Świąt-
kach to tradycja, bo obecny wójt 
Sławomir Kowalczyk rów-
nież jest strażakiem ochotni-
kiem, tak jak jego poprzednik 
Janusz Sypiański, który też 
jest w straży. Hilaremu Szlach-
cie pomagali w organizowa-
niu pierwszych powojennych 
struktur OSP Wacław Załęski 
i Józef Soliwoda, rolnik z Wor-
ławek i pierwszy Naczelnik Re-
jonowy. Strażakami byli także 
w poprzednich miejscach za-
mieszkania, mieli więc pewne 
doświadczenie. Prezesem OSP 
w Świątkach został jej pierw-
szy sołtys Jerzy Kruk. 31 grud-
nia 1947 roku w gminie Świątki 
było już 5 jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej- w Gołogó-
rze, Kwiecewie, Skolitach, Wor-
ławkach i w Świątkach. Służyło 
w niej 91 ochotników. Straż 
nie miała wtedy specjalistycz-
nego sprzętu. Konie ciągnęły 
wozy z beczkami, hakami i bo-
sakami. Jako jedna z niewielu 
jednostek, OSP w Świątkach 
ma swoją kronikę, prowadzoną 
od 1946 roku. Pierwszym jej au-
torem był Wacław Załęski. Po 
jego odejściu trochę o niej za-
pomniano , ale od lat dziewięć-
dziesiątych wpisy są już doko-

nywane na bieżąco. -Kronika 
była na wystawie w Warszawie, 
gdzie byliśmy zaproszeni przez 
byłego ministra finansów Grze-
gorza Kołodkę- opowiada Pre-
zes Zarządu OSP w Świąt-
kach i wiceprezes Oddziału 
Gminnego Jerzy Pieczywek. 
-Zostaliśmy za tę kronikę nagro-
dzeni. Już od dwóch lat jest pre-
zentowana na różnych wysta-
wach i trudno nam ją odzyskać.

Marzy im się nowa 
remiza, bo w starej 
zwyczajnie za ciasno

Druhom OSP w Świąt-
kach jest już trochę cia-
sno w starej remizie. 
Nie mogą się pochwalić 
wszystkimi pucharami i 
dyplomami, bo nie ma 
ich już gdzie wyekspo-
nować. Na razie cho-
wane są do pudeł. A 
chwalić się mają czym. 
-Kilka lat temu mieli-
śmy drużynę dziewcząt 
– opowiada Jerzy Pie-
czywek- która trzy razy 
pod rząd wygrywała za-
wody powiatowe i brała 
udział w zawodach wo-
jewódzkich. Żadna jed-
nostka w powiecie nie 
może się pochwalić ta-
kim osiągnięciem. Takie 
zawody to sprawdzian profesjo-
nalizmu strażaków i sprawności 
sprzętu. Pomieszczenie OSP to 

także małe muzeum. Można tu 
na przykład obejrzeć najstarsze 
ebonitowe hełmy i sprzęt stra-
żacki. Po drobnej renowacji zo-
staną wystawione do obejrzenia 
dla wszystkich chętnych.

Trudno o chętnych 
do ciężkiej służby

Zostały cztery czynne jednostki: 
w Świątkach, Kwiecewie, Sko-
litach i Worławkach. Niedługo 
zostanie rozwiązana jednostka 
w Gołogórze, ponieważ nie ma 
tam młodych ludzi, chętnych 
do służby w OSP. W skład Za-

rządu Gminnego wchodzą: pre-
zes - Janusz Sypiański, wi-
ceprezes- Jerzy Pieczywek, 

sekretarz- Franciszek Płotni-
kowski, komendant gminny- 
Piotr Grudzień, zawodowy 
strażak. Obecnie w Świątkach w 
czynnej służbie jest 25-ciu stra-
żaków. Są oni już w pełni wy-
szkoleni i mogą brac udział we 
wszystkich akcjach.-Staramy 
się w Świątkach wprowadzać 
jak najwięcej młodych ludzi, 
żeby po pewnym czasie przejęli 
po starszych obowiązki - mówi 
Jerzy Pieczywek- Do wielu z 

nich mamy już tak duże 
zaufanie, że sami wyjeż-
dżają na akcje. Są wy-
szkoleni w dowodzeniu, 
zdobyli uprawnienia 
do jazdy samochodami, 
cały czas się doskonalą. 

Sprzęt do akcji 
z górnej półki

Na akcje druhowie ze 
Świątek wyruszają z 
nowoczesnym sprzę-
tem. Ostatni nabytek to 
średni samochód, który 
zakupiono w 2014 roku. 

Od strażaków wymaga się co-
raz więcej. Trzeba się cały czas 
doskonalić i zdobywać nowe 

umiejętności. OSP ma na przy-
kład nowoczesne detektory gazu 
oraz sprzęt do ratownictwa lo-
dowego i chemicznego. Trzeba 
ukończyć odpowiednie szkole-
nia, aby móc go obsługiwać. W 
ubiegłym roku zakupiono ka-
mery termowizyjne, które po-

zwalają szybciej odkryć źródło 
ognia w pomieszczeniach za-
mkniętych czy trudno dostęp-
nych i rozpocząć akcję gaszenia 
pożaru. Nadal jednak jest wiele 
potrzeb do zaspokojenia. Bra-
kuje na przykład garaży. W tej 
chwili ciężki samochód stoi na 
dworze także w zimie. W straż-
nicy jest tylko jedno ogrzewane 
pomieszczenie. W czasie jednej 
z minionych zim , kiedy tempe-
ratura spadła poniżej 20° C, za-
marzała woda w wężach i ru-
rach. Trzeba było dogrzewać się 
piecami gazowymi. W poszuki-
waniu środków finansowych na 
przykład na zakup sprzętu mło-
dzi strażacy wpadli na pomysł 
rozprowadzania kalendarzy.

Bardzo dobrze układa się OSP 
współpraca ze społecznością 
Świątek a szczególnie z miej-
scową biblioteką i szkołą, gdzie 
szczególnie mocno zabiega się o 
młodych ludzi, którzy mogliby 
zasilić szeregi strażaków. Do 
drużyny strażackiej przyjmuje 

się młodzież już od dwunastego 
roku życia. Strażacy pomagają 
przy organizacji imprez gmin-
nych, organizowanych na przy-
kład przez bibliotekę, a przy 
okazji serwują kiełbaski i nie je-
den raz chwaloną , grochówkę z 
kotła.

Obchody Jubileuszu 
70- lecia OSP

Oficjalne obchody rozpoczną 
się 30 kwietnia w parku. Po-
czątek o godzinie 15.00. Zapro-
szeni zostali wszyscy strażacy 
i poczty sztandarowe z terenu 
gminy Świątki a także z gmin 
sąsiednich. Zaproszenia wysto-
sowano również do przedstawi-
cieli różnych instytucji. Po wy-
słuchaniu okolicznościowych 
przemówień i wręczeniu od-
znaczeń , poczty sztandarowe 
i zaproszeni goście przejdą do 
kościoła, aby wziąć udział w 
uroczystej Mszy Świętej. Po 
Mszy zamówiony autokar prze-
wiezie gości na Bal Strażaka, 
który zakończy obchody jubile-
uszu. 
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Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach zaczęła się  70 
lat temu- w kwietniu 1946 roku. Tereny gminy były wówczas zasie-
dlane przez repatriantów z Polski centralnej. Od samego początku 
tego osadnictwa pojawił się problem zagrożeń pożarowych i po-
trzeba powołania straży pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Świątkach kończy 70 lat

Dokończenie ze strony 6

Organizuje usuwanie dzikich 
wysypisk, wspiera małą retencję 
poprzez odtwarzanie i oczysz-
czanie zbiorników wodnych, 
wydaje ulotki informacyjne dla 
mieszkańców.
Ostatnio, dzięki funduszom eu-
ropejskim,  zrealizowano w do-
bromiejskich szkołach program 
„Drogi dla natury”. Dzieci wy-
słuchały prelekcji, otrzymały 
materiały edukacyjne , na ulicy 
Kopernika. posadziły 70 drzew. 

