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Okazją jest przyjazd 15-osobo-
wej grupy młodzieży i nauczycieli 
z Gymnasium Oesede w powie-
cie Osnabrück, z którą powiatowa 
szkoła współpracuje od 9 mie-
sięcy. Drugiego dnia wizyty part-
nerskiej goście z Niemiec spotkali 
się ze starostą olsztyńskim Małgo-
rzatą Chyziak. Towarzyszyli im 
uczniowie ZSR ze Smolajn.
- Miło Was gościć w powiecie. 
Program Waszej wizyty zapo-
wiada się bardzo ciekawie, mam 
nadzieję, że spędzicie u nas miło 
czas - witała młodzież i ich opie-
kunów Małgorzata Chyziak. 
I rzeczywiście, wśród atrak-
cji przewidzianych do zobacze-
nia w Polsce znalazła się wizyta 
w Kętrzynie, Wilczym Szańcu 
w Gierłoży, Świętej Lipce, From-
borku, Gdańsku i Lidzbarku War-
mińskim. Goście odwiedzą też 
olsztyńskie planetarium i park li-
nowy, Kalwarię Głotowską, od-
wiedzą również burmistrza Do-
brego Miasta.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolni-
czych im. bp Ignacego Błażeja 
Krasickiego w Smolajnach opo-
wiedziała o współpracy pomię-
dzy szkołami. – Dyrektorzy Gim-
nazjum w Oesede przyjechali do 
Polski w ubiegłym roku, wtedy 
też zapadła decyzja o zawarciu 
partnerstwa między szkołami . 
We wrześniu 2015 r. podpisali-
śmy porozumienie w tej sprawie. 
W dniach 4-11 czerwca 2016 r. 
odbywa się wizyta naszych przy-
jaciół w Polsce pod tytułem „ 
Konfrontacja z historią – szlakiem 
zamków gotyckich” , a jesienią 
młodzież ze Smolajn pojedzie na 
wymianę do Niemiec – zapowie-
działa Joanna Maziuk.

Gościom codziennie towarzy-
szy grupa polskich uczniów. Jak 
postrzegają swoich zagranicz-
nych rówieśników? – Przyje-
chali wczoraj, więc na razie „ba-
damy się” – śmieje się Alina 
Suchowiecka z Zespołu Szkół 
Rolniczych. – Pewnie wkrótce 
przełamiemy pierwsze lody, poro-
zumiewamy się po angielsku, nie-
miecku i polsku. Mam nadzieję, 
że jesienią uda mi się wyjechać na 
wymianę do Niemiec.
Obecny na spotkaniu w staro-
stwie Dyrektor Gimnazjum 
Oesede, Ulrich Schimke, opo-
wiedział o systemie szkolnictwa 
w Niemczech.- Mieszkamy 10 
km od Osnabrück, partnera po-
wiatu olsztyńskiego. Nasza szkoła 
jest typową, klasyczną placówką, 
w której nauka trwa 12 lat. Absol-
wenci zdają egzamin maturalny 
i jeśli chcą, mogą na tym zakoń-
czyć edukację. Partnerstwo ze 
szkołami z innych krajów jest dla 
nas ważne, współpracujemy też 
z placówkami we Francji, Irlandii 
i Czechach.
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Od 4 czerwca 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Rolni-
czych w Smolajnach mają okazję do szlifowania ję-
zyka niemieckiego oraz do zawierania międzynarodo-
wych przyjaźni. 

Wizyta młodzieży 
z Niemiec w Zespole 
Szkół Rolniczych 
w Smolajnach

Kiedy pracownicy zaprzeczyli, 
funkcjonariusze wybiegli ze sta-
cji i ruszyli za sprawcą kradzieży. 
Kilkadziesiąt metrów dalej zatrzy-
mali 32-latka. Wylegitymowali się 
i wraz z nim wrócili do sklepu. Po-
informowali o tym oficera dyżur-
nego i wezwali na miejsce patrol.
Mirosław T. przyznał się do kra-
dzieży piwa. Pracownicy sklepu 
oświadczyli, że prawdopodobnie 
jest on również sprawcą kradzieży 
alkoholu sprzed kilku dni. 
Za popełnione wykroczenie 32-lat-
kowi grozi kara aresztu, ogranicze-
nia wolności lub grzywny.

kmp

We wtorek około godziny 
9.00 podczas dnia wolne-
go policjanci robili zaku-
py na stacji paliw przy ul. 
Wyszyńskiego. W pewnym 
momencie jeden z nich za-
uważył mężczyznę, który 
wyszedł ze sklepu z dwo-
ma zgrzewkami piwa. Poli-
cjant nie widział, aby pod-
chodził on do kasy dlatego 
zapytał obsługę, czy klient 
zapłacił za alkohol. 

Ukradł dwie 
zgrzewki piwa. 
Zatrzymali 
go policjanci 
w dniu wolnym 
od służby

Goście z Niemiec będą poznawać 
warmińską ziemię 
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KRÓTKO

NA CZASIE

Spalarnia w partnerstwie
prywatnym

Obecnie energię cieplną dla 
mieszkańców Olsztyna wytwa-
rzają dwie instytucje – Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej oraz Michelin. Jed-
nak producent opon zapowie-
dział już w 2010 i 2011 roku, że 
chce w 2020 roku zrezygnować 
z dostarczania energii, więc 
władze miasta szukają alter-
natywnych źródeł. Dlatego też 
zamierzają wybudować w for-
mule partnerstwa publiczno-
-prywatnego elektrociepłownię 
zasilaną z przetworzonych od-
padów komunalnych. Powo-
dem łączenia sił są zbyt duże 
koszty realizacji inwestycji(w-
stępnie szacuje się koszt inwe-
stycji na ok. 400 mln złotych-
-przyp. red.), więc przyszła 
spółka wraz z Urzędem Miasta, 
udźwignęłaby ciężar przedsię-
wzięcia.
- Spółka partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (PPP) jest 
spółką publiczną, a nie pry-
watną, bo łączy ona w sobie 
kapitał samorządowy i Skarbu 
Państwa, będący udziałem 
większościowym – mówi Piotr 
Grzymowicz, prezydent Olsz-
tyna.
W samej elektrociepłowni 
ma być spalane paliwo alter-
natywne powstałe w wyniku 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych. Moc kombinatu ma 
wynieść 30 MW termicznych 
oraz 10-11 MW elektrycznych.
Postępowanie w sprawie wy-
boru partnera prywatnego, 
z którym MPEC podpisze 
umowę o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym, trwa od 
czterech lat. W 2013 r. wybrano 
pięć podmiotów, z którymi 
prowadzono tzw. dialog kon-
kurencyjny, podczas którego 
określono zakres prac budow-
lanych, parametry nowej in-
stalacji i technologię produkcji 
energii. Dialog właśnie się za-
kończył, a po uzyskaniu zgody 
zgromadzenia wspólników, 
miejska spółka zamierza pod 

koniec maja ogłosić przetarg 
na budowę elektrociepłowni. 
Tutaj jednak zaczynają się pro-
blemy, bo od kilku miesięcy 
słychać głosy sprzeciwu wobec 
tej inwestycji.

Minister Szmit: to zła 
inwestycja

A protestują niemal wszyscy. 
Głos zabrało sześć stowarzy-
szeń Święta Warmia, Koliber, 
Forum Rozwoju Olsztyna, Sa-
dyba, Kochajmy Warmię oraz 
Siedliska Warmińskie. Przed-
stawiciele stowarzyszeń – 
w apelu do sejmiku wojewódz-
twa – wystąpili o rezygnację 
z budowy spalarni i oparciu 
gospodarki odpadami na re-
cyklingu, zgodnie z dyrekty-
wami Komisji Europejskiej 
i wytycznymi projektu Krajo-
wego Planu Gospodarki Odpa-
dami. Głos zabrał także Jerzy 
Szmit, wiceminister infrastruk-
tury i szef regionalnych struk-
tur Prawa i Sprawiedliwości, 
który skrytykował pomysł wy-
budowania elektrociepłowni, 
nazywając ją na antenie Radia 
Olsztyn „oszustwem”, „złą in-
westycją, która wpędzi miasto 
w problemy finansowe”.
- Jako Prawo i Sprawiedliwość 
od początku negowaliśmy kie-
runek zmian wytyczony przez 
prezydenta Piotra Grzymowi-

cza, który już kilkanaście lat 
temu mówił, że trzeba pozbyć 
się MPEC-u, czyli sprzedać go 
firmie prywatnej – mówi Jerzy 
Szmit. - Pierwsze przymiarki 
do sprzedaży spełzły na niczym, 
potem pojawiło się przedsię-
biorstwo, które chciało za 40 
mln złotych kupić MPEC, ale 
do sprzedaży nie doszło. Uwa-
żam, że tak ważna gałąź gospo-
darki, jaką jest energia cieplna, 
powinna pozostać w rękach 
miasta.

Wiceminister infrastruktury 
dodaje, że jak do tej pory pre-
zydent nie pokazał dowodów 
na to, że Michelin chce wyco-
fać się z dostarczania ciepła 
miastu. Jerzy Szmit krytykuje 
również budowę w systemie 
opartym na partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym, bo, jak do-
wodzi, większościowy pakiet 

ma przypaść spółce zewnętrz-
nej, co może grozić rosnącymi 
cenami za ogrzewanie.

Nie biomasa tylko 
odpady

Prezydent Olsztyna odrzuca 
te zarzuty i próbuje przekonać 
tych, którzy nie chcą budowy 
elektrociepłowni. W emocjo-
nalnym liście otwartym odpo-
wiedział Jerzemu Szmitowi, 
a kilka dni później zorgani-
zował spotkanie z parlamen-
tarzystami z regionu. Na za-
proszenie włodarza miasta, 
z 20 zaproszonych parlamen-
tarzystów, przybyli: Anna 
Wasilewska i Janusz Cichoń 
(oboje PO), Mirosław Pam-

puch (Nowoczesna) oraz asy-
stenci reprezentujący Iwonę 
Arent i Jerzego Gosiewskiego 
(PiS).
Podczas spotkania prezydent 
powtórzył wszystkie argumenty 
przemawiające za budową spa-
larni, a Konrad Nowak, prezes 
MPEC-u stwierdził:
 - Jesteśmy odpowiedzialni za 

dostawy ciepła dla mieszkań-
ców, bo nie mamy gwarancji 
współpracy z Michelin. I dodał 
skąd idea budowy spalarni od-
padów: - Unia Europejska dąży 
do wyeliminowania energii po-
chodzącej ze spalania węgla 
kamiennego. W Danii energia 
pochodząca z węgla jest obło-
żona dodatkowym podatkiem. 
Zastanawialiśmy się nad po-
zyskiwaniem energii z biomasy 
lub gazu, ale chcemy skupić się 
na pozyskiwaniu paliwa alter-
natywnego, pochodzącego ze 
spalania odpadów. Nie wyeli-
minujemy węgla, z którego da-
lej w 50 proc. będziemy pozy-
skiwać energię, ale zrobimy 
krok do przodu.
Prezes MPEC-u odniósł się 
także do sposobu finansowania 
budowy, mówiąc, że miasto nie 
byłoby w stanie zrealizować 
w pojedynkę takiego zadania, 
bo zatrzymane zostałyby inne 
inwestycje miejskie.
- Poszukiwaliśmy różnych pod-
miotów, które mogłyby przejąć 
ryzyko i ciężar budowy spa-
larni, ale nikt nie chciał się 
zaangażować. Jedynym roz-
wiązaniem było poszukanie 
instytucji w partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym, która za-
wrze z miastem spółkę – tłu-
maczy Konrad Nowak.
Jeśli mimo zastrzeżeń i prote-
stów miasto będzie chciało wy-
budować spalarnię, to jak sza-
cuje Konrad Nowak, do końca 

roku powinien zostać wybrany 
partner prywatny, a sama elek-
trociepłownia powinna zostać 
wybudowana do 2020 roku.
- Musimy w tej kwestii działać 
razem – zaapelował do par-
lamentarzystów prezydent 
Grzymowicz. - Bo inaczej za-
wsze przegramy z silniejszymi.

rak

Władze miasta przymierzają się do budowy spalarni odpadów na 
olsztyńskim Tracku. Budowa jednak budzi sporo emocji, bo sprze-
ciwia się jej kilka regionalnych stowarzyszeń oraz wiceminister in-
frastruktury Jerzy Szmit. Prezydent Olsztyna spotyka się z posłami 
w tej sprawie i próbuje przekonać nieprzekonanych.

Czy w Olsztynie zostanie 
wybudowana spalarnia odpadów?

Olsztyn: Tylko w dniach 10-12 
czerwca festiwal kolorów 
i kształtów oprawek oraz 
okularów przeciwsłonecznych 
znanych światowych marek 
- Weekend włoski w Salonie 
Optycznym OKULIK.
Olsztyn: Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych i olsz-
tyński oddział Towarzystwa 
Kultury Teatralnej zapraszają na 
wojewódzki Przegląd Konkursu 
Recytatorskiego „Spotkania 
z Poezją”. Będzie on miał 
miejsce w dniu 10.06.2016 
r. o godz. 10:00 w budynku 
Centrum.
Olsztyn: Spektakl “Zielony 
Wędrowiec” w Olsztyńskim Te-
atrze Lalek odbędzie się w dniu 
12.06.2016 r. o godz. 11:00.
Olsztyn: Wykład “Wyprawa 
kniazia Jarosława Światopeł-
kowicza przeciwko Jaćwięgom 
w roku 1112” w Muzeum War-
mii i Mazur odbędzie się dnia 16 
czerwca o godz. 17:00.
Barczewo: W dniu 11 czerwca 
w gminie Barczewo będą miały 
miejsce Łosiery Barczewskie - 
odpust parafii św. Andrzeja.
Biskupiec: Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa ZD Biskupiec 
odbędzie się w dniu 11 czerwca 
o godz. 9.00 na Stadionie BKS 
Tęcza Biskupiec.
Dywity: W piątek, 17 czerwca 
2016 roku, na godzinę 17.00 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Dywitach zaprasza wszystkich 
uczestników zajęć w Filii GOK 
w Gadach, na wspólny „Wieczo-
rek artystyczny”.
Dobre Miasto: Spektakl teatral-
ny dla najmłodszych zagrany 
w konwencji żywego planu 
z lalkami - “Chatka Zajączka” 
- zostanie zaprezentowany 
dnia 11 czerwca o godz. 12:00 
w Stodole Kultury.
Dobre Miasto: Premierowy 
spektakl w wykonaniu Teatru 
Pallicho w reżyserii Marty 
Wodyńskiej “Akademia Każdego 
Wieku Pijaństwo”, odbędzie się 
w dniu 12 czerwca o godzinie 
18:00 w Stodole Kultury.
Jeziorany: Prezentacje arty-
styczny gminy Jeziorany będą 
miały miejsce w dniu 12 czerw-
ca w o godz. 14:00 w Amfite-
atrze Miejskim w Jezioranach.
Lidzbark Warmiński: W dniach 
10-11.06.2016 r. w Lidzbarskim 
Domu Kultury będzie odbywała 
się rekonstrukcja X Bitwy pod 
Heilsbergiem z roku 1807.
Purda: W dniu 15 czerwca na 
terenie gminy Purda odbędzie 
się EuroEkoRambit Szkół Pod-
stawowych.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz prezentuje argumenty ratusza za ekociepłownią

Zaproszeni na prezentację parlamentarzyści i ich przedstawiciele 
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Atrakcje, w postaci różnorod-
nych warsztatów i zabaw dla 
dzieci zapewnili beneficjenci 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego z minionej perspek-
tywy. Uczestnicy imprezy 
mogli spędzić czas nie tylko 
przyjemnie, ale i pożytecz-
nie, co zapewniły m.in. Miej-
ski Ośrodek Kultury w Olsz-
tynie (warsztaty plastyczne 
dla dzieci) i Wojewódzki Szpi-
tal Rehabilitacyjny dla Dzieci 
w Ameryce, który w ramach 
punktu informacyjno–edu-
kacyjnego prowadził bez-

płatne badania i konsultacje 
rehabilitacyjne. Były dmu-
chane zjeżdżalnie, symula-
tor deski surfingowej, ścianki 
wspinaczkowe, trampoliny. 
Mali naukowcy brać udział 
w eksperymentach naukowych 
i doświadczeniach z suchym 
lodem i rozgrywali mecze pił-
karskie robotów. Zaintereso-
wani funduszami z RPO WiM 
2014-2020 mieli możliwość 
zasięgnięcia języka w plene-
rowym Punkcie Informacyj-
nym Funduszy Europejskich 
i punkcie Informacyjnym War-

mińsko-Mazurskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego 
w Olsztynie. Wiedza o środ-
kach z RPO płynęła także z na-
miotu panelistów, w którym 
zasiadali eksperci z instytucji 
wdrażających Program. Po tak 
dużej dawce wiedzy uczest-
nicy imprezy plenerowej mo-
gli się sprawdzić w konkur-
sach wiedzy o RPO WiM 
2014-2020 i Unii Europej-
skiej. Zwycięzcy otrzymywali 
atrakcyjne nagrody. O 16.00 
ruszyła scena festiwalowa, na 
której pod hasłem „RPO po-

zytywnie rockuje” wystąpiły 
zespoły z Warmii i Mazur, 

m.in. Cuba de Zoo i Big Day. 
Zabawę zakończył koncert 

Marka Piekarczyka z muzy-
kami z Warmii i Mazur.

