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Atrakcje dla młodszych 
i starszych 

Na gości festiwalu czeka sze-
reg atrakcji. Miasteczka Citta-
slow, a jest ich w Polsce już 24, 
przygotują specjalne stoiska 
promocyjne. Na kolorowych 
straganach nie zabraknie re-
gionalnych produktów żywno-
ściowych i lokalnych smakoły-
ków. Miasta zaprezentują także 
miejscowe rękodzieło, poczy-
nając od drewna, po wytwory 
sztuki koronkarskiej, dzieła 
z gliny i różnorodną biżuterię.. 
-Mamy w regionie naprawdę 
piękne miasteczka z ciekawą 
historią, odnowionymi zabyt-
kami oraz atrakcjami, którymi 
możemy się pochwalić w Pol-
sce i za granicą - mówi Gu-
staw Marek Brzezin, marszałek 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego. 
– Podczas festiwalu członko-
wie sieci Cittaslow chcą poka-
zać to, co mają najlepsze, a ich 
oferta z roku na rok jest coraz 
bogatsza. 

Wydarzeniom towarzyszyć 
będą występy artystyczne na 
małej scenie w Łazienkach Lu-
bawskich. Bogaty repertuar 
przypadnie do gustu zarówno 
miłośnikom tradycyjnych ryt-
mów ludowych i folkowych, 
jak też słuchaczom muzyki 
w klimacie smooth jazz i reg-
gae. Na uczestników festiwalu 
czekają również degustacje, 
a także konkursy rodzinne 
w parku linowym. 
-Lubawa została przyjęta do 
Sieci Miast Dobrego Życia 
Cittaslow w 2012 roku. Czy 
było warto? Po czterech la-
tach członkostwa z przekona-
niem mogę odpowiedzieć, że 
tak. Oprócz oczywistych war-
tości promocyjnych Cittaslow 
jest doskonałą formą współ-
pracy, platformą do wymiany 
doświadczeń i rozwiązań dla 
problemów tak charaktery-
stycznych dla małych miast. 
Najlepszym dowodem tej 
współpracy jest Festiwal Citta-
slow, na który w tym roku mam 
zaszczyt zaprosić wszystkich do 

Lubawy! – dodaje burmistrz 
Lubawy Maciej Radtke. 
Przedstawiciele miast Citta-
slow rozegrają mecz poka-
zowy, podczas którego zmie-
rzą się z reprezentacją Lubawy. 
Najmłodszych ucieszy dar-

mowy pokaz filmu animo-
wanego w lubawskim kinie 
Pokój, starszych wieczorny 
koncert muzyki tanecznej. Wy-
stąpi m.in. zespół Akcent

Budujemy markę 
Cittaslow

Zanim zabawa rozpocznie się 
na dobre, w lubawskim ki-
nie odbędzie się konferencja 
„Cittaslow – marka budująca 

tożsamość małego miasta”. 
Festiwal nawiązuje do obcho-
dów 800-lecia ziemi lubaw-
skiej, dlatego o dziejach tej 
historycznej krainy opowie 

burmistrz Lubawy. Podczas 
spotkania powołany zostanie 
Krajowy Komitet Naukowy 
Cittaslow, który będzie służył 
wsparciem merytorycznym 
członkom sieci. 

zok

Szukasz pomysłu na spędzenie kolejnego majowego weekendu 
w nieśpiesznej, rodzinnej atmosferze? A może jesteś ciekawy, ja-
kie atrakcje oferują miasteczka należące do ruchu Cittaslow? Za-
praszamy do Lubawy, która w sobotę 21 maja będzie gospodarzem 
siódmej edycji Festiwalu Miast Cittaslow. 

Lubawa zaprasza 
na Festiwal Miast Cittaslow Kradł koła 

z zaparkowanego 
auta. Został 
zatrzymany na 
gorącym uczynku.
 
W poniedziałek wieczorem 
operator monitoringu 
zauważył, że na jednym 
z parkingów ktoś odkręca 
koło w zaparkowanym 
aucie. 
 
9 maja policjanci pojechali 
na jeden z olsztyńskich 
parkingów, gdzie miało 
mieć miejsce zdarzenie.
Funkcjonariusze zauważyli 
mężczyznę niosącego 
koło samochodowe, które 
na ich widok wyrzucił 
i zaczął uciekać. Po 
krótkim pościgu policjanci 
zatrzymali Daniela Ś. Miał 
on przy sobie kombinerki 
i klucz rowerowy. Policjanci 
odzyskali również drugie 
koło, które 23-latek 
schował pod pobliskimi 
schodami. Mężczyzna 
został zatrzymany 
i osadzony w policyjnym 
areszcie. Był trzeźwy. Za 
kradzież grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

kmp

Umowę podpisali w wiosce że-
glarskiej marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin oraz przedstawiciele 

władz Stowarzyszenia Wielkie Je-
ziora Mazurskie 2020 Piotr Ja-
kubowski, burmistrz Mikołajek 
i Otolia Siemieniec, burmistrz 
Mrągowa. 
Skupiające 14 samorządów stowa-
rzyszenie „Wielkie Jeziora Mazur-
skie 2020” w najbliższych latach 
wyda 11,5 mln zł na promocję go-
spodarczą działających na ich te-

renie branż i przedsiębiorstw. Do 
końca września tego roku ma po-
wstać wspólna strategia marki Kra-
iny Wielkich Jezior Mazurskich, 
która będzie tworzyć spójny plan 
promocji inteligentnych specjali-
zacji i przedsiębiorców wokół nich 
skupionych.
- Wielkie Jeziora Mazurskie to nie 
tylko nasza wizytówka, obszar nie-

zwykle atrakcyjny turystycznie. 
Chcemy, aby był on kojarzony z do-
brym klimatem – dla żeglarstwa, 
sportu, każdej aktywności ludz-
kiej, a także dla rozwoju inwestycji 
i przedsiębiorczości – powiedział 
marszałek Gustaw Marek Brze-
zin. - Zaczyna się proces wielkich 
inwestycji, zarówno na jeziorach, 
jak i na łączących je kanałach, 
które sprawią, że region będzie 
jeszcze bardziej atrakcyjny.
Projekt „7 Cudów Mazur - promo-
cja gospodarcza obszaru Wielkich 
Jezior Mazurskich” zakłada m.in. 
przeprowadzenie kampanii me-
dialnej, organizację portalu gospo-
darczego, udział w targach przed-

siębiorców skupionych wokół 
marki Wielkie Jeziora Mazurskie, 
eventy gospodarcze, regionalne 
prezentacje firm, a także wizyty 
studyjne dziennikarzy zajmują-
cych się tematyką gospodarczą.
- W powojennej historii Mazur to 
jest pierwsza umowa na tak dużą 
kwotę, którą przedsiębiorcy będą 
mogli wykorzystać na swoją pro-
mocję – podkreślił burmistrz Mi-
kołajek Piotr Jakubowski. - My-
ślę, że to jeden z nielicznych, jeśli 
nie jedyny w Polsce projekt, gdzie 
samorządy zadbały o tak komplek-
sową promocję firm działających 
na ich terenie.

ber

Oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego w Mikołajkach było znakomitą okazją do 
podpisania preumowy na dofinansowanie realizacji projektu “7 Cudów Mazur - 
promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

7 Cudów Mazur z dofinansowaniem

Lubawa przystąpiła do międzynarodowej 
sieci miast Cittaslow w 2012 roku
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KRÓTKO

NA CZASIE

Przetarg na budowę ul. Towa-
rowej od skrzyżowania ul. To-
warowej z ul. Leonharda do 
projektowanej obwodnicy Olsz-
tyna zakłada 27-miesięczny re-
mont jednej z najbardziej zde-
wastowanych dróg w Olsztynie. 
Ulica Towarowa ma być jedną 
z głównych nitek, która połą-
czy się z budowaną właśnie po-
łudniową obwodnicą Olsztyna 
z zaprojektowanym węzłem 
„Wójtowo” przy drodze krajo-
wej nr 16.

W czerwcu poznamy
wykonawcę

Urząd Miasta szuka właśnie 
wykonawcy remontu, ale prócz 
modernizacji ul. Towarowej, 
w przetargu przewidziano reali-
zację innych zadań, m.in. prze-
budowę ulicy Budowlanej wraz 
z budową zbiornika retencyj-
nego, a także przebudowę ul. 
Lubelskiej na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Budowlaną do za-
projektowanego węzła drogo-
wego w ciągu obwodnicy. Sama 
ul. Towarowa nie zostanie prze-
budowana od razu, ale prace po-
dzielono na etapy. Tak samo jak 
przetarg.
- To zamówienie prestiżowe, 
o dużej wartości, stąd for-
muła przetargu ograniczonego. 
W prekwalifikacji, na podsta-
wie ogłoszenia, wniosek o do-
puszczenie do przetargu złożyło 
14 wykonawców, a my zapro-
siliśmy 7 najlepszych. To firmy 

i konsorcja, które wykazały 
największe doświadcze-
nie, odpowiedni potencjał 
i zdolności finansowe do re-
alizacji takiej inwestycji – 
wyjaśnia Marta Bartosze-
wicz, rzeczniczka Urzędu 
Miasta. - W połowie maja 
mamy otrzymać konkretne 
oferty, a najkorzystniejszą 
wybierzemy zapewne w po-
łowie czerwca.

Czy będzie problem
z organizacją ruchu?

Remont, modernizacja i pod-
łączenie ul. Towarowej do ob-
wodnicy na pewno sparaliżuje 
tę część miasta, bo właśnie ul. 
Towarową i sąsiadującą z nią 
ul. Lubelską przebiega ruch do 
DK 16. Obie ulice są w fatal-
nym stanie – asfalt popękany 

jest w wielu miejscach, trudno 
w ogóle mówić o chodnikach, 
bo na ogół to dziury i wyrwy. 
Codziennie przekonują się setki 
pracowników okolicznych firm. 
Przerażenie niektórych bu-
dzi fakt, że na nowo będzie bu-
dowany wiadukt nad torami, 
a prace remontowe mają trwać 
aż 27 miesięcy. - To czas na re-

alizację wszystkich prac. Będą 
one jednak prowadzone eta-
pami, tak by możliwy był prze-

jazd przez tę ulicę – uspokaja 
Marta Bartoszewicz. To jednak 
nie przekonuje pracowników 
firm umiejscowionych przy ul. 
Towarowej, bo według nich 
korki na ul. Lubelskiej, czy przy 
ul. Towarowej to standard. Za-
mknięcie jednej z ulic spotęguje 
paraliż miasta w tej części.
- Bywa tak, że od skrzyżowa-
nia Towarowej z Budowlaną 
do skrzyżowania Towarowej 
z Leonharda stoi korek – mówi 
pracownik jednej z firm. – Nie 
wyobrażam sobie np. w zimie 
wyłączenia z ruchu Towarowej, 
bo Lubelska nie przyjmie ta-
kiego obciążenia.

Rzeczniczka ratusza nie odpo-
wiada wprost, czy będzie to je-
dyna droga na czas remontu, łą-
cząca dzielnicę przemysłową 
z miastem. Wiadomo jedynie, 
że zgodnie z projektem umowy 
wykonawca będzie musiał przy-
gotować projekt tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazać 
go ratuszowym urzędnikom do 

zatwierdzenia. Ostateczna wer-
sja zostanie opracowana we 
współpracy Ratusza z Komisją 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego.

Pieniądze zmienią
wygląd tej części miasta

Projekt nowej ulicy Towarowej 
zakłada budowę dwóch dróg 
z dwoma pasami ruchu w każdą 
stronę.
Na wizualizacjach przedsta-
wionych przez Urząd Miasta 
widać torowisko tramwajowe. 
- Wizualizacja ma charakter 
przyszłościowy. Rezerwujemy 
więcej terenu, aby - jeśli kie-
dyś pojawią się w miejskiej ka-
sie odpowiednie środki - można 
było poprowadzić tam linię 
tramwajową. Ponadto, cała in-
frastruktura została zaprojek-
towana tak, aby nie było ko-
nieczności jej przebudowy jeśli 
w przyszłości powstaną tam li-
nie tramwajowe – dodaje Marta 
Bartoszewicz. Zapobiegliwość 
urzędników ratusza, a także 
przedstawiony projekt ulicy po-
kazuje, że będzie ona zdecydo-
wanie szersza niż obecnie. To 
powoduje konieczność wykupu 
terenów. Ratusz właśnie wy-
płaca odszkodowania przedsię-
biorcom przy ul. Towarowej. 
Łącznie to 23 podmioty, które 
otrzymają 4,8 mln złotych za 
utracone grunty.

Sama modernizacja i re-
mont ulicy Towarowej 
ma pochłonąć około 200 
mln złotych, ale wszyst-
kie zadania w ramach 
tego przetargu, będą 
kosztować – wg szacun-
ków – nawet 480 mln 
złotych, bo tak zakładają 
urzędnicy w specyfika-
cji przetargowej. To ol-
brzymia kwota.
- Dlatego staramy się 
o dofinansowanie z Pro-
gramu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, które może 
sięgnąć 85 proc. wartości inwe-
stycji – wyjaśnia Marta Barto-
szewicz.
– Złożyliśmy już właściwy wnio-
sek i w czerwcu otrzymamy de-
cyzję w tej sprawie.

rak
Wszystkie wizualizacje pochodzą 

z arch. UM w Olsztynie

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w tzw. dzielnicy 
przemysłowej Olsztyna. Remont ul. Towarowej potrwa aż 27 mie-
sięcy i pochłonie około 200 mln złotych. 

Olsztyn. Przygotowania 
do remontu ulicy Towarowej

Olsztyn: Prelekcja z cyklu 
Czwartki Wileńskie: „Wileńskie, 
polskie instytucje naukowe 
w latach 1863-1914”, zostanie 
poprowadzona przez prof. Ro-
mana Jurkowskiego i odbędzie 
się w dniu 12.05 o godz. 17:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury - 
Kamienica Naujacka.
Olsztyn: W dniu 14.05. o godz. 
19:00 w Centrum Techniki 
i Rozwoju Regionu „Muzeum 
Nowoczesności“ odbędzie się 
“Noc Muzeów”.
Biskupiec: Profesjonalne Kino 
Objazdowe Outdoor Cinema 
zagości w Biskupcu. Seans 
odbędzie się 19 maja (czwartek) 
w sali widowiskowej Centrum 
Kultury, Turystyki i Sportu.
Dywity: Mój kolorowy świat/ 
My colourful world – Zapra-
szamy na wernisaż wystawy 
malarstwa Alana Weatherilla, 
w dniu 31.05.2016r. (wtorek), 
na godzinę 17:00 do Sali Wido-
wiskowej GOK. 
Dobre Miasto: Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Dobrym 
Mieście zaprasza na Europejską 
Noc Muzeów - 14 maja, godz. 
18:00 - Skansen Miejski.
Dobre Miasto: 21 maja w Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Dobrym Mieście odbędzie się 
Dobry kabaret literacki „Retro 
na 5” - Dziewczyny, bądźcie dla 
nas dobre na wiosnę. Przed-
sprzedaż biletów w cenie 10 zł 
w sekretariacie CKB.
Lidzbark Warmiński: 14 
maja w Muzeum Warmińskim 
w Lidzbarku - Zamek Biskupów 
Warmińskich od godz. 19:00 
będzie odbywała się Noc Muze-
ów. Wstęp wolny.
Lidzbark Warmiński: Seans 
Astronomiczny z Astronomem 
na Wieży Zegarowej odbędzie 
się w dniu 14.05 o godz. 19:00 
w Hotelu Krasicki w Lidzbarku 
Warmińskim. Bilety od 20 PLN.
Jonkowo: W dniu 21.05 w godz. 
16:00-18:00 na Sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Jonkowie odbędzie 
się półmaraton Zumby. Wstęp 
od 5 PLN.
Purda: W dniu 15.05 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Purdzie 
odbędzie się Festiwal Mniszka 
Lekarskiego i Pokrzywy.
Purda: Wernisaż Grażyny i Bo-
gumiły Kowiel „Wystawa dwóch 
pokoleń: matka i córka. Malar-
stwo w szpachli.” będzie miał 
miejsce 21 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Purdzie.