W ramach programu zostały do-
konane zabiegi pielęgnacyjne na 
10 starych drzewach - pomni-
kach przyrody. Odbyły się szko-
lenia praktyczne , uczące rozpo-
znawania gatunków drzew, w 
których wzięli udział także do-
rośli mieszkańcy miasta. Gmina 
opracowała „Plan gospodarki 
nisko emisyjnej”. Jest to doku-
ment, pozwalający mieszkań-
com gminy  pozyskiwanie dofi-
nansowania na przedsięwzięcia 
ograniczające emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery. Może to do-

tyczyć termomodernizacji i do-
cieplenia budynków, wymiany 
okien, wymiany palenisk domo-
wych, instalacji paneli fotowol-
taicznych, kolektorów słonecz-
nych i pomp ciepła. Gmina w 
imieniu mieszkańców już po raz 
czwarty złożyła wniosek  na do-
finansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  na usu-
wanie, wywóz i utylizację wy-
robów zawierających azbest. 
Wnioskodawca pokrywa jedy-
nie 15% kosztów. -W naszej gmi-

nie zinwentaryzowano 1220  ton 
azbestu. Przez ostatnie cztery 
lata oddaliśmy do utylizacji 268 
ton- informuje Agata Wagner- 
Mioduszewska. W 2013 roku 
było to 20 ton, w 2014 144 tony, 
w 2015 65 ton a w bieżącym roku 
będzie 39 ton. To 22% tego, co 
musimy unieszkodliwić  do 2032 
roku. Nie wszystkie gminy zaj-
mują się tym problemem, a zain-
teresowanie naszych mieszkań-
ców świadczy o tym, że jest to 
działanie potrzebne.
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Jerzy Pieczywek 
prezentuje chełm 
strażaków z ub. wieku
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O zmianie granic gmin 
decyduje premier

Informacje o poszerzeniu gra-
nic administracyjnych Olsz-
tyna kosztem czterech sołectw 
gminy Stawiguda pojawiły się 
niedawno w mediach i padły z 
ust olsztyńskich samorządow-
ców. Oficjalną procedurę prze-
jęcia terenów sołectw musia-
łaby rozpocząć uchwała Rady 
Miasta Olsztyna. Kolejnym kro-
kiem byłoby skierowanie przez 
prezydenta Olsztyna, za pośred-
nictwem wojewody, wniosku o 
poszerzenie granic administra-
cyjnych miasta do Prezesa Rady 
Ministrów,który podejmuje 
ostateczną decyzję w takich 
sprawach. Kolejne trzy miesiące 
zajęłyby konsultacje społeczne 
i referendum wśród mieszkań-
ców zainteresowanych gmin.

Społeczeństwo 
obywatelskie zabiera głos

 Mieszkańcy Stawigudy nie za-
mierzają czekać aż kotoś zde-
cyduje za nich i bez ich wie-
dzy-Chcemy, żeby nasz głos był 
słyszany już teraz- oświadczył 
sołtys Bartąga Grzegorz Ko-
łakowski na wiejskim zebra-
niu informacyjnym w sprawie 
ewentualnego scenariusza przy-
łączenia ich sołectwa do Olsz-
tyna.- Nie godzimy się, żeby o 
czymkolwiek decydowano za 
naszymi plecami. Od pewnego 
czasu zbierane są z jego inicja-
tywy podpisy mieszkańców, 
sprzeciwiających się wszelkim 
decyzjom w tej sprawie. Na 
spotkaniu padały głównie ar-
gumenty przeciwko pomysłom 
oderwania Bartąga od gminy 
Stawiguda. Tego zdania są nie 
tylko jej mieszkańcy, ale także 
przedstawiciele władz samo-
rządowych: wójt i radni gminy. 
Rada gminy Stawiguda pod-
jęła jednogłośne stanowisko o 
tym, że nie odda żadnych gmin-
nych terenów do Olsztyna. Ja-

sno wyraziła to również wójt, 
Irena Derdoń na czwartkowym 
zebraniu- Dopóki jestem wój-
tem gminy Stawiguda, dopil-
nuję, aby nie doszło do posze-
rzenia granic Olsztyna o ziemie 
naszej gminy. Bardzo mnie zdzi-
wiły wypowiedzi prezydenta i 
wiceprezydenta w mediach o 
rozszerzeniu granic Olsztyna 
kosztem naszych sołectw. Jeste-
śmy otwarci na współpracę z sa-
morządem Olsztyna. Niedawno 
zawarłam porozumienie z pre-
zydentem Olsztyna w sprawie 
przejścia przy osiedlu ARBET i 
zatoki, o którą wnioskowali nasi 
mieszkańcy. Mam nadzieję, że 
inwestycje , które mają być re-
alizowane w ramach Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, zinte-
grują sąsiednie gminy z miastem 
Olsztyn i ta współpraca będzie 
układała się lepiej , niż to jest 
obecnie.

Sołtys Bartąga mieszkał 
w Olsztynie

Argumenty przeciw utracie 
czterech sołectw przedstawił 
sołtys Grzegorz Kołakowski. 
Pierwszym z nich jest to, że 
w gminie Stawiguda mieszka 
obecnie około 8300 osób, a w 
sołectwach, które miałyby być 
odłączone, ok. 4000. W wyniku 
utraty czterech sołectw, gmina 
miałaby miała o połowę mniej-
szy budżet, co mogłoby za-
chwiać jej finansami i w rezulta-
cie uniemożliwić dalszy rozwój. 
Olsztyn musi podjąć się reali-
zacji inwestycji, polegającej na 
budowie dróg, prowadzących 
do obwodnicy. Taka sytuacja 
mogłaby uniemożliwić to prze-
kazanie środków na budowę 
wiejskiej infrastruktury. 
Sołtys Kołakowski zwrócił 
uwagę na to, że rolnicy i gospo-
darstwa agroturystyczne straci-
liby dopłaty unijne, zmniejszyła 
by się subwencja oświatowa dla 
gminy Stawiguda, a koszt utrzy-
mania gospodarstwa domowego 

z tytułu większych opłat za 
wodę i wywóz śmieci wzrośnie 
o około 150 złotych miesięcz-
nie. -W obecnym okresie finan-
sowania (2014-2020) w lepszej 
sytuacji są gminy wiejskie, po-
nieważ to na ich rozwój przezna-
czono dość wysoką kwotę środ-
ków unijnych- argumentował 
na spotkaniu sołtys Kołakow-
ski. Jeden z radnych zauważył, 
że środki finansowe, które są 
pozyskiwane z Unii Europej-
skiej na zintegrowane inwesty-
cje terytorialne, mogą podlegać 
zwrotowi w przypadku, kiedy 
doszłoby do zmiany granic w 
ciągu pięciu lat od ukończenia 
inwestycji. 

Są sprawy, które trzeba
rozwiązać wspólnie

Krzysztof Kacprzycki – radny 
gminy Olsztyn mieszka na olsz-
tyńskim osiedlu ,które przez 
miedzę graniczy z Bartągiem, 
dlatego jak mówił przyszedł 
,żeby poznać problemy sąsia-
dów. Jego zdaniem pomysł 
włączenia czterech sołectw do 
Olsztyna wynika z niezbyt do-
brej współpracy samorządów 
Olsztyna i Stawigudy w miej-
scach, gdzie gminy ze sobą gra-
niczą. -Przyłączenie Bartąga do 
Olsztyna niczego nie zmieni, je-

śli nie zmieni się współpraca 
samorządów. Przykładem jest 
współpraca w sprawie ulicy 
Bartąskiej, która układa się źle. 
Trzeba włożyć jak najwięcej 
starań, aby ta sytuacja się po-
prawiła. Chodnik i lampy są na 
trenie gminy Olsztyn , ulica Bar-

tąska leży w Stawigudzie, pod-
lega powiatowi a na mocy po-
rozumienia zarządza nią miasto. 
Kwota , jaką dostajemy na jej 
utrzymanie, jest niewystarcza-
jąca. Inna rzecz- brakuje chod-
ników przy nowych osiedlach. 
Olsztyn nie może ich tam wybu-
dować, ponieważ jest to teren 
gminy Stawiguda. Przystanek 
dla wysiadających, obsługujący 
część ulicy Stawigudzkiej jest 
zbyt wąski i źle służy zarówno 
mieszkańcom gminy Stawiguda, 
jak i Olsztyna. Apeluję do pani 
wójt i do radnych, żeby o tym 
porozmawiać. Apeluję o współ-
pracę między samorządami.
Temat współpracy podjęli radni 
Stawigudy, obecni na sali. Padły 
głosy, że nie trzeba włączać Bar-
tąga do Olsztyna, żeby załatwić 
trudne sprawy . Współpraca są-
siedzka będzie najlepszym spo-
sobem na realizację wspólnych 
celów.