Marszałek Gustaw Marek Brze-
zin wręczył nagrody „Godnych 
Naśladowania” najlepszym ini-
cjatywom obywatelskim i spo-
łecznym w województwie. XIII 
edycja konkursu to oprócz za-
szczytów również realne wspar-
cie samorządu województwa dla 
wybitnych organizacji pozarzą-
dowych. 
- Samorząd województwa od 
samego początku, nieprzerwa-
nie, współpracuje z sektorem 
pozarządowym – podkreślał 
podczas uroczystości mar-
szałek Brzezin. - Dzieje się to 
w różnych obszarach pożytku 
publicznego i w różnych for-
mach. Doceniamy Państwa ak-
tywność, zaangażowanie, wciąż 
nowe pomysły. Organizacje 
mają trwałe miejsce w życiu pu-
blicznym, gdzie jako partner sa-
morządów, odpowiadają swoimi 
działaniami na potrzeby miesz-
kańców. Szczególnie widoczne 
jest to na szczeblu lokalnym.

Konkurs „Godni Naśladowania” 
jest organizowany od 2004 roku 
i służy promowaniu działalności 
obywatelskiej i społecznej ak-
tywności organizacji pozarzą-
dowych, a także grup niesfor-
malizowanych. Tym razem 
wyróżnienia zostały przyznane 
w ośmiu kategoriach.
• Najlepsza inicjatywa organiza-
cji pozarządowych:
- Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych powiatu 
iławskiego PROMYK za inicja-
tywę „Budowa Ośrodka Wspar-
cia”,
- Stowarzyszenie Twórców 
i Orędowników Kultury ANIMA 
za inicjatywę „Mazurskie wę-
drówki teatralne”.
• Samorząd przyjazny organiza-
cjom obywatelskim:
- Gmina Gietrzwałd.
• Najlepsza inicjatywa na rzecz 
osób starszych:
- Stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne MOZAIKA za 

„Musicale na ludowo”.
• Animator Społeczny:
- Joanna Żach,
Wyróżnienie specjalne za cało-
kształt pracy społecznej:
- Tadeusz Milewski oraz Krzysz-
tof Panfil.
• Na najlepszy produkt ekonomii 
społecznej:
- EKO-Wymiatacze Spółdziel-
nia Socjalna za specjalistyczne 
usługi sprzątające i znaczący 
wkład w aktywizację zawodową 
najbardziej potrzebujących.
• Na najlepszą inicjatywę or-
ganizacji pozarządowych 
województwa warmińsko-
-mazurskiego o charakterze mię-
dzynarodowym:
- Stowarzyszenie na rzecz roz-
woju wsi «Aniołowo» za inicja-
tywę „ANIOTHELO” Aktywni 
we wspólnej Europie.
• Grupa młodzieżowa z Warmii 
i Mazur godna naśladowania:
- Enklawa Artystyczna – Piecki.

O tym rozmawiali uczest-
nicy konferencji „Kształtowa-
nie oferty turystycznej regionu 
Warmii i Mazur”, która odbyła 
się na przełomie maja i czerwca 
w Centrum Wdrażania i Promo-
cji Innowacyjności w Olsztynie. 
Organizatorem jest samorząd 
województwa warmińsko-
-mazurskiego we współpracy 
z powiatami ziemskimi woje-
wództwa, Polską Organizacją 
Turystyczną oraz Warmińsko-
-Mazurską Regionalną Orga-
nizacją Turystyczną. Na konfe-
rencję przybyli reprezentanci 
klastrów turystycznych, touro-
peratorzy, gestorzy bazy noc-
legowej, przedstawiciele W-
-MROT, lokalne organizacje 
turystyczne, lokalne grupy dzia-
łania, organizacje pozarzą-
dowe, samorządowcy wszyst-
kich szczebli oraz reprezentanci 
świata nauki. 
- Turystyka jest dziedziną, która 
wpływa na wiele obszarów go-
spodarczych. Jednak jako ga-
łąź gospodarki jest niezwykle 
wrażliwa na wszelkie zmiany: 
polityczne, ekonomiczne, spo-
łeczne – powiedział marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin. 
- Dlatego tak istotna jest obser-
wacja i podążanie za nowymi 
trendami konsumenckimi, które 

dyktują warunki funkcjonowa-
nia na rynku.
Uczestnicy konferencji zapo-
znali się z trendami i możliwo-
ściami stojącymi przed usłu-
godawcami turystycznymi 
w kontekście stosowania nowo-
czesnych narzędzi komunikacji 
rynkowej, zmianami w zarzą-
dzaniu turystyką, stymulującymi 
rozwój oferty turystycznej, pre-
ferencjami cudzoziemców oraz 
kwestiami związanymi z inte-
gracją przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, orga-
nizacji pozarządowych i branży 
turystycznej.
W panelu wykładowym wystą-
pili: Paweł Lewandowski, dy-
rektor Zagranicznego Ośrodka 
Polskiej Organizacji Turystycz-

nej w Berlinie; dr hab. Magda-
lena Kachniewska, prof. Szkoły 
Głównej Handlowej w War-
szawie; Agnieszka Sikorska, 
dyrektor Śląskiej Organiza-
cji Turystycznej; dr hab. Armin 
Mikos von Rohrscheidt, prof. 
Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej 
w Gnieźnie; Agnieszka Babal-
ska, kierownik Sekcji Promo-
cji, Marketingu i Reklamy TVP 
OLSZTYN.
Zwieńczeniem dwudniowej 
konferencji była debata regio-
nalna, zorganizowana przez Pol-
ską Organizację Turystyczną 
w ramach ogólnopolskiego pro-
jektu „Wiedza, produkt i współ-
praca kluczem do sukcesu” oraz 
praktyczne warsztaty.

4 czerwca na plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel w Olsztynie odbyła się  
impreza plenerowa „Rozkręcamy powszechny Optymizm na Warmii i 
Mazurach”.  Wydarzenie przyciągnęło rzesze mieszkańców regionu, 
którzy bezpłatnie korzystali z szerokiego wachlarza atrakcji. 

Jak RPO - Rozkręcało Powszechny Optymizm

Jak przygotować ofertę turystyczną, by dostarczyć gościom niezapo-
mnianych, pozytywnych przeżyć? Co zrobić, aby zatrzymać odwiedza-
jących na dłużej lub skłonić ich do ponownych odwiedzin i nie zapłacić 
fortuny za promocję? 

Kształtowanie oferty turystycznej 
regionu Warmii i MazurPoznaliśmy elitę regionalnych pozarządowców! Jedni solidaryzują po-

kolenia, inni animują środowiska wiejskie czy młodzieżowe, jeszcze inni 
integrują niepełnosprawnych - wszyscy są godni naśladowania. 

„Godni Naśladowania” po raz XIII

Nagrodzeni pozarządowcy

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem



59 czerwca 2016 r.numer 78www.gwarminska.pl
OLSZTYN/KULTURA

Artykuł sponsorowany

Dlaczego Olsztyn 
potrzebuje ekociepłowni 
zasilanej alternatywnym 
paliwem odpadów?
 
Dlatego, że chcemy chronić
środowisko
- ekociepłownia zasilana alter-
natywnym paliwem z odpadów 
(RDF)spełnia najbardziej wy-
magające normy ekologiczne
- zanieczyszczenie powietrza 
będzie niższe od dopuszczal-
nych norm oraz dużo niższe od 
zanieczyszczeń powstających 
w wyniku spalania węgla

- paliwo alternatywne, jako 
odnawialne źródło energii po-
wstaje z odpadów, których ka-
loryczność nie pozwala na ich 
składowanie i musi być uniesz-
kodliwione termicznie
 
Dlatego, że jest 
ekonomicznie uzasadniona
- RDF to paliwo „lokalne”, 
które uniezależnia miasto od 
dostaw węgla czy gazu i umoż-
liwia zróżnicowanie ich źródeł
-z uwagi na bliskość produ-
centa paliwa, koszt jego trans-
portu jest znikomy

- węgiel i gaz, w odróżnieniu 
od paliwa z odpadów, są obło-
żone wysokimi opłatami środo-
wiskowymi za zanieczyszcza-
nie powietrza
- budowa ekociepłowni zasila-
nej paliwem alternatywnym nie 
obciąży budżetu gminy Olsztyn
 
Dlatego, że posiada dobre
podstawy prawno
-organizacyjne
- powstaje w formule Partner-
stwa Prywatno-Publicznego, 
co nakłada szczególny tryb 
kontroli nad przedsięwzięciem 

- gwarantuje zwrot wniesio-
nego przez MPEC majątku 
oraz nowej ekociepłowni po 
zakończeniu partnerstwa 
- kapitał spółki w zdecydo-
wanej większości będzie ka-
pitałem publicznym, na który 
złoży się wkład rzeczowy 
MPEC i pieniądze Skarbu Pań-
stwa wnoszone przez Polski 
Fundusz Rozwoju, a tym sa-
mym spółka będzie zarządzana 
i kontrolowana przez te pod-
mioty
- do współpracy zostanie wy-
brany partner prywatny, który 

zaoferuje najkorzystniejszą 
cenę dla mieszkańców
 
Dlatego, że rozwiązuje 
istotne problemy Olsztyna
- zaspokaja brak energii ciepl-
nej powstały po wycofaniu się 
z dostaw ciepła 
dla miasta przez obecnego ze-
wnętrznego dostawcę
- łączy i rozwiązuje problemy 
dwóch podstawowych obsza-
rów gospodarki komunalnej: 
zagospodarowania odpadów 
i zaopatrzenia miasta w ciepło
- zagospodarowuje energetycz-
nie odpady, które z mocy prawa 
nie mogą być składowane
- zabezpiecza finansowo i po-
zwala na konieczną moderniza-
cję, wysłużonej i niespełniają-
cej coraz wyższych standardów 
środowiskowych, ciepłowni 
Kortowo.

Nowa Ekociepłownia 
dla Olsztyna

Planowana ekoociepłownia to 
przemyślana, nowoczesna in-
stalacja wykorzystująca odna-
wialne źródło energii, jakim 
jest RDF - lokalne paliwo po-
wstające jako pozostałość po 

procesie odzysku surowców 
z odpadów komunalnych. To 
po prostu Dobra Energia dla 
Olsztyna.
Więcej o projekcie można do-
wiedzieć się odwiedzając spe-
cjalną stronę internetową, po-
święconą projektowi - www.
ec.olsztyn.pl
Mieszkańcy Olsztyna pod ko-
niec ubiegłego roku wybrali 
koncepcję architektoniczną 
przyszłej ekociepłowni. Nowa 
budowla powinna wpisywać 
się w zastany krajobraz - stąd 
elementem przewodnim zwy-
cięskiej koncepcji jest „źdźbło 
trawy”, symbolizujące z jednej 
strony niezwykłą wiotkość i de-
likatność, a z drugiej niezwy-
kłą siłę przetrwania. Elementy 
„Instalacji” stanowią w prze-
nośni szare, nieregularne wie-
lościany, kojarzące się jednej 
strony z cywilizacją a z drugiej 
z naturą – kształty brył przypo-
minają porozrzucane w tere-
nie kamienie. Elewacje zostały 
„poprzecinane” dynamicznymi 
wcięciami w kolorze zieleni, 
przywodzącymi na myśl wy-
rastające spod leżących brył 
źdźbła traw właśnie. 

W Olsztynie może powstać nowa ekociepłownia, która będzie wykorzystywać paliwo pocho-
dzące z już istniejącego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Olsztyński ZGOK prze-
twarza odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Olsztyna i mieszkańców ponad 30 
gmin sąsiadujących z Olsztynem. Nowa ekociepłownia może zaopatrywać w ciepło miasto 
Olsztyn, wykorzystując do tego nowoczesną instalację do termicznego unieszkodliwiania pa-
liwa, wytwarzanego z odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie wynika z dwóch potrzeb Olsz-
tyna – ekociepłownia uzupełni niedostatek ciepła oraz zakończy proces unieszkodliwiania 
odpadów poprzez wyeliminowanie ich składowania na wysypiskach.

Ekociepłownia - potrzebna 
miastu i regionowi

Malarka zaprezentowała środo-
wisku (obok obrazów starszych) 
swoje najnowsze prace. Wystawa 
– od chwili powzięcia przez ar-
tystkę decyzji o jej zorganizowa-
niu – miała nosić znamiona zawo-
dowej weduty. 
Zamysł towarzyszący autorce 
przy doborze prac ekspozycyj-
nych dostrzegł Włodzimierz 
Mońka – zastępca burmistrza 
Bisztynka, który otwierając wy-
stawę wyjaśnił zgromadzonym na 
czym polega wedutyzm. Weduta 
(z włoskiego: panorama) to nic 
innego jak pejzaż przedstawia-
jący ujęcie całości miasta lub jego 
fragmentów. Po tym wprowadze-
niu spotkanie przybrało charakter 
jubileuszu. 

Niespodzianką dla jubi-
latki było nieplanowane 
wystąpienie burmistrza – 
Marka Dominiaka, który 
dokonał zręcznego pod-
sumowania działań Wio-
letty Jaskólskiej, jako dy-
rektora Ośrodka Kultury 
i Aktywności Lokalnej 
w Bisztynku. Wszyscy ze-
brani - a byli to poza licz-
nie przybyłymi mieszkań-
cami Bisztynka, goście 
z Olsztyna, z Bartoszyc 
i z Lidzbarka Warm.- usły-
szeli o niebywałym ubo-
gaceniu miejskiego ży-
cia kulturalnego od czasu 
obecności prof. Wioletty 
Jaskólskiej w Bisztynku.. 