Wybrał:(K)
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WOJEWÓDZTWO

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Umowy podpisano 9 maja 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Olsztynie. Wśród projek-
tów, które będą realizowane 
w 20 gminach, znajdą się róż-
norodne małe przedsięwzię-
cia począwszy od budowy pla-
ców zabaw i wiejskich siłowni 
na wolnym powietrzu, poprzez 
estetyzację przestrzeni pu-
blicznej, po infrastrukturę tury-
styczną i edukacyjną. Na reali-
zację tych zadań przeznaczono 
pulę ponad 292,5 tys. zł.
- Nie są to może duże pienią-
dze, ale bardzo ważne – powie-
dział marszałek wojewódz-

twa Gustaw Marek Brzezin. 

–Ten program pokazuje 
ogromną aktywność lokalnych 
społeczności, ale dowodzi też, 
że dobra współpraca między 
samorządami przynosi znako-
mite efekty. Projekty, które zo-
staną dzięki tym pieniądzom 
zrealizowane czynią nasze wsie 
rzeczywiście miejscami, w któ-
rych warto żyć.
Projekty mają na celu zwięk-
szenie poziomu zaangażowa-
nia społeczności obszarów 
wiejskich w realizację przed-
sięwzięć w swoim otoczeniu, 

a także poprawę warunków 
życia ludności wiejskiej, za-
chowanie dziedzictwa kulturo-
wego, w tym zachowanie i roz-
wijanie krajobrazu wiejskiego 
oraz wzrost atrakcyjności tury-
stycznej obszarów wiejskich. 
Dofinansowanie otrzymały 
projekty gmin: Barczewo, Du-
beninki, Mrągowo, Węgo-
rzewo, Susz, Świętajno, Wil-
częta, Płośnica, Młynary, 
Morąg, Susz, Pasłęk, Sępo-
pol, Janowo, Lidzbark War-
miński, Górowo Iławeckie, 
Ostróda, Działdowo, Elbląg, 
Iława i Zalewo. 

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję 
o przyznaniu dofinansowania na realizację 24 projektów w sołec-
twach zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, 
w którym warto żyć…”.

Konkurs „Aktywna wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” rozstrzygnięty

Była to też okazja do omówie-
nia doświadczeń pierwszych na-
borów w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.- RPO War-
mia i Mazury 2014-2020 jest 
już w pełnym pędzie. Do końca 
2016 roku przewidzieliśmy 86 
konkursów, w ubiegłym urucho-
miliśmy 14 – powiedział mar-
szałek Brzezin. - Sytuuje nas to 

na drugim miejscu w kraju pod 
względem liczby konkursów. 
Dobrymi wieściami o stanie 
wdrażania funduszy unijnych 
dzielimy się dziś ze światem. 
Do wzięcia jest w sumie ponad 
1,7 mld euro. To niełatwe pie-
niądze, ale warto po nie sięgać, 
bo tak rozwija się społeczeń-
stwo i gospodarka.
Dyrektorzy departamentów 
“funduszowych” Urzędu Mar-

szałkowskiego i przedstawi-
ciele instytucji pośredniczących 
w dysponowaniu unijnymi pie-
niędzmi - Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, 
Warmińsko-Mazurskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy oraz 
ZIT Olsztyna - wskazali mocne 
i słabe strony realizacji pro-
gramu.

• Dni Otwarte Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, 13 maja i 14 maja w godz. 09.00-16.00
• Prezentacja Alei Żeglarskiej, makiety Kanału Elbląskiego i Żeglarskiej Izby Pamięci, 13 maja, godz. 
12.00-16.00
• Chronimy Mazury! Otwarte Drzwi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spyt-
kowo, 13 maja godz. 09.00-15.00, 14 maja godz. 9.00-14.00
• Pociąg do Europy, Ełcka Kolej Wąskotorowa, 13 maja, godz. 9.30-14.30
• Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, 12 maja i 13 maja, w godz. 8.00-16.00 
• Ełcka Noc filmowa, 14 maja, godz. 22.00-00.00
• Całoroczne wakacje w Centrum Ukiel!, 13 maja, godz. 12.00-20.00
• Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, 13 maja, godz. 10.00-16.00
• Spotkanie z europejską technologią w Elbląskim Parku Technologicznym , 12 maja, godz. 9.00-15.00
• Europejska Akademia Młodego Chemika w Elbląskim Parku Technologicznym, 13 maja, godz. 9.00-
16.00
• Podróż po Unii Europejskiej z Miejską Biblioteką Publiczną w Działdowie, 12 maja, godz.10.00-18.00, 
14 maja, godz. 8.00-15.00
• Wieża ciśnień w Piszu zaprasza, 12 maja, godz. 8.00-18.00
• Pomarańczowy Rajd Rowerowy , Iława, 14 maja, godz. 11.00-16.00
• Skarbiec Kultury Europejskiej Zaprasza, Barczewo, 13 maja, godz. 16.00-20.00
• Tężnie solankowe w Gołdapi, 14 maja, godz. 10.00-18.00
• po zdrowie do Gołdapi z funduszami europejskimi, 14 maja, godz. 10.00-18.00
• Polowanie na zabytki, Elbląg, 12 maja i 13 maja, w godz. 10.00-18.00 

12 maja w całym kraju ruszają Dni Otwarte Funduszy Eu-
ropejskich, ogólnopolska akcja polegająca na udostęp-
nianiu szerokiemu gronu zainteresowanych wielu pro-
jektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Celem akcji jest 
promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

Atrakcje Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich

Do udziału w tegorocznej edy-
cji akcji z Warmii i Mazur 
zgłosiło się 17 beneficjentów, 
którzy realizowali projekty 
z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Ma-
zury na lata 2007-2013. Wśród 
atrakcji proponowanych przez 
uczestników znajdą się m.in. 
pokazy, projekcje, warsztaty, 

rajdy rowerowe, koncerty, gra 
miejska, zwiedzanie, pikniki, 
park linowy, zjeżdżalnie, pre-
zentacje multimedialne, po-
kazy, wycieczki, spacery.

W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się kon-
ferencja na temat uruchamiania Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Warmia i Mazury 
w krajowej czołówce

Umowę 
na dofinansowanie 
podpisuje Gmina 
Barczewo
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Zarząd podjął decyzję o obni-
żeniu kwoty o 15% w stosunku 
do tej ogłoszonej w pierwszym 
podejściu do sprzedaży, po tym 
jak nikt nie wpłacił wymaga-
nego wadium. 
Termin II przetargu został wy-
znaczony na 11 lipca. Wadium 
w wysokości 300 tys. zł. należy 
wpłacić na konto starostwa do 
7 lipca. Warto dodać, że sprze-
daż nieruchomości jest zwol-
niona z podatku VAT.

Dni otwarte dobrym 
pomysłem na szukanie 
kupca

Brak oferenta w pierwszym 
przetargu bynajmniej nie ozna-
cza braku zainteresowania 
ośrodkiem. Po ogólnopolskiej 

kampanii medialnej do Staro-
stwa Powiatowego w Olszty-
nie dzwoniło wiele osób. Część 
z nich wzięła udział w dniach 
otwartych, kiedy to osobi-
ście można było przekonać się 
o potencjale posiadłości. Być 
może przedsiębiorcy, znając 
przepisy, celowo czekali na ob-
niżenie ceny wywoławczej. 
Mogą tego dowodzić telefony, 
które znowu się rozdzwoniły.
Władze powiatu liczą na to, że 
tym razem „Łęgucki Młyn” 
znajdzie nowego gospodarza. 
– Podjęliśmy decyzję o obni-
żeniu ceny wywoławczej, po-
nieważ zależy nam na tym, aby 
nieruchomość zaczęła na sie-
bie zarabiać i służyła miesz-
kańcom. W tej chwili stoi pu-
sta i tylko generuje koszty. 

Ponosi je powiat, który nie ma 
wśród swoich zadań prowadze-
nia ośrodka wypoczynkowego. 
Środki pozyskane ze sprzedaży 
zasiliłyby budżet powiatu i mo-
głyby być spożytkowane przede 
wszystkim na inwestycje dro-

gowe. Poza tym Łęguckiemu 
Młynowi potrzebny jest inwe-
stor zarówno z portfelem, jak 
i pomysłem. Jeśli do ośrodka 

zaczęliby przyjeżdżać ludzie, 
wpłynęłoby to też na rozwój 
gminy Gietrzwałd oraz po-
wiatu olsztyńskiego – mówi 
starosta olsztyński Małgo-
rzata Chyziak.

Wspaniałe położenie
 i zasoby dają wiele 
możliwości

Największym atutem Łęguc-
kiego Młyna jest jego lokali-
zacja. Z jednej strony są to ma-
lownicze, czyste warmińskie 
lasy, jeziora pełne ryb, cisza 
i spokój, z drugiej – pobliskie 
atrakcje turystyczne, jak leśne 
arboretum w Kudypach, rezer-
wat bobrów na rzece Pasłęce, 
Sanktuarium Maryjne z cu-
downym źródełkiem w Gietrz-
wałdzie, zabytkowe fortyfi-
kacje z początku XX wieku 
w Tomarynach, czy pole gol-
fowe w Naterkach. Od Olsz-
tyna dzieli go zaledwie 30 km.
Sam Łęgucki Młyn to urokliwy 
kompleks budynków o du-
żym potencjale wypoczynko-
wym. W skład nieruchomości 
obejmującej 7,7 ha wchodzą 
trzy wille, letni domek miesz-
kalny, dwa drewniane domki 

gospodarcze oraz wartownia 
z barem i biurem. Zabytkowa 
mała elektrownia wodna zaj-
muje prawie 210 m 2, składa 
się z jazu z zasuwami oraz bu-
dynku z generatorami i dwiema 
turbinami typu Francisa o mocy 
32 i 48 kW. Część budynku zo-
stała 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 ko-
minkiem i miejscem na ogni-
sko. Nieruchomość otoczona 
jest ogrodzeniem.
Szczegółowe informacje 
o „Łęguckim Młynie” można 
uzyskać w Starostwie Powia-
towym w Olsztynie przy Placu 
Bema 5 pokój 108, od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 700 do 1500 oraz telefonicz-
nie pod numerem 89 521 05 29.

mbm

2 mln 966,5 tys. zł – tyle wynosi nowa, niższa cena wywoławcza Łę-
guckiego Młyna. Powiat Olsztyński ogłosił II przetarg nieograniczony 
na sprzedaż byłego ośrodka wypoczynkowego w gminie Gietrzwałd.

Łęgucki Młyn znów na sprzedaż

Jubileusz w Brąswałdzie stał 
się dużym wydarzeniem nie 
tylko z powodu rocznicy. Tego 
dnia jednostce OSP został 
nadany sztandar. Była to też 
okazja do odznaczenia druhów 
i osób działających na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy i powiatu. Brązowy 
medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymała przewodni-
cząca Rady Powiatu w Olsz-
tynie Alicja Wąsik, która na 
co dzień pomaga w pozyski-
waniu środków zewnętrznych 
na strażnice i świetlice w gmi-
nie Dywity. – Czuję się bardzo 
wyróżniona. To dla mnie duży 
zaszczyt znaleźć się w gro-
nie osób, które walczą o życie 
i mienie innych ludzi – mówiła 

przewodnicząca po uroczy-
stości.
Strażacy ochotnicy podzięko-
wali za współpracę również 
całemu samorządowi Powiatu 
Olsztyńskiego. Okoliczno-
ściową statuetkę oraz dyplom 
złożyli na ręce wicestarosty Jo-
anny Michalskiej i przewod-
niczącej Alicji Wąsik. W uro-
czystości wzięli udział m.in. 
Komendant Miejski PSP 
w Olsztynie bryg. Andrzej Gó-
rzyński, dyrektor wykonaw-
czy zarządu oddziału woje-
wódzkiego ZOSP RP Grzegorz 
Matczyński, przedstawiciel 
Zarządu Wojewódzkiego Sta-
nisław Mikulak, przedstawi-
ciel komisji historycznej Sta-
nisław Świeczkowski oraz 

druhowie OSP w Kieźlinach, 
Spręcowie i Tuławkach.
8 maja jubileusz 135-lecia 
świętowali strażacy Komendy 

Miejskiej PSP w Olsztynie. 
Po uroczystej Mszy Świętej, 
w Urzędzie Wojewódzkim od-
była się akademia uhonoro-
wania zasłużonych i wyróż-
niających się funkcjonariuszy. 
73 odznaczenia, 21 awansów, 

10 dyplomów – to bilans uro-
czystości. Wśród wyróżnio-
nych był radny Powiatu Olsz-
tyńskiego Henryk Goździcki, 
który otrzymał Złoty Znak 
Związku. – Jestem straża-
kiem ochotnikiem od 1968 r., 
od 79 r. z kolei pełnię funkcję 
Komendanta Gminnego OSP 
w Jezioranach. To odznacze-
nie traktuję jako uhonorowanie 

całokształtu mojej pracy spo-
łecznej. Jestem naprawdę za-
skoczony, ale to miła niespo-
dzianka – powiedział radny.
W uroczystości wzięła udział 
starosta olsztyński Małgorzata 
Chyziak, z-ca Komendanta 

Głównego PSP st. bryg. Marek 
Jasiński, wojewoda warmiń-
sko-mazurski Artur Chojecki, 
marszałek regionu Gustaw 
Marek Brzezin, a także An-
drzej Abako, radny powiatu 
olsztyńskiego, pełniący funk-
cję prezesa zarządu Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Dobrym Mieście.

mbm

Miniony weekend upłynął w regionie pod znakiem straży pożarnej. 
7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Brąswałdzie obchodziła 105-le-
cie istnienia, a w Gietrzwałdzie – 110-lecie. Następnego dnia z kolei 
135-lecie świętowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej w Olsztynie. Powody do radości mieli też radni Powiatu Olsztyń-
skiego – Alicja Wąsik i Henryk Goździcki uhonorowani złotym i brą-
zowym medalem. 

Strażackie odznaczenia 
dla radnych powiatu

Łęgucki Młyn wciąż czeka 
na szczęśliwego nabywcę

Obchody w Brąswałdzie 

Alicja Wąsik, 
przewodniczaca 
Rady Powiatu 
Olsztyńskiego
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- Dlaczego słuszne jest wpro-
wadzenie ustawy dekomu-
nizacyjnej oraz usunięcie 
z naszego krajobrazu tzw. po-
mników wdzięczności? 
Waldemar Brenda, Naczelnik 
Delegatury Instytutu Pamięci 
Narodowej w Olsztynie: 
- Słuszne jest podejmowanie 
wszelkich działań, które służą 
dekomunizacji przestrzeni pu-
blicznej. Początkiem tych dzia-
łań było uchwalenie ustawy, 
która nakłada na samorządy 
obowiązek usunięcia nazw 
ulic, budynków publicznych, 
które nawiązują do okresu ko-
munistycznego. Są to nazwy, 
nawiązujące do pewnych wy-
darzeń, do symboliki komuni-
stycznej, a także do bohaterów 
minionej epoki, wyznających 
ideologię komunistyczną. 
Ustawa leżała w Sejmie przez 
kilka lat, czekając na moment, 
aż znajdzie się większość, która 
przyjmie takie rozwiązanie. Na 
to się nakłada problem tzw. 
„ubelisków”, czyli pomników 
„utrwalaczy władzy ludowej”, 
którzy w latach 40-tych i 50- 
tych walczyli przeciwko pod-
ziemiu niepodległościowemu. 
Były one wznoszone ku czci 
różnych funkcjonariuszy apa-
ratu represji. Te pomniki rów-
nież powinny zostać usunięte 
z przestrzeni publicznej przez 
umieszczenie ich w jakimś 
osobnym miejscu, bądź zli-
kwidowanie. Wiele z nich jest 
zresztą w bardzo złym stanie 
technicznym. Trzecim etapem, 
nieco bardziej skomplikowa-
nym do przeprowadzenia, jest 
usunięcie pomników wdzięcz-
ności Armii Radzieckiej. 
Wiąże się to z pewnymi usta-
leniami międzynarodowymi. 
Spodziewamy się ustawy, która 
rozwiąże ten problem. Obec-
nie z inicjatywy Prezesa IPN 
do różnych samorządów, na te-
renie których znajdują się takie 
obiekty, zapowiedziano skie-
rowanie pism, które proponują 

ich przeniesienie lub usunięcie.
-Czy samorządy będą zainte-
resowane demontażem tych 
pamiątek niechlubnej prze-
szłości?
Mam nadzieję, że samorządy 
będą otwarte na tę propozycję. 
Wiele z nich już dawno pod-
jęło takie starania. Bardzo po-
zytywnym przykładem uporu 
samorządu w tej sprawie z te-
renu Warmii i Mazur jest przy-
padek pomnika radzieckiego 
dowódcy Iwana Czerniachow-
skiego w Pieniężnie. Podobne 
działania, choć spowodo-
wane przebudową drogi, zo-
stały podjęte przez samorząd 
w Lidzbarku Warmińskim. Ta-
kich obiektów na terenie War-
mii i Mazur w okresie „słusznie 
minionym” powstało kilkana-
ście. Do dnia dzisiejszego za-
chowała się tylko część z nich, 
czasami w opłakanym stanie. 