Zwolennicy przyłączenia 
nieliczni

Na sali padły nieliczne głosy , 
pozytywnie oceniające pomysł 
włączenia część gminy Sta-
wiguda do Olsztyna. Jeden z 
mieszkańców Bartąga wyraził 
niezadowolenie z tego, że będąc 
mieszkańcem gminy od siedmiu 

lat, nie doczekał się budowy 
ulicy. Jego zdaniem, Olsztyn, 
jako bogatszy samorząd, lepiej 
zadba o potrzeby mieszkańców. 
Od rdzennych Bartążan padła 
odpowiedź, że trzeba być cier-
pliwym. Inni na drogi czekali 
kilkanaście a nawet kilkadzie-

siąt lat. Zdanie w tej sprawie 
zajął między innymi przewod-
niczący rady gminy w Stawi-
gudzie Grzegorz Wieczorek- 
Na terenie gminy Stawiguda 
mieszkam od lat osiemdziesią-
tych. W tamtym czasie miesz-
kało tu 2300 osób. W tej chwili 
jest to ponad 8000 osób. Można 
się domyślić, ile inwestycji mu-
siało być przez ten czas ukoń-
czonych, żeby można tu było 
wygodnie mieszkać. Niektórzy 
czekali na drogę dużo dłużej niż 
6 lat, a niektórzy dotąd czekają. 
Jesteśmy zdania, że trzeba robić 
raz a dobrze. Decydując się na 
rozpoczęcie inwestycji drogo-
wej kierujemy się tym, ile osób 
mieszka na danej ulicy. Gmina 
jest jednym organizmem. Jeżeli 
dopuścimy do utraty jego czę-
ści, automatycznie się osłabimy. 
Na podziale może stracić i na-
sza gmina i Olsztyn. Trzeba ze 
sobą rozmawiać i współpraco-
wać. Jeżeli siądziemy do stołu 
z urzędnikami olsztyńskimi i 
sołtysami, na pewno dojdziemy 
do porozumienia. Nigdy się nie 
zdarzyło, żeby nie znalazł się 
consensus w sytuacjach proble-
mowych. 

Jeszcze jeden argument 
przeciw

Grzegorz Gajdamowicz – radny 
gminy Stawiguda mieszka w Tę-
czowym Lesie – Wydawało mi 
się, że mieszkańcy bloków są 
za włączeniem do Olsztyna. W 
czasie rozmów indywidualnych 
okazało się, że niektórzy z nich 
nawet nie wiedzą, że mieszkają 
w Stawigudzie. Inni nie chcą ze 
względu na zamieszanie- ko-
nieczność zmiany dokumentów, 
wzrost kosztów utrzymania go-
spodarstwa domowego. Miesz-
kańcy czują to, że ich siła , jako 
mieszkańców gminy Stawiguda 
jest znacznie większa , niż gdyby 
mieszkali w dużym mieście. 

Gmina chce zainwestować 
spore pieniądze już teraz

Na zakończenie spotkania wójt 
Irena Derdoń poinformowała 
zebranych, jakie inwestycje są 
aktualnie realizowane przez 
gminę. Większość, bo aż 80% 
budżetu rada gminy przezna-
czyła na inwestycje właśnie 
na trenie Bartąga. Większość z 
nich dotyczy budowy ulic- Mię-
towej, Miłej, Liliowej , które 
graniczą z Olsztynem. Trwają 
prace projektowe na przebu-
dowę ulicy Przyrodniczej , Ru-
miankowej, Jeziornej i praw-
dopodobnie Akacjowej oraz 
dojścia pieszego do ronda. Jest 
to związane z inwestycjami w 
ramach popisanej z miastem 
Olsztyn współpracy. Prioryte-
tową inwestycją będzie budowa 
szkoły w Bartągu, filii szkoły w 
Rusi. Tereny sołectwa Bartąg są 
przeznaczone pod budownictwo 
wielorodzinne . Władze gminy 
obliczają, że w ciągu trzech lat 
przybędzie na tym terenie ok. 
2-3 tysięcy mieszkańców. Bę-
dzie to możliwe, jeśli stworzy 
się odpowiednią infrastrukturę 
i dlatego gmina Stawiguda zło-
żyła wniosek o dofinansowanie 
w ramach aglomeracji miasta 
Olsztyn na budowę kolektora 
sanitarnego, którego budowa 
jest warunkiem dalszego roz-
woju gminy. Irena Derdoń po-
zytywnie oceniła współpracę 
z inwestorami, ,którzy w tej 
chwili działają na terenie gminy 
Stawiguda. Odbywa się szereg 
spotkań z przyszłymi inwesto-
rami. Władze gminy będą robić 
wszystko, żeby w przyszłości 
przyciągnąć ich jak najwięcej. 

Dariusz Gołębiowski

Od pewnego czasu do mieszkańców gminy Stawiguda zaczęły do-
cierać nieoficjalne informacje o zamiarze przejęcia przez Olsztyn 
czterech sołectw -Bartąga, Bartążka, Jarot i Tomaszkowa. W ubiegły 
czwartek w Bartągu , z inicjatywy sołtysa Grzegorza Kołakowskiego, 
odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z sołtysami i władzami 
samorządowymi gminy Stawiguda. W dyskusji wziął również udział 
radny z Olsztyna Krzysztof Kacprzycki. 

W Bartągu mieszkańcy zbierają podpisy 

Nie chcą do Olsztyna

Od lewej: Jarosław Organisciak zastępca wójta, 
Irena Deroń wójt gminy Stawiguda, Grzegorz 

Kołakowski sołtys Bartąga, Iwona Korwek 
sekretarz gminy Stawiguda
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Z projektu ,który zostanie jesz-
cze skonsultowany wynika ,że 
każdy mieszkaniec Olsztynka-
,który ukończył 16 lat będzie 
miał prawo do zgłoszenia swojej 
propozycji wydania pieniędzy z 
gminnego budżetu. W tym celu 
trzeba będzie wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy w formie pa-
pierowej.-Projekty będą mogły 
być zgłaszane z katalogu zadań 
zapisanego w ustawie o samo-
rządzie gminnym, który tak na-
prawdę nakłada na gminę obo-
wiązki z każdej dziedziny życia 
społecznego.-To jest duży zakres 
spraw do realizacji przez samo-
rząd- podkreśla burmistrz Ar-
tur Wrochna.
Terminy do składania wniosków 
będą dogodne dla mieszkańców. 
Dodatkowo w punkcie składania 
wniosków będzie można uzy-
skać pomoc przy ich wypełnia-
niu i wydrukowaniu. Ponieważ 
każdy budżet obywatelski wy-
maga poparcia przez mieszkań-
ców, tak samo będzie również 
w Olsztynku. Pod projektem 
każdego pomysłu zgłoszonego 
do realizacji będzie musiało się 
podpisać minimum 25 miesz-
kańców, którzy będą widzieli 
potrzebę jego realizacji. -Pie-
niądze na realizację będą mo-
gły być wydatkowane na jeden 
lub kilka zgłoszonych projek-
tów, które uzyskają największą 
liczbę głosów i poparcie miesz-
kańców Olsztynka wyrażone w 
głosowaniu-wyjaśnia zasady 
burmistrz Wrochna. Głoso-
wać będą mogli wszyscy miesz-
kańcy Olsztynka, którzy ukoń-
czą 16 lat. Karty do głosowania 
będą dostępne w punktach do 
głosowania ,ale również na stro-
nie internetowej. Głosować bę-
dzie można również elektronicz-
nie. Każdy przed głosowaniem 
będzie się mógł zapoznać z 
projektami. Jak zainteresować 
mieszkańców? -Przede wszyst-
kim trzeba będzie do nich do-
trzeć z informacją-mówi Artur 
Wrochna. Wiadomo już cho-
ciażby w oparciu o doświadcze-
nia innych gmin,że trzeba będzie 

Olsztynecki Budżet Obywatel-
ski wspierać kampanią infor-
macyjną. Ponadto planowane 
są warsztaty dla chętnych, które 
pomogą zrozumieć jak należy 
tworzyć wnioski.  Burmistrz 
Olsztynka ma nadzieję, że z tym 
nie będzie problemu,bo w ostat-
nich latach zauważalnie wzrosła 
aktywność mieszkańców i ich 
wiedza na temat funkcjonowa-
nia samorządu.
Wcześniej od Olsztynka swoimi 
budżetami lokalnych społeczno-
ści zarządzają mieszkańcy wsi.-
-Od kilku lat w naszej gminie 
działa fundusz sołecki, a miesz-
kańcy maja możliwość wybie-
rania tego co w danym roku za 
pieniądze chcą zrobić w swojej 
miejscowości. To m.in.  dzięki 
takim działaniom udało się pod-
nieść w sposób znaczący stan-
dard życia mieszkańców we 
wsiach.