W ciągu kilku miesięcy piasto-
wania funkcji dyrektora ośrodka 
kultury malarka ilością i jakością 
organizowanych pod szyldem 
OKiAL- u imprez zaskoczyła 
władze samorządowe i biszty-
nian. 
Wioletta Jaskólska pracę asy-
stentki w działającej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Olszty-
nie rozpoczęła w 1996 r., a więc 
równo 20 lat temu. Zatrudniał ją 
znany przedstawiciel malarstwa 
polskiego – prof. Janusz Kacz-
marski (nota bene ojciec nieżyją-
cego Jacka Kaczmarskiego). Rok 
ten w swojej biografii prof. Ja-
skólska uznała za przełomowy, bo 
od tej chwili oficjalnie doceniono 
ją jako twórcę. 
Tytuł doktora w warszawskiej 
ASP artystka uzyskała w 2003 
roku. W roku 2010 - na tej samej 
uczelni - habilitowała się. Przez 
wiele lat malarka poszukiwała 
swego stylu używając całej palety 
barw, ale w końcu stała się mi-
strzynią szarości. Do dziś jej hoł-

duje, czyniąc jedynie ostatnio nie-
wielkie ustępstwa na rzecz czerni 
i bieli. Niezmiennie wierna wod-
nej technice akrylowej na płótnie 
tworzyła i nadal tworzy zarówno 
dzieła wielkoformatowe, jak i mi-
niatury. Na wystawie zaprezento-
wała – m.in. - panoramy: Lizbony, 
Wenecji i Paryża – każda z nich 
w wymiarze 4,30 x 1,80. Ekspo-
zycja obejmowała większość prac 
niewiele mniejszych. Do obrazów 
mieszczących się w naszych po-
kojach można zaliczyć cykl ob-
razów z warszawskim Pałacem 
Saskim w roli głównej (6 odsłon). 
Profesor wspomniała też, że ma-
luje systematycznie, niemal co-
dziennie. Nie należy do osób 
działających zrywami. Jej suk-

ces został wypracowany i nie jest 
dziełem przypadku. 
Po części oficjalnej szybko usta-
wiła się długa kolejka po auto-
grafy..
Wystawa trwać będzie do końca 
miesiąca. Mistrzyni Szarości za-
chęca wszystkich zainteresowa-
nych do obejrzenia jej prac pre-
zentowanych na tle surowych 
ścian nieczynnego, wspomnia-
nego wyżej, zboru poewangelic-
kiego. Warto zaznaczyć, iż rzad-
kim walorem tej ekspozycji jest 
okoliczność, że profesjonalną 
opiekę artystyczną sprawuje nad 
nią…Wioletta Jaskólska.
Wstęp na wystawę bez opłaty. 

 Małgorzata Markowska
foto. Adrian Frelik

4 czerwca br. w Galerii Miejskiej mieszczącej się we wnętrzu poewangelickiego 
zboru w Bisztynku, odbył się mistrzowski wernisaż prac prof. UWM Wioletty Jaskól-
skiej. Malarka ma w dorobku artystycznym – zarówno w kraju, jak i za granicą - 46 
wystaw indywidualnych i 80 zbiorowych. Wykłada na Wydziale Sztuki UWM w Olsz-
tynie, jest dyrektorem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej (OKiAL) w Bisztynku, a 
także radną Lidzbarka Warmińskiego. Prowadzi również artystyczne zajęcia open w 
Domu Środowisk Twórczych w Lidzbarku Warmińskim. 

Jubileusz  Wioletty Jaskólskiej 
– 20 lat pracy artystycznej

Prof. Wioletta Jaskólska z uczestnikami wernisażu

Prof. Wioletta Jaskólska
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Policja w swoich działaniach 
stawia na prewencję. Jak 
mówi zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Olsz-
tynie podinsp. Marek Ku-
śmierczyk, funkcjonariusze 
będą przeprowadzać kontrole 
dworców i dzikich plaż. Od-
będą się też spotkania eduka-
cyjne w placówkach oświato-
wych na temat m.in. handlu 
ludźmi i pochopnego podej-
mowania decyzji o wyjeździe 
do pracy za granicę. Ważną in-
formacją – głównie dla rodzi-
ców – powinna być ta o utwo-
rzeniu stałego punktu kontroli 
autokarów przy ul. Leonharda 
w Olsztynie. Od poniedziałku 
do piątku w godz. 6:30-9:00 
policjanci będą sprawdzali 
m.in. stan techniczny autobu-
sów i trzeźwość kierowców. 
Nie zabraknie też akcji pod 
kryptonimem „Trzeźwy pora-
nek”, czy „Bezpieczne pasy”. 
Wespół ze Strażą Leśną, Miej-
ską i Rybacką policjanci będą 
patrolować tereny wodne 
i przybrzeżne.
Gotowość do pracy na wodzie 

potwierdził też zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie st. bryg. Marek 
Eljasiak. – Do działań będą 
wyjeżdżać jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
grupa specjalistyczna Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 2 
KM PSP w w Olsztynie.
O odpowiedzialne prowadze-
nie prac naprawczych tam, 
gdzie jest woda, apelowała Te-
resa Parys, dyrektor Powia-

towej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej. – W związku 
z nowym rozporządzeniem do-
tyczącym procedur postępowa-
nia w razie zanieczyszczenia 
wody, nie możemy już warun-
kowo wydawać pozwoleń. Wy-
starczy stwierdzenie istnienia 
jednej bakterii Coli do nakazu 
zamknięcia placówki.

W trakcie posiedzenia starosta 
Małgorzata Chyziak pytała 
m.in. o możliwość utworzenia 

nad jeziorami posterunków se-
zonowych. W tym roku jednak 
policja nie będzie takowych 
tworzyć, zapewnia jednak 
o wzmożonej pracy policjan-
tów w patrolach wodnych. 
W Stawigudzie nad jeziorem 
Pluszne w każdy weekend 
bezpieczeństwa kąpiących się 
będą strzec strażacy ochotnicy.
Burmistrz Dobrego Mia-
sta wnioskował o dodatkowe 
patrole policyjne wieczo-
rami. Stanisław Trzaskow-
ski poinformował o zabezpie-
czeniu miejsc kąpielowych 
przez ratowników. Zwró-
cił też uwagę na narastający 
problem maluchów pozosta-
wianych bez opieki. – Cho-
dzi o dzieci w wieku 3-5 lat, 
które same biegają w okolicy 
fontanny i kurtyn wodnych. 
Samorządowcy rozmawiali też 
o zagrożeniu barszczem So-

snowskiego, wymieniając się 
doświadczeniami, jak sobie 
poradzić z problemem. Poru-
szyli także temat porzucania 
psów w okresie wakacyjnym. 
Z kolei Jonkowo pochwaliło 
się funkcjonującym od nie-
dawna monitoringiem. – Zało-
żyliśmy na razie 8 kamer, do-
celowo ma ich być dwa razy 
tyle – mówił przedstawiciel 
gminy.
Przedstawiciele gmin zgłaszali 
swoje wnioski i propozycje do-
tyczące współpracy z Powia-
tową Służbą Drogową. Obecny 
na posiedzeniu dyrektor Ar-
tur Bal poinformował, gdzie 
obecnie prowadzone są prace 
drogowe i kiedy zostaną za-
kończone. Zachęcił też do od-
wiedzin strony www powiatu, 
na której są zamieszczane ak-
tualne dane o bieżących re-
montach dróg.

Kierownik Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Mia-
sta Olsztyn i Powiatu Olsz-
tyńskiego Paweł Drankowicz 
z kolei zaapelował do uczestni-
ków spotkania o wprowadze-
nie praktyki zgłaszania przez 
ratowników wodnych goto-
wości do pracy nad danym 
akwenem. – W przypadku, gdy 
plażowicz zadzwoni do nas 
z informacją, że potrzebna jest 
pomoc, wiemy od razu, do któ-
rego z ratowników zadzwonić, 
by wskazać mu miejsce zdarze-
nia.
- Cieszę się, że jesteśmy przy-
gotowani na nadchodzące lato 
i na to, by zapewnić mieszkań-
com i odwiedzjącym nas tury-
stom bezpieczeństwo i komfort 
wypoczynku – podsumowała 
posiedzenie starosta Małgo-
rzata Chyziak.

mbm

3 czerwca w olsztyńskim starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było przygotowanie służb 
zespolonych oraz administracji samorządowej do sezonu letniego, a tym samym 
zapewnienia mieszkańcom i turystom bezpiecznego wypoczynku.

Gotowi na lato

Koncert rozpoczął się w zasa-
dzie już przed filharmonią, na 
schodach której rozwinięty zo-
stał czerwony dywan. Tuż przed 
godziną 17 pod budynek pod-
jechała biała limuzyna, z której 
wysiedli… Paganini, Haydn, 
Mozart, Vivaldi i Beethoven 
z partnerkami. Wszyscy z prze-
pisowymi perukami, obcasami 
i żabotami. W rolę maestrów 
wcielili się rodzice i koledzy 
uczniów PSM w Dywitach 
oraz aktor Teatru im. Jaracza 
Dawid Dziarkowski Nie tylko 
nie odmówili wspólnego zdjęcia 
z chętnymi, ale też – do futera-
łów, rzecz jasna – zbierali datki 
na wyjazdowe koncerty szkol-
nej orkiestry.

Koncert brawurowo poprowa-
dził dyrektor szkoły Janusz 
Ciepliński, dbając nie tylko 
o rzetelny przekaz informacji 
o wykonawcach i repertuarze, 
ale przede wszystkim wpro-
wadzając rodzinną atmosferę 
tak na scenie, jak i widowni. 

A na tej zasiedli, oprócz rodzi-
ców i znajomych młodych mu-
zyków, także przedstawiciele 
władz samorządowych: sta-
rosta olsztyński Małgorzata 
Chyziak oraz wicestarosta Jo-
anna Michalska, radna Teresa 
Chrostowska, przewodnicząca 

Rady Gminy Dywity Sabina 
Robak i dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej w Starostwie Powia-
towym w Olsztynie Barbara 
Guga. Zaproszenia nie odmó-
wiła także dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Olsztynie Teresa Taradejna.
Na zakończenie koncertu głos 
zabrał gospodarz filharmonii, 
Piotr Sułkowski. – Gdy 5 lat 
temu po raz pierwszy stanąłem 
w Olsztynie za pulpitem dyry-
genckim, w głowie pojawiło mi 
się marzenie, żeby na tej scenie 
zasiadali nie tylko zawodowi 
muzycy, ale również utalento-
wana młodzież, mobilizując tym 
samym swoich nauczycieli do 
jeszcze cięższej pracy pedago-
gicznej. Jestem przekonany, że 

w przypadku dzisiejszych wyko-
nawców, to początek wielkiego 
sukcesu muzycznego. Myślę też, 
że ten koncert może się stać po-
czątkiem tradycji – powiedział 
dyrektor.
Wydarzenie okazało się dużym 
przeżyciem także dla starosty 
Małgorzaty Chyziak. – Nie 
ma chyba wspanialszego uczu-
cia, niż obserwowanie jak roz-
wija się dziecko, jak staje się co-
raz dojrzalsze, wrażliwsze i jak 
doskonalą się jego umiejętno-
ści. Talent uczniów Powiatowej 
Szkoły Muzycznej w Dywitach 
rozkwita przepięknie i w bły-
skawicznym tempie. Jako sa-
morząd Powiatu Olsztyńskiego 
szczycimy się faktem, że mamy 
największą w Polsce szkołę mu-
zyczną I stopnia – z siedzibą 

główną i trzema oddziałami. 
We wrześniu otwieramy ko-
lejną, czwartą filię. Mimo krót-
kiej metryki, udało się stworzyć 
markę szkoły o wysokim pozio-
mie nauczania, rozwijającej się 
i przyjaznej uczniom. Nie byłoby 
to wszystko możliwe, gdyby nie 
upór i determinacja dyrektora 
Janusza Cieplińskiego, zaanga-
żowanie rodziców, konsekwen-
cja i dar pedagogiczny nauczy-
cieli, no a przede wszystkim 
gdyby nie talent i pasja dzieci, 
które są najlepszymi ambasa-
dorami tych ziem. Cieszę się ze 
wsparcia dyrektora Piotra Suł-
kowskiego, który docenił mło-
dych muzyków z naszej szkoły, 
otwierając przed nimi muzyczną 
świątynię.

mbm

Ci, którzy niedzielne popołudnie postanowili spędzić w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej, przeżyli prawdziwą ucztę duchową podziwiając na profesjonalnej scenie 
młodych instrumentalistów z Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach. Wśród 
wykonawców koncertu „Skazani na Sukces” znaleźli się zarówno soliści, zespoły ka-
meralne, jak i cała Dziecięca Orkiestra Smyczkowa poprowadzona gościnnie przez 
Łukasza Hermanowicza. Nie zabrakło też historyczno-teatralnej niespodzianki, czyli 
kompozytorów znanych i lubianych przez wszystkich melomanów.

Skazani na Sukces

Małgorzata Chyziak starosta olsztyński i Zbigniew Załuski dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego w starostwie

Przedstawiciele służb dbających o nasze bezpieczeństwo

Młodzi artyści po koncertach

Stylizacje z epoki 
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-Jak długo wykonywał Pan 
zawód reportera?
Przez ponad 30 lat , od 1965 
roku , byłem reporterem Agen-
cji Reutera. Pracowałem 
w kilku krajach, w każdym 
mniej więcej po trzy lata. Za-
czynałem w Hiszpanii, w cza-
sach generała Franco. Potem 
byłem na Kubie, skąd zo-
stałem wydalony z powodu 
oskarżenia o szpiegostwo. Ko-
lejne lata spędziłem w Rzymie 
i Buenos Aires. Kiedy byłem 
w Argentynie, postanowiłem 
zrezygnować z pracy dla Reu-
tera i przenieść się do Ka-
nady, gdzie przez cztery lata 
pracowałem dla pism „Mont-
real Star” i „Toronto Star”. 
W okresie kanadyjskim roz-
padło się moje małżeństwo . 
Dwójka moich dzieci nadal 
mieszka w Montrealu. Po roz-
wodzie przeprowadziłem się 
do Nowego Yorku i wznowi-
łem współpracę z Reuterem. Po 
roku zostałem wysłany do Bej-
rutu, gdzie pracowałem przez 
dwa, bardzo trudne lata wojny. 
Kolejne dwa lata spędziłem 
w Indiach. W 1988 roku zosta-
łem wysłany do Polski. Byłem 
tu korespondentem do 1992 
roku. Z Warszawy przeprowa-
dziłem się na Cypr a później 
znowu na cztery lata do Bej-
rutu. To była moja ostatnia pla-
cówka. Po zakończeniu pracy 
wróciłem do Anglii. W 2001 
roku przeszedłem na emery-
turę. Przestałem zajmować się 
dziennikarstwem i dzięki temu 
znalazłem czas na napisanie 
kilku książek. Jedna z nich-
-„Ostatni mazur”, poświęcona 
jest historii mojej polskiej ro-
dziny w XX wieku. Napisałem 
też „Rdzawe szable, blade ko-
ści”, niewielką książkę o histo-
rii Drwęcka i okolic. 
- Jak to się stało, że zamiesz-
kał Pan w Drwęcku?
- Ten dom kupiliśmy w 2000 
roku. Kiedy byłem korespon-
dentem w Polsce, w 1989 roku 
kupiłem dwa hektary ziemi 
w Nartach, niedaleko Szczytna. 
Był to piękny teren, tuż przy li-
nii brzegowej jeziora. Chcie-
liśmy tam wybudować z żoną 