Dlaczego trzeba je usuwać ? 
Nazwy ulic, budynków pu-
blicznych, pomniki odwołują 
się do pewnych wartości, za-
równo historycznych, jak i pa-
triotycznych, które dana spo-
łeczność chciałaby uznawać 
za własne i chciałaby krzewić. 
W okresie PRL-u pojawiali 
się tacy patroni ulic i budyn-
ków jak Hanka Sawicka, Bo-
lesław Bierut, Janek Krasicki, 
czy Karol Świerczewski. Ko-
muniści chcieli w ten sposób 
legitymizować swoją władzę. 
Za wszelką cenę starali się, 
aby społeczeństwo zaakcepto-
wało takich bohaterów i takie 
wydarzenia, które uważali za 
właściwe i słuszne. Tymcza-
sem sięgnęli po władzę w nie-
demokratyczny sposób, dzięki 
wsparciu obcego mocarstwa 
i utrzymywali dzięki stoso-
waniu przemocy wobec oby-

wateli. Można zrozumieć, że 
przyzwyczailiśmy się do pew-
nych nazw, czy pomników, 
jednak mamy świadomość, że 
nie są to pomniki, które wyra-
stają z naszej tradycji. Teraz, 
kiedy Polska jest suwerennym 
państwem, w którym obowią-
zują demokratyczne procedury, 
a komunizm i nazizm zostały 
uznane za ideologie zakazane, 
tego typu obiekty powinny 
zniknąć z naszej przestrzeni 
publicznej. Trwa to dosyć 
długo, ale mam nadzieję, że już 
niedługo pozbędziemy się tych 
reliktów niechlubnej przeszło-
ści. 
- A co z cmentarzami żoł-
nierzy radzieckich, których 
na Warmii i Mazurach jest 
sporo?
- Ustawa dotyczy obiektów, 
które znajdują się w przestrzeni 
otwartej naszych miast, cza-
sami specjalnie wyeksponowa-
nych. Noszą nazwę wdzięcz-
ności dla żołnierzy Armii 
Czerwonej a wiemy, że na tę 
wdzięczność nie bardzo sobie 
zasłużyli. Cmentarze natomiast 
są miejscami uświęconymi.
W naszej kulturze zakorze-
niony jest szacunek dla zmar-
łych. Na terenie Polski toczono 
wiele wojen i w naszej ziemi 
spoczywają prochy żołnierzy 
różnych narodowości, zarówno 
przyjaciół jak i naszych wro-
gów. 
- Strona rosyjska wyraża 
oburzenie zamiarem usunię-
cia tych pomników przypo-
minając, że Armia Czerwona 
przepędziła Niemców z Pol-
ski? 
-Trzeba pamiętać, że 17 wrze-
śnia 1939 roku Sowieci poja-
wili się jako drugi najeźdźca, 
zajęli ponad 50% naszego te-
rytorium, a jako okupanci sto-
sowali niespotykany dotąd 
w dziejach cywilizacji ter-
ror wobec ludności polskiej 
o nie mniejszym nasileniu niż 
Niemcy. Po raz drugi ta armia 
pojawiła się na ziemiach pol-
skich w 1944 roku w roli rze-
komych wyzwolicieli. Wpraw-
dzie rok 1944 i 1945 przyniosły 
nam wyzwolenie od okupacji 
niemieckiej, ale rozpoczęła się 
nowa forma zniewolenia. Sta-
lin wykorzystał sytuację i do-
konał ekspansji komunizmu. 

Na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego, według 
danych z w 2009 roku, znaj-
dowało się 10 „pomników 
wdzięczności”.

Jeszcze w latach 80-tych i 90-
tych zdemontowano pomniki 
w Barczewie, Działdowie, 
Franknowie, Iławie, Jeziora-
nach, Kętrzynie i Nowym Mie-
ście Lubawskim. W ostatnim 
czasie kilka samorządów gmin-
nych wystąpiło z wnioskami 
o zaopiniowanie inicjatyw, zmie-
rzających do usunięcia pomni-
ków wdzięczności z przestrzeni 
publicznej województwa war-
mińsko-mazurskiego. Samorząd 
Pieniężna doprowadził w 2015 
roku do zburzenia pomnika gen. 
Iwana Czerniachowskiego jako 
symbolu komunizmu, totalita-
ryzmu i sowietyzacji. Pomnik 
odsłonięto 22 lipca 1971 roku 
w miejscu śmierci sowieckiego 
generała. 
W 2010 roku w Gołdapi pomnik 
Polsko-Radzieckiego Brater-
stwa Broni zastąpiono tablicą pa-
miątkową, na której znajduje się 
obecnie napis:” PAMIĘCI ŻOŁ-
NIERZY ARMII CZERWONEJ 

POLEGŁYCH W CIĘŻKICH 
WALKACH Z NIEMCAMI 
W REJONIE GOŁDAPI JE-
SIENIĄ 1944 I NA POCZĄTKU 
1945 ROKU.PRZECHODNIU. 
OD CIEBIE ZALEZY PRZY-
SZŁOŚĆ TEGO MIASTA. GOŁ-
DAP BYŁA PRZEZ WIEKI 
ARENĄ WOJEN I KONFLIK-
TÓW.OBY POZOGA WO-
JENNA NIGDY WIĘCEJ NIE 
NAWIEDZIŁA TYCH STRON.” 
NIGDY NIE BYŁO DOBREJ 
WOJNY I ZŁEGO POKOJU. 
BENJAMIN FRANKLIN”. 
W 2013 roku władze Reszla 
wystąpiły o usunięcie Pomnika 
Wdzięczności Armii Czerwo-
nej, którego stan techniczny już 
w 2010 roku oceniono jako bar-
dzo zły, ale nie znaleziono wy-
starczających przesłanek prze-
ciwko jego likwidacji. 
Pomnik Wdzięczności ma znik-
nąć natomiast z przestrzeni miej-
skiej Lidzbarka Warmińskiego. 
Wysoki na 8 metrów prostopa-
dłościan, zwieńczony sierpem 
i młotem wzniesiono w 1972 
roku dla uczczenia żołnierzy ra-
dzieckich, którzy zdobyli Lidz-
bark w 1945 roku.

Dokończenie na stronie 7

1 kwietnia b.r. Sejm przyjął tzw. ustawę dekomunizacyjną, która na-
kazuje samorządom usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich 
śladów, które można uznać za propagowanie komunizmu lub in-
nych ustrojów totalitarnych. Samorządy będą musiały w ciągu roku 
zmienić na przykład patronów ulic i budynków. Po raz kolejny po-
jawiło się pytanie, co zrobić z pomnikami wdzięczności Armii Ra-
dzieckiej. 

Pomnikowa dekomunizacja odblokuje 
eksponowane miejsca w przestrzeni publicznej

Pomniki wdzięczności na Warmii i Mazurach

Waldemar Brenda, 
naczelnik Delegatury 
IPN w Olsztynie
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Obok ustawione były na po-
stumencie dwie figury żoł-
nierzy radzieckich. Obiekt 
w 2010 roku był w tak złym 
stanie technicznym, że zagra-
żał bezpieczeństwu przechod-
niów i dlatego został otoczony 
siatką. W mieście odbyła się 
gorąca dyskusja co do jego 
dalszych losów. Ostatecznie, 
w 2015 roku został usunięty. 
W Elblągu stoją ceglany obe-
lisk oraz czołg – pomnik zwy-
cięstwa, który obecnie jest 
atrakcją turystyczną dla dzieci. 
Oba obiekty są w dobrym sta-
nie. 

W Kisielicach w latach 50-
tych powstał pomnik upa-
miętniający żołnierzy radziec-
kich, którzy polegli w walce 
o tę miejscowość w 1945 roku. 
W 2010 roku jego stan tech-
niczny oceniono jako średni. 
W Dywitach w 1945 roku usta-
wiono granitowy głaz, ma-
jący upamiętnić Piotra Dier-
nowa. W 2009 roku obiekt ten 
był w dobrym stanie. Na beto-
nowym fundamencie z sym-
bolem przedstawiającym sierp 
i młot oraz wyryto napis o na-
stępującej treści: Tu Poległ 23 
I 1945 o Wyzwolenie Warmii 
i Mazur Piotr Diernow Bohater 
Związku Radzieckiego Cześć 
Jego Pamięci. 
Obelisk, postawiony ku czci 
żołnierzy radzieckich znaj-
dziemy też w Tuszewie. Wy-
ryto na nim napisy w języku 
polskim i rosyjskim o tre-
ści” BOHATEROM ARMII 
CZERWONEJ ZA WOL-
NOŚĆ 1945 r.” 
W Tolkmicku, w parku miej-

skim, stoi Pomnik Nieznanego 
Żołnierza, który wzniesiono na 
pamiątkę poległych tu w wal-
kach żołnierzy radzieckich, po-
chowanych na miejscowym 
cmentarzu. 
Wielokrotnie toczono dysku-
sje, czy należy usunąć znany 
olsztyński pomnik, stojący 
w centrum miasta autorstwa 
Xawerego Dunikowskiego, 
nazywany potocznie „szubie-
nicami” a oficjalnie Pomni-
kiem Wyzwolenia Ziemi War-
mińsko- Mazurskiej. Od 1993 
roku obiekt ten jest chroniony 
prawem jako zabytek, wpisany 
do rejestru. Pomnik powstał 
z bloków granitowych, pozy-
skanych z rozbiórki Mauzo-
leum Hindenburga pod Olsz-
tynkiem. Dwie kamienne 
bryły zostały postawione na 
wspólnym postumencie i od-
dzielone schodami. Na jednej 
z nich przedstawiono żołnie-
rza radzieckiego, zaciskają-
cego pięść. Temat likwidacji 
pomnika co jakiś czas powraca 

i należy wnioskować,że bra-
kuje woli do zajęcia się jego 
sprawą wśród olsztyńskich de-
cydentów. 

Wojewódzki Komitet Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Olsztynie nie zajął dotąd sta-
nowiska w sprawie przygoto-
wywanej ustawy o likwidacji 
pomników wdzięczności oraz 
nie wypowiedział się w sprawie 
regulacji kwestii symboli komu-
nizmu w świetle nowej ustawy. 
Należy oczekiwać ,że zrobi to 
w najbliższym czasie. 

rad

Dokończenie ze strony 6
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Wiadomości Gazeta Warmiń-
ska: Jaką ofertę kształcenia 
proponuje młodzieży Zespół 
Szkół w Biskupcu?
Krzysztof Janczara, dyrektor 
Zespołu Szkół w Biskupcu: 
Mamy bardzo bogatą 
ofertę.Po pierwsze, prowadzimy 
Liceum Ogólnokształcące. 
Młodzież, która się tu uczy, ma 
możliwość wyboru pięciu ro-
dzajów rozszerzeń. Są to: ję-
zyk angielski, matematyka 
z fizyką, matematyka z geo-
grafią, biologia z chemią, hi-
storia z wos-em i historia z ję-
zykiem polskim. Mamy także 
LO dla dorosłych, które przyj-
muje absolwentów gimnazjów 
lub zasadniczych szkół za-
wodowych. Nauka jest t bez-
płatna i trwa 3 lata. Trzeci rodzaj 
szkoły to Technikum. Mło-
dzież kształcimy w trzech za-
wodach: technik informatyk, 
technik ekonomista i technik 
urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej. Czwartą 
szkołą jest Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa. Kształcimy pra-
cowników w takich zawodach 
jak: mechanik pojazdów sa-
mochodowych, ślusarz, sprze-
dawca, kucharz, elektryk. 

W tej szkole dostosowujemy się 
z ofertą kształcenia do potrzeb 
pracodawców na lokalnym 
rynku pracy. Zasada jest bardzo 
prosta- młodociany podpisuje 
umowę z pracodawcą, przynosi 
ją do nas i odbywa u nas część 
teoretyczną nauki zawodu. Na-
uka trwa trzy lata. Uczniowie są 
przeciętnie 3 dni w szkole i dwa 
na praktyce u swojego praco-
dawcy. Za wykonywaną pracę 
uczniowie otrzymują drobne 
wynagrodzenie. 
W przypadku zawodu sprze-
dawcy i ślusarza nauka odbywa 
się w systemie szkolnym, nato-
miast do nauki pozostałych za-
wodów organizowane są kursy. 
Od września proponujemy 
nowy kierunek kształcenia. 
Otwieramy klasę mundurową. 
W lutym i w marcu przeprowa-
dziliśmy ankiety w trzecich kla-
sach gimnazjów naszej a także 
sąsiednich gmin, które wyka-
zały, że jest duże zainteresowa-
nie taką ofertą kształcenia. Je-
steśmy na etapie przygotowania 
współpracy z Policją i Strażą 
Pożarną . Klasa mundurowa bę-
dzie utworzona na podbudowie 
liceum. Będzie realizowała te 
same przedmioty, jakie są w li-

ceum a oprócz tego będą dodat-
kowe przedmioty teoretyczne 
i praktyczne, związane z resor-
tami mundurowymi. Dodat-
kowe zajęcia będą prowadzone 
przez funkcjonariuszy Policji 
i Straży Pożarnej a także byłych 
wojskowych. Oprócz tego od 
drugiego semestru planujemy 
wprowadzić zajęcia obronne 
po to, żeby młodzież popra-
wiała swoją tężyznę fizyczną 
a przynajmniej raz w roku zor-
ganizujemy wyjazd na obóz 

kondycyjny. Uczniowie klasy 
mundurowej będą mogli po-
znać realia działania służb mun-
durowych w praktyce. Będą 
obserwować pracę strażaków, 
ćwiczyć wspólnie z druhami 
z ochotniczych straży pożar-

nych. Uczniowie wyjadą też do 
różnych jednostek Policji. Klasa 
mundurowa będzie miała tzw. 
dzień mundurowy. Będą dwa ro-
dzaje mundurów- jeden galowy, 
drugi- ćwiczebny. Zakup mun-
durów będzie należał do rodzi-
ców. Młodzież klasy munduro-
wej będzie miała trochę więcej 
zajęć od uczniów pozostałych 
klas licealnych. Planujemy sku-
mulować w planie nauczania 
od poniedziałku do czwartku 
wszystkie przedmioty ogólne, 

a piątek przeznaczyć na ćwi-
czenia praktyczne i teoretyczne 
związane z mundurówką, a poza 
tym wf, edb i godzina wycho-
wawcza. 
-Ilu planujecie przyjąć uczniów 
do klasy mundurowej?
-Wszystkich, którzy się zgło-
szą. Nie chcemy robić żadnych 
ograniczeń. Naszym marze-
niem jest, żeby powstała jedna 
taka klasa. Musiałyby się zgło-
sić minimum 24 osoby. Ponie-
waż mundurówka będzie reali-
zować program liceum, młody 
człowiek, który zmieni zdanie, 
w każdej chwili będzie mógł 
przenieść się do zwykłej klasy.
-Dlaczego młodzież miałaby 
wybrać naukę w Zespole 
Szkół w Biskupcu?
-Po pierwsze, jesteśmy dla na-
szej młodzieży tu, na miejscu. 
Nie trzeba wyjeżdżać do odle-
głych placówek. Dojeżdżanie 
to zawsze pewien problem. Na 
początku młodzi ludzie cieszą 
się, że są trochę bardziej samo-
dzielni, ale potem przychodzą 
realia życia codziennego- ko-
nieczność mieszkania na stancji 
lub w internacie, dojazdy, zaj-
mujące dużo czasu. Poza tym 
pracują u nas wspaniali nauczy-
ciele. Nasza szkoła nie tylko 
uczy, ale też prowadzi wiele 
działań na rzecz uspołecznienia 
młodzieży. Realizujemy wiele 
projektów, organizujemy noce 
tematyczne. Staramy się prak-
tycznie wdrażać motto, umiesz-
czone nad wejściem do szkoły, 
że jesteśmy kluczem do przy-
szłości młodych ludzi.
-Jakie konkretne zajęcia do-
datkowe oferujecie swoim 
uczniom?
-Mamy sprawnie działający sa-
morząd. Nieformalna Grupa 
Młodzieży „Ogień w Szopie” 
prowadzona przez panią Ju-
stynę Kalkowską realizuje 
wiele projektów pro społecz-
nych. Proponujemy wiele zajęć 
sportowych. Dysponujemy bar-
dzo dobrze wyposażoną siłow-
nią. Liczymy na to, że zgodnie 
zapowiedzią, w tym roku ru-
szy budowa hali gimnastycz-
nej. Za dwa lata moglibyśmy 
pomyśleć nawet o utworzeniu 
klas sportowych. Mamy kółka 
przedmiotowe. Działa kółko te-
atralne. Uczniowie pierwszej 
klasy szkoły zawodowej utwo-
rzyli własny kabaret. Jest moż-
liwość realizowania swoich za-
interesowań, działając w klubie 
ekologicznym Arnika, Klubie 
Europejskim „16”. Możemy 
się pochwalić sukcesami naszej 
grupy, biorącej udział w deba-
tach oxfordzkich. Współpracu-
jemy z Wyższą Szkołą Bezpie-