Aktywność przybiera 
różne formy

Jak już informowaliśmy w Olsz-
tynku nie odbyło się referen-

dum, które chciała zorganizo-
wać grupa mieszkańców, żeby 

odwołać burmistrza i radę miej-
ską. Zapytaliśmy burmistrza 
Artura Wrochnę i przewodni-
czącego rady miejskiej w Olsz-
tynku Andrzeja Wojdę  dla-
czego ich zdaniem mieszkańcy 
nie poparli pomysłu odwołania 
władz?

-Mieszkańcom należy się duży sza-
cunek-mówi Artur Wrochna- 

bo są bardzo mądrzy i wiedzą, że 
niczemu nie służy taka awantura 
,która wywoływana jest bez żad-
nej konkretnej przyczyny w trak-
cie kadencji. Można oczywiście 
mieć różne zdanie w sprawach 
wyboru tej czy innej inwestycji 
do realizacji,ale trzeba mieć na 

uwadze to ,że jeśli wygrywa się 
wybory to realizuje się program 

i na to wyborcy dają przyzwo-
lenie. Pomysły ,które były zgła-
szane przez tę grupę osób,która 
chciała referendum  mogą być 
zweryfikowane przez wyborców 
w następnych wyborach przy po-
mocy kartki wyborczej. Ponadto 
mieszkańcy bardzo trafnie roz-

poznali ,że nie chodziło tej 
grupie osób o interesy gminy 
jako całości i jej mieszkań-
ców ,a tylko o własne indy-
widualne korzyści przedkła-
dane nad interes gminy.
Andrzej Wojda Przewod-
niczący rady miejskiej w 
Olsztynku:-Moim zdaniem 
mieszkańcy uznali,że kieru-
nek i tempo w jakim rozwija 
się gmina  są zadowalające. 
Poparli też i zaakceptowali 
zaproponowane ponad rok 
temu inwestycje na obecną 
kadencję samorządu. Miesz-
kańcy wiedzą ,że  jeżeli nie 
dzieje się nic złego, wybory 
przeprowadza się co cztery 
lata. Chcę również podzięko-
wać mieszkańcom za ich doj-
rzałą i roztropną postawę. 
Uważam też ,że nie poparli 
referendum również dlatego-
,że ufają obecnym radnym, 
których wybrali na obecna 
kadencję i dobrze oceniają 
ich dotychczasową ponad 

roczna pracę w radzie.  
rad

Mieszkańcy powinnni być włączeni w proces decydowania o prze-
znaczeniu pieniędzy z gminnego budżetu- uważa Artur Wrochna 
burmistrz Olsztynka. Pod koniec czerwca ubiegłego roku w olsz-
tyneckim samorządzie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem 
i wdrożeniem budżetu obywatelskiego. Prawie po roku od tamtego 
wydarzenia prace 21 osobowego zespołu dobiegają końca.

Olsztynecki Budżet Obywatelski prawie gotowy

Potrzebna jest aktywność mieszkańców

REKLAMA

Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku
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W tym roku uczestnicy krysz-
tałowej Nuty spotkali się w 
Lidzbarku po raz dwunasty. 
Patronat nad konkursem ob-
jął marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego Gu-

staw Marek Brzezin. Uczest-
nicy konkursu rywalizowali 
na scenie o nagrodę finansową 
i rzeczową. Atrakcją wieczoru 
był występ Szymona Wydry z 
zespołem  Carpe Diem. Lidz-

bark Warmiński na Kryszta-
łowej Nucie reprezentowali: 
Agata Graczyk, Julia Zieliń-
ska, Marta Dadura

zam

W tym roku Nagrodę Grand Prix XII-go Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki "Kryształowa Nuta 2016" w Lidzbarku Warmińskim zdobyła 
Julia Olędzka ze Świecia. Organizatorem lidzbarskiego konkursu 
muzycznego jest Dom Środowisk Twórczych Ratusz,Urząd Miasta 
oraz Lidzbarski Dom Kultury. Lidzbark Warmiński na „Kryształowej 
Nucie” reprezentowali: Agata Graczyk, Julia Zielińska, Marta Dadura.

„Kryształowa Nuta
2016” promuje talenty

Prace mają się zakończyć  przed-
stawieniem propozycji kierun-
ków dalszego rozwoju miasta. 
Wizyta w Lidzbarku Warmiń-
skim rozpoczęła się od poznania 
miasta, licznych spotkań z jego 

mieszkańcami oraz Burmistrzem, 
Jackiem Wiśniowskim. Studenci 
przeprowadzili  pilotażową an-
kietę oraz uczestniczyli w kilku 
wydarzeniach w celu jak najlep-
szego zapoznania się ze specy-

fiką miejsca, potencjalnymi moż-
liwościami rozwoju i potrzebami 
mieszkańców. Kolejna wizyta i 
dalsze  prace przeprowadzone zo-
staną w maju tego roku.

rp

Pomogą zaplanować 
rozwój miasta
Od 17 kwietnia 2016 Lidzbark Warmiński gości przedstawicieli Poli-
techniki Łódzkiej. Studenci Koła Naukowego Cirkula: Aleksandra Ka-
lisiak, Aleksandra Karbowiak i Kornel Nowak  oraz dr inż. Elżbieta 
Strzelecka z Kolegium Gospodarki Przestrzennej rozpoczęli badania 
studyjne w Lidzbarku Warmińskim.

Burmistrz Jacek Wiśniowski 
z tegoroczną laureatką konkursu

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek 
Wiśniowski ze studentami
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Wbrew pozorom, wyprawa ro-
werowa, podczas której po-
konuje się dziennie kilkadzie-
siąt kilometrów, nie jest aż tak 
wielkim wyzwaniem, jak mo-
głoby się wydawać. Dystans 
60 - 70 kilometrów dziennie 
to raczej wyzwanie dla ducha. 
Dlaczego? Otóż wysiłek, jaki 
wkłada się w jazdę na rowerze 
jest wielokrotnie mniejszy niż 
wysiłek wkładany w... biega-
nie i o wiele łatwiej go znieść. 
– mówi Dariusz Miąsek, mena-
dżer ds. projektów turystycz-
nych w Grupie Turystyki Ak-
tywnej Sporteus. Jego zdaniem 
żeby przygotować się kondy-

cyjnie do kilkudniowego wy-
jazdu rowerowego wystarczą 
dwa tygodnie. Najważniejsze 
jest bowiem przyzwyczajenie 
mięśni do obciążenia, jakie je 
czeka i ustalenie odpowiedniej 
pozycji na rowerze, a do tego 
potrzeba zaledwie kilku prób.
A co powinniśmy zabrać ze 
sobą na kilkudniową wy-
prawę rowerową? Lista rze-
czy nie jest długa:
1. Dobrze przygotowany ro-
wer i najważniejsze części za-
mienne. Najlepszym wyborem 
będzie rower o grubszych opo-
nach typu trekkingowego – ra-
czej nie sprawdzi się typowa 

kolarzówka. Trzeba wyposażyć 
się oczywiście także w pompkę 
i dwie zapasowe dętki. Jeśli je-
dziesz na zorganizowany wy-
jazd, pozostałe części zamienne 
i serwis zapewni Ci organiza-
tor, ale jeśli wyprawę organi-
zujesz samodzielnie, przydadzą 
się także: skuwacz i spinka do 
łańcucha, plastikowe łyżki do 
zdjęcia opony przy wymianie 
dętki, zestaw kluczy imbuso-
wych oraz klucz do dokręcenia 
suportu.
2. Ubrania, które uwzględ-
niają wszystkie możliwe wa-
runki atmosferyczne. Najle-
piej zabrać tyle zestawów, by 

nie trzeba było martwić się o 
pranie podczas wyprawy. Do-
brze jest zwrócić uwagę na ko-
lory swoich rzeczy – na drodze 
najlepiej sprawdzają się jasne 
bluzy czy kurtki, bo dzięki nim 
jesteśmy lepiej widoczni. Po-
nadto jasne ubrania nie przy-
ciągają tak bardzo promieni 
słonecznych. Podczas jazdy na 
rowerze niezwykle ważna jest 
także odpowiednio dobrana 
bielizna – nie może mieć 
szwów i załamań w miejscach 
wrażliwych, gdzie może po-
wodować obtarcia. Dlatego do-
brze jest zainwestować w dobrą 
bieliznę sportową.
3. Kurtka – jeśli wybieramy 
się na wyprawę rowerową je-
sienią albo trafimy na desz-
czowe dni, przyda się kurtka 
sportowa, najlepiej wykonana z 
polaru z memebraną windstop-
per. Sama bluza z polaru nie 
ochroni nas przed deszczem i 
jest zbyt przewiewna.