dom, ale przez 9 lat nie otrzy-
maliśmy pozwolenia, nie rozu-
miem, dlaczego. Po dziewięciu 
latach znalazł się chętny na tę 
ziemię , oferujący mi 50 tysięcy 
dolarów. Zgodziłem się, ale 
pod warunkiem, że mój agent 
znajdzie mi inny , letniskowy 
dom w Polsce. Kiedy po pew-
nym czasie przyjechałem na 
zaproszenie agenta nierucho-
mości do Polski, żeby obejrzeć 
dom, wystawiony na sprzedaż 
okazało się, że tego domu prak-
tycznie nie ma, fizycznie nie 
istnieje. Po kilku miesiącach 
mój agent poinformował mnie, 
że ma dla mnie inna propozy-
cję. Tym razem w oględzinach 
towarzyszył mi mój kuzyn Jaś 
Tarnowski, głowa polskiej ga-
łęzi naszego rodu. Był wtedy 
bardzo nieprzyjemny, desz-
czowy styczeń. Wszystko było 
szare i smutne. Kiedy przyje-
chaliśmy do Drwęcka, poczu-
łem się, jakbyśmy się cofnęli 
o 50 lat. Wszystko było takie 
inne, niż w Europie Zachod-
niej, widziało się biedę. Cała 
posesja obejmowała dom , dwie 
stodoły, położona była na kilku 
arach. W domu nie było wody, 
łazienki ani centralnego ogrze-
wania. Właściciel, Henryk 
Końpa mieszkał tu sam. Nego-
cjacje w sprawie kupna trwały 
od stycznia do maja, ponie-
waż pan Końpa, kiedy zrozu-
miał , że kupcem jest cudzozie-
miec, zażądał podwójnej ceny. 
Poza tym, chyba nie był do 
końca przekonany o tym, czy 
sprzedać dom. Miał córkę, któ-
rej prawdopodobnie chciał go 
przekazać. W końcu mój agent 
położył pieniądze na stół i pan 
Końpa podpisał umowę. Byłem 
z tego powodu bardzo szczę-
śliwy. Przyjechaliśmy z An-
glii w dniu, kiedy były właści-
ciel się wyprowadzał. Na moją 
prośbę zostawił na pamiątkę 
dwa obrazki Matki Boskiej. 
To bardzo smutne, że po trzech 
miesiącach pan Końpa umarł. 
Myślę, że bardzo tęsknił za do-
mem, w którym spędził całe ży-
cie, bo robotnicy, którzy podjęli 
się remontu domu, powiedzieli 
mi, że często przychodził i pro-

sił, żeby go wpuścić do środka. 
Pierwszy raz przyjechałem tu 
z żoną i dwójką małych dzieci 
w sierpniu 2000 roku. Sąsiedzi 
, państwo Wieszewscy przyjęli 
nas bardzo serdecznie, ale wa-
runki, w których zamieszkali-
śmy, były spartańskie. Ponie-

waż brakowało mi pieniędzy na 
dalsze remonty, odsprzedałem 
Jasiowi Tarnowskiemu, który 
mieszkał w Warszawie 20% 
powierzchni domu. Za uzy-
skane pieniądze postanowiłem 
wyremontować strych. Było to 
miejsce brudne, ciemne i zupeł-
nie nieużytkowane. Wcześniej 
była tam wędzarnia. W Olsz-
tynku znalazłem fachowca, 
który zajmował się remontowa-
niem starych domów we Wło-
szech. Robota została perfek-
cyjnie wykonana, zapłaciłem 
prawie tyle, co za kupno całego 
domu, ale dzięki temu jego po-
wierzchnia zwiększyła się pra-
wie o połowę. W 2007 roku 
dokupiłem też kawałek ziemi, 
dzięki czemu czuję się bardzo 
swobodnie- nikt nie zakłóca mi 
spokoju. 
- Czy już wcześniej był Pan 
w Polsce?
- Moi rodzice opuścili Polskę 
17 września 1939 roku tą samą 
trasą, którą uciekał polski rząd, 
czyli przez granicę z Rumunią 
. W październiku w Belgradzie 
odbył się ich ślub. Potem mój 
ojciec wstąpił we Francji do 
polskiego wojska. Walczył w II 
Dywizji generała Prugar- Ke-
tlinga .Kiedy Francja upadła, 
żołnierze tej jednostki przedo-
stali się do Szwajcarii, gdzie zo-

stali internowani. Ojciec uciekł 
do Francji, ponieważ nieda-
leko Tuluzy przebywała moja 
matka. Udało im się tam jakiś 
czas przemieszkać, dopóki po-
licja francuska nie skierowała 
ojca do obozu jenieckiego. Ro-
dzice uciekli, ponownie kie-
rując się do Szwajcarii. Zna-
leźli się tam dziesięć dni przed 
moim urodzeniem. Urodziłem 
się w Genewie we wrześniu 
1940 roku. W 1943 roku przy-
jechaliśmy do Anglii. Rodzice 
rozeszli się. Matka wyszła za 
mąż za szkockiego żołnierza. 
Nie chciała, żebym był Pola-

kiem. Wiedziała, że Polska jest 
zniszczona, a po wojnie jest to 
zupełnie inny kraj. Uważała, 
że jako Anglik będę prowa-
dził normalne życie. Dlatego 
nie nauczyła mnie języka pol-
skiego. W latach 60-tych mój 
ojciec wrócił do Polski z drugą 
żoną i sześciorgiem dzieci. 
Miałem wtedy 26 lat i praco-
wałem w Madrycie jako kore-
spondent. Chciałem odwiedzić 
ojca , przed czym przestrzegała 
mnie moja matka i ambasada 
brytyjska w Hiszpanii. Dowie-
działem się, że jeśli komuniści 
będą chcieli mnie zatrzymać, 
brytyjski rząd nie będzie mógł 
przyjść mi z pomocą. Ja jednak 
odwiedziłem ojca i wówczas 
po raz pierwszy byłem w Pol-
sce. Zobaczyłem bardzo biedny 
kraj i nie mogłem tu dostrzec 
nic atrakcyjnego. Pojechali-
śmy do Rudnika nad Sanem, 
gdzie stał pałac Tarnowskich- 
dom dziadka. W tamtym czasie 
znajdował się tam internat ja-
kiejś szkoły rolniczej. Budynek 
był w bardzo złym stanie. Nie 
rozumiałem, dlaczego mój oj-
ciec mówił , że to takie piękne 
miejsce. Rezydencje w Anglii 
i Szkocji, które znałem, robiły 
dużo większe wrażenie. Mimo 
to cieszyłem się, że mogę być 
z ojcem. 

- Czy to właśnie chęć spo-
tkania z ojcem zdecydowała 
o tym, że pomimo przestróg 
zdecydował się Pan jednak 
przyjechać do Polski?
- Mieszkając w Anglii zawsze 
czułem, że odróżniam się od in-
nych ludzi, głównie z powodu 
mojego nazwiska. Mając szes-
naście lat mieszkałem w inter-
nacie prowadzonym przez be-
nedyktynów. Profesor historii 
pokazał mi wówczas zdjęcie 
cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Dzikowskiej i zapytał, czy 
wiem, co to za obraz. Nie wie-
działem, że należał on do rodu 
Tarnowskich, nie wiedziałem 
wówczas nic o swojej rodzinie. 
Wtedy po raz pierwszy zainte-
resowałem się jej historią. Poza 
tym byłem bardzo związany 
z ojcem, chociaż nie znałem ję-
zyka polskiego i rozmawiałem 
z nim po angielsku. Pamiętam, 
że byliśmy kiedyś wspólnie na 
polskiej mszy w bardzo znanej 
londyńskiej świątyni Bromp-
ton Oratory. W tym kościele 
modlili się Polacy. Było to dla 
mnie bardzo emocjonalne prze-
życie. Duży wpływ na moje 
głębsze zainteresowanie się hi-
storią rodziny wywarła też cio-
cia Zosia, siostra taty. Kiedy ją 
odwiedziłem, godzinami opo-
wiadała mi o Polsce przedwo-
jennej i o swoich przejściach 
w czasie wojny. Myślę, że 
wtedy narodziła się we mnie 
chęć poznania swojej tożsamo-
ści. Wpadłem na pomysł, żeby 
napisać książkę o historii rodu 
Tarnowskich. Zacząłem spoty-
kać się i rozmawiać ze wszyst-
kimi, którzy wiedzieli coś o lo-
sach mojej rodziny. 
- Kiedy po raz pierwszy przy-
jechał Pan do Polski, obyło 
się bez problemów?
- Władze nie robiły mi żadnych 
problemów. Podczas drugiej 
wizyty był taki moment, kiedy 
trochę się przestraszyłem. Byli-
śmy wówczas w Bieszczadach. 
Prowadziłem mojego Volkswa-
gena. W drodze do Rzeszowa 
przez ponad pół godziny je-
chał za nami samochód mili-
cyjny. Myślę, że UB śledziło 
mnie podczas każdego pobytu 
w Polsce. Takie to były czasy. 
Z moim tatą nie miałem czę-
stych kontaktów. W 1989 roku 
otrzymałem wprawdzie pol-
skie obywatelstwo i paszport, 
ale ciągle pracowałem gdzieś 
w świecie. Dlatego mój ojciec 
nakazał mojemu bratu przy-
rodniemu Adamowi odzyska-

nie wszystkich rodowych po-
siadłości i to jego przedstawiał 
ludziom jako swojego najstar-
szego syna. Czasami działo się 
to w mojej obecności , co nie 
było dla mnie miłe. 
- Interesuje się Pan współcze-
sną polityką polską?
Nie lubię rozmawiać o poli-
tyce. Mieszkam w Anglii i in-
teresuję się głównie tym, co się 
tam dzieje a do Polski przyjeż-
dżam dla relaksu. Współcze-
sna polska polityka jest bar-
dzo skomplikowana. Niewiele 
o niej wiem i nie mogę się wy-
powiadać na ten temat. 
- Czy dostrzega Pan niebez-
pieczeństwo dla Europy z po-
wodu masowego napływu is-
lamskich uchodźców?
- Kiedy jestem w Londynie na 
przykład w metrze, widzę lu-
dzi, rozmawiających w języ-
kach, których nawet nie znam. 
Na ulicach Londynu widać róż-
norodność. To dlatego to mia-
sto jest pełne energii, kreatyw-
ności. W warszawskim metrze 
spotykam samych Polaków. 
Brakuje mi bogactwa różno-
rodności. Myślę, że Polska 
potrzebuje imigrantów. Kie-
dyś Rzeczpospolita Obojga 
Narodów i II Rzeczpospolita 
były wielokulturowym spo-
łeczeństwem. Dzisiaj jest to 
społeczeństwo monokultu-
rowe. Poza tym, kiedy słyszę 
, że Polacy nie powinni poma-
gać uchodźcom , zastanawiam 
się, czy jest to postawa godna 
chrześcijan. Nauka akceptacji 
różnorodności kultur w społe-
czeństwie jest procesem. Kiedy 
byłem dzieckiem w Anglii wo-
łano :”Polacy do domu”! Uwa-
żam, że postawa państwa pol-
skiego w tej sprawie jest bardzo 
egoistyczna. Czy 30-miliono-
wego społeczeństwa naprawdę 
nie stać na przyjęcie 7 tysięcy 
uchodźców? 
-Zastanawiał się Pan, skąd 
w polskim społeczeństwie bie-
rze się nieufność wobec ob-
cych? Przecież ciągle słyszy 
się o aktach terroryzmu we 
Francji, Belgii a nawet w An-
glii. 
- Jeżeli będziemy ciągle żyć 
w strachu, niczego nie doko-
namy. Strach paraliżuje i jest 
objawem egoizmu. Myślimy 
tylko o tym, co będzie z nami. 
W Anglii są miliony polskich 
emigrantów, a Polacy u siebie 
w kraju ich nie akceptują. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

Z  urodzenia polski arystokrata, reporter i autor książek. Jak tylko zazie-
leni się trawa i powieje cieplejszy wiatr, zwiastujący nadchodzącą wio-
snę, co roku zjawia się w Drwęcku nieopodal Olsztynka, bo ma tutaj swoją 
posiadłość. Jest zauroczony nieskażoną, pierwotną i przez to wspaniałą 
przyrodą. –Moje życie było bardzo proste –mówi Andrzej Tarnowski. Cho-
ciaż po tym, co opowiedział w czasie naszej rozmowy, to stwierdzenie wy-
daje się bardzo nieprawdziwe.

„Mam angielską głowę i polskie serce”

Andrzej Tarnowski pokazuje tabliczkę z numerem domu i nazwiskiem 
poprzedniego właściciela
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- Jak ocenia Pan stan infra-
struktury turystycznej na-
szego regionu?
- W ciągu ostatnich kilku lat 
stan infrastruktury turystycz-
nej naszego regionu uległ bar-
dzo dużej poprawie. Baza 
turystyczna mocno się rozbu-
dowała. Głównym produktem 
turystycznym Warmii i Ma-
zur jest obecnie turystyka że-
glarska. Powstała sieć ekoma-
rin- ekologicznych przystani 
żeglarskich. To efekt projektu, 
który swoim zasięgiem ob-
jął tereny jezior mazurskich 
od Węgorzewa, aż do Pisza, 
a także jeziora Jeziorak, gdzie 
powstały 3 ekomariny. Dru-
gim przykładem na rozwój tu-
rystyki w naszym regionie jest 
rozbudowa bazy hotelowej. 
Ze środków unijnych zostało 
wybudowanych bardzo wiele 
nowoczesnych hoteli, które 
świadczą usługi przez cały rok. 
Był to nasz główny cel, który 
udało się w pełni osiągnąć. 
- Rozumiem, że odnowienie 
bazy turystycznej spowodo-
wało wzbogacenie oferty tu-
rystycznej?
- Od paru lat pracujemy nad 
zmianą oferty. Dotychczas po-
legała ona na tym, że każdy 
właściciel hotelu, firmy czy 
produktu turystycznego kształ-
tował ją pod własne potrzeby. 
Trudno było samodzielnie wy-
pracować tym podmiotom mię-
dzy sobą porozumienie, ponie-
waż każdy z nich dbał jedynie 
o konkurencyjność własnej 
oferty. Obecna sytuacja geo-
polityczna wymusiła pewne 
zmiany. W ostatnich czasach 
nasiliła się walka o klienta. 
Najbardziej dostrzegalny na 
rynku turystycznym stał się 
spadek liczby przyjeżdżają-
cych do naszego regionu Ro-
sjan. Rynek rosyjski borykał 
się z problemami wewnętrz-
nymi, pogorszyła się sytuacja 
finansowa rosyjskich obywateli 
i pojawiły się problemy z uzy-

skaniem wiz. Z kolei turysta 
w Europie Zachodniej przy-
zwyczajony jest do tego, że 
nie jeździ autokarem na długie 
trasy , jeśli może wsiąść w sa-
molot i po prostu w ciągu 2-3 
godzin dolecieć wszędzie tam, 
dokąd zechce. Lotnisko regio-
nalne w Szymanach daje nam 
olbrzymią szansę na przycią-
gnięcie turystów z zagranicy, 
dla których komfort podróży 
jest bardzo istotny pod hasłem 
„Samolotem na Mazury”. Po-
gorszenie się standardów bez-
pieczeństwa w basenie Morza 
Śródziemnego spowodowało, 
że coraz więcej ludzi chce wy-
poczywać tam, gdzie będą się 
czuli bezpiecznie. To również 
olbrzymia szansa, którą mu-
simy umiejętnie wykorzystać. 
Jeżeli ktoś przez kilka kolej-
nych sezonów latał do Turcji, 
Grecji czy do Tunezji, to musi 
znaleźć argument, aby szu-
kać innego kierunku. W naszej 
ofercie akcentujemy to, że jest 
u nas bezpiecznie, działa lot-
nisko i nowoczesna baza hote-
lowa, a ceny są konkurencyjne. 
Ponieważ Afryka Północna 
przestała być atrakcyjna ,to 
raptem okazało się, że kierunki 
takie jak Hiszpania czy Włochy 
stały się bardzo drogie, a prze-
cież podaż nie zwiększyła się. 
Zauważyliśmy tendencję w Eu-
ropie szukania nowych kierun-
ków. Jest to zauważalne na 
przykład na rynku niemieckim 
i skandynawskim. 
-W związku z tym, jaką stra-
tegię przyjęliście w turystyce 
na rozpoczynający się sezon 
i cały rok?
-Musimy zrobić wszystko żeby 
przystąpiła do nas jak najwięk-
sza grupa podmiotów gospo-
darczych- hoteli i innych firm, 
oferujących produkt, który 
może interesować potencjal-
nego turystę, chcącego do nas 
przylecieć. Zgłosiło się już kil-
kadziesiąt podmiotów. Oczy-
wiście my także wystąpiliśmy 

do nich z naszą ofertą, zachę-
ciliśmy je do współpracy, co 
spotkało się z dużym odze-
wem i zrozumieniem ze strony 
branży turystycznej. W tej 
chwili bardzo trudno będzie 
potencjalnym turystom zna-
leźć wolne miejsca noclegowe 
na Mazurach. Poczucie zagro-
żenia spowodowało, że wielu 