czeństwa z Poznania z siedzibą 
w Bartoszycach. Jeśli ucznio-
wie mają ciekawy pomysł, 
wspieramy ich w jego realiza-
cji. W tym roku nasza młodzież 
wspólnie z gimnazjalistami 
i uczniami szkół podstawowych 
budowała budy dla psów i ko-
tów. Była to ich własna inicja-
tywa. Możemy się pochwalić 
olimpijczykami. W tym roku 
mamy finalistę olimpiady cen-
tralnej z matematyki, Mateusza 
Noska. Jakub Przeradzki wy-
grał na Politechnice Gdańskiej 
konkurs o indeks. Od wielu lat 
nasza młodzież wygrywa olim-
piady wiedzy o obronie cywil-
nej.
-Jaki jest wynik zdawalności 
matur?
-Zapewniamy odpowied-
nio przygotowane pracownie 
i kadrę pedagogiczną, ale wy-
nik jest składową pracy nauczy-
cieli i uczniów. Mamy prawie 
90% zdawanych matur. To do-
bry wynik, co nie znaczy, że nie 
chcemy go poprawić. Zależy też 
od rocznika. Są przedmioty, któ-
rych zdawalność jest stuprocen-
towa. Tak, jak w całej Polsce, 
najwięcej problemów sprawia 
uczniom matematyka. Jeżeli 
chodzi o zawodówkę, przez 
długi czas mieliśmy stuprocen-
tową zdawalność wśród ślusa-
rzy i sprzedawców. W ubiegłym 
roku po raz pierwszy prze-
prowadziliśmy egzamin pań-
stwowy dla informatyków. 
W pierwszym terminie zdało go 
ponad 60% uczniów. Na trzyna-
stu informatyków tylko dwóch 
nie zdało egzaminu.
-Wiadomo, że młodzież przy-
chodzi z gimnazjum z róż-
nym poziomem przygotowa-
nia. Czy oferujecie pomoc 
uczniom, którzy czują, że 
mają jakieś zaległości?
-Żyjemy w tak małej społecz-
ności, że każdy uczeń jest dla 
nas ważny. Oczywiście, zda-
rzają się tacy, którzy mają pro-
blemy z nauką. Dlatego pro-
wadzimy dodatkowe zajęcia 
z matematyki, których zada-
niem jest wyrównanie poziomu 
uczniów. Wszystko zależy od 
tego, czy młodzi ludzie chcą 
osiągnąć coś więcej. Nasi na-
uczyciele informatyki w cza-
sie przed maturami udzielają 
dodatkowych konsultacji, żeby 
przygotować młodzież do eg-
zaminów. Poświęcają na to 3, 4 
godziny dziennie. Podobnie ro-
bią to matematycy i poloniści, 
ale wszystko zależy od chęci 
uczniów i uczestnictwa w ta-
kich zajęciach. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

Absolwenci szkół gimnazjalnych z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminów jed-
nocześnie zastanawiając się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Na łamach 
gazety przybliżymy począwszy od tego wydania ofertę edukacyjną szkół ponadgim-
nazjalnych,które prowadzi powiat olsztyński. W dzisiejszym wydaniu sprawdziliśmy 
ofertę Zespołów Szkół w Biskupcu i Olsztynku. W następnym wydaniu zaprezentu-
jemy szkoły ponadgimnazjalne z Dobrego Miasta. Czytajcie i wybierajcie.

Klasy mundurowe cieszą się
dużym zainteresowaniem

Artykuł sponsorowany

Krzysztof Janczara ,dyrektor 
ZS w Biskupcu i Anna Raczyńska
- wicedyrektor ZS w Biskupcu
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-Jakie szkoły funkcjonują 
w strukturze Zespołu Szkół 
w Olsztynku?
Ewa Orłowska, dyrektor Ze-
społu Szkół w Olsztynku- 
W skład Zespołu Szkół im. 
Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusz w Olsztynku wchodzą 
cztery typy szkół: Technikum 
Hotelarsko- Gastronomiczne, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
Liceum Ogólnokształcące Dla 
Dorosłych, które mają swoją 
siedzibę w zamku i I Liceum 
Ogólnokształcące, mieszczące 
się przy ulicy Klikowicza. 

- Jakie kierunki kształcenia 
oferują te szkoły?
- W Zasadniczej Szkole Za-
wodowej kształcimy w zawo-
dzie kucharza. Praktyka zawo-
dowa odbywa się na miejscu. 
W 2011/2012 roku zamek prze-
szedł renowację. Uzyskaliśmy 
bardzo dobrze wyposażone pra-
cownie gastronomiczne. Pra-
cownik młodociany, który zgłosi 
się do nas z podpisaną umową 
z pracodawcą, rozpoczyna 
w naszej szkole kształcenie teo-
retyczne i ogólnokształcące. Co 
roku wyjeżdża na czterotygo-
dniowy kurs szkoleniowy I, II 
i III stopnia do ośrodka szko-
leniowego. Zainteresowanym 
gimnazjalistom wskazujemy 
pracodawców, u których mogą 
nauczyć się konkretnego za-
wodu. 
Od kilku lat co pewien czas 
wprowadzamy nowy kierunek 
kształcenia. W roku szkolnym 
2012/2013 wprowadziliśmy za-
wody- technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik 
obsługi turystycznej i technik 
hotelarstwa. W tym roku od 
pierwszego września mam na-
dzieję, że rozpoczniemy kształ-
cenie w zawodzie technik tech-
nolog żywności. Od 2013 roku, 
kiedy do Zespołu dołączyło 
I LO roku mamy także w ofer-
cie dla absolwentów gimnazjum 
klasę mundurową. Współpracu-
jemy z trzema służbami mundu-
rowymi – Państwową Strażą 
Pożarną, Policją i Izbą Celną 
w Olsztynie. Dwa lata temu do 
klasy mundurowej zapisało się 
trzydziestu uczniów, w ubiegłym 
roku dziewiętnastu. Liczymy 

na zainteresowanie 
klasą mundurową także 
w bieżącym roku. 
- Jest jakiś limit przy-
jęć do tej klasy?
- Nie ma żadnych ogra-
niczeń. Jest to klasa 
utworzona z myślą 
o tych absolwentach 
gimnazjum, którzy 
swoją dalszą eduka-
cję bądź przyszłość za-
wodową łączą ze służ-
bami mundurowymi. 
Jednak należy pamiętać 
o tym, że głównym celem edu-
kacyjnym w LO jest bardzo do-
bre przygotowanie uczniów do 
matury. Dlatego kładziemy duży 
nacisk na kształcenie ogólne. 
Mamy jeszcze klasę ogólno-
kształcącą. Uczeń ma tu do 
wyboru rozszerzenia huma-
nistyczne oraz matematyczno- 
przyrodnicze. Język obcy to 
kontynuacja nauczania języka 
angielskiego i niemieckiego. 
 W technikum uruchamiamy 
nowe kierunki kształcenia. Cie-
szy mnie fakt, że jest to wyni-
kiem zapotrzebowania rynku 
lokalnego. Podpisaliśmy ofi-
cjalne porozumienie z Przed-
siębiorstwem Przetwórstwa 
Spożywczego Tymbark . Na 
jego potrzeby będziemy kształ-
cić techników technologii żyw-
ności. Praktyczna nauka zawodu 
będzie się odbywała na miejscu. 
Od początku istnienia szkoły, 
nauczanym zawodem w Tech-
nikum jest technik hotelarstwa. 
Nasi absolwenci świetnie radzą 
sobie na rynku pracy. Możemy 
się pochwalić stuprocentową 
zdawalnością na egzaminie, po-
twierdzającym kwalifikacje 
w zawodzie. 
Kolejnym zawodem, którego 
uczymy w technikum, jest tech-
nik żywienia i usług gastrono-
micznych. Oprócz kształce-
nia zawodowego teoretycznego 
i praktyk zawodowych, ucznio-
wie zdobywają wiedzę ogól-
nokształcącą, która ma ich 
przygotować do egzaminu matu-
ralnego. Proponujemy uczniom 
takie rozszerzenia jak chemia, 
bądź biologia i matematyka. 
Kończąc szkolę z dyplomem 
technika żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz świadectwem 

maturalnym uczeń może konty-
nuować naukę na uczelni wyż-
szej na zbliżonych kierunkach, 
na przykład dietetyka, techno-
logia żywności, biotechnologia. 
Jeśli uczeń nie chce kontynu-
ować nauki na wyższej uczelni, 
może rozpocząć pracę w pla-
cówkach żywienia zbiorowego- 
restauracjach, kawiarniach, 
hotelach, motelach itp. Można 
także prowadzić własną działal-
ność gospodarczą. Pracy dla ku-
charzy i techników żywienia jest 
naprawdę dużo. 
- Jak uczniowie szkoły wypa-
dają na egzaminach zewnętrz-
nych?
- Egzamin maturalny w LO 
i Technikum wypada na pozio-
mie średniej województwa. Po-
dejmujemy działania zmie-
rzające do tego, żeby wynik 

maturalny był dla uczniów jak 
najbardziej satysfakcjonujący. 
Wymiernym wskaźnikiem, ob-
razującym postęp i przyrost wie-
dzy jest EWD. Z roku na rok 

wskaźnik jest coraz lepszy, choć 
jeszcze nie do końca zadowa-
lający. W celu poprawienia wy-
niku maturalnego z matematyki 
w każdej klasie wprowadzili-
śmy matematykę jako przedmiot 
rozszerzony. Mam nadzieję, że 
ta większa liczba godzin, po-
łączona z systematyczną pracą 
ucznia i nauczyciela, przy-
niesie lepsze wyniki na matu-
rze. W szkole organizowana 
jest pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna, głównie dla 
uczniów, którzy posiadają orze-
czenia i opinie Poradni Pedago-
giczno Psychologicznej. Wnio-
sek o udzielenie takiej pomocy 
mogą też złożyć nauczyciele, 
rodzice i uczniowie. Pomoc 
mogą uzyskać nie tylko ucznio-
wie z trudnościami w nauce, 
ale również ci, u których rozpo-

znano szczególne uzdolnienia. 
Pracujemy z uczniem zdolnym. 
Już po pożegnaniu maturzy-
stów dotarła do nas informacja, 
że absolwent LO zdobył I miej-
sce w kraju w konkursie języka 
niemieckiego. Nasi nauczyciele 
są otwarci na udzielanie pomocy 
swoim wychowankom i poświę-
cają im sporo wolnego czasu. 

- Czy szkoła daje 
uczniom możliwo-
ści realizacji swo-
ich zaintereso-
wań?
- Tak, jak w każdej 
szkole, realizowane 
są różnego rodzaju 
zajęcia pozalek-
cyjne- przedmio-
towe, językowe, 
sportowe, wyjazdy 
kondycyjne dla 
klas mundurowych. 
W technikum wiele 
zajęć zawodowych 

odbywa się poza szkołą. Bar-
dzo często jesteśmy zapraszani 
do obsługi różnych imprez nie 
tylko w gminie, ale także w po-
wiecie i województwie. Traktu-
jemy te wyjazdy jako sposób na 
podnoszenie kompetencji zawo-
dowych naszych uczniów. Nasza 
młodzież bierze udział w kon-
kursach i olimpiadach. Od środy 
mam do przekazania dobrą wia-
domość, że złożony przez nas 
projekt na konkurs ogłoszony 
przez Regionalny Program War-
mia Mazury otrzymał rekomen-
dacje na dofinansowanie. Projekt 
ma na celu wzbogacenie kształ-
cenia na kierunku – technik tech-
nologii żywności. Za kwotę 300 
tys. zł. szkoła zostanie doposa-
żona w nowe pracownie i labo-
ratoria. 
W LO i Technikum pani Magda-

lena Rudnicka przy wsparciu in-
nych nauczycieli. prowadzi jesz-
cze jedną innowację – edukację 
filmową. Uczniowie wyjeż-
dżają na pokazy filmowe do kina 
Awangarda 2 w Olsztynie, na 
warsztaty do Łodzi i Warszawy, 
organizowane są miejskie gry 
filmowe. Priorytetowym zada-
niem jest organizacja Ogólno-
polskiego Festiwalu Filmów. 
Edukacja filmowa ma swoją pra-
cownię filmoteki szkolnej, je-
dyną w województwie warmiń-
sko- mazurskim. 
W ubiegłym roku nasi ucznio-
wie zainteresowali się upra-
wianiem sportu żeglarskiego. 
Realizacja tego pomysłu była 
możliwa dzięki temu, że gmina 
Olsztynek położona jest na pięk-
nym terenie wśród jezior. Mło-
dzież z klasy mundurowej roz-
poczęła trening na jachcie typu 
DZ. Od 13 do 15 sierpnia nasi 
żeglarze po raz pierwszy wzięli 
udział w międzynarodowych re-
gatach „Ratujmy DZ-ty” i zajęli 
trzecie miejsce w jednej z kate-
gorii. Byli najmłodszą drużyną. 
Dodam, że trenowali praktycz-
nie tylko dwa miesiące. Po tym 
wielkim sukcesie we wrześniu 
nadeszły kolejne w pucharach. 
Możliwość trenowania na DZ-
-cie zawdzięczamy temu, że na-
wiązaliśmy współpracę z Ośrod-
kiem Wypoczynkowym Perkoz. 
Okazało się, że dysponuje on 
jachtem, na którym mogą tre-
nować moi uczniowie. Dzięki 
wsparciu organu prowadzącego 
szkołę otrzymaliśmy trzy go-
dziny na realizację wychowania 
wodnego. Obecnie uczniowie 
przygotowują się do kolejnych 
regat. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

-Nasi nauczyciele są otwarci na udzielanie pomocy swoim wychowankom i po-
święcają im sporo wolnego czasu- mówi Ewa Orłowska dyrektor Zespołu Szkół 
w Olsztynku.