4. Buty – najlepsze będą wy-
godne sandały ze wzmocnio-
nymi noskami, dobrze jest 
wcześniej sprawdzić je, czy nie 
obcierają i nie uciskają.
5. Kask – to ważny element 
wyposażenia rowerzysty, dla-
tego warto wybrać taki, który 
będzie dobrze leżał na głowie, 
posiadał otwory wentylacyjne i 
siateczkę przeciw owadom. Je-
śli chodzi o kolor – tu spraw-
dza się zasada, że im bardziej 
jaskrawy, tym lepiej, bo rowe-
rzysta jest bardziej widoczny 
na drodze. 
6. Rękawiczki rowerowe i 
okulary. Te pierwsze zapobie-
gną tworzeniu się odcisków 
na dłoniach i zapewnią lepszy 
kontakt z kierownicą. Okulary 
najlepsze będą przyciemniane 
– ochronią oczy przed słońcem, 
ale jednocześnie będą stanowić 
osłonę przed owadami i ewen-
tualnymi przeszkodami mecha-
nicznymi (np. gałęziami). 

Wakacje to dobry moment, by 
spróbować nieco innej formy 
wypoczynku i zamiast wy-
jazdu na plażę, wsiąść na rower 
i zwiedzić malownicze zakątki 
Andaluzji, przejechać szla-
kiem Muru Berlińskiego czy 
choćby wybrać się na rowe-
rową wyprawę po Polsce. Zda-
niem Dariusza Miąska rajdy 
rowerowe są dla wszystkich – 
Na kilkudniowe wyprawy ro-
werowe wybierają się nie tylko 
aktywni na co dzień rowerzy-
ści, ale także rodziny z dziećmi 
i ci, którzy chcą popracować 
nad swoją kondycją fizyczną. 
To sport dla każdego.

Oprac..seg 

*Badanie TNS OBOP “Aspirin 
Protect: Jak Polacy dbają o 
serce”, przeprowadzono na re-
prezentatywnej grupie Pola-
ków w wieku co najmniej 18 lat, 
w dniach 6-19 czerwca 2011 r.

Jak wynika z badań TNS OBOP*, co drugi Polak w ogóle nie uprawia 
sportu i nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Spośród tych, któ-
rzy deklarują, że są aktywni fizycznie, największą grupę, bo aż 57% sta-
nowią fani rowerowych przejażdżek. Rowerem dojeżdżamy do pracy, 
dzięki czemu unikamy stania w korkach, ale coraz częściej rowerem wy-
bieramy się także na dłuższe wyprawy – weekendowe czy kilkudniowe. 

7 rzeczy, które trzeba zabrać na wyprawę rowerową

Planujesz dłuższą wyprawę rowerową w czasie urlopu? 
Przeczytaj, co – zdaniem eksperta – będzie Ci potrzebne w drodze
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W wykonaniu Jacka Muzyka 
usłyszymy dwie kompozycje. 
Będą to: Richarda Straussa - I 
Koncert Es-dur op. 11 na róg i 
orkiestrę oraz Paula Dukasa - 
Villanelle F-dur na róg i orkie-
strę. Artysta po ukończeniu stu-
diów w Akademii Muzycznej 
w Krakowie doskonalił swoje 
umiejętności w USA, najpierw 
w The Mannes College of Mu-
sic, potem w Juilliard School of 
Music w Nowym Yorku oraz 
w Rice University w Houston, 
TX. W 1999 roku artysta został 
pierwszym waltornistą Polskiej 
Orkiestry Festiwalowej Kri-
stiana Zimermana, z którą od-
był tourne składające się z 42 
koncertów w Europie i USA. 
Po powrocie do USA praco-
wał kolejno w Houston Grand 
Opera, Dallas Symphony, Buf-
falo Philharmonic Orchestra, 

Houston Symphony, współpra-
cując między innymi z Chicago 
Symphony, Pittsburgh Sym-
phony, Saint Louis Symphony, 
Saint Paul Chamber Orchestra, 
Los Angeles Philharmonic.
 
Pozostałą część koncertu wy-
pełni muzyka filmowa Johna 
Williamsa - amerykańskiego 
kompozytora, który należy do 
najbardziej wziętych i nagra-

dzanych kompozytorów mu-
zyki filmowej naszych czasów. 
Stworzył muzykę do prawie stu 
filmów, w tym do bijących re-

kordy powodzenia u publicz-
ności takich filmów jak: ET, 
Szczęki czy Wojny gwiezdne. 
Orkiestrę Symfoniczną Filhar-
monii Warmińsko - Mazurskiej 
poprowadzi Stefan Sanders. Ar-
tysta nim rozpoczął karierę dy-
rygenta był już cenionym w 
świecie puzonistą, koncertu-
jącym w Ameryce Północnej, 
w Azji i w Europie. Studiował 
m.in. pod kierunkiem dyrygen-
tów Roberta Spano, Larry’go 
Rachleffa i Hugha Wolffa. Jest 
absolwentem Juilliard Scholl, 
University of Texas Austin oraz 
Interlochen Arts Academy. Miło 
nam zdradzić Państwu, że dla 
Stefana Sandersa, dyrygenta 
znanego i zasłużonego na kon-
tynencie amerykańskim, występ 
olsztyński będzie dyrygenckim 
debiutem w Europie.

Klasycznie i filmowo” to tytuł koncertów z udziałem 
solisty Jacka Muzyka – róg i Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją 
Stefana Sandersa, które odbędą się w dniach 21 i 22 
kwietnia br.

Filharmonia zaprasza na koncert
muzyki klasycznej i filmowej

Bilety w cenie: normalny-40 zł | ulgowy- 30 zł 

21,22 kwietnia 2016 godz.19.00 sala koncertowa Filharmonii
Klasycznie i filmowo
Stefan Sanders – dyrygent
Jacek Muzyk – róg
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
W programie:
Richard Strauss – I Koncert Es-dur op. 11 na róg i orkiestrę
Paul Dukas – Villanelle F-dur na róg i orkiestrę
John Williams – Muzyka z filmów: ET, Szczęki, Wojny gwiezdne

Opowiada historię Maksa, któ-
rego życie uczuciowe i erotyczne 
regulowane jest przez międzyna-
rodowy rozkład lotów... Maks ma 
aż trzy narzeczone - Polkę, Ame-
rykanę i Niemkę. Wszystkie są 
stewardesami, a każda z nich są-
dzi oczywiście, że to ona jest tą je-
dyną. Dzięki precyzyjnej organi-
zacji i pomocy niezawodnej, choć 
nie stroniącej od sarkastycznych 
uwag, ukraińskiej służącej, Mak-
sowi zawsze udaje się skoordyno-
wać wizyty kolejnych narzeczo-
nych, które zresztą, jak twierdzi, 
kocha jednakowo... Co stanie się, 
gdy z powodu niewielkich zmian 
w ruchu lotniczym, wszystkie one 
zjawią się u Maksa jednocześnie?  
Natomiast skcja drugiego spek-
taklu rozgrywa się w chińsko-
-tajsko-wietnamskiej restaura-
cji „Złoty Smok”, prowadzonej 
przez emigrantów. Jeden z nich, 
młody Azjata, zmaga się z bó-

lem zęba i właśnie wokół tego 
problemu zbudowana jest oś dra-
matu. Historie pracowników re-
stauracji i ich gości, przeplatane 
są fantasmagoryczną opowie-
ścią o Mrówce i Świerszczu. Po-
jawią się też stewardessy. Jedną z 
nich gra… Grzegorz Gromek, no-
minowany, za rolę w tym przed-
stawieniu do Teatralnej Kreacji 
Roku. „Złoty Smok” cieszy się 
sporym zainteresowaniem wi-
dzów i popularnością wśród kry-
tyków. To propozycja obowiąz-
kowa dla wszystkich, którzy chcą 
zobaczyć spektakl w konwencji 
bardzo współczesnego Teatru, a 
przy tym po prostu dobrze się ba-
wić w jego trakcie.
„Boeing, boeing” 
– 1, 6-8, 11-13, 15 maja, 
godz. 19:00, Scena Duża 
„Złoty Smok” – 5-7, 10, 20-21 
maja, godz. 19:30, Scena Mar-
gines