Polaków postanowiło zostać 
na wakacje w kraju. Jeśli cho-
dzi o rynek europejski, to lot-
nisko funkcjonuje dopiero 
od początku bieżącego roku. 
Głównym zadaniem na teraz 
jest dotarcie z marketingiem 
do nowych rynków i pokazanie 
turystom, że Warmia i Mazury 
nie są już wyspą, do której nie 
ma jak dojechać, czy dopłynąć. 
Obecność lotniska umożliwiła 
powstanie nowych kierunków. 
Nasze działania nakierowane 
są na dotarcie z ofertą do jak 
największej ilości podmiotów 
w Europie Zachodniej. Jesie-
nią zeszłego roku rozpoczę-
liśmy współpracę z uniwer-
sytetem w Monachium, który 
na nasze zlecenie przeprowa-
dził badania marketingowe 
w 3 landach, w których plano-
wane były, a w tej chwili wcho-
dzą już w życie, bezpośrednie 
połączenia lotnicze. W nieda-
lekiej przyszłości lecimy do 

Berlina, gdzie odbędzie się 
spotkanie z przedsiębiorcami 
turystycznymi i operatorami 
z tego landu. Następnie czeka 
nas spotkanie w Monachium 
z przedstawicielami branży tu-
rystycznej, dziennikarzami 
i przedstawicielami uniwersy-
tetu w Monachium. Będziemy 
tam razem z różnymi firmami, 

operatorami turystycznymi po-
kazywali naszą ofertę, próbując 
przekonać ich , że po Mazurach 
nie muszą jeździć w tradycyjny 
sposób autokarem, prywatnym 
samochodem itd., lecz maja 
do dyspozycji transport lotni-
czy. Na przyszły rok planujemy 
zbudować ofertę, która będzie 
składała się z całego turystycz-
nego pakietu.
- Jak przedstawia się pro-
blem komunikacji lokalnej 
dla turystów, którzy dostali 
się na Mazury samolotem?
-W zeszłym roku z naszej ini-
cjatywy powstał operator re-
gionalny produktu- spółka Ma-
zury Air Travel. Do tej pory 
w naszym regionie nie było 
operatora, który zajmowałby 
się typową organizacją przy-
jazdu do naszego regionu. 
Firmy turystyczne, które u nas 
funkcjonują, zazwyczaj zaj-
mują się wyjazdami. Sprze-
dają wycieczki, w ramach któ-

rych obywatele polscy mogą 
wyjechać poza granice naszego 
państwa. Operator Mazury Air 
Travel buduje produkt „Samo-
lotem na Mazury”. Polega on 
na tym , że hotele tworzą pa-
kiety dla swoich klientów. Dla 
turysty polskiego jest to głów-
nie oferta weekendowa, nato-
miast dla zagranicznego- ty-
godniowa. Operator do tego 
pakietu dołożył możliwość 
transportu lotniczego, trans-
fer z lotniska do danego hotelu 
i możliwość wypożyczenia sa-
mochodu. Taka wypożyczalnia 
działa już w Szymanach, gdzie 
turysta w ciągu godziny może 
mieć podstawiony samochód 
na lotnisko. My, w ramach pa-
kietu poszliśmy o krok dalej. 
Już od tych wakacji, dokład-
niej od lipca tego roku, opera-
tor zamierza uruchomić coś, 
co funkcjonuje na całym świe-
cie, ale nie w Polsce. Mam na 
myśli zatrudnienie rezyden-
tów operatora. Ich zadaniem 
będzie pojawianie się każdego 
dnia w hotelu, który podpisze 
umowę i sprzedawanie usług, 
polegających na organizowa-
niu wycieczek fakultatyw-
nych. Produktów lokalnych 
jest u nas dużo, natomiast do 
tej pory były one dla turysty 
niedostępne. Aby były osią-
galne, turysta musiał przede 
wszystkim o nich wiedzieć 
i sam zorganizować sobie wy-
jazd w te miejsca. Wycieczki 
zorganizowane, które funkcjo-
nowały, były wycieczkami ob-
jazdowymi. Obecnie na każdy 
dzień tygodnia zaplanowana 
będzie inna wycieczka, w różne 
części województwa. Pole-
gać to będzie na tym, że o da-
nej porze przyjeżdżać będzie 
do hotelu autokar wraz z pilo-
tem, będzie zbierać chętnych, 
a nast następnie zawiezie ich na 
wycieczkę obsługiwaną przez 
profesjonalnego pilota. Rezy-
dent będzie zbierał ludzi po 
śniadaniu, a powrót będzie się 
odbywał w porze obiadu. Za-
wsze znajdzie się paręnaście 
czy parędziesiąt osób, które 
będą chciały wyjechać i zo-
baczyć coś na zewnątrz. Mało 
jest osób, które na własną rękę 
pójdą coś zwiedzać. Uważam, 
być taka oferta powinna być 
w każdym regionie turystycz-
nym. Jeśli chcemy, aby przy-
jeżdżali do nas Anglicy, Skan-
dynawowie, Niemcy, Austriacy 
czy Francuzi, którzy do tej 
pory jeździli nad Morze Śród-
ziemne i mieli tam zapewnione 
tego typu usługi, nie mogą się 
zawieść i u nas. Nie wiadomo 
jak długo sytuacja geopoli-

tyczna będzie niestabilna. Je-
żeli okaże się, że będzie się ona 
stabilizowała, to zatrzymamy 
tylko tego zagranicznego tury-
stę, który będzie w pełni zado-
wolony z pobytu. Zaangażowa-
nie podmiotów gospodarczych 
powoduje, że możemy prowa-
dzić z nimi współpracę. Mamy 
szanse występować jako pro-
jekt sieciowy o środki unijne. 
W bieżącej perspektywie 
środki na ten cel są zapewnione 
i jeżeli 20 hoteli wraz z opera-
torem wymyślą jakiś ciekawy 
produkt promocyjny, to mo-
żemy się o nie ubiegać. Po to 
również jest ROT, aby inicjo-
wać tego typu współpracę.
-Projekt nosi nazwę „Samolo-
tem na Mazury”. Co w takim 
razie z terenem Warmii?
Nie traktujemy Warmii jak od-
rębnego terenu. W turystyce na 
rynku polskim mówimy o War-
mii, natomiast na rynku euro-
pejskim nikt nie wie, co to jest 
i nawet, jeśli pokazujemy ho-
tele w części geograficznej 
Warmii, to wszystko sprze-
dajemy jako Mazury, które są 
rozpoznawalne na arenie mię-
dzynarodowej. W katalogach 
piszemy oczywiście, że są to 
tereny zarówno Warmii jak 
i Mazur, natomiast hasło, które 
będzie to wszystko łączyć w ca-
łość brzmi „Samolotem na Ma-
zury”. Musimy także brać pod 
uwagę, że inaczej promujemy 
się w języku polskim, a inaczej 
na rynku zagranicznym. Muszą 
to być hasła i slogany, które da 
się w prosty sposób przetłuma-
czyć na język obcy. W związku 
z tym nie bałbym się, że War-
mia będzie w jakiś sposób po-
mijana . Operator ma podpi-
sane umowy z hotelami, które 
są w całym regionie-od Iławy 
do Gołdapi. Produkty lokalne 
również zostały opisane dla 
części Wielkich Jezior Mazur-
skich oraz dla Olsztyna, Mazur 
Zachodnich i Warmii. Chcieli-
byśmy, aby turysta, który przy-
jedzie na przykład na teren 
Wielkich Jezior Mazurskich , 
mógł zobaczyć , co znajduje 
się wokół tamtych miejsc, ale 
jednocześnie, aby nie zobaczył 
wszystkiego podczas jednego 
pobytu. Nie można sprzedać od 
razu wszystkiego, bo na drugi 
raz turysta pojedzie w nowe 
miejsce. Marketingowo jest to 
dobry ruch.
-Na przyjazd turystów z ja-
kich państw szczególnie liczy-
cie?
-W tej chwili mamy coraz wię-
cej turystów, którzy przyjeż-
dżają ze Skandynawii. 

Dokończenie na stronie 9
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Wygląda na to, że sprawa przygotowania oferty turystycznej w naszym regionie nabiera konkretnych kształ-
tów. Ostatnia, III konferencja pod hasłem „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, miała 
przynieść odpowiedź na pytanie, czy uda się połączyć wiele podmiotów zainteresowanych sprawami rozwoju 
turystyki w naszym regionie i stworzyć produkt ,który z jednej strony przyciągnie rzesze turystów, a z dru-
giej zwiększy dochody płynące z tej ważnej gałęzi gospodarki naszego regionu. O kształt oferty turystycznej 
w najbliższym i w kolejnych sezonach pytamy Jarosława Klimczaka, prezesa Warmińsko-Mazurskiej Organi-
zacji Turystycznej, która w tym roku była współorganizatorem konferencji.

Mamy szansę stać 
się turystycznym rajem

Dr Jarosław Klimczak prezes WMOT
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- Chcemy pokazywać, że ro-
dzina jest  najważniejszym ele-
mentem. Jest najmniejszą ko-
mórką w społeczeństwie, która 
pozwala się rozwijać. Jeśli 
w rodzinie nie zadbamy o do-
bry rozwój dziecka to nawet 
szkoła czy przedszkole tego nie 
zmieni. Musimy przekazywać 
dzieciom od najmłodszych lat, 
że rodzina jest najważniejsza i  
to ona kształtuje przyszłość. - 
mówił Wójt Gminy Świątki, 
Sławomir Kowalczyk. 
W ramach festynu odbył się 
Wyścig kolarski „Warmiń-
ski Klasyk” o Puchar Wójta 
Gminy Świątki (dystans 50 
km i 100 km) oraz Memoriał 
Piotra Karpiniaka, czyli pił-
karska liga mistrzów w piłce 
nożnej dla dzieci.- To bardzo 
fajny turniej i dobrze zorgani-
zowany, pogoda dopisała. Mój 
syn bierze udział w tym roku 
po raz pierwszy, ale już wiem, 
że chciałby tu jeszcze wrócić. 
- mówiła Agnieszka, mama 

Patryka, jednego z młodych 
piłkarzy. Podobnego zadnia 
był również Dawid Szymo-
nowicz, były piłkarz Stomilu 
Olsztyn, a obecnie zawod-
nik ekstraklasowej Jagiello-
nii Białystok, który przyje-
chał wesprzeć turniej piłkarski 
i przekazał jako nagrodę swoją 
koszulkę wraz z autografem. 
- Poziom piłkarskich zma-
gań jest bardzo wysoki. Wi-
dać, że na tych boiskach mło-
dzi piłkarze zostawiają dużo 
serca i zdrowia. -mówił Dawid 
Szymonowicz. Dodatkowymi 
atrakcjami Memoriału były: 
„Pokonaj Meyera” , „Mega 
Piłkarzyki”, „Socerbox”. 
W Parku Wiejskim w Świąt-
kach od rana na publiczność 
czekało mnóstwo  różnych 
atrakcji, tak żeby każdy zna-
lazł coś dla siebie. Były kon-
certy  muzyczne, kabaret 
„Silna Grupa na Wezwanie”. 
Ponadto propagowano zdrowy 
styl życia. Rozstawione zo-

stały  stoiska m.in. NFZ, Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-

-Epidemiologicznej, świetlicy 
wiejskiej z Kwiecewa, Punktu 

Informacyjno-Konsultacyj-
nego Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależ-
nień oraz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Można 
było się również zarejestrować 
w bazie potencjalnych daw-
ców szpiku DKMS. Były też  
warsztaty samobadania piersi 
prowadzone  na specjalnych 
fantomach. Na chętnych  cze-
kał pomiar ciśnienia oraz wagi. 
Nie zabrakło również licznych 
konkursów, punktów gastro-
nomicznych czy dmuchanego 
placu zabaw dla najmłodszych.  
Pomocą służył też  Punkt Stu-

denckich Porad Prawnych, 
Punkt Informacyjno – Kon-
sultacyjny Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Uza-
leżnień oraz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie przy 
Urzędzie Gminy w Świątkach.
-To są drugie dni rodziny w sce-
nerii plenerowej, pogoda oraz 
atmosfera dopisały. Mam na-
dzieję, że zobaczymy się tu za 
rok. –zachęcał do udziału  wójt 
Gminy Świątki, Sławomir Ko-
walczyk. Wiadomości Gazeta 
Warmińska była patronem me-
dialnym tego wydarzenia. 

rad

Dokończenie ze strony 8
Jeżeli będzie działało lotnisko, 
to z pewnością przybędzie ich 
jeszcze więcej, bo nie będą mu-
sieli płynąć promami. Nume-
rem jeden jest oczywiście ry-
nek niemiecki. Chcielibyśmy 
także wejść na rynek brytyj-
ski. Rozpoczęliśmy już współ-
pracę z operatorami z Anglii 
i Irlandii, dotyczącą pól golfo-
wych. Okazało się, że turysta 
golfowy lubi podróżować, grać 
na różnych polach, więc wspól-
nie z województwem pomor-
skim, które ma ich więcej, zro-
biliśmy projekt i pojechaliśmy 
na targi golfowe. Mamy także 
liczną Polonię, która pracuje 
na Wyspach. Będziemy chcieli 
wejść tam mocniej w promocję 

z hasłem: „Tam zarabiasz, u nas 
wypoczywaj!”, tym bardziej, że 
będzie bezpośrednie połącze-
nie lotnicze. Myślimy również 
o Ukrainie. Już dwa lata temu 
podjęliśmy próbę nawiązania 
kontaktu, ponieważ okazało się, 
że przyjeżdżało do nas bardzo 
dużo Ukraińców. Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze zorganizowało rajd 
rowerowy w Giżycku i na 600 
uczestników, aż 100 osób to 
byli Ukraińcy, którzy sami się 
o rajdzie dowiedzieli i tu przy-
jechali. Zaczynamy już rozma-
wiać z firmami turystycznymi 
z Ukrainy. Może uda nam się 
w przyszłym roku, czy za dwa 
lata postawić czarter, który la-
tałby z Szyman do Ukrainy. 