Nowy kierunek kształcenia 
w zawodzie technika

Tak prezentują się uczniowie
 olsztyneckiego zamku
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Skąd pomysł na budżet obywa-
telski w Olsztynku?
Robert Waraksa, radny Rady 
Miejskiej w Olsztynku; prze-
wodniczący Zespołu ds. Olsz-
tyneckiego Budżetu Obywatel-
skiego, opiekun Młodzieżowej 
Rady w Olsztynku:-Należałoby 
zacząć od samego początku, ale 
właściwie nie wiem kiedy mo-
żemy o nim mówić, ponieważ 
sam pomysł padł już podczas wy-
borów. Większość komitetów wy-
borczych przedstawiła swoje de-
klaracje dotyczące tego projektu. 
Aczkolwiek fizycznie inicjatywa 
ta została podjęta w zeszłym roku 
przez Młodzieżową Radę Olsz-
tynka, której jestem opiekunem. 
Korzystając z wcześniejszych 
doświadczeń, młodzież zgłosiła 
Olsztynek do akcji „Masz głos, 
masz wybór”. W zeszłym roku do 
wyboru było 5 projektów i wspól-
nie z młodzieżą wybraliśmy wła-
śnie budżet obywatelski. 
- Czy młodzieżowa rada cieszy 
się zainteresowaniem ze strony 
samej młodzieży?
- Jest to już 6 kadencja rady, co 
pokazuje, że zainteresowanie 
jest. Wiekowo jest to młodzież 
od pierwszej klasy gimnazjum 
do ostatniej klasy liceum. Swo-
ich przedstawicieli w radzie mają 
4 szkoły naszego miasta. Niestety, 
reprezentacja młodzieży w ja-
kiś sposób nie obejmuje studen-
tów czy osób, które uczą się poza 
Olsztynkiem. Ordynacja wybor-
cza sprawia,że najłatwiej wybrać 
reprezentantów w szkołach, które 
są naturalnymi okręgami wybor-
czymi. Aktualnie mamy 15 mło-
dych radnych. Trzeba też zwró-
cić uwagę na to, że poprzez ich 
inicjatywy angażują się przede 
wszystkim osoby zainteresowane 
działaniem społecznym. Różnica 
między młodzieżową radą a radą 
miejską wynika tylko z tego, że jej 
członkowie nie mają prawa głosu 
na sesji. 
- Czym zajmuje się Młodzie-
żowa Rada Miasta?
-Przede wszystkim ma charakter 
konsultacyjny, co oznacza, że ge-
neralnie powinna poprzez opinio-
wanie rożnych działań samorządu 
wpływać na decyzje władz lokal-
nych, a tym samym odpowiadać 
poniekąd na potrzeby olsztynec-
kiej młodzieży . Rada podejmuje 
różne działania. Oprócz konsulta-
cyjnych, edukacyjną- inicjowanie 
działań mających na celu uczenie 
środowiska młodzieżowego sa-

morządu i zasad jego funkcjono-
wania oraz trzecia- organizacyjna, 
polegającą na podejmowaniu roż-
nych inicjatyw społecznych. Ini-
cjatywy skierowane są nie tylko 
do młodych, np. ostatnio zaanga-
żowali się w konferencję „Biała 
Wstążka” dotyczącą przemocy 
wobec kobiet. Co więcej, na sku-
tek działań rady, która przekonała 
burmistrza, przedszkolaki dostały 
kamizeli odblaskowe. To także 
Dni Otwarte Urzędu w 2012 roku. 
Wówczas 700 osób miało możli-
wość zobaczenia jak urząd działa 
od środka. Między innymi za te 
działanie wyróżnieni zostaliśmy 
pierwszą naszą nagrodą „Super 
Samorząd”. Z inicjatywy mło-
dzieżowej rady miejskiej radni po-
dali także swoje dane kontaktowe, 
typu numer telefonu czy e-mail, 
które dostępne są dla mieszkań-
ców. Ważną inicjatywą z listopada 
tego roku była samorządowa gra 
miejska, mająca na celu propago-
wanie zasad funkcjonowania sa-
morządu. Zespoły z rożnych szkół 
rozwiązywały zadania związane 
z podstawowymi problemami 
mieszkańców. Staraliśmy się, aby 
były to realne zadania. Uczestnicy 
mieli możliwość korzystania z In-
ternetu czy skorzystania z porady 
w urzędzie. Młodzież świetnie so-
bie poradziła, korzystając z po-
mocy różnych instytucji. Myślę, 
że niewiele jest okazji do pozna-
wania tych problemów. Ludzie 
mają niewielką wiedzę na temat 
chociażby budżetu, jakim co roku 
dysponujemy w gminie, czy jak 
przebiegają pewne procesy inwe-
stycyjne.
-Czy młodzieżowa rada otwiera 
drogę w wyborach do rady mia-
sta? 
-Z jednej strony jest to prawda, 
jednak nie wystarczy być mło-

dzieżowym radnym. Oczywiście 
jest ona w pewnym stopniu po-
mocna, wiele rzeczy rozjaśnia 
i przybliża. Mnie się ten kierunek 
spodobał i czuję się dobrze w tym 
co robię, ponieważ sprawia mi to 
przyjemność. Młodzieżowa rada 
jest swego rodzaju wstępem, aby 
w przyszłości bardziej się zaan-
gażować w samorząd, ale to też 
trzeba czuć. Sam kończąc przy-
godę z młodzieżową radą posze-
dłem na studia i przez pewien 
czas nie angażowałem się w ży-
cie samorządu. W 2010 roku po-
czułem wewnętrzną potrzebę 
wystartowania do rady miasta. 
Młodzieżowa rada na pewno mi 

w tym procesie pomogła, pokazu-
jąc czym jest samorząd, pozwoliła 
się z nim zapoznać. 
-Jak wygląda współpraca rady 
młodzieżowej z władzami samo-
rządowymi?

- Nie chciałbym się wypowiadać 
za wszystkich, a moja opinia nie 
jest obiektywna, jako, że opiekuję 
się radą. Chciałbym natomiast 
wyrazić życzenie, żeby lokalne 
władze znalazły więcej czasu na 
bezpośrednie kontakty z mło-
dzieżą. 
-Jakie nadzieje związane są 
z budżetem obywatelskim? 
Które elementy będą ważne 
w jego realizacji?
- W gminie funkcjonuje już w fun-
dusz sołecki, który przez ostat-
nich kilka lat znacznie ewolu-
ował. Mieszkańcy coraz częściej 
decydują się przeznaczać środki 
na działania miękkie, związane 

z organizacją wydarzeń czy ini-
cjatyw, które angażują i integrują 
społeczność lokalną. Miasto jest 
bardzo ciężko „rozruszać”, jest 
większe od wsi, bardziej różno-
rodne. Mamy 4 rady osiedlowe 
i dużo mieszkańców, których 
ciężko zaangażować w rożne ini-
cjatywy. Dla przykładu, zorgani-
zowaliśmy akcję sadzenia drzew, 
gdzie zaangażowało się tylko ok. 
30 osób. Generalnie większość 
inicjatyw pokazuje, że w mieście 
ciężko się działa i mieszkańcy 
jakby mniej chętnie angażują się 
w to, co dzieje się wokół nich. Bu-
dżet obywatelski stworzyliśmy 
po to, żeby mieszkańcy wska-
zali jakie są ich najpilniejsze po-
trzeby, czego w mieście brakuje. 
W zeszłym roku robiliśmy spa-
cery osiedlowe z przewodniczą-
cymi rad osiedlowych, podczas 
których mieszkańcy wskazali bar-
dzo wiele rzeczy, ich zdaniem do 
zmiany. Myślę, że budżet będzie 
odpowiedzią na te wszystkie po-
trzeby i oczekiwania mieszkań-
ców miasta, ale tylko pod warun-
kiem, że się aktywnie zaangażują. 
Moim zdaniem najważniejsze jest 
dotarcie z informacją, żeby miesz-
kańcy wiedzieli, że mają takie na-
rzędzie, natomiast czy się zaanga-
żują zależy tylko od nich. Często 
słyszymy głosy mieszkańców, 
że nic się w mieście nie dzieje, 
albo czegoś nie ma, a kiedy py-
tamy o konkrety, to pojawia się 
problem. Mieszkańcy będą mu-
sieli przemyśleć, jakie ewentu-
alne działania należy podjąć i jeśli 
czegoś brakuje, to jak ma to osta-
tecznie wyglądać. Mieszkaniec 
lub większa grupa będzie musiała 
przejść cały proces typowo inwe-
stycyjny, wybierając lokalizację, 
nazywając projekt i go opisując. 
Czasem wybierając także jego 

konkretne elementy. Nie jest to 
łatwa decyzja, bo będzie ona pro-
jektowała przestrzeń publiczną 
dla wszystkich mieszkańców mia-
sta. Potrzeb jest zawsze dużo wię-
cej niż możliwości, które posia-
damy. 
-Kolejny raz nominowani jeste-
ście do nagrody „Super Samo-
rząd”. 
-W pierwszej edycji wspólnie 
z władzami miasta zgłosiliśmy się 
jako Stowarzyszenie Edukacji Nie-
formalnej. Nagroda przyznawana 
jest za stworzenie odpowiednich 
warunków i pokazanie współpracy 
mieszkańców z władzami. Wów-
czas (2011) byliśmy nominowani, 
ale nie udało nam się zdobyć na-
grody. W 2012 roku podjęliśmy ko-
lejną inicjatywę i wraz z młodzie-
żową radą otrzymaliśmy nagrodę 
za wspomnianą wcześniej dostęp-
ność radnych dla mieszkańców i dni 
otwarte w urzędzie. Obecnie jest 
to nasza trzecia nominacja. Budżet 
obywatelski właściwie dopiero wy-
startował, a już został zauważony. 
Nominowany jest oczywiście sam 
proces, podczas którego wypraco-
waliśmy wszystkie zasady, zaanga-
żowaliśmy rożne strony do współ-
pracy, organizowaliśmy spotkania 
z mieszkańcami. Doceniono nas, 
co oczywiście jest bardzo miłe, acz-
kolwiek nie działamy dla nagród. 
Została nominowana młodzieżowa 
rada wspólnie z władzami, bo to 
ona zgłosiła samorząd do tego kon-
kretnego działania. To potwierdza 
tylko fakt, że młodzieżowe rady 
mają sens. W edycji 2015 roku no-
minowanych jest 18, a zgłosiło się 
ponad 500 samorządów z 400 gmin 
w całej Polsce. Jesteśmy w 18 naj-
lepszych, co już jest ogromnym wy-
różnieniem, z którego jesteśmy bar-
dzo dumni.

Dariusz Gołębiowski

GMINA

REKLAMA

Młodzieżowa Rada Miejskaw Olsztynku wspólnie z samorządem została nomi-
nowana do nagrody „Super Samorząd”.To już trzecia nominacja w ciągu ostat-
nich kilku lat.-Doceniono nas, co oczywiście jest bardzo miłe, aczkolwiek nie dzia-
łamy dla nagród.- mówi Robert Waraksa, który oprócz tego ,że jest drugą kadencję 
radnym miejskim, opiekuje się też Młodzieżową Radą .

Olsztynecki Budżet Obywatelski
angażuje mieszkańców do działania

Artur Wrochna,Burmistrz Olsztynka podpisuje OBO.
Za nim zespół,który opracowywał założenia OBO. Robert Waraksa pierwszy od prawej
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Władzom i wielu mieszkańcom 
Dobrego Miasta od dawna za-
leżało na tym, aby uzdolnione 
muzycznie dzieci miały możli-
wość kształcenia swoich umie-
jętności na miejscu. Podjęto 
próbę utworzenia takiej szkoły 
już wcześniej, jednak była 
to placówka prywatna, a nie 
wszystkich rodziców jest stać 
na wpłatę czesnego. W szkole 
państwowej rodzice nie będą 
ponosić kosztów edukacji. 
-Starania o to, aby w Dobrym 
Mieście powstała filia szkoły 
muzycznej w Dywitach były 
podejmowane już w czasie po-
przedniej kadencji- mówi za-

stępca burmistrza Dobrego 
miasta, Beata Harań- jed-
nak wówczas się nie udało. 
Od początku bieżącego roku 
w soboty odbywają się zajęcia 
przygotowawcze, umuzykalnia-
jące, a od września ruszy nor-
malna szkoła muzyczna I stop-
nia. Dzieci młodsze odbywać 
będą naukę w cyklu czterolet-
nim a starsze trzyletnim. Nabór 
do młodszej grupy skierowany 
jest dla chętnych uczniów 
szkół podstawowych w wieku 
od 6-ciu do 13-tu lat , do star-
szej natomiast od 14-tu do 16-
tu. W starszej grupie wiekowej 
kształcić się będą uczniowie 

gimnazjum. Podpisane zostały 
już odpowiednie porozumie-
nia na szczeblu starosta- bur-
mistrz, ale po to, żeby gmina 
mogła przekazywać pieniądze 
na funkcjonowanie placówki, 
potrzebne będą jeszcze kolejne 
uchwały. -Szkoła jest placówką 
powiatową i w przyszłości bę-
dzie całkowicie finansowana 
przez powiat- wyjaśnia Beata 
Harań – jednak w pierwszym 
okresie działalności od wrze-
śnia do końca grudnia koszt 
prowadzenia szkoły spoczywa 
na gminie. Podobnie było z in-
nymi filiami. Wynika to stąd, że 
powiat nie będzie jeszcze otrzy-

mywał subwencji. Dostanie ją 
dopiero od stycznia kolejnego 
roku. Gmina musi również wy-
posażyć placówkę w instru-
menty do nauki. Już w tym roku 
do klasy przygotowawczej zo-
stało zakupione pianino. Bę-
dzie ich jeszcze cztery. Oprócz 
tego do szkoły trafi też jeden 
duży fortepian. Gmina pokryje 
połowę jego wartości, czyli ok. 
50 tysięcy złotych. Prawdopo-
dobnie szkoła otrzyma także 
zestaw perkusyjny,bo jest duże 
zainteresowanie utworzeniem 
klasy perkusji. Zajęcia będą się 
odbywać w budynku Gimna-
zjum Publicznego na ulicy Gar-
nizonowej. Zostanie tam udo-
stępnione pomieszczenie na 
sekretariat szkoły, sala do ryt-
miki. Zajęcia będą się odby-
wać od poniedziałku do soboty 
w systemie popołudniowym 
w godzinach od 13.00 do 20.00. 
Uczniowie będą brać udział 

w zajęciach ogólnych, ćwicze-
niach grupowych oraz będą po-
bierać indywidualną naukę gry 
na instrumentach. Szczegó-
łowy plan zostanie podany po 
dokonaniu naboru. Rekrutacja 
już się rozpoczęła . Przesłucha-
nia kwalifikacyjne odbędą się 
w sobotę 21 maja od 9.00 do 
13.00 . Warunkiem przystąpie-
nia do takiego testu wstępnego 
jest pobranie wniosku ze strony 
internetowej szkoły: www. 
umuzykalniamy.pl i złożenie 
go w sekretariacie Gimnazjum 

Publicznego co najmniej dwa 
dni wcześniej, czyli do 19-go 
maja. -Szkoła muzyczna w Dy-
witach ma już 400 uczniów a na 
swoim koncie spore osiągnię-
cia, co świadczy o tym , że do-
brze kształci swoich podopiecz-
nych.- zachęca Beata Harań 
– W bieżącym roku na między-
narodowym przeglądzie szkół 
muzycznych w Zakopanem jej 
uczniowie zajmowali miejsca 
na podium. 

rad

W powiecie olsztyńskim funkcjonuje niezwykła szkoła. Powiatowa 
Szkoła Muzyczna w Dywitach swoją główną siedzibę ma we wsi, na-
tomiast filie znajdują się w miastach- Barczewie, Biskupcu, Olsztynku, 
a od września 2016 roku także w Dobrym Mieście. Przesłuchania roz-
poczną się już 21 maja w budynku Gimnazjum Publicznego.

W Dobrym Mieście 
powstanie nowa szkoła

Finansowy udział Gminy Świątki 
po przetargu przeprowadzo-
nym przez Starostwo Powia-
towe w Olsztynie wynosi 178 
tys. zł. Ponadto została także 
dokonana rozbiórka i wymiana 
chodników z płytek betonowych 
i krawężników w miejscowości 
Świątki. Wszystkie prace zgod-
nie z umową powinny zostać  
ukończone do dnia 22 lipca 

2016r. Gmina Świątki podpisała 
również umowę z Samorządem 
Województwa Warmińsko - Ma-
zurskiego o dofinansowanie mo-
dernizacji drogi w Brzydowie na 
odcinku 2,2 km. Kwota wydat-
kowanych na ten cel pieniędzy 
z budżetu gminy wyniesie 70 
000 zł. Prace mają potrwać do 31 
października 2016r. 

rad

Niezbędne jest jednak skierowanie od le-
karza i wcześniejsza rejestracja, dzięki 
czemu badania będą mogły przebiegać 
sprawnie i bez dłuższego oczekiwania. 
Mammografia trwa jedynie kilka minut 
i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich – dwóch projekcji każdej piersi. 
Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. 
zmian bezobjawowych (guzków oraz in-
nych nieprawidłowości w piersiach) 
w bardzo wczesnym etapie rozwoju – 
wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza. Takie badania bardzo 
istotnie zwiększają szansę na wyleczenie 
w przypadku wykrycia niepożądanych 
zmian. Rak piersi to najczęściej wystę-
pujący nowotwór złośliwy wśród Polek. 
Dlatego warto o siebie zadbać i poświęcić 
czas,żeby się przebadać.

rad

W gminie Świątki 
budują drogi
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019 trwa przebudowa drogi powiato-
wej Nr 1407N na odcinku Świątki - Komalwy 
na długości ok.3,2 km. 