Olsztyńskim Teatrem w maju zawładną stewardessy! 
To za sprawą spektakli „Boeing, boieng” i „Złoty 
smok”, których bohaterkami są właśnie panie z ob-
sługi pasażerów. „Boeing, boeing” to przedstawie-
nie cieszące się największą popularnością wśród wi-
dzów w tym sezonie.

Maj w Teatrze Jaracza!
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NIERUCHOMOŚCI  KUPIĘ
 
MIESZKANIE, dom w mieście i na wsi 
- również połowę z komornikiem, z loka-
torem, służebnością, zadłużony, z różnymi 
problemami, również udziały. Gotówka 
od ręki, tel.-668200300
 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

 
3HEKTARY - 25km od Olsztyna. Piękna 
działka rolna. Doprowadzony prąd. Cena-
-59tys. Do negocjacji. Dzwoń-791896475.

DOBRE MIASTO po generalnym. Go-
towe do wprowadzenia - 2pokoje, 1 
piętro. Cena-129tys. Do negocjacji. 
Dzwoń-791896475.

SIEDLISKO-GRYŹLINY koło STAWI-
GUDY. Piękna okolica. 1,5h ziemi,las,za-
rybiony staw,dom 150m plus budynek 
gospodarczy. Extra cena-tylko 299tys.tel-
791896475.

DZIAŁKA budowlana w Olsztynie-
-2400m. Możliwość podziału na 2 działki. 
Cena okazyjna tylko-89tys.-OKAZJA!!! 
Dzwoń-791896475.

OLSZTYN - 20min od Olsztyna. Miesz-
kanie w Olsztynku-kawalerka 34metry. 
Parter-umeblowane, gotowe do wprowa-
dzenia. Cena-tylko 74tys.!!!. Do negocja-
cji. Dzwoń-791896475.

OLSZTYN, podgrodzie, ulica pro-

fesorska, 2 pokoje, parter z zameldo-
wanymi płacącymi za wynajem loka-
torami. Cena-109tys.Do negocjacji.
Dzwoń-791896475.

OLSZTYN-Dywity. Dom bliźniak-150m, 
po remoncie, ogrodzony w dobrej cenie. 
Ulica olsztyńska. Cena-279tys. Do nego-
cjacji. Dzwoń-791896475.

SPRZEDAM działkę pod budowę 
domu jednorodzinnego, 10 km 

od Olsztyna 19 zł/m2. Prąd, woda, 
kanalizacja w drodze. Tel. 693614291. 

 
PRACA DAM

 
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E. Trans-
port międzynarodowy zachód. Praca Wy-
szkow. Mazowieckie. Tel. 605303930. 

! Ciekawe możliwości dorabiania dla każ-
dego, 601-64-90-31, 504-175-182.

AGREGAT tynkarski wynajmę, 500-029-
001.

DNI Niemieckie w Promedica24! Pracuj 
jako Opiekun Seniorów w Niemczech. 
Chcesz więcej informacji o współpracy 
oraz skorzystaniu z pokazowej lekcji ję-
zyka niemieckiego? Zapraszamy, Elbląg, 
ul. Hetmańska 5/29, 25.04 godzina 11. Tel: 
797-169-928.

DO produkcji plandek, Barczewo, Pro-
sta 6.

MECHANIK urządzeń, ślusarz-monter. 

KROZMET S.C., j.morawski@krozmet.
pl tel. 517-532-707
 

USŁUGI
 
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY? Dosta-
niesz je od nas, nawet jak masz komorni-
ka,z big,krd. Dla wszystkich, emeryci bez
limitu wieku. Olsztyn-Partyzantów 65/10.
tel-730200200.

MASZ samochód masz gotówkę z moż-
liwością jego użytkowania. Masz nie-
ruchomość masz gotówkę i dalej w niej 
mieszkasz. Olsztyn-Partyzantów 65/10.
tel-730200200.

POSIADASZ auto,maszynę rolniczą-
,może coś innego? U nas dostaniesz go-
tówkę i użytkujesz swoją rzecz! Minimum 
formalności. Olsztyn-C.H.Jakub.Tel-89 
5350313.

EMERYCIE, rencisto, potrzebujesz pie-
niędzy? Gotówka Expres do 5000zł. Pła-
cimy w 5minut. Wystarczy decyzja z 
ZUS. Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 
5350313.

SZYBKA GOTÓWKA w 5minut. Masz 
problemy finansowe? Bank ci odmó-
wił? U nas dostaniesz do 30 000zł. Zapra-
szamy! Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-89 
5350313.

GOTÓWKA DLA CIEBIE!!! Jak masz 
mieszkanie, działkę, lokal, dom - masz od 
nas gotówkę. Również bez spłat miesięcz-

nych. Pożyczki-C.H.JAKUB w Olsztynie. 
TEL-89 5350313.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. Tel.669 336 031.

PANELE podłogowe ekspresowo-profe-
sjonalnie ułożę - 501852046.

ANTENY - Polsat Cyfrowy -nc+ tv na-
ziemna dvb-t-instalator, serwisant - 
505852046. 

ELEKTRYK - drobne usługi - 505852046.

MALOWANIE mieszkania, usługi zło-
tej rączki, profesjonalnie, niedrogo - 
505586085.

MONTAŻE - wiercenia (karnisze,ro-
letki,żaluzje, itp. art. wnętrzarskie - 
505586095.

MEBLE - montaż - naprawa - 505586095.

ZAMKI MIESZKANIOWE - montaż - 
wymiana - naprawa - 505586095.

DOMOFONY - 505852046.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. Tel.669 336 031. 

GLAZURA, terakota, 
zab. g-k, hydrauliczne prace, 
szpachlowanie, malowanie. 

693 614 291.  

REKLAMA

Maj w Teatrze Jaracza!
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Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/16 o powierzchni 0,0958 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3 – sprzedaż  w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, cena wywoławcza 36 400,00 zł
2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/17 o powierzchni 0,0826 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3 – sprzedaż  w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego , cena wywoławcza 31 400,00 zł
3. Nieruchomości oznaczone jako działki gruntu o numerach 68/1 i 73/2 o powierzchni kolejno 0,1100 ha i 0,0800 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerach KW kolejno 
OL1O/00139449/5 i OL1O/00154439/3 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 4 600,00 zł
4. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 90/7 o powierzchni 0,0335 ha położona w obrębie geodezyjnym Łajs o numerze KW OL1O/00039195/8 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 100 , cena wywoławcza 8 700,00 zł
Na nieruchomości opisane 3 i 4 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach od 1 do 4.
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 72/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych, Zarządzeniem Nr 125/2015 Wójta Gminy 
Purda z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych oraz Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Purda.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżo-
wych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 26 maja 
2016 roku.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 14 kwietnia 2016 roku do dnia 5 maja 2016 roku.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny 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.