Ukraińcy chcą do nas przyjeż-
dżać, bo dobrze się tutaj czują. 
Kierunek ten może być bardzo 
ciekawy, jeżeli chodzi o jego za-
chodnią część – Lwów, Kijów, 
tym bardziej, że również dużo 
mieszkańców naszego regionu 
chciałoby odwiedzić tamte 
miejsca, związane z polską kul-
turą. Jeżeli chodzi o turystów 
biznesowych, to do tej pory ich 
na naszych terenach nie widzie-
liśmy, ponieważ tylko przy-
jeżdżali, załatwiali sprawy 
i wyjeżdżali. Ostatnio na kon-
ferencji, która była na uniwer-
sytecie, pewien przedsiębiorca, 
który reprezentował swoją 
firmę, powiedział, że w zeszłym 
roku w sprawach biznesowych 
do jego firmy przyjechało 500 

osób z całego świata. Jeżeli 
mamy na naszym obszarze ta-
kich firm 300 czy 500, to może 
się okazać, że to będzie paręna-
ście tysięcy osób, które rocznie 
będą musiały skorzystać z tego 
typu usługi, dlatego operator lo-
kalny ma już gotowy projekt, 
mający na celu dotarcie do tych 
wszystkich firm z naszą ofertą. 
Działać będzie specjalna firma, 
która zorganizuje wyjazd- za-
kup biletów, pobyt w hotelach, 
wycieczki, usługi medyczne, 
transfer z lotniska. Co ważne, są 
to klienci, którzy przyjeżdżają 
w ciągu całego roku. Jest to 
szansa, aby branża turystyczna 
i lotnisko miały klientów. Dla 
tego typu turysty liczy się czas 
i wygoda, a koszty biletów czy 

pobytu schodzą na drugi plan.
-Czy w Pana ocenie dla na-
szego regionu idą lepsze czasy, 
jeżeli chodzi o rozwój tury-
styki?
-Patrzę na to w ten sposób, 
że jeśli budowane są nowe 
obiekty, nowe atrakcje tury-
styczne, to znaczy, że ludzie, 
którzy inwestują swoje pie-
niądze w tego typu infrastruk-
turę widzą tę lepszą przyszłość. 
W innym wypadku by tego nie 
robili. Lotnisko na pewno jest 
szansą i jeśli dobrze ją wyko-
rzystamy, to możemy zwięk-
szyć potencjał naszego regionu. 
Aktualny rok pokaże, jak to za-
działa. W tej chwili ceny usług 
w dużych obiektach turystycz-
nych w naszym regionie wzro-

sły. Nie podnosi się cen, jeżeli 
nie ma wypełnienia. Jeżeli wi-
dzimy, że ceny rosną, jest co-
raz więcej ludzi, to jest to dobry 
sygnał. Oczywiście, potrzeba 
jeszcze pewnej koordynacji 
współpracy, jeżeli chodzi o pro-
mocję, bo nie sztuką jest wydać 
duże środki finansowe, sztuką 
jest wydać mało, a dobrze. Lu-
dzie z branży turystycznej to 
tacy, którzy umieją liczyć pie-
niądze. Nie zainwestują grosza 
wiedząc, że nie przyniesie to 
efektu. Można zrobić promocję 
za małe pieniądze, ale dotrzeć 
do tych grup, które wiemy, że 
są zainteresowane naszym pro-
duktem .W tym kierunku bę-
dziemy zmierzać. 

Dariusz Gołębiowski

Był turniej w piłkę nożną, wyścigi kolarskie, plac za-
baw dla dzieci i wiele innych atrakcji. Wszystko to 
z okazji festynu, który w odbył się w minioną so-
botę(04.06) w Świątkach. Piknik zorganizowany zo-
stał pod hasłem: „Rodzina tu wszystko się zaczyna”. 

Rodzinnie i piknikowo na festynie w Świątkach

REKLAMA

Sławomir Kowalczyk wójt Gminy Świątki wręcza zasłużony puchar
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W ubiegłym roku warsztaty arty-
styczne cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Tegoroczna oferta 
jest w związku z tym bardzo bo-
gata. W sierpniu po raz pierwszy 
CKB zorganizuje dla młodzieży 
integracyjny plener malarski 
w Smolajnach wspólnie z Zespo-
łem Szkół Rolniczych , MOPS-em 
i powiatem olsztyńskim. Bardzo 
ciekawie zapowiadają się warsz-
taty plenerowe „Pomalujmy nasze 
miasto” , które w lipcu i sierpniu 
poprowadzi znana olsztyńska ar-
tystka Danuta Krajewska. Inną 
propozycją na lipiec i sierpień 
będą warsztaty zabawkarskie, po-
legające na wykonywaniu zaba-
wek z różnych materiałów- tkanin, 
wełny, czy sznurka. W razie nie-
pogody dzieci i młodzież znajdą 
także wiele atrakcji w biblio-
tece. Na przedmurzu nadal bę-
dzie funkcjonowała biblioteka 
„pod chmurką”. Muzyczny po-
czątek wakacji rozpocznie 26 
czerwca IX edycja Dżeztiwalu. 
Głównym wykonawcą będzie ze-
spół jazzu tradycyjnego „Old Ti-
mers”. W trakcie imprezy, która 
tradycyjnie odbędzie się w Sto-
dole Kultury, widzowie będą czę-
stowani różnymi gatunkami 
herbaty. Na dole zostanie przygo-
towana wystawa, poświęcona po-
przednim edycjom imprezy, na-
tomiast na górze będzie można 
podziwiać malarskie Dziady pru-
skie.- Mateusz Iwaszczyszyn, kie-
rownik artystyczny tej imprezy 
wymyślił, że w tym roku moty-
wem przewodnim będzie wą-
tek dziadowski, a jedyną artystką 
płci odmiennej będzie Ewa Ci-
chocka- wyjaśnia Andrzej Fa-
bisiak. Większość wakacyjnych 
imprez jest bezpłatna, jednak na 
Dżeztiwal trzeba będzie kupić bi-
lety w cenie 20 złotych. W lipcu 
wystartuje nowa impreza festi-
walowa Dobre Miasto dla Teatru. 
W pierwszej odsłonie, 5 lipca, 
widzowie będą mogli podziwiać 
Katarzynę Kropidłowską i Ma-
riana Czarkowskiego w sztuce 
„Słońce dla dwojga”. Natomiast 
8 sierpnia w Orzechowie Joanna 
Fertacz i Irena Telesz-Burczyk 
przedstawią sztukę „Pierwsza 
młodość”. W ramach festiwalu 9 
lipca o godzinie 12.00 w Stodole 

Kultury dzieci obejrzą spektakl 
„Bałwanki” w wykonaniu Teatru 
A3, natomiast 30 lipca o godzinie 
18.00 teatr Bez nazwy z Gietrz-
wałdu zaprezentuje swoją insce-
nizację „Wesela” Wyspiańskiego. 
Tradycyjnie w sierpniu odbędzie 
się Jarmark Sztuki Rękodzieła. 
Towarzyszyć mu będą warsztaty, 
prowadzone przez członków Sto-
warzyszenia Warmińskich Chło-
pów Bosych. Muzyczny klimat 
stworzy Ania Broda oraz zespoły 
Muzyka sfer i Lelija. Ania Broda 
to wokalistka i instrumentalistka, 
wykonująca muzykę opartą na 
tradycyjnych brzmieniach przy 
akompaniamencie cymbałów wi-
leńskich. Zespół Muzyka sfer two-
rzy kombinację brzmienia gon-
gów i mis dźwiękowych z muzyką 
elektroniczną. 17 sierpnia w cyklu 
Gwiazda Dobromiejskich Wakacji 
Artystycznych w Stodole Kultury 
o godzinie 18.00 wystąpi Mela 
Koteluk w koncercie akustycz-
nym. -O koncercie Meli Koteluk 
zadecydowała nasza młodzież, 
z którą rozmawialiśmy, kogo za-
prosić do Dobrego Miasta- wy-
jaśnia Andrzej Fabisiak. W Do-
brym Mieście latem nie zabraknie 
folkloru. W ramach Międzyna-
rodowego Dnia Folkloru zoba-
czymy i usłyszymy zespoły z Pol-
ski, Sri Lanki, Włoch i Stanów 
Zjednoczonych. Impreza odbę-
dzie się na przedmurzu. Kolejna 
propozycja kulturalna jest skie-
rowana nie tylko do mieszkań-
ców miasta, ale również do tury-
stów, których z każdym rokiem 
jest w Dobrym Mieście coraz wię-
cej. Mowa o wystawach i werni-
sażach. W ostatnim dniu czerwca 
o godzinie 18.00 w Skansenie 
Miejskim o odbędzie się werni-
saż fotografii Jerzego Walugi. 
Fotograf często podejmuje tema-
tykę miejską. Tym razem zapre-
zentuje unikalne zdjęcia lotnicze, 
dokumentujące zabudowę Do-
brego Miasta. W Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym 2 lipca zosta-
nie otwarta wystawa pt. „Feliks 
Nowowiejski- twórca O Warmio 
moja miła i Roty”. 27 lipca o go-
dzinie 18.00 w Stodole Kultury 
zostaną pokazane fotografie wy-
bitnego dobromieszczanina An-
drzeja Szczurka Waszczuka. 

Wystawa pt. „Życie nocne pta-
ków” to fascynująca dokumenta-
cja świata zwierząt. O tym, jak po-
wstawały te zdjęcia , opowie sam 
autor. W sierpniu, w ramach cyklu 
Mistrzowie Świata Sztuki w Do-
brym Mieście będziemy mogli po-
dziwiać oryginalne grafiki holen-
derskiego malarza, rysownika 
i grafika Rembrandta. Wernisaż 
rozpocznie się 10 sierpnia o go-

dzinie 18.00 w Skansenie Miej-
skim. Kolejną wakacyjną atrak-
cją będzie letnie kino. W każdy 
piątek o godzinie 21.30 w lipcu 
i 21.00 w sierpniu na przedmurzu 
„pod chmurką” będą się odbywały 
projekcje dobrych filmów. Trady-
cyjnie w okresie wakacji odbędą 
się dwa koncerty zespołu „Pro 
musica antiqua” – pierwszy 8 
lipca o godzinie 19.00 w kościele 
w Głotowie, drugi 20 sierpnia 
w Piotraszewie, gdzie dodatkową 
atrakcją będzie występ wokalistek 
z Japonii i Kazachstanu oraz har-
fistki z Islandii. Mieszkańcy Do-
brego Miasta będą też mieli okazję 
oceny dorobku zespołów, tworzą-
cych w Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym. W lipcu odbędzie 
się koncert „Wakacje z Cocncor-
dią”, natomiast w sierpniu na za-
kończenie wakacji wystąpią ze-
społy „Pasja” i „Lelija”. 

Lato na sportowo

Dobromiejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przygotował dla 

mieszkańców ciekawe propozy-
cje czynnego spędzania okresu 
wakacji i urlopów. W czerwcu za-
kończy się Piłkarska Liga Or-
lika, adresowana do młodzieży 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. Do końca czerwca we 
wtorki, czwartki i soboty instruk-
tor lekkiej atletyki prowadzić bę-
dzie zajęcia z dobromiejską mło-
dzieżą. 11 czerwca z ulicy Leśnej 
nad jeziorem Długim w Olsztynie 
wyruszy do Lidzbarka Warmiń-
skiego I Rodzinny Rajd Traktem 
Biskupów Warmińskich. Będzie 
to rajd pieszy, konny i kajakowy. 
Gmina Dobre Miasto przygotuje 
dla uczestników rajdu około 30-

tu miejsc noclegowych przy ta-
mie. Będą namioty, miejsce dla 
koni, grochówka. Trwają prace 
, mające na celu odtworzenie 
szlaku biskupiego także na tere-
nie gminy Dobre Miasto. W tej 
chwili są wytyczane leśne dukty 
tak, żeby można się było poru-
szać konno. W czasie wakacji, jak 
zresztą przez cały rok, we wtorki 
i w czwartki będą się odbywały 
treningi Dobromiejskiego Klubu 
Biegacza Odcisk pod okiem 
w pełni wykwalifikowanego in-
struktora. Po rocznej działalno-
ści Klub może się już pochwalić 
sukcesami na arenie ogólnopol-
skiej. Jeden z klubowiczów, Ra-
fał Stefaniuk, jest bliski osiągnię-
cia korony maratonów polskich. 
Ostatnio, z bardzo dobrym rezul-
tatem przebiegł maraton w Kra-
kowie gdzie, niestety, nabawił się 
kontuzji. Do osiągnięcia pełnego 
sukcesu i zdobycia korony bra-
kuje mu tylko jednego ukończo-
nego biegu. Inny członek klubu, 
Rafał Gajewski, w maju ukoń-
czył maraton gdański jako trzeci 

zawodnik. Już 1lipca odbędzie 
się druga edycja Biegu z Olim-
pijczykiem. -W ubiegłym roku 
biegaliśmy z Ryszardem Szpa-
rakiem, olsztyńskim olimpijczy-
kiem z Moskwy. Tym razem bieg 
po ulicach Dobrego Miasta popro-
wadzi rekordzista świata , Marian 
Woronin. Praktycznie potwier-
dził już swój udział- mówi dy-
rektor OSiR-u w Dobrym Mie-
ście Zbigniew Wójcik. Trwają 
negocjacje, które mają zapewnić 
obecność gościa z Ministerstwa 
Sportu. Kolejną wakacyjną im-
prezą będą Mistrzostwa Dobrego 
Miasta w Plażowej Piłce Siatko-
wej. Zawody odbywać się będą 
przy Orliku, natomiast finał zo-
stanie przeprowadzony na plaży 
miejskiej, gdzie niedawno ukoń-
czono budowę drugiego boiska do 

piłki siatkowej. Młodzi miłośnicy 
piłki nożnej będą mogli się spraw-
dzić w Mistrzostwach Dzikich 
Drużyn. Poprowadzi je na orliku 
instruktor Mieczysław Rosicka. 
Starsi mieszkańcy będą mogli ry-
walizować w trzecim turnieju so-
łectwa w piłce nożnej . Pod koniec 
wakacji zostanie przeprowadzony 
Turniej Orlika O Puchar Pre-
miera RP. Zwycięska drużyna 
z terenu województwa będzie re-
prezentowała je na szczeblu ogól-
nopolskim. -Mamy zamiar wypro-
mować pumptrack, znajdujący się 
obok Orlika i dlatego 19 czerwca 
odbędą się tu pierwsze rowe-
rowo- sprawnościowe mistrzo-
stwa gminy- kontynuuje Zbi-
gniew Wójcik. Chcemy także 
promować wśród mieszkańców 
czynny wypoczynek na wodzie. 
Przez Dobre Miasto przebiega 
szlak kajakowy po rzece Łynie. 
OSiR może się podjąć na zamó-
wienie grupy chętnych osób orga-
nizacji spływów z Cerkiewnika 
do Dobrego Miasta lub dalej- do 
Smolajn albo Lidzbarka War-

mińskiego. Nie zabraknie nowych 
atrakcji nad jeziorem Limajno. 
OSiR wyczarterował kilka łodzi 
żaglowych klasy Omega. Zwodo-
wana zostanie także większa łódź 
kadłubowa z dużą powierzch-
nią żagli. Do jej prowadzenia po-
trzebne będą uprawnienia. Będzie 
można sprawdzić swoje umiejęt-
ności na deskach surfingowych. 
Nie zabraknie rowerów wodnych 
i kajaków. Jeśli zgłosi się więk-
sza grupa chętnych osób, będzie 
istniała możliwość przeprowa-
dzenia szkoleń dla amatorów że-
glarstwa lub surfingu. Na miejscu 
będzie obecny instruktor, służący 
pomocą poczatkującym. -Na ra-
zie wprowadzimy promocyjne 
ceny za wypożyczenie sprzętu 
wodnego, bo chcemy się zorien-
tować, na ile ten pomysł spodoba 
się mieszkańcom- wyjaśnia Zbi-
gniew Wójcik. Burmistrz zade-
klarował ,że, jeśli będzie taka po-
trzeba, gmina zakupi swój własny 
sprzęt. W tym roku imprezą koń-
czącą wakacje będzie rajd rowe-
rowy na trasie od basenu Na fali 
do Babki. 