Darmowa 
mammografia
w Świątkach
W gminie Świątki kobiety już 
w wieku 40 lat mogą wziąć 
udział w badaniu mammo-
graficznym, dzięki finanso-
waniu z Funduszy Norwe-
skich. 
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Przegląd dorobił się swoich 
tradycji- jedną z nich jest za-
chęcanie zespołów do prezen-
towania swoich kompozycji, 
czyli współczesnych “kurlan-
tek” (kurlantka- to pogodna, 
ludowa pieśń warmińska).
Wiele zespołów z tej możliwo-
ści skorzystało na wcześniej-
szych spotkaniach. Kolejną 
ciekawostką jest statuetka 

wręczana uczestnikom prze-
glądu- a jest nią rzeźba wy-
konana na zamówienie- co 
roku inna. Jej autorem jest 
miejscowy rzeźbiarz Wiesław 
Śnieżko. Do tej pory było 6 
muzykantów. W tym roku, do 
„muzykalnej rodzinki” dołą-
czy muzyk z charakterystycz-
nym dla regionu instrumen-
tem- diabelskimi skrzypcami.

-Tych co u nas gościli nie mu-
simy zapraszać, tych któ-
rym w duszy gra, gorąco po-
lecamy udział w tegorocznej 
kurlantce. Czeka nas wiele go-

dzin występów, jednak różno-
rodność ( na jednej scenie wy-
stępują chóry wielogłosowe, 
kapele ludowe, zespoły śpie-
wacze) sprawia, że czas bie-

gnie szybko i każdy znajdzie 
coś dla siebie, dlatego jeszcze 
raz raz serdecznie zapraszam.-
-zachęca Witold Lubowiecki 
dyrektor GOK w Stawigu-

dzie,który od wielu lat jest or-
ganizatorem , duchem spraw-
czym całego przeglądu i jego 
niepowtarzalnej atmosfery.

rad

- Została Pani wybrana na Pre-
zesa Zarządu Gminnego OSP 
w Stawigudzie. 
Irena Derdoń: Nigdy nie my-
ślałam, że moja przygoda ze 
strażą pożarną zacznie się na 
nowo. Miałam krótki epizod 
w Komendzie Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej, gdzie byłam 
funkcjonariuszem. Jest mi bar-
dzo miło, że zostałam wybrana 
na prezesa OSP gminy Stawi-
guda. Zawsze wspierałam stra-
żaków i nasza współpraca była 
bardzo udana, na co liczę także 
w przyszłości. 
- Jest Pani wójtem zaledwie 
od roku. Skąd tak duże za-
ufanie do Pani osoby?
- Jak już wspomniałam zawsze 
starałam się wspierać straża-
ków. 
W minionych latach aktywnie 
uczestniczyłam w pozyskaniu 
funduszy UE na doposażenie 
sprzętu strażackiego o m.in. 
samochody ratowniczo-gaśni-
cze czy umundurowanie. Do-

datkowy, wpływ mogła mieć 
także miła współpraca z dru-
hami-ochotnikami, dotycząca 
kwestii ich funkcjonowania na 
terenie naszej gminy.
-Czy OSP boryka się z jaki-
miś problemami? 
- Jest kilka problemów, z któ-
rymi w najbliższych latach mu-
simy się zmierzyć. Głównym 
problemem jest pozyskiwa-
nie nowych ochotników, któ-
rzy zasililiby szeregi kadry 
OSP. Przede wszystkim chodzi 
o kierowców, którzy będą wy-
jeżdżać do zgłaszanych zda-
rzeń. Nie każdy strażak ma 
możliwość prowadzenia po-
jazdów uprzywilejowanych, 
co łączy się ze skończeniem 
odpowiedniego kursu. Myślę, 
że problemem jest także to, że 
większość ochotników pracuje 
zawodowo i do dyspozycji jest 
dopiero po godzinie 15. Jest 
to problem, który dotyka nie 
tylko naszej gminy. Dlatego 
będziemy starali się uzgodnić 

wszystko tak, aby część kie-
rowców w razie zagrożenia 
była dyspozycyjna także przed 
godziną 15.

- Jakie cele będą zajmowały 
zarząd podczas 5 letniej ka-
dencji?

-Mamy pewien plan, który za-
mierzamy zrealizować. Prio-
rytetem jest zakup jeszcze jed-
nego samochodu ratowniczego 
dla jednostki OSP w Bartągu, 
która podpisała porozumie-
nie o wstąpieniu do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśni-
czego. Dodatkowo chcemy za-
inwestować w wyposażenie 
ochotników, związane z ich 
bezpieczeństwem, a chodzi 
głównie o elementy umundu-
rowania ratowniczego. Pra-
gniemy rozbudować remizę 
OSP Stawiguda o jeszcze je-
den blok garażowy, co połą-
czymy z rozbudową GOK-u. 
Budynek OSP pełni dwie funk-
cje. Na pewno będziemy starali 
się o środki unijne na ten cel, 
które bardzo pomogą w jego 
realizacji. Wraz z Olsztynem 
i sąsiednimi gminami reali-
zujemy także program Bez-
pieczny MOF (Miejski Obszar 
Funkcjonalny). Jego założe-
niem jest poprawa bezpieczeń-
stwa obiektów związana z za-
rządzaniem kryzysowym, jak 
również magazynem obrony 
cywilnej. Chcemy stworzyć 
dla powiatu olsztyneckiego 
regionalny magazyn kryzy-
sowy, z którego w chwili więk-
szego zagrożenia będą mogły 
korzystać poszczególne jed-
nostki. Realizacja projektu za-
planowana jest na lata 2016 
-2019. Rocznie na terenie 
gminy mamy ponad 200 zda-
rzeń. Z roku na rok liczba ta 

maleje, co jest zasługą ogólnej 
poprawy bezpieczeństwa czy 
komunikacji na drogach. Naj-
więcej zgłoszeń ma OSP Sta-
wiguda oraz OSP Bartąg. Ta 
ostatnia uczestniczy nie tylko 
w zdarzeniach na terenie na-
szej gminy, ale także na terenie 
Olsztyna czy trasach wyjazdo-
wych poza Olsztynem.
 -Jak wygląda finansowanie 
OSP?
-OSP w gminie Stawiguda jest 
silną organizacją, która jest na 
pierwszym miejscu w powie-
cie, jeżeli chodzi o samo pozy-
skiwanie funduszy i na drugim, 
jeżeli chodzi o pozyskiwanie 
funduszy z 1% od podatków. 
W ciągu ostatnich 5 lat wy-
datki związane z działalnością 
OSP były dość spore. Wpły-
nęły na to duże zakupy i dopo-
sażenie w samochody ratow-
niczo-gaśnicze, co kosztowało 
ponad 2 mln złotych. Pienią-
dze na ten cel pozyskane zo-
stały w ramach programów 
RPO, jak również współpraco-
waliśmy przy złożeniu wnio-
sków unijnych z programu PO 
Ryby. Udało nam się także wy-
posażyć OSP w umundurowa-
nie dla strażaków. Straż może 
także liczyć na wsparcie dzięki 
1% od podatku, co gmina stara 
się promować. Duże środki idą 
także z budżetu gminy. Koszty 
każdej akcji ratowniczo-gaśni-
czej pokrywane są z tego źró-
dła.

Dariusz Gołębiowski 

Tegoroczna Kurlantka odbędzie się w dniach 
14 i 15 maja. Tradycyjnie w hali sportowej 
Gimnazjum w Stawigudzie. Przez kilkana-
ście lat impreza wyrobiła sobie markę i po-
zycję, stając się jednym z najważniejszych 
tego typu wydarzeń w naszym wojewódz-
twie. W tym roku do Stawigudy przyjadą 33 
zespoły. Przed publicznością wystąpi ponad 
500 wykonawców.

Stawiguda na ludowo

Irenie Derdoń, wójtowi gminy Stawiguda 
w ostatnich wyborach na nowego prezesa 
OSP strażacy powierzyli zarządzanie ich or-
ganizacją w całej gminie na kolejne 5 lat.

Wójt gminy Stawiguda będzie 
przewodniczyła strażakom

Wójt Irena Derdoń w strażackim mundurze
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Partnerstwo publiczno-pry-
watne(PPP) polega na współ-
pracy samorządów z pod-
miotami prywatnymi w celu 
realizacji różnych inwesty-
cji przeznaczonych dla dobra 
publicznego. Na bazie pro-
jektu systemowego, który zo-
stał zrealizowany przez Pań-
stwową Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, przygoto-
wano opracowanie, z którego 
wynika, że dostępny jest kata-
log zadań, które mogą być fi-
nansowane w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego na 
terenie gminy Purda. Jest to 
między innymi budowa infra-
struktury kanalizacyjnej i wo-
dociągowej, świetlic wiejskich 
oraz dróg. Być może pojawi 
się także możliwość finanso-
wania z tych środków zakupu 
wozów strażackich, ale jest 
to ciągle przedmiotem ana-
lizy radców prawnych.- Je-
żeli pojawi się taka możliwość 
i przede wszystkim zgłoszą 
się do nas partnerzy, którzy 
będą chcieli nas w tym obsza-
rze wesprzeć finansowo, to jak 
najbardziej jesteśmy otwarci 

na współpracę- mówi wójt 
gmina Purda Piotr Płoski. 
Władze gminy uważają, że 
głównym argumentem, uza-
sadniającym podjęcie współ-
pracy z sektorem prywatnym 
dla dobra publicznego jest to, 
że Purda jest najbardziej zapóź-
nioną infrastrukturalnie gminą 
w obrębie gmin sąsiadujących 
z miastem Olsztyn. Planowane 
przyspieszenie możliwe jest,z-
daniem obecnych władz samo-
rządowych, tylko przy pomocy 
kapitału prywatnego. -Należy 
czerpać przykłady z tych miast, 
gmin czy państw, które skorzy-
stały z tego typu pomocy. Dla 
przykładu, w Skandynawii wła-
dze korzystają ze środków pry-
watnych już od przeszło 40 lat, 
co poruszane było na konferen-
cji zorganizowanej przez prezy-
denta Olsztyna Piotra Grzymo-
wicza i jedną z firm duńskich. 
Owszem, partner prywatny 
musi zarobić, ale uważam, że 
przy obecnym poziomie za-
dłużenia gminy, nie ma innej 
drogi niż skorzystanie z pie-
niędzy partnera prywatnego, 
nawet gdyby miałoby to być 

obarczone ryzykiem związanym 
z przedstawioną przez takiego 
partnera kalkulacją zysku- wy-
jaśnia Piotr Płoski. 

Prywatny musi zarobić

Istnieje kilka form zwrotu kosz-
tów wraz z zyskiem dla danego 
przedsiębiorcy. Jedna z nich po-
lega na tym, że partner wykłada 
środki finansowe, a w zamian 
administruje wodociągiem 

bądź kanalizacją, rekompen-
sując sobie koszty w oparciu 
o stawki od mieszkańców, wli-
czając w to potencjalny zysk. 
Druga polega na spłacaniu 
przez gminę rat. Dodatkową 

zaletą tego układu jest to, że 
w jego ramach środki finan-
sowe zaangażowane przez part-
nera nie wchodzą w wielolet-
nią prognozę finansową gminy, 
co powoduje niezwiększa-
nie wskaźnika jej zadłużenia. 
Gmina Purda ma teraz najniż-
szy poziom zadłużenia od 2008 
roku. Obecnie czeka na wdro-
żenie kolejnych programów 
europejskich, gdzie potrzebne 
są pieniądze na tzw. „wkład 

własny”. Dokumentacja przy-
gotowana jest na kanalizację 
w Klebarku Wielkim. Dalsze 
zamierzenia to kanalizowanie 
Nowej Kaletki i Zgniłochy. Na 
budowę czekają kolejne świe-
tlice. Bez pomocy finansowej 
partnerów gmina nie będzie 
w stanie samodzielnie podjąć 
się realizacji tych inwestycji. 
-Rozsyłamy informacje o moż-
liwości zgłoszenia się do nas 
i zgodnie z ustawą o partner-
stwie publiczno-prywatnym wy-
bierzemy najodpowiedniejszych 
partnerów. Uważam, że jest to 
jedyny sposób, żeby gwałtow-
nie przyspieszyć rozwój naszej 
gminy, aby wyrównać jej po-
ziom infrastrukturalny do gmin 
typu Jonkowo czy Stawiguda. 
Chciałbym rozpocząć to zada-
nie jeszcze w czasie trwania 
obecnej kadencji. - kontynu-
uje Piotr Płoski. Gmina ma już 
przygotowaną dokumentację 
w postaci programu funkcjo-
nalno-użytkowego, która jed-
nak nie jest pełną dokumentacją 
budowlaną. Obecnie dysponuje 
kwotą ok. 100 tys. zł. W sytu-
acji, kiedy udałoby się znaleźć 
partnera, który jest w stanie za-
inwestować ok. 10 mln złotych, 
bo taki jest koszt tej inwesty-
cji, zostaną przyśpieszone pro-
cedury jako, że budowę prowa-
dzić będzie partner prywatny. 
Potencjalny partner nie będzie 

obarczony procedurami admi-
nistracyjnymi dotyczącymi za-
mówień publicznych. Może 
wydatkować pieniądze na wol-
nym rynku i według swojego 
uznania. Funkcjonują już firmy, 
które pozyskują na inwestycje 
pieniądze w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Przy umowie na za-
sadach partnerstwa publiczno- 
prywatnego to strona prywatna 
musi rozliczyć finansowo re-
alizację dotacji. -W mojej oce-
nie przy rygorystycznym nad-
zorze prawnym nie ma miejsca 
na potknięcia i możliwe jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy wzglę-
dem partnera, który chciałby 
mieć zysk. Mogę zagwaranto-
wać, że cokolwiek będziemy ro-
bili, będzie to obarczone wie-
lopłaszczyznowymi analizami 
prawnymi i ekonomicznymi 
tego przedsięwzięcia- zapew-
nia Piotr Płoski. Warto zauwa-
żyć, że nie robimy czegoś zu-
pełnie innowacyjnego. Forma 
ta funkcjonuje od lat i mamy 
skąd czerpać wzorce i przy-
kłady. Odbyłem już rozmowy 
z radcami prawnymi, którzy 
ostrzegli mnie przed pewnymi 
obszarami, gdzie funkcjonują 
przedsiębiorcy o podwyższo-
nym ryzyku. Nie zostałem wój-
tem po to aby jedynie zarządzać 
gminą i trwać na stanowisku. 
Chcę spowodować,żeby gmina 
Purda rozwijała się dużo szyb-
ciej niż do tej pory. 

rad

Władze gminy Purda zamierzają ożywić jej rozwój i szukają na to 
różnych sposobów. Jednym z nich jest zaangażowanie kapitału 
prywatnego w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego w reali-
zację niezbędnych dla mieszkańców inwestycji. Projekt przyszłych 
partnerstw jest obecnie na etapie analiz prawnych.