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 22-28.04.2016 r

Budynek Aura Centrum Olsztyna 
Al. Piłsudskiego 16 10-576 Olsztn 

www.helios.pl tel. 89 535 20 30     
  
KULTURA DOSTĘPNA     
Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy - Kultura Dostępna
czw   18:00
KINO KONESERA 
Carol - Kino Konesera
śr   19:30
FILMOWE PORANKI
Filmowe Poranki – Kosmoloty - Filmowe Poranki
nd   10:30
PREMIERY
Cloverfield Lane 10 - napisy
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:15. 12:30, 14:45, 18:00, 20:15
Letnie przesilenie - napisy
pt, sb, nd, pn, wt, śr  13:45, 17:45, 21:45
czw   13:45, 19:30, 21:45
Ratchet i Clank - dubbing
pt, sb, nd, pn, wt, śr  10:30, 13:30, 15:30, 17:30
czw   10:00, 13:30, 15:30, 17:30
Szefowa - napisy
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:30, 17:00, 19:15, 21:30
POZOSTAŁE TYTUŁY
Księga dżungli - napisy
pt, sb, nd, pn, wt  19:30
Księga dżungli - dubbing
pt, sb, nd, śr, czw  10:45, 13:00, 15:15, 18:30
pn, wt   10:00, 13:00, 15:15, 18:30
3D Księga dżungli - dubbing
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:45, 14:00, 16:15
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości - napisy
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 20:30
3D Batman v Superman: Świt sprawiedliwości - dubbing
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 17:15
Bóg nie umarł 2 - napisy
pt, sb, nd, pn, śr  11:00, 15:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

wt   09:00, 11:00, 15:00
czw   11:00, 12:45
Hardcore Henry - napisy
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 21:00
Kung Fu Panda 3 - dubbing
pt, sb, nd, pn, wt, śr  10:00,12:15, 14:30, 16:45
czw   10:30, 12:15, 14:30, 16:45
Łowca i Królowa Lodu - dubbing
pt, sb, pn, wt, śr  11:15, 18:15
nd   12:00, 18:15
czw   10:30, 18:15

Łowca i Królowa Lodu - napisy
pt, sb, pn, wt, śr, czw  14:15
nd   14:30       
Piąta fala - napisy          
pt, sb, nd, pn, wt, śr  12:30, 19:00, 21:30    
czw   15:30, 19:00, 21:30    
Pięćdziesiąt twarzy Blacka - napisy    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 20:45    
Po tamtej stronie drzwi - napisy       
pt, sb, nd, pn, wt, śr  16:00, 20:00, 22:15   
czw   16:00, 20:30     
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Przed zawodnikami jeszcze dwa 
biegi: w Nadleśnictwie Kudypy- 
24 kwietnia i 14 maja w Lidz-
barku Warmińskim pod nazwą 
XII Lidzbarski Bieg Uliczny. 
Na starcie tegorocznego biegu 
głównego w Wichrowie na dy-
stansie 10 km stanęło 164 za-
wodników z Polski północnej 
, ale również spoza granic na-
szego kraju. Najliczniej stawili 
się zawodnicy z Litwy. Wśród 
nich znalazł się zwycięzca 
biegu w kategorii OPEN męż-
czyzn Petras Pranckunas. Po-
nadto przeprowadzono biegi 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych i na różnym dystansie. 
Najmłodsi biegacze, w kategorii 
do 8 lat, mieli do pokonania ok. 
200 metrów, starsze dzieci mu-
siały przebiec ok. 600 metrów a 
młodzież ok. 2500 metrów.
Organizatorami wichrowskich 
zmagań były: Nadleśnictwo Wi-
chrowo, Gimnazjum Publiczne 

im. Jana Pawła II w Dobrym 
Mieście, Stowarzyszenie Przy-
rodnicze „Zielona Warmia” oraz 
OSIR w Dobrym Mieście przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Dobrym Mieście. OSiR w 
Dobrym Mieście wykorzystał 
imprezę do promowania lek-
kiej atletyki. -Główny splendor 
przygotowania dzisiejszej im-
prezy przypada Nadleśnictwu 
Wichrowo. My zajęliśmy się or-
ganizacją biegów dla dzieci i 

młodzieży i propagowaniem 
lekkiej atletyki w związku z tym, 
że w Dobrym Mieście powstał 
Ośrodek Lekkiej Atletyki-mówi 
Zbigniew Wójcik, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dobrym Mieście. Nie mniej-
szym zainteresowaniem cieszy 
się czynne uprawianie sportu w 
Lidzbarku Warmińskim. Funk-
cjonuje tam program „Biegam 
bo lubię”. Co tydzień , w sobotę 
od godziny 9.30 odbywają się 
zajęcia biegowe pod okiem in-

struktorów. -Nawet dzisiaj po-
ranne zajęcia prowadził jeden 
z głównych instruktorów, pan 
Marek Olszewski, a zaraz po ich 
ukończeniu przyjechał do Wi-
chrowa i jest jednym z uczest-
ników biegu- mówi Kierownik 
OSiR w Lidzbarku Warmiń-
skim, Piotr Zalewski. -Trasa 
w Lidzbarku będzie trudniejsza, 
bo jest prowadzona po twardym 
gruncie- asfalcie i kostce bru-
kowej. Zawodnicy najbardziej 

odczuwają bardzo długi pod-
bieg. Jeśli będzie padać, może 

być ślisko. Pierwsze trzy kate-
gorie – 300 m, 1000 m i 2000 m 
zostaną przeprowadzone przez 
samo centrum miasta. Central-
nym punktem imprezy będzie 
teren wokół Wysokiej Bramy. 
Będzie tu strat i meta, zostanie 
dokonane oficjalne podsumo-
wanie Grand Prix Warmii i wrę-
czenie nagród. Na całej trasie 
biegu zawodnicy będą dopingo-
wani przez mieszkańców Lidz-
barka. Wpisowe we wszystkich 
biegach cyklu to tylko 20 zło-
tych. Dzięki tym wpłatom firma 
Superczas profesjonalnie mie-
rzy wyniki, uzyskane przez za-
wodników dzięki temu, że star-
tują oni ze specjalnymi chipami. 
Bieg można śledzić bieżąco w 
Internecie, a wyniki są bardzo 
szybko weryfikowane. Osoby, 
które chciałyby się zapisać do 
udziału w imprezach biego-

wych w Kudypach i Lidzbarku 
Warmińskim, mogą to zrobić 
wyłącznie przy pomocy poczty 
elektronicznej na stronie www.
superczas.pl . Firma ta pobiera 
również wpisowe. Jeżeli za-
wodnik dokonuje wpłaty wpi-
sowego dopiero w dniu biegu, 
wzrasta ono do 40 złotych. Wpi-
sowe dotyczy wyłącznie zawod-
ników biegu głównego. -Od 
dzieci i młodzieży żadne pie-
niądze nie są pobierane-mówi 
Piotr Zalewski.

Lasy i bieganie to dobry 
pomysł

Głównym organizatorem 
„Biegu po wichrowskich la-
sach” jest Nadleśnictwo Wi-
chrowo. Początek imprezy na-
stąpił wraz z utworzeniem przez 
Nadleśnictwo ścieżek edukacyj-
nych- mówi Nadleśniczy An-
drzej Reguła. Postanowiliśmy 
je upowszechnić poprzez zor-
ganizowanie biegów. Do za-
dań , które stoją przed Lasami 
Państwowymi należy między 
innymi upowszechnianie edu-
kacji i innych form udostępnia-
nia lasu. Pomysł był trafiony, bo 
spotykamy się dzisiaj już po raz 
piąty. Z każdym rokiem rośnie 
liczba uczestników imprezy. W 
tym roku zapisało się około 200 

osób, a zaczynaliśmy od setki. 
To dobrze, że bieganie staje się 
coraz bardziej popularne, bo 
jest to dowód dbałości o zdro-
wie. Nasze piękne trasy są bar-
dzo wysoko oceniane przez za-
wodników, o czym mogliśmy się 
przekonać w trakcie rozmów.
Po zakończonych biegach udało 
nam się porozmawiać z kilkoma 
uczestnikami zawodów w Wi-
chrowie.
Agnieszka Popławska, zwy-
ciężczyni biegu głównego ko-
biet w kategorii OPEN z Miej-
skiego Uczniowskiego Klubu 
Lekkoatletycznrgo w Brod-
nicy- Z zawodu jestem nauczy-
cielem wychowania fizycznego. 
Kiedyś biegałam zawodowo i 
specjalizowałam się w mara-
tonach i półmaratonach. Za 
mój największy sukces uważam 
przebiegnięcie w jednym roku 
trzech maratonów i uzyskanie w 
wieku 18 lat czasu 2:48:03 pod-
czas zawodów w Luksemburgu. 
W tej chwili biegam dla siebie, 
rekreacyjnie. Startuję w wielu 
imprezach – w sezonie przecięt-
nie co dwa tygodnie. W przy-
szłym tygodniu wezmę udział w 
ORLEN WARSAW MARATON 
gdzie zamierzam poprawić swój 
rekord. Biegamy wspólnie z mę-
żem, którego udało mi się zachę-
cić do treningów, dzięki czemu 
możemy wspólnie spędzać czas. 
Udało mi się także „zarazić” 
bieganiem kilku znajomych. Już 
po raz czwarty wzięłam udział 
w „Biegu po wichrowskich la-
sach”. Trasa jest trudna i wy-
magająca. Najbardziej męczą 
podbiegi.
Petras Pranckunas- zwycięzca 
biegu głównego na dystansie 
10 km mężczyzn w katego-
rii OPEN- Przyjechałem z Li-