Wakacyjne propozycje
organizacji 
pozarządowych

-Na terenie gminy działa ponad 30 
organizacji pozarządowych, które 
są bardzo aktywne przez cały rok. 
Zabezpieczamy w budżecie na ich 
potrzeby coraz większe fundusze, 
w roku bieżącym jest to kwota 
380 tys. złotych - mówi Marta 
Kurtiak, Kierownik Referatu 
Rozwoju Lokalnego i Fundu-
szy Europejskich. Pieniądze są 
przekazywane na działalność sta-
tutową, na przykład prowadzenie 
świetlic wiejskich lub organizację 
różnych imprez. I tak, Grupa Hi-
storyczna Guttstadt prowadzić bę-
dzie w czasie wakacji lekcje żywej 
historii w Skansenie Miejskim, 
a dodatkowo zorganizuje w lipcu 
festyn rycerski Oblężenie Do-
brego Miasta. Chór Concordia 
w sierpniu zorganizuje na przed-
murzu koncert z udziałem chóru 
Troczanie z Trok koło Wilna. Sto-
warzyszenie Pojezierze , podob-
nie jak w ubiegłych latach w okre-
sie wakacji zajmować się będzie 
udostępnianiem do zwiedzania 
muzeum w Baszcie i wystaw te-
matycznych w Skansenie Miej-
skim. Dodatkowo Stowarzyszenie 
organizuje plenery malarskie i wy-
stawy. 
Można powiedzieć, że w okresie 
wakacyjno-urlopowym będzie się 
działo w Dobrym Mieście, będzie 
zabawa i wybór dla wszystkich.

rad

-Chcielibyśmy, żeby okres wakacji był okazją na uaktywnienie mieszkańców, po-
nieważ jest to świetny czas , by móc wziąć udział w warsztatach artystycznych i 
edukacyjnych. Bardzo dużo dzieci i młodzieży wyjeżdża jedynie na część waka-
cji , a niektóre przez całe lato pozostają w domach- mówi dyrektor Centrum Kultu-
ralno- Bibliotecznego w Dobrym Mieście Andrzej Fabisiak.  

Dobromiejskie Wakacje

Będzie się działo, będzie zabawa

Tak wygląda dobromiejskie przedmurze o tej porze roku
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Pierwsze lata 

Szkoła w Elgnówku rozpoczęła 
swoją działalność nietypowo- 
nie 1 września, ale 1 marca 
1946 roku. Już krótko po za-
kończeniu działań wojennych 
zaczęto organizować we wsi 
naukę w języku polskim w bu-
dynku, w którym przed wojną 
była szkoła niemiecka. Dopóki 
we wsi stacjonowały wojska 
sowieckie, składowano tam za-
pasy zboża. Po wycofaniu się 
tych jednostek , 1 marca 1946 
roku ówczesne władze zadecy-
dowały o utworzeniu szkoły. 
Inspektor szkolny z Ostródy 
przysłał nauczyciela, który roz-
począł nauczanie w języku pol-
skim.- Przypuszczam, że ini-
cjatywa utworzenia szkoły 
wyszła od polskich osadników, 
którzy przybyli na te ziemie 
po zakończeniu wojny - mówi 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Elgnówku Bogusława 
Wilk. Musiało być ich sporo, 
bo powstały cztery klasy. Od 
września zatrudniono jeszcze 
jednego nauczyciela. W bu-
dynku dawnej szkoły niemiec-
kiej nie ocalały żadne sprzęty 
i niewiele pomocy nauko-
wych. Placówka była stop-
niowo doposażana przez In-
spektorat Szkolny w Ostródzie. 
Rozrastała się w szybkim tem-
pie wraz z napływem nowych 
osadników. 

Budowa nowej szkoły

W starej szkole szybko zabra-
kło miejsca i dlatego trzeba 
było wynajmować od gospoda-
rzy pomieszczenia na izby lek-
cyjne. Już w 1958 roku rodzice 
zawiązali Społeczny Komitet 
Budowy Szkoły. Prowadzili 
zbiórki pieniężne, gromadzili 
materiały , natomiast prace bu-
dowlane zaoferowali się wy-
konać we własnym zakresie. 
Jeden z gospodarzy nieodpłat-
nie oddał pod budowę frag-
ment swojej działki. Inspek-
torat Szkolny w Ostródzie 
zasugerował jednak, żeby 
sprzedać zgromadzone ma-
teriały a uzyskane pieniądze 
przekazać na konto Komi-
tetu Budowy Szkół. Wynikało 
to stąd, że rodzice chcieli wy-

budować szkołę dwuizbową, 
a władze radziły poczekać na 
budowę czteroizbowej szkoły. 
Dopiero w 1966 roku zo-
stał wmurowany kamień wę-

gielny. Budowę rozpoczęto 
w marcu 1967 roku, a we wrze-
śniu budynek był gotowy i to 
z pięcioma izbami lekcyjnymi. 
Tempo budowy było bardzo 
szybkie i dlatego nie obyło się 
bez wielu usterek. Ich naprawa 
trwała aż pięć lat. Można po-
wiedzieć, że prawdziwy od-
biór inwestycji nastąpił w 1972 
roku. 

Zmiany w organizacji 
oświaty

Reforma z 1948 roku wprowa-
dziła siedmioletnią szkołę pod-
stawową. W 1961 roku Ustawą 
wprowadzono system ośmio-
klasowy. W 1978 roku utwo-
rzono zbiorcze szkoły gminne. 
SP w Elgnówku stała się filią 
szkoły w Olsztynku, ale tylko 
na dwa lata, ponieważ już 
w 1980 roku przywrócono 
ośmioletnie podstawówki. Na-
stępna reforma nastąpiła do-
piero w 1999 roku. Od tego 
czasu funkcjonują sześcioletnie 
szkoły podstawowe i gimnazja. 
W różnych okresach różna była 
liczba uczniów. W pewnym 
momencie w Elgnówku uczyło 
się nawet 140-tu uczniów. W la-
tach 90-tych ,kiedy samorządy 
przejęły oświatę na swoim tere-
nie i miały trudności z utrzyma-
niem jej ze środków pochodzą-
cych z subwencji oświatowej, 
pojawiła się tendencja do 
oszczędzania poprzez likwi-
dację placówek oświatowych . 

Szkole groziło wówczas obni-
żenie stopnia organizacyjnego 
do trzech klas, a nawet likwi-
dacja. Wskutek protestów ro-
dziców, nauczycieli i części 

radnych, szkoła ocalała. -Je-
steśmy jedyną sześcioklasową 
szkolą podstawową w naszej 
części gminy. Gdyby naszą pla-
cówkę zlikwidowano, miesz-
kańcy północnej części gminy 
zostaliby bez szkoly- wyjaśnia 
dyrektor Bogusława Wilk. 
W całym obwodzie szkolnym 
mieszka ponad 1000 osób. 
Do szkoły uczęszczają dzieci 
z Elgnówka, Wigwałdu, Za-
wad, Czerwonej Wody, Łęcin, 
Tolejn i Gaja, a także spoza ob-
wodu. W chwili obecnej jest 
to 59-ciu uczniów klas I-VI 
i 25-cioro przedszkolaków. 
Opieką są obejmowane dzieci 
od trzeciego roku życia. 

Wybitny absolwent 
szkoły 

Najsławniejszym absolwen-
tem szkoły w Elgnówku jest 
Erwin Kruk- poeta, pisarz, 

dziennikarz i w pewnym okre-
sie także polityk, podejmu-
jący w swojej twórczości te-
matykę mazurską. Erwin Kruk 

pochodzi z Dobrzynia koło Ni-
dzicy. W Elgnówku uczył się 
wspólnie z bratem Ryszardem 
w latach 1948-1955. Ich star-
szy brat Werner utopił się w je-
ziorku niedaleko szkoły. Bra-
cia Krukowie trafili do kolonii 
Elgnówka-Pleszaki pod opiekę 
swojej babci Augusty Stach 
, ponieważ w wyniku wojny 
stracili oboje rodziców. Ze 
względu na stan zdrowia, ani 

Erwin Kruk, ani jego brat nie 
wzięli udziału w świętowaniu 
jubileuszu szkoły. 

Stan dzisiejszy 
i perspektywy 
na przyszłość

Obecnie w podstawówce jest 
zatrudnionych dziesięcioro na-
uczycieli. Zaletą małej społecz-
ności jest to, że każdy uczeń 
jest znany z imienia i nazwiska, 
można z nim pracować indywi-
dualnie. Władze gminne dbają 
o stan techniczny budynku 
szkoły. W ubiegłym roku ukoń-
czono termomodernizację, wy-
mieniono stolarkę okienną. Nie-

bawem zostanie wymieniona 
instalacja CO. Szkoła ma też 
dobrze wyposażone sale kom-
puterowe z dostępem do Inter-
netu. -Jakością kształcenia na 
pewno nie odbiegamy od miej-
skich szkół- uważa dyrek-
tor Wilk. Dzięki Stowarzysze-
niu Współpracy Polska- Rosja 
mamy możliwość korzystania 
z autokaru. Nasze dzieci jeżdżą 
na przykład do obwodu kalinin-

gradzkiego. Kilka razy w roku 
wyjeżdżają na baseny do Olsz-
tyna, Ostródy, Plusk oraz na lo-
dowisko w Olsztynie. Ostatnio 
uczniowie wiejskiej szkoły z El-
gnówka brali udział w „Skoku 
do gwiazd”, czyli bezpośred-
niej rozmowie z amerykańskim 
astronautą, przebywającym na 
orbicie Ziemi. Było to możliwe 
dzięki Klubowi Krótkofalow-
ców, działającemu przy gimna-
zjum w Świętajnie. W grudniu 
ubiegłego roku zorganizował on 
I Międzynarodowy Most Łącz-
ności Kosmicznej ARISST. 
Dzieci samodzielnie zadawały 
pytania astronaucie w języku an-
gielskim. To, czego brakuje, to 
sala gimnastyczna. Lekcje wy-
chowania fizycznego zimą są 
prowadzone na holu szkoły. Za 
to każdy uczeń kończący pod-
stawówkę w Elgnówku potrafi 
grać w szachy. Reprezentacja 
szkoły od lat zdobywa wiele 
nagród. W przeciwieństwie do 
ogólnej tendencji demograficz-
nej, liczba dzieci w obwodzie 
szkolnym Elgnówka nie maleje 
i dlatego w budynku jest trochę 
ciasno. Przydałyby się świetlica 
i stołówka. Szkoła to także wiej-
skie centrum kultury. To tutaj 
odbywają się wszystkie imprezy, 
na przykład festyny rodzinne. 
Rodzice włączają się w takie ak-
cje bardzo chętnie. W ubiegłym 
roku podczas festynu zebrano 
pieniądze na leczenie jednej 
z uczennic. Wspólnie z sołtysem 
szkoła realizuje też projekty, 
które mają służyć wszystkim 
mieszkańcom. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

W piątek 3 czerwca Szkoła Podstawowa w Elgnówku obchodziła siedemdzie-
siątą rocznicę swojego powstania. W uroczystości wzięły udział władze oświa-
towe województwa, radni, rodzice, byli nauczyciele i absolwenci oraz delegacja 
zaprzyjaźnionej szkoły z Kaliningradu. 

Jubileusz 70-lecia szkoły w Elgnówku

Uroczysta akademia z okazji jubileuszu

Program artystyczny przygotowali uczniowie i nauczyciele

Pamiątki po wybitnym uczniu Erwinie  Kruku i jego bracie Ryszardzie  
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10 czerwca 2016, o godz.19.00 
zostanie ona wykonana na 
żywo, wraz z prezentacją filmu 
przez naszą orkiestrę symfo-
niczną pod batutą kompozy-
tora Maestro Jerzego Maksy-
miuka. 
Muzykę wraz z filmem miała 
okazję zobaczyć publiczność 
m.in. w Londynie, Madry-
cie, Paryżu, Kijowie, Berli-
nie, dwukrotnie w Warszawie 
i w kilku innych miastach Polski.  
Jerzy Maksymiuk to po-
wszechnie znany wybitny 
dyrygent, ale równie ważna 
jest twórczość kompozytor-

ska tego artysty. Jego dorobek 
w tej dziedzinie obejmuje mu-
zykę symfoniczną, kompozy-
cje kameralne, balet, pieśni, 
muzykę filmową. Ze swoich 
dawnych kompozycji sam naj-
bardziej ceni Expront (1980), 
z muzyki filmowej – napisaną 
do filmu Sanatorium pod klep-
sydrą w reżyserii Wojciecha 
Hasa. Maksymiuk jest autorem 
muzyki do ponad 100 filmów.
  
W ostatnich latach dużo kom-
ponuje. Powstały m.in. nastę-
pujące utwory: A lonely Star 
over Be’er - Sheva (2010) na 

kwintet, Vivaldi w Bostonie na 
orkiestrę smyczkową i kwar-
tet smyczkowy (2010), Li-
ście gdzieniegdzie spada-
jące na orkiestrę kameralną 
z fortepianem (2011), La-
mentserca. Kielcom in me-
moriam na orkiestrę, klarnet 
i sopran (2012). Nagrał ok.100 
płyt, m.in. dla EMI (13 płyt), 
Hyperionu, Naxosa. Wiele 
uhonorowanych zostało pre-
stiżowymi nagrodami. M.in. 
Wiener Floeten Uhr za in-
terpretacje Mozarta z POK 
(1982), Gramophone Award 
za „Best Concerto of the Year” 

(1992) z nagraniem „The Con-
fession of Isobel Gowdie” Ja-
mesa Macmillana , w 1995 
roku Hyperionu za koncerty 
fortepianowe Medtnera (solista 
Nikolai Demidenko). W Polsce 
jest wielokrotnym laureatem 
nagrody „Fryderyk”, a w 2011 
„Złotego Fryderyka” za wy-
bitne osiągnięcia artystyczne.

 

Przed nami niezwykłe wydarzenie artystyczne - projekcja z muzyką na żywo filmu 
„Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów”. Dzieło kina niemego z 1918 
roku, z Polą Negri w roli głównej zostało (po odnalezieniu w 2006r.) zrekonstru-
owane cyfrowo przez Filmotekę Narodową, a nową muzykę do filmu skompono-
wał Jerzy Maksymiuk. 

Gwiazdy muzyki i gwiazdy 
niemego kina w Filharmonii

10 czerwca 2016 (piątek), godz. 19.00, sala koncertowa 
Filharmonii

Pola Negri – film z muzyką na żywo
Jerzy Maksymiuk – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
W programie: 
Film „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów”. 
Dzieło kina niemego z 1918 roku, z Polą Negri w roli głównej.
Muzyka: Jerzy Maksymiuk.