Purda potrzebuje szybszego rozwoju

14 maja w Salonie Wystawo-
wym w Olsztynku (ul. Zam-
kowa 1).
Tematem przewodnim wyda-
rzenia będą dziadki do orze-
chów oraz orzechy, którym 
poświęcona jest aktualna wy-
stawa w Olsztynku pt. W kra-
inie dziadków do orzechów. 
Prezentowana kolekcja jest naj-
większym amatorskim zbio-
rem w Polsce i liczy około 400 
eksponatów. W jej skład wcho-
dzą dziadki pochodzące z Nie-
miec, Anglii, Węgier, Polski, 
dawnej Jugosławii, Stanów 
Zjednoczonych i Chin. Naj-

starszy obiekt pochodzi z 2. 
połowy XIX w. Wystawa pre-
zentowana była w wielu mia-
stach w Polsce i zagranicą, 
gdzie cieszyła się dużym uzna-
niem i zainteresowaniem.  
O godz. 19:00, 20:00 i 21:00 
będzie można zwiedzać wy-
stawę z przewodnikiem. Nato-
miast o godz. 19:30 i 20:30 od-
będzie się animacja teatralna 
– Świat zabawek widziany 
oczami dziecka, która przenie-
sie nas do krainy niezwykłych 
zabawek. 
Podczas imprezy odbędzie się 
prezentacja Orzechy znane 

i nieznane na temat orzechów 
i tego, co nazywamy orzechami 
połączona z degustacją wybra-
nych rodzajów. Działanie pro-
wadzić będą naukowcy z Wy-
działu Biologii i Biotechnologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. 
W Salonie Wystawowym bę-
dzie można obejrzeć bajkę 
Dziadek do orzechów i Król 
Myszy, ułożyć tematyczne puz-
zle oraz wziąć udział w pokazie 
rzeźbienia dziadka w drewnie, 
a także warsztatach malowa-
nia na szkle, czy wykonania pa-
pierowej baletnicy, papierowej 

Klary i Dziadka oraz wiewiórki 
z orzechów. 
Przed Salonem zorganizowane 
zostanie kino plenerowe. Bę-
dzie to niepowtarzalna okazja 
do obejrzenia polskiego filmu 
Dziadek do orzechów z 1967 
roku w reż. H. Bielińskiej. Film 

przeniesie nas w świat fantazji, 
a dokładnie do krainy dziadka 
do orzechów, zabawek, orzecha 
Krakatuka, dwugłowego króla 
myszy i złej królowej Mysi-
baby. Ponadto będzie możli-
wość skosztowania wyrobów 
i smakołyków w Pijalni ziół. 

Zwieńczeniem imprezy będzie 
koncert Kapeli Ludowej Śpa-
rogi.
To jednak nie jedyne atrakcje 
tej szczególnej nocy w Olsz-
tynku. Muzeum Obozu Jeniec-
kiego Stalag IB oraz histo-
rii Olsztynka, które mieści się 
w olsztyneckim Ratuszu zapra-
szać będzie na prezentację mul-
timedialną pt. “Powstanie Mul-
timedialnego Muzeum Obozu 
Jenieckiego Stalag IB i historii 
Olsztynka” , wystawę “Olsz-
tynek na Szlaku Kopernikow-
skim” oraz specjalny poczęstu-
nek.
Tradycja Nocy Muzeów sięga 
1997 r., kiedy to po raz pierw-
szy została zorganizowana 
w Berlinie. Od tamtego czasu 
impreza zyskała wielką popu-
larność i dziś przygotowywana 
jest w wielu miastach Europy. 
Muzeum w Olsztynku po raz 
piąty włączyło się w Europej-
ską Noc Muzeów.

Laskowe, włoskie, pistacjowe, brazylijskie, fistaszki, czy migdały to tylko 
niektóre odmiany orzechów jakie znamy. Są pyszne i przede wszystkim 
bardzo zdrowe. Najbliższą okazją by je lepiej poznać będzie Noc Mu-
zeów „W krainie dziadków do orzechów”, która odbędzie się

Zbliża się Noc Muzeów

„W krainie dziadków do orzechów”

Piotr Płoski, 
wójt Gminy Purda 
odważnie sięga 
po nowatorskie 
rozwiązania
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Dzień Godności to inicjatywa, 
która na stałe wpisała się już 
w kalendarz gminy. W poprzed-
nich latach imprezy były orga-
nizowane w stylu bajkowym 
i cyrkowym, tym razem królo-
wała „cygańska nuta”. Tego-
roczna edycja rozpoczęła się 

występem wokalno-tanecznym 
zespołu Malwa i grupy teatral-
nej Arlekin. Podczas imprezy 
głos zabrała starosta olsztyń-
ski Małgorzata Chyziak.
- Każdy rodzi się z jakimś talen-
tem i predyspozycjami. Ważne 
jest, żeby mieć możliwość roz-

wijania tych zdolności, z któ-
rymi przyszliśmy na świat. By 
znaleźli się wokół ludzie, któ-
rzy pomogą, poprowadzą i zain-
spirują do działania. Człowiek 
z niepełnosprawnością ma 
światu bardzo wiele do zaofe-

rowania, dlatego wszystkim, 
którzy uczestniczą w dzisiejszej 
uroczystości, życzę wielu okazji 
do tego, by mogli się samore-
alizować, rozwijać i obdarowy-
wać innych swoimi talentami, 
emocjami i pracą. Nie ma ludzi 

niepełnosprawnych, są ludzie 
z niepełnosprawnością. I mają 
takie samo prawo jak wszyscy 
obywatele do dobrego i szczę-
śliwego życia – z dostępem do 
służby zdrowia, edukacji, kul-
tury, sztuki i sportu. A przede 

wszystkim do szacunku i godno-
ści – mówiła starosta.
Impreza udała się wyśmienicie, 
czego najlepszym dowodem 
może być fakt, że do wspól-
nego tańca dali się porwać nie-
mal wszyscy zaproszeni go-
ście. W imprezie wzięli udział: 
starosta olsztyński Małgorzata 
Chyziak, burmistrz Jezioran 
Leszek Boczkowski, wicesta-
rosta Joanna Michalska, radni 
powiatowi Wacław Dąbrow-
ski i Henryk Goździcki, wi-
ceburmistrz Jezioran Marcin 
Frączek oraz przedstawiciele 
Kościoła i sądu.

mbm

Wspaniała zabawa i mnóstwo radości w iście cygańskim stylu! Tak 
można w jednym zdaniu podsumować Dzień Godności Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną, który w Jezioranach odbył się już 
po raz 9. Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełno-Sprawnych, działające przy tutejszym Domu Pomocy Spo-
łecznej. W wydarzeniu wzięły udział 24 placówki z całego regionu, 
do zawodów sportowych zaś zgłosiło się 142 zawodników.

Dzień Godności 
na cygańską nutę

Stadion wypełnił się rodzinami, 
które postanowiły niedzielne 
popołudnie spędzić na wspól-
nej zabawie. Myślą przewodnią 
imprezy była prezentacja kul-
tury i zwyczajów krajów Unii 
Europejskiej, w tym zwyczajów 
kulinarnych. Na stoiskach nie 
zabrakło włoskiego spaghetti, 
francuskich serów, węgier-
skiego salami, niemieckich sa-
łatek oraz tradycyjnych polskich 
ciast, żurku i kiełbasek z grilla. 
Nikt na pewno nie opuścił fe-
stynu z pustym żołądkiem. 
Na scenie wystąpiły przedszko-
laki z wesołymi piosenkami 
i tańcami, wywołując owacje 
i łzy na twarzach wzruszonych 
rodziców. Uczniowie szkoły 
podstawowej zaprezentowali się 
w hiszpańskim flamenco i grec-

kiej zorbie oraz zaśpiewali pio-
senki niemieckojęzyczne. Gim-
nazjaliści przeprowadzili wiele 
niezwykłych rodzinnych kon-
kursów np. rodzinne bicie piany, 
obieranie ziemniaków na czas, 
portretowanie dzieci. Nie za-
brakło też konkursów ekolo-
gicznych. W ich przeprowadze-
nie włączyło się Nadleśnictwo 
Nowe Ramuki, jako główny 
fundator nagród. Na stawi-
gudzki stadion przybyli goście 
z Olsztynka: zespół perkusyjny 
Wariatki i zespół wokalny Szar-
lotka. Swoje umiejętności za-
prezentowała olsztyńska grupa 
taneczna Ekspresion flamenco. 
Festyn cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Przygoto-
wanie imprezy wymagało wiel-
kiego zaangażowania uczniów, 

rodziców i nauczycieli. Jak 
zwykle, imprezę wsparły wła-
dze gminne. 

Anna Stokłos

8.05.2016 r. na gminnym stadionie sportowym w Stawigudzie od-
był się festyn rodzinny, zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum 
w Stawigudzie, Szkołę Podstawową oraz Przedszkole.

Zgodnie i różnorodnie

Festyn rodzinny w Stawigudzie 

Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4
Cena wywoławcza 50 000 zł
Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł
Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł
Przetarg odbędzie się 7 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-
-mazurskie). 
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1 czerwca 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 A 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. 

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego – 07.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
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Główna postać - Bohater - 
przerzuca kartotekę własnego 
życia, zagląda raz w dalszą, raz 
w bliższą przeszłość. Głów-
nym motywem „Jaraczowej” 
inscenizacji będzie mierze-
nie się bohatera z oczekiwa-
niami. Była kobieta, obecna 
kobieta, dziecko, rodzice, a na-

wet naród — wszyscy się cze-
goś po nim spodziewają, a on 
nie czuje się sprawcą wszyst-
kich przypisywanych mu 
win i broni swojej autonomii.  
Reżyser przedstawienia, An-
drzej Majczak, tak mówi 
o swojej realizacji: „Kartoteka” 
to genialna rzecz - uniwersalna 

i do głębi polska. Każdemu po-
koleniu stwarza pole konfron-
tacji. Ze sobą jak i z przeszło-
ścią. Razem i osobno. Sam na 
sam. W powracającym nie-
uniknionym poczuciu absurdu, 
gdyż nie sposób spełnić nad-
miaru oczekiwań ani dopaso-
wać się do tego kolażu purnon-
sensów, który w przypływie 
najlepszej jedynie woli nazwać 
można zrozumiałą rzeczywi-
stością. A na końcu stawia wo-
bec wielkiej niewiadomej. Bo 

o coś nam chodzi, w coś jed-
nak wierzymy. Tylko – uwaga, 
prośba o szczerość - w co? 
„Kartoteka” znaczy pytanie.
obsada: Marzena Bergmann, 
Milena Gauer, Agnieszka Giza, 

Alicja Kochańska, Ewa Pału-
ska, Marian Czarkowski, Ra-
dosław Hebal, Cezary Ilczyna, 
Maciej Mydlak, Artur Steranko 
oraz gościnnie Miłosz Bana-
siak/Mateusz Czułowski

reżyseria: Andrzej Majczak, 
scenografia i kostiumy: Ur-
szula Czernicka, muzyka: 
Marcin Rumiński

Teatr Jaracza zaprasza na przedostatni 
spektakl premierowy w tym sezonie 
– „Kartotekę” Tadeusza Różewicza.

Co przeczytałbyś 
w swojej życiowej 
kartotece?

Kompozycja zabrzmiała po raz 
pierwszy w dniu 15 grudnia 
1918 roku w Berlinie. Teraz 
zostanie wykonana przez Na-
tana Dondalskiego w ramach 
obchodzonego w 2016 roku - 
Roku Feliksa Nowowiejskiego.  
Drugim utworem, w wykona-
niu artysty i orkiestry będzie 
Koncert skrzypcowy D-dur 
op. 77 Johannesa Brahmsa 
-  jeden z wyjątkowych 
i największych dzieł repertu-
aru koncertowego XIX wieku, 
wymagający od skrzypka po-
pisowej wirtuozerii o najwyż-
szych wymaganiach wyko-
nawczych. Ponadto orkiestra 
pod batutą Juana Carlosa Lo-
monaco wykona II Symfonię 
C-dur op. 61 Roberta Schu-
manna. Pierwsze wykonanie 
tej symfonii miało miejsce 
5 listopada 1846 roku w lip-
skim Gewandhausie, a popro-
wadził je Feliks Mendelssohn-

-Bartholdy. Robert Schumann 
komponował Symfonię C-dur 
złożony chorobą. W liście do 
Georga Friedricha Ottena, dy-
rektora muzycznego w Ham-
burgu tak wspominał ten czas:  
Symfonię pisałem w Dreź-
nie w grudniu 1845 jeszcze na 
wpół chory. Wydaje mi się, że 
da się to w niej usłyszeć. Do-
piero w jej końcowej części 
zacząłem znów wyczuwać sie-
bie, bo rzeczywiście dopiero 
po ukończeniu całego utworu 
zdrowie moje poprawiło się. 
Poza tym zresztą przypomina 
mi ona ów mroczny czas...
Natan Dondalski jest laure-
atem wielu prestiżowych kon-
kursów skrzypcowych, m.in. 
w Gdańsku (1994), w Pradze 
(1994), w Weimarze (im. L. 
Spohra, 1995), we Freiburgu 
(im. L. Spohra, 1997) i w War-
szawie (1997). Występował 
we Francji, w Niemczech, Ro-

sji, Holandii, Czechach, Moł-
dawii, na Słowacji, w Bułga-
rii, Austrii, Finlandii, Szwecji, 
Norwegii, Szwajcarii, w An-
glii oraz w Japonii. Występo-
wał w wielu prestiżowych sa-
lach koncertowych takich jak: 
Cristal Saal w Obihiro, Fil-
harmonia Narodowa w War-
szawie, Studio koncertowe 
im. Witolda Lutosławskiego 
w Warszawie, Filharmo-
nia Narodowa w Sofii, White 
Hall w Helsinkach, Meister-
singer Halle w Norymberdze, 
Kölner Philharmonie, Musi-
khalle w Hamburgu, Lieder-
halle w Stuttgarcie, Konser-
thuset w Oslo, Beethovenhalle 
w Bonn oraz Schauspielhaus 
w Berlinie. Stale współpracuje 
z większością polskich filhar-
monii.
Gość piątkowego koncertu, 
dyrygent Juan Carlos Lomo-
naco jest dyrektorem muzycz-

nym i artystycznym Yucatan 
Symphony Orchestra. W oj-
czystym Meksyku regularnie 
prowadzi takie zespoły, jak 
między innymi Narodowa Or-
kiestra Symfoniczna Mek-
syku, Filharmonia Mexico 
City, Opera Theatre Orche-
stra of Fine Arts, Filharmonicy 
UNAM, Fine Arts Chamber 
Orchestra, orkiestry filharmo-
nii Queretaro, Jalisco, orkie-
stry symfoniczne Guanajuato, 
Xalapa, Aguascalientes czy 
orkiestra kameralna Coahuila. 
Ostatnio magazyn „Mexican 
Leaders” umieścił Juana Car-
losa Lomonaco na liście „300 
najbardziej wpływowych po-
staci w Meksyku”.
Bilety w cenie 40zł normalny, 
30zł ulgowy do nabycia w ka-
sie pon. -pt. w godz.10-18 oraz 
poprzez stronę internetową 
Filharmonii: http://bilety.fil-
harmonia.olsztyn.pl

W cyklu „Wielkie koncerty skrzypcowe” w dniu 13 maja 2016 (piątek), o godz. 19.00 w Fil-
harmonii z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod 
dyrekcją Juana Carlosa Lomonaco wystąpi Natan Dondalski. Skrzypek - I koncertmistrz Fil-
harmonii w Olsztynie i Koszalinie zaprezentuje Legendę op. 32 na skrzypce i orkiestrę sym-
foniczną Feliksa Nowowiejskiego. 

W Filharmonii ponownie 
„Wielkie koncerty 
skrzypcowe”

W wykonaniu solistów i Kon-
certowej Orkiestry Dętej Obwo-
dowej Filharmonii w Kalinin-
gradzie im. E.F. Swietłanowa 
usłyszymy arie, duety i sceny 
z oper: Piotra Czajkowskiego, 
Mikołaja Rimskiego-Korsa-
kowa, Aleksandra Borodina, 
Antona Areńskiego, Modesta 
Musorgskiego, Michała Glinki, 
Georgesa Bizeta, Gaetano Do-
nizettiego, Charlesa Leco-
cq’a i Umberta Giordana.
Głównym dyrygentem Orkie-
stry Dętej Filharmonii Kalinin-
gradzkiej jest Edward Gantow-
ski, a dyrygentami są: Wiktor 
Bobkow i Roman Iwanow.
Z kaliningradzką orkiestrą 
w „Wiosennej Gali Opero-
wej wystąpią: Laima Jonutyte 
(mezzosopran) - solistka Li-
tewskiego Teatru Narodowego 
Opery i Baletu w Wilnie. Soliści 
Filharmonii w Kaliningradzie: 
Anait Mkrtczjan (sopran), Swie-
tłana Polewaja (sopran), Wikto-
ria Bobkowa ( mezzosopran), 
Tatiana Żora (mezzosopran), 

Aleksander Dudnicki ( bary-
ton), Siergiej Sieldiakow (bas), 
oraz Agnieszka Tomaszewska ( 
sopran) i Tomasz Krzysica (te-
nor) - soliści Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej w Warszawie 
Koncertowa Orkiestra Dęta Ob-
wodowej Filharmonii w Kali-
ningradzie istnieje już blisko 
ćwierć wieku, w tym czasie wy-
stąpiła przed setkami tysięcy 
słuchaczy z ponad 50 progra-
mami, złożonymi z muzyki róż-
nych kompozytorów. Orkiestra 
koncertuje z wokalistami i z so-
listami instrumentalistami, pod 
batutą zapraszanych przez sie-
bie dyrygentów. Koncertuje 
również podczas imprez plene-
rowych uczestnicząc w świą-
tecznych wydarzeniach w życiu 
miasta.
Bilety na „Wiosenną Galę Ope-
rową” do nabycia w cenie: 50 
zł normalny, 40zł ulgowy, 25zł 
karta melomana w kasie pon.- 
pt. w godz.10-18 oraz poprzez 
stronę internetową Filharmonii: 
http://bilety.filharmonia.olsztyn

„Wiosenna Gala Operowa” - to tytuł wydarze-
nia muzycznego w dniu 15 maja (niedziela), 
o godz.18.00 w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej. 