twy. Pracuję w Departamen-
cie Policji w Wilnie. Biegam 
od trzydziestu lat. W tej chwili 
mam 47 lat i zamierzam jeszcze 
długo utrzymywać sprawność fi-
zyczną. Startuję w wielu impre-
zach biegowych na Litwie i w 
Polsce, głównie w maratonach i 
półmaratonach. Mój największy 
sukces osiągnąłem w biegu ma-
ratońskim na zawodach w Talli-
nie, gdzie uzyskałem czas 2:30. 
W tym roku biegam w Polsce 
już drugi raz. Tutejsza trasa jest 
bardzo fajna, energiczna.10 ki-
lometrów nie jest dla mnie bar-
dzo męczącym dystansem.
Wojciech Gajewski, nauczy-
ciel Gimnazjum Publicznego 
w Dobrym Mieście, trener w 
Dobromiejskim klubie Biega-
cza „Odcisk”- Trasa w Wichro-
wie jest bardzo wymagająca- to 
przede wszystkim cross , a poza 
tym górki i dołki. Miało być dzi-
siaj rześko i pochmurno, a tra-
dycyjnie jest upał. Słońce dało 
się nam mocno we znaki, ale 
daliśmy radę. Z imprezą jestem 
związany od samego początku, 
ponieważ Gimnazjum Publiczne 
w Dobrym Mieście jest jej 
współorganizatorem. Bardzo się 
cieszę, że bieganie na naszym 
terenie staje się coraz bardziej 
popularne, a wichrowskie biegi 
od trzech lat stały się częścią 
Grand Prix Warmii. Najbardziej 
cieszy nas bardzo liczna obec-
ność dzieci i młodzieży.
Wyniki biegu głównego na dy-
stansie 10 km mężczyzn w kate-
gorii OPEN :
1. Pranckunas Petras Litwa z 
czasem (36:30)
2. Piróg Arkadiusz Sztum LKS 
Zantyr (36:49)
Orłowski Tomasz Morąg Finisz 
Morąg (37:09)

Wyniki biegu głównego na dy-
stansie 10 km kobiet w katego-
rii OPEN
1. Popławska Agnieszka Cielęta 
z czasem (44:19)
Sztejna Joanna Jedwabno Nad-
leśnictwo Jedwabno (45:22)
3.Dębowska Beata Olsztyn 
(45:30)

rad

W ostatnią sobotę (16.04) na terenie Nadleśnictwa Wichrowo(gm. 
Dobre Miasto) rozegrano po raz piąty imprezę biegową pod nazwą 
„Biegiem po Wichrowskich Lasach”. Były to pierwsze zawody roze-
grane na Warmii, które są częścią cyklu pod wspólną nazwą „Grand 
Prix Warmii”. Obecnie odbywa się jego trzecia edycja, której zakoń-
czenie odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim 14 maja na XII Lidz-
barskim Biegu Ulicznym.

Pierwszy etap Grand Prix Warmii rozstrzygnięty

Rośnie zainteresowanie 
biegami w Wichrowie

Zwycieżczyni biegu w ategorii 
OPEN kobiet Agnieszka Popławska

Wojciech 
Gajewski 
trener  LA 
w dobromiejskim 
klubiePetras Pranckunas 

zwycięzca biegu 
gównego 
w kategorii 
OPEN 
mężczyzn

Od lewej: Beata Harań zastępca 
burmistrza Dobrego Miasta, 
Andrzej Reguła nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wichrowo

Od lewej: Piotr Zalewski dyrektor OSiR 
Lidzbark Warmiński ,Zbigniew Wójcik 
dyrektor OSiR w Dobrym Mieście
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9 kwietnia na obozie trenin-
gowym w Ostrołęce trenerzy 
asystenci pod nadzorem HC 
Rafała Zapadki przeprowa-
dzili wspólny trening i krótki 
sparing pomiędzy formacjami. 
Pierwszy mecz ligowy junio-
rów AZS Olsztyn Lakers od-
będzie się 2 maja w Warsza-
wie przeciwko Warsaw Eagles 
J. Następne mecze zaplano-
wano 29 maja w Olsztynie 
przeciwko Seahorses Mazow-
sze oraz 12 czerwca w Gó-

rowie Iławeckim przeciwko 
Seahawks Gdynia J. W tzw. 
PLFA J-11 wystąpi łącznie 8 
drużyn podzielonych na:

Grupa Zachodnia:
1. Panthers Wrocław
2. Stal Gorzów Wielkopolski
3. Patrioci Poznań
4. Wolverines Opole

Grupa Wschodnia:
1. Seahawks Gdynia

2. Azs Olsztyn Lakers
3. Warsaw Eagles
4. Seahorses Mazowsze

W rozgrywkach PLFA Junior 
mogą brać udział zawodnicy 
w przedziale wiekowym 15-
18 lat.
Zapraszamy do śledzenia roz-
grywek Polska Liga Futbolu 
Amerykańskiego i kibicowa-
nia naszej drużynie!

al

Szanse na stypendia mają 
przedstawiciele olimpijskich 
dyscyplin i konkurencji, pa-
raolimpijczycy i startujący w 
olimpiadzie głuchych. Warun-
kiem uzyskania wsparcia z bu-
dżetu Olsztyna są dobre wyniki 
osiągane na arenach krajowych 
i międzynarodowych, repre-
zentowanie klubów ze stolicy 
regionu oraz zamieszkanie w 
naszym mieście.
- Ta gala jest podsumowaniem 
poprzedniego roku, a jedno-
cześnie zapowiedzią poten-
cjalnych sukcesów naszych 

sportowców - mówił podczas 
uroczystości prezydent Piotr 
Grzymowicz. - Patrząc na do-
bre wyniki, zwłaszcza w niż-
szych klasach i grupach wie-
kowych, trzeba uznać, że o 
sukcesy olsztyńskiego sportu 
powinniśmy być spokojni. Aby 
łatwiej było je osiągnąć przy-
znaliśmy stypendia sportowe, 
które dzisiaj będę miał przy-
jemność wręczyć. Bez stymu-
lowania rozwoju sportu, także 
tego finansowego, osiąganie 
dobrych wyników nie byłoby 
możliwe.

W tym roku stypendia zostały 
przyznane łącznie 81 zawodni-
kom. 25 z nich to przedstawi-
ciele spotów zespołowych - siat-
karze, szczypiorniści, koszykarki 
i piłkarki nożne. Pozostali repre-
zentują dyscypliny indywidualne 
oraz startują w paraolimpiadzie 
lub igrzyskach głuchych. Wyróż-
nionych zostało dwoje trenerów.
Łącznie do sportowców trafi po-
nad 370 tys. złotych. Zawodnicy 
gier drużynowych będą dostawać 
wsparcie od marca do czerwca, 
indywidualnych - do listopada.

al

31 młodych Jeziorow-
ców z Olsztyna, 6 za-
wodników KFA Kurpie 
Ostrołęka oraz 5 wy-
chowanków  Lowlan-
ders Białystok będzie 
reprezentować AZS 
Olsztyn Lakers w te-
gorocznych rozgryw-
kach PLFA Junior.

Młodzi Jeziorowcy
wkraczają do gry!

Uroczysta gala z udzia-
łem niemal setki olsztyń-
skich sportowców odbyła 
się w poniedziałek (11 
kwietnia) w ratuszu. Pre-
zydent Olsztyna uhonoro-
wał najlepszych zawodni-
ków i szkoleniowców.

Sportowcy z Olsztyna
ze stypendiami