Filharmonia 
zaprasza 
na galę 
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ROZRYWKA

KULTURA DOSTĘPNA   
Apartament - Kultura Dostępna czw 18:00
KINO KOBIET    
#WszystkoGra - Kino Kobiet pn 18:30  

POKAZY PRZEDPREMIEROWE  
Nice Guys. Równi goście - napisy wt 19:15 
    
PREMIERY    
Były sobie człowieki - dubbing  
pt 11:15, 12:00, 16:45   
sb, nd, śr 10:45, 12:00, 16:45   
pn 10:15, 12:00, 16:45   
wt 10:00, 12:15, 16:45   
czw 10:30, 12:00, 16:45 

Mój przyjaciel orzeł - dubbing 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:00, 13:15, 15:45, 
18:00
 

Sąsiedzi 2 - napisy   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 17:15, 20:15, 22:15 

Modelka - napisy    
pt, sb, nd, pn, śr, czw 14:15, 18:45, 21:15 
wt\ 14:30, 18:45, 21:15

Dzień Matki - napisy   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 12:15, 14:45, 18:15, 
20:45  

POZOSTAŁE TYTUŁY 
#WszystkoGra pt, sb, nd, śr, czw 10:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
pn 10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 21:15 
wt 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

3D Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - dub-
bing 
pt, sb, nd 11:30, 17:30   

pn, śr 17:30    
wt 09:30, 17:30

3D Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - napisy 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 14:30, 20:30

3D Księga dżungli - dubbing   
pt 10:00     
pn 12:00     
czw 11:00    

Cloverfield Lane 10 - napisy   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 21:45  

Dzielny kogut Maniek - dubbing  
pt, sb, nd, pn, śr, czw 10:00, 11:45, 14:00, 16:30 
wt 09:30, 11:45, 14:00, 16:30  

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - dubbing 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 15:30, 19:30  

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - napisy 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 12:30, 18:30, 21:30 

Księga dżungli - dubbing   
pt, czw 16:00    
sb, nd, wt, śr 11:15, 16:00   
pn 09:00, 11:15, 16:00   

Księga dżungli 3D - Kino na Temat   
śr 10:30     

Łowca i Królowa Lodu - dubbing  
czw 12:00    

Młody Mesjasz - lektor   
pt, sb, nd, pn, śr, czw 13:30, 19:15  
wt 13:30     

Ratchet i Clank - dubbing   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30

Budynek Aura Centrum Olsztyna Al. Piłsudskiego 16 10-576 Olsztn www.helios.pl tel. 89 535 20 30 

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 13-19.05.2016 r.
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
 
MIESZKANIE do 80.000zł w Olszty-
nie, 515-600-111
 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJMĘ

 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ pod budowę 
domu jednorodzinnego, 10 km od Olsz-
tyna 19 zł/m2. Prąd, woda, kanalizacja 
w drodze, tel. 693614291. 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ pod budowę 
domu jednorodzinnego, 10 km od Olsz-
tyna 19 zł/m2. Prąd, woda, kanalizacja 
w drodze, tel. 693614291. 
DZIAŁKA rolno-budow. 3000 m2 nad 
jeziorem Wielochowskim, 4km od cen-
trum miasta. Prąd, woda. Wydane wa-
runki zabudowy. Cena 79.000PLN. Tel. 
888155579
2-POKOJOWE, Elbląg, 606-737-910
2-POKOJOWE, 48,5 M2, UL. KOR-
CZAKA. tel. 505-483-186
49000ZŁ za M-2 bezczynszowe, c.o. 
miejskie, po remoncie, 2 garaże sprze-
dam, Żytkiejmy, 501-601-550
73ARY atrakcyjna pod Olsztynem. 604-
112-088
APARTAMENT w rezydencji Willa 
Port w Ostródzie, 696-269-520
BARCZEWO, 3-pokojowe, IIp., Ko-
ściuszki, 165tys., 505-068-158

BARTOSZYCE, słoneczne mieszkanie, 
67m2, ul. Prusa, tanio, 691-20-39-59
BUDOWLANA 2300m2, 7km od Olsz-
tyna, 536-191-751
DOM (138m2) na Mazurach+ budy-
nek gospodarczy, działka 12 arów, 
190.000zł, 798-792-775
DOM 220m2 w Różnowie, 602-484-
153
DOM Tomaszkowo ul.Wulpińska 14, 
691-096-533
DOM Wójtowo 160m2 do wykończenia 
wewnątrz, 355.000zł, 664-776-510
DZIAŁKA budowlana prywatnie, 791-
499-373
DZIAŁKĘ budowlaną 2ha Nad rozle-
wiskiem, intymną, w środku lasu, moż-
liwość z projekem basenu, media przy 
drodze, Frombork, 502-247-257
DZIAŁKI budowlane, Lidzbark War-
miński, tel. 507-892-596
DZIAŁKI ul. Bałtycka, 600-025-600
DZIAŁKI we Fromborku za 10zł/m2 + 
VAT okazyjnie sprzedam, 502-247-257
ELBLĄG, mieszkanie 2-pokojowe, 
67m2, 120000zł, ogrzewanie gazowe, 
duża łazienka, 602-120-382
ELBLĄG, ul. Warszawska, działkę 
przemysłowo-inwestycyjną 5000m2 
wydzierżawię lub sprzedam (możliwość 
na raty). Cena 99zł/m2 + VAT, 785-10-
10-10

GIEDAJTY k/Olsztyna, 600-025-600
MAJDY k/Dorotowa podwójna działka 
z domkiem letniskowym, 601-68-20-40
 

INNE SPRZEDAM
 
SPRZEDAM akordeon Weltmejster 80 
basów stan dobry. Tel. 697 343 270. 

HURTOWNIA TYTONIU 70zł/kg, 40 
zł/0.5kg szybka dostawa kurier średni 

słaby lub mocny, tel: 575-686-870. 
 

PRACA DAM
 
! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 504-175-182
AGREGAT tynkarski wynajmę, 500-
029-001
CIEŚLA i pomocnik, zbrojarz i pomoc-
nik, 739-401-803
HYDRAULIKA, 502-283-003
KIEROWCA do restauracji, 505-133-
552
KIEROWCĘ kat. C, 608-310-592
KOBIETY lub mężczyzn z grupą nie-
pełnosprawności do pracy w dozorze. 
Umowa o pracę, Pęklewo. Tel. 663-901-
507
KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego 
(raks, insert), rac.biu@wp.pl
LAKIERNIK-MALARZ proszkowy 

tel. 89 526-64-12
MALARZA, szpachlarza solidnego, 
504-720-494
MECHANIKA, 608-310-592
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie rol-
nym, 797-580-971
MURARZA, pomocnika, zbrojarza, 
501-582-674
MURARZY, betoniarz, niemiecki 
-praca- Niemcy, 602-48-68-65, (89)-
526-17-91 gal-met@gal-met.com
OPERATOR CNC PRACA/LASER 89 
526-64-12
OPERATORA minikoparki, 602-484-
153
OPIEKUNKI do 1500 euro wymagany 
niemiecki komunikatywny, na umowę, 
730-497-770, 730-497-771
OSOBA do sprzątania, 505-133-552
 

USŁUGI
 

ANTENY telewizyjne-satelitarne
- usługi (a-z) instalacje-naprawa
- strojenie-pełen profesjonalizm 
w przystępnej cenie, 505852046. 

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

malowanie, 693 614 291.
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Działacze z Biskupca na po-
czątku tej rundy postawili sobie 
jasny cel-awansować. Zakon-
traktowano w tym celu nawet 
Piotra Ruszkula, znanego 
z występów w takich drużynach 
jak pierwszoligowe: Olimpia 
Grudziądz, Wisła Płock, czy 
ostatnio Wigry Suwałki. 
Liderująca w tabeli drużyna 
Stomilu II Olsztyn podczas 

tego pojedynku była lekko osła-
biona. W tym samym czasie 
Stomil podejmował GKS Ka-
towice i trener Michał Alan-
cewicz nie mógł liczyć na dużą 
pomoc pierwszoligowych za-
wodników. W pierwszej czę-
ści spotkania dla Tęczy trafił, 
wspomniany wcześniej Rusz-
kul. Schodząc do szatni dru-
żyna z Biskupca mogła już zapi-

sać na swoim koncie 3 punkty. 
Tuż przed końcem tego poje-
dynku do głosu doszli piłkarze 
“Dumy Warmii”. Najpierw stan 
gry wyrównał Mariusz Kacz-
marczyk, a zwycięstwo dał, 
przeziębiony tego dnia Piotr 
Karłowicz, który miał w ogóle 
nie zagrać w tym meczu. 

al

W miniony weekend do najciekawszego pojedynku doszło w Biskupcu 
gdzie miejscowa Tęcza podejmowała rezerwy Stomilu Olsztyn. 

Tęcza ma apetyt, 
ale na tym koniec 

IV liga 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska

Kolejka 24 - 7-8 maja

Mamry Giżycko  1-2 Błękitni Orneta  7 maja, 16:00
Orzeł Janowiec Kościelny 1-1 Mrągowia Mrągowo 7 maja, 16:00
Unia Susz  2-2 Zatoka Braniewo  7 maja, 16:00
Tęcza Biskupiec  1-2 Stomil II Olsztyn  7 maja, 16:00
Śniardwy Orzysz  3-1 DKS Dobre Miasto  7 maja, 17:00
Pisa Barczewo  1-3 Warmiak Łukta  7 maja, 16:00
Motor Lubawa  3-0 Start Kozłowo  (wo)
Omulew Wielbark  1-0 Polonia Pasłęk  8 maja, 16:00

Kolejka 25 - 14-15 maja

Mamry Giżycko  - Omulew Wielbark  14 maja, 16:00
Polonia Pasłęk  - Motor Lubawa  14 maja, 17:00
Start Kozłowo  - Pisa Barczewo 
Warmiak Łukta  - Śniardwy Orzysz  14 maja, 16:00
DKS Dobre Miasto  - Tęcza Biskupiec  14 maja, 18:00
Stomil II Olsztyn  - Unia Susz  15 maja, 16:00
Zatoka Braniewo  - Orzeł Janowiec Kościelny 14 maja, 16:00
Mrągowia Mrągowo - Błękitni Orneta  14 maja, 16:00

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

Kolejka 24 - 7-8 maja

Pojezierze Prostki  2-0 Cresovia Górowo Iławeckie 8 maja, 15:00
Fala Warpuny  2-4 Granica Bezledy  7 maja, 16:00
SKS Szczytno  2-1 Victoria Bartoszyce  7 maja, 17:00
Start Kruklanki  0-3 Wilczek Wilkowo  8 maja, 16:00
SRKiS Knopin  1-2 Łyna Sępopol  8 maja, 14:00
Mazur Pisz  2-0 Błękitni Pasym  7 maja, 17:00
Czarni Olecko  2-1 Vęgoria Węgorzewo 7 maja, 17:00
Orlęta Reszel  6-0 Polonia Lidzbark Warmiński 7 maja, 16:00

Kolejka 25 - 14-15 maja

Orlęta Reszel  - Pojezierze Prostki 
Polonia Lidzbark Warmiński - Czarni Olecko 
Vęgoria Węgorzewo - Mazur Pisz 
Błękitni Pasym  - SRKiS Knopin 
Łyna Sępopol  - Start Kruklanki 
Wilczek Wilkowo  - SKS Szczytno 
Victoria Bartoszyce  - Fala Warpuny 
Granica Bezledy  - Cresovia Górowo Iławeckie 

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

Kolejka 24 - 7-8 maja

Radomniak Radomno 4-4 Grunwald Gierzwałd 7 maja, 17:00
Wel Lidzbark  2-1 GKS Stawiguda  7 maja, 16:00
Żuraw Godkowo  1-2 Syrena Młynary  3 maja, 16:30
GSZS Rybno  5-2 Warmia Olsztyn  7 maja, 16:00
Czarni Rudzienice  1-1 Ewingi Zalewo  7 maja, 17:00
Polonia Iłowo  3-1 GKS Gietrzwałd/Unieszewo 8 maja, 15:00
Tęcza Miłomłyn  1-2 Start Nidzica  8 maja, 17:00
Fortuna Dorotowo Gągławki 3-5 Kormoran Zwierzewo 7 maja, 16:00

Kolejka 25 - 14-15 maja

Fortuna Dorotowo Gągławki - Radomniak Radomno 14 maja, 16:00
Kormoran Zwierzewo - Tęcza Miłomłyn  14 maja, 16:00
Start Nidzica  - Polonia Iłowo  15 maja, 14:00
GKS Gietrzwałd/Unieszewo - Czarni Rudzienice  14 maja, 17:00
Ewingi Zalewo  - GSZS Rybno  14 maja, 17:00
Warmia Olsztyn  - Żuraw Godkowo  14 maja, 16:00
Syrena Młynary  - Wel Lidzbark  14 maja, 17:00
GKS Stawiguda  - Grunwald Gierzwałd 14 maja, 17:00

al

Najbliższe spotkania i ostatnie wyniki 
rozgrywek ligowych w IV lidze piłki nożnej
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REKLAMA

Piłkarze, działacze i kibice cze-
kali z nadzieją na rozwiąza-
nie problemu z finansowaniem 
klubu. W międzyczasie została 
założona spółka akcyjna. Jed-
nak do upadku klubu było na-
prawdę blisko. Przez Olsz-
tyn przeszedł marsz kibiców, 
którzy po raz kolejny pokaza-
li,że zależy im na piłce noż-
nej w stolicy Warmii i Mazur. 
Swoje starania o utrzymanie 
drużyny posunęli do zorgani-
zowania zbiórki pieniędzy na 
działalność klubu.
10 maja, czyli dwa dni temu, 
przyszła długo wyczekiwana 
informacja. Firma Budimex 
SA podpisała z klubem Stomil 
Olsztyn umowę, na mocy któ-
rej do 30 czerwca 2018 roku 
spółka będzie sponsorem głów-

nym zespołu piłki nożnej gra-
jącego obecnie w rozgrywkach 
1. ligi. Strony pozostawiły so-
bie możliwość wydłużenia 
czasu obowiązywania umowy. 
Warunki finansowe są objęte 
klauzulą poufności. Szcze-
góły dotyczące świadczeń pro-
mocyjnych na rzecz spon-
sora zostaną uzgodnione do 30 
czerwca bieżącego roku.
- Nie mamy tradycji i boga-
tych doświadczeń dotyczących 
sponsorowania piłki nożnej, 
ale dążymy do tego, aby w re-
gionach, w których realizujemy 
kontrakty, wspierać różne pro-
jekty i inicjatywy – powiedział 
Krzysztof Kozioł, dyrektor 
Biura Komunikacji Budi-
meksu SA.

Budimex istnieje od ponad 45 
lat. Obecnie, jako przedsiębior-
stwo infrastrukturalno- usłu-

gowe Budimex koncentruje się 
na rynku polskim. Jako gene-
ralny wykonawca firma działa 

w sektorach infrastruktury: 
drogowej, kolejowej, lotnisko-
wej; budownictwa kubaturo-

wego, energetycznego, prze-
mysłowego i ekologicznego.

al

Na ten dzień sympatycy i kibice Stomilu 
Olsztyn czekali bardzo długo. Kiedy 9 stycz-
nia 2015 roku ze wspierania klubu wycofała 
się Galeria Warmińska nad olsztyńską piłką 
nożną zawisły czarne chmury.

Stomil ma kolejnego sponsora