Podczas przedstawienia audio-
deskrypcyjnego, lektor opo-
wiada o warstwie widzialnej 
dzieła (język ciała, wyraz twa-
rzy, sytuacje i przestrzeń sce-
niczna, kostiumy), co pozwala 
osobom niewidomym i słabo-
widzącym podążać za akcją 
sztuki. Dodatkiem do spektakli 
będzie program teatralny wy-
dany z zastosowaniem druku 
czarnego i alfabetu Braille’a, 
który widzowie otrzymają nie-
odpłatnie. 
Projekt jest dofinansowany 

ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach Programu Kultura 
Dostępna. Teatr Jaracza reali-
zuje go we współpracy z Pol-
skim Związkiem Niewidomych 
Okręg Warmińsko - Mazurski 
oraz Ełckim Centrum Kultury. 
Spektakle z audiodeskrypcją 
odbędą się w następujących ter-
minach:
„Dziwka z Ohio”: 19.06 
w Olsztynie;  03.07 w Ełku
„Tango”: 16.10 w Olsztynie; 
13.11 w Ełku

Przedstawienia zaprezento-
wane w Ełku będą również 
dostępne dla osób mających 
utrudniony dostęp do kultury 
z powodu barier ekonomicz-
nych, mentalnych czy kulturo-
wych.
Przedsięwzięcie jest kontynu-
acją kompleksowych działań, 
które Teatr, będąc miejscem 
przyjaznym dla osób niepełno-
sprawnych, rozpoczął w ubie-
głym roku, kiedy zakupiono 
zestaw do audiodeskrypcji dla 
120 osób.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
niewidomych i niedowidzących, wprowadził do dwóch spektakli repertuarowych 
(„Dziwka z Ohio” i „Tango”), technikę audiodeskrypcji.

Teatr zaprasza widownię
niewidomą i słabowidzącą 

KULTURA DOSTĘPNA        
Papusza - Kultura Dostępna czw 18:00       

POKAZY PRZEDPREMIEROWE       
Obecność 2 - napisy wt 22:00        
   
PREMIERY         
3D Warcraft: Początek - dubbing pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 12:30, 17:30  
3D Warcraft: Początek - napisy pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:00 15:00 20:00 
Warcraft: Początek - dubbing pt 12:00 18:30 sb, nd, wt, śr, czw 13:30 18:30 pn 13:30 18:00 
Warcraft: Początek - napisy pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:00 16:00 20:30  
Zanim się pojawiłeś - napisy pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 13:45 18:15 20:45   
      
POZOSTAŁE TYTUŁY        
3D Alicja po drugiej stronie lustra - dubbing  pt, sb, nd, pn, wt, czw 14:30  śr 09:00 
3D Angry Birds Film - dubbing pt 13:30 17:00 sb, nd, pn, czw 12:15 17:00 wt 10:30 17:00 śr 17:00 
3D Księga dżungli - dubbing śr 11:00 
Alicja po drugiej stronie lustra - dubbing pt, sb, nd, pn, wt, śr 11:45 16:30 19:00 
czw 09:00 11:45 16:30 19:00        
Angry Birds Film - dubbing pt 10:30 11:30 13:15 15:45 18:00 sb, nd 10:45 11:30 13:15 15:45 
18:00pn 10:30 11:30 12:45 15:00 wt 12:15 13:30 15:45 18:00 śr 11:30 13:3015:45 18:00 
czw 10:45 11:15 13:15 15:45 18:00       
Bóg w Krakowie pt, sb, nd, pn, śr 14:00 19:45 wt 14:30 19:45 czw 13:30 19:45   
Były sobie człowieki - dubbing wt 10:30      
Dzień Bastylii - napisy pt, sb, nd, pn, wt, śr 16:45 21:00 czw 21:00    
Dzień Matki - Kino Kobiet pn 18:30       
Idol z ulicy - napisy pt, sb, nd, pn, wt, śr 14:15 18:45 czw 14:15 15:45    
Jak uratować mamę pt 10:00 sb, nd, pn, wt, czw 10:15 śr 15:00   
Kochaj pt 10:00 12:45 16:15 19:15 21:15 sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30 12:45 16:15 19:15 21:15 
Nice Guys. Równi goście - napisy pt, sb, nd, wt, śr, czw 21:00 pn 21:30 

REPERTUAR PRASOWY KINA 
HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 10-16.06.2016 r
Budynek Aura Centrum Olsztyna Al. Piłsudskiego 
16 10-576 Olsztn www.helios.pl tel. 89 535 20 30
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REKLAMAOGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Butryny 138/16 pow. 0,0958 ha KW OL1O/00138079/3, cena wywoławcza 36 400,00 zł
Butryny 138/17 pow. 0,0826 ha KW OL1O/00138079/3, cena wywoławcza 31 400,00 zł

Klebark Wielki 68/1 i 73/2 pow. kolejno 0,1100 ha i 0,0800 ha, KW kolejno OL1O/00139449/5 
i OL1O/00154439/3, cena wywoławcza 4 600,00 zł

Przetarg odbędzie się 11 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie 
(woj. warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 
5 lipca 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Purda, pokój nr 11 w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie 
internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego 

– 11.07.2016 r.
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

SZYBKO kupię mieszkanie w Olszty-
nie i nie tylko w dobrej cenie. Gotówka 
w tym samym dniu. Obojętnie jakie, 
może być z problemem, do remontu itp. 
Tel-668200300. 
KUPIĘ MIESZKANIE w Olsztynie do 
80tys. Może być do remontu, zadłużone 
itp.-tel.515600111.
MIESZKANIE, dom w mieście - rów-
nież połowę z komornikiem, z lokato-
rem, służebnością, zadłużony, z róż-
nymi problemami, również udziały. 
Gotówka od ręki, tel.-668200300

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

OKAZJA - Morąg Piękne mieszkanie 
po remoncie. Gotowe do wprowadze-
nia-1 pokój,4 piętro. Zabudowa kuchni 
plus meble w cenie. Cena-99tys.Do ne-
gocjacji. Dzwoń-515696137.
OKAZJA!!! 1 pokój, pół mieszkania. 
Gotowe do wprowadzenia-, 4 piętro, 
balkon, piwnica. Cena-75tys. Do nego-
cjacji. Dzwoń-515696137.
DOBRE MIASTO. Mieszkanie po gene-
ralnym remoncie. Gotowe do wprowa-
dzenia-2pokoje,1 piętro. Cena-119tys. 
Do negocjacji. Dzwon-515696137.
DZIAŁKA budowlana w Olszty-
nie -2400m. Możliwość podziału na 2 

działki. Cena okazyjna tylko-89tys.-
-OKAZJA!!! Dzwoń-791896475.
SIEDLISKO-GRYŹLINY koło STA-
WIGUDY. Piękna okolica. 1,5h ziemi-
,las,zarybiony staw,dom 150m plus bu-
dynek gospodarczy. Extra cena-tylko 
249tys.tel-515696137.
LIDZBARK WARM. działka rolno-
-budow. 3000 m2 nad jeziorem Wie-
lochowskim, 4km od centrum miasta. 
Prąd, woda. Wydane warunki zabudowy 
Tel. 888155579
LIDZBARK WARM. działka rolno-
-budow. 3000 m2 nad jeziorem Wie-
lochowskim, 4km od centrum miasta. 
Prąd, woda. Wydane warunki zabudowy 
Tel. 888155579

PRACA DAM

!KIEROWCĘ kat. C, C+E, 506-422-
558
KUCHARZA Frombork z możliwością 
zakwaterowania, 55 243-78-00
MECHANIK samochodów ciężaro-
wych, 517-843-572
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie rol-
nym, 797-580-971
MONTERA ogrodzeń, 787-018-584
MONTERÓW płyt G/K, sufitów pod-
wieszanych, szpachlarzy, prawo jazdy, 
575-525-054

MURARZ - zbrojarz, 577-536-793
MURZARZA, cieślę, 501-582-674
MURARZY, szpachlarzy, glazurników, 
608-056-975
OFERTA pracy od 7.06.2016 r. przy 
zbiorze truskawek, praca na akord, 
płatne codziennie, atrakcyjne wynagro-
dzenie, możliwy dowóz, przyjmiemy 
każdego chętnego, 508-236-341
OPERATOR maszyny CNC, Olsztynek, 
601-822-663
OPIEKA osób starszych w Niem-
czech. Do 1500 euro, legalnie, od zaraz, 
(89)679-73-08, 608-598-733
OPIEKUNKI do 1500 euro wymagany 
niemiecki komunikatywny, na umowę, 
737-488-914, 737-499-812
POSZUKUJĘ pracownika do zakładu 
kamieniarskiego 608-035-040
POSZUKUJĘ wykonawców do bu-
dowy domów w stanie surowym otwar-
tym we Fromborku, 502-247-257

USŁUGI

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY? Do-
staniesz je od nas, nawet jak masz ko-
mornika,z big,krd. Dla wszystkich, 
emeryci bez limitu wieku. Olsztyn-Par-
tyzantów 65/10.tel-730200200.
MASZ auto - masz gotówkę z możliwo-
ścią użytkowania. Masz nieruchomość - 

masz gotówkę. Minimum formalności. 
GOTÓWKA OD RĘKI. Olsztyn-Party-
zantów 65/10.tel-730200200.
MASZ auto, maszynę rolniczą, może 
coś innego? U nas dostaniesz gotówkę 
i użytkujesz swoją rzecz. Nowość! Mi-
nimum formalności. Olsztyn-C.H.Jaku-
b,parter.Tel-89 5350313.
EMERYCIE, rencisto, potrzebujesz pie-
niędzy? Gotówka Expres do 5000zł. 
Płacimy w 5minut. Wystarczy decyzja 
z ZUS. Olsztyn-C.H.Jakub,parter.Tel-
89 5350313.
SZYBKA GOTÓWKA w 5minut. Masz 
problemy finansowe? Bank ci odmó-
wił? U nas dostaniesz do 30 000zł. Za-
praszamy! Olsztyn-C.H.Jakub,parter.
Tel-89 5350313. 
GOTÓWKA DLA CIEBIE!!! Jak masz 
mieszkanie, działkę, lokal, dom - masz 
od nas gotówkę. Również bez spłat 
miesięcznych. Pożyczki-C.H.JAKUB 
w Olsztynie. TEL-89 5350313.

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

malowanie, 693 614 291. 

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

malowanie, 693 614 291. 

! ! ! ! Ogrodzenia, panele, montaże, 787-
018-584
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IV liga 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska

Kolejka 28 - 4-5 czerwca

Stomil II Olsztyn  0-1 Mrągowia Mrągowo  5 czerwca, 17:00
na stadionie OSiR
Mamry Giżycko  3-2 Zatoka Braniewo  4 czerwca, 16:00
Błękitni Orneta  5-0 DKS Dobre Miasto  5 czerwca, 13:00
Orzeł Janowiec Kościelny 0-1 Warmiak Łukta  4 czerwca, 16:00
Unia Susz  3-0 Start Kozłowo  (wo)
Tęcza Biskupiec  1-1 Polonia Pasłęk  4 czerwca, 16:00
Śniardwy Orzysz  1-4 Omulew Wielbark  5 czerwca, 17:00
Pisa Barczewo  1-4 Motor Lubawa  4 czerwca, 17:00

Kolejka 29 - 11-12 czerwca

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

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

Kolejka 28 - 4-5 czerwca

Pojezierze Prostki  1-0 Victoria Bartoszyce  5 czerwca, 17:00
Granica Bezledy  0-1 Wilczek Wilkowo  4 czerwca, 16:00
Cresovia Górowo Iławeckie 0-3 Łyna Sępopol  5 czerwca, 17:00
Fala Warpuny  3-5 Błękitni Pasym  4 czerwca, 16:00
SKS Szczytno  2-1 Vęgoria Węgorzewo 4 czerwca, 17:00
Start Kruklanki  1-1 Polonia Lidzbark Warmiński 5 czerwca, 16:00
SRKiS Knopin  0-5 Orlęta Reszel  5 czerwca, 14:00
Mazur Pisz  0-0 Czarni Olecko  4 czerwca, 17:00

Kolejka 29 - 11-12 czerwca

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

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

Kolejka 28 - 4-5 czerwca

Radomniak Radomno 8-0 Syrena Młynary  4 czerwca, 17:00
GKS Stawiguda  1-1 Warmia Olsztyn  4 czerwca, 17:00
Grunwald Gierzwałd 0-0 Ewingi Zalewo  4 czerwca, 16:00
Wel Lidzbark  6-1 GKS Gietrzwałd/Unieszewo 4 czerwca, 16:00
Żuraw Godkowo  3-1 Start Nidzica  5 czerwca, 14:00
GSZS Rybno  3-1 Kormoran Zwierzewo 4 czerwca, 16:00
Czarni Rudzienice  3-0 Fortuna Dorotowo Gągławki 4 czerwca, 17:00
Polonia Iłowo  0-0 Tęcza Miłomłyn  4 czerwca, 17:00

Kolejka 29 - 11-12 czerwca

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

Opr.(al)

Wszyscy kibice piłki nożnej w Polsce żyją już EURO 2016 we Francji,
jednak lokalne rozgrywki wciąż trwają i wchodzą w decydującą fazę.

Najciekawiej końcówka sezonu 
zapowiada się w IV lidze war-
mińsko-mazurskiej. W walce o 
III ligę są nadal trzy drużyny: 
Motor Lubawa, Stomil II Olsz-
tyn i Tęcza Biskupiec. Ostatnia 
ekipa traci jednak do pierwszej 
dwójki z Olsztyna i Lubawy pięć 
punktów, lecz wszystko się jesz-

cze może zdarzyć. W ostatniej 
kolejce Stomil II Olsztyn prze-
grał niespodziewanie z Mrą-
gowią Mrągowo, co spowodo-
wało, że goniący go Motor na 
dwie kolejki przed końcem se-
zonu ma tyle samo punktów (59 
ptk. - przyp. red.) co ekipa ze sto-
licy Warmii i Mazur, a co za tym 

idzie to oni są liderem rozgrywek 
dzięki korzystniejszemu bilan-
sowi spotkań bezpośrednich.
W niższych klasach rozgryw-
kowych awanse są już rozstrzy-
gnięte. W klasie okręgowej, 
grupie pierwszej mistrzem ligi 
zostali Orlęta Reszel, a w grupie 
drugiej: GSZS Rybno.

Jak co roku, zainteresowanie 
było duże. O godzinie 8:00 za-
notowano obecność 35 zawod-
niczek i zawodników. Kilka 
minut po godzinie 8:00, sędzia 
główny zawodów Józef Łu-
kian dał sygnał rozpoczyna-

jący zawody i zawodnicy mo-
gli przystąpić do rywalizacji. 
Przed godziną 11:00, zaczęto 
oficjalne ważenie. Tytuły ko-
lejno zdobyli: I miejsce Ja-
kub Hrynkiewicz, II miejsce 
Hubert Mikszto, III miej-

sce Sebastian Pietrak. Nato-
miast największą rybę złowił 
Joachim Martusewicz, a naj-
młodszym zawodnikiem ca-
łych zawodów był Kacper Ra-
decki.

al

W ostatnią sobotę maja fosa przy Zamku w Lidzbarku Warmińskim 
była areną zmagań młodych wędkarzy na Spławikowych Zawodach  
Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. 

Młodzi wędkarze rywalizowali w Lidzbarku Warmińskim

Rozgrywki IV ligi 
trzymają w napięciu

Mrągowia Mrągowo ciesząca się po zwycięskiej bramce

Zwycięscy zawodnicy zawodów na fosie 
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REKLAMA W miniony weekend “biało-
-niebiescy” prowadzeni przez 
Adama Łopatkę przegrali na 
wyjeździe z Miedzią Legnica 
1:0. - Smutno nam ta liga się 
kończy. To, że się utrzymali-
śmy w tej lidze to wielki szacu-
nek dla chłopaków, ale szkoda, 
że nie udało się z Legnicy 
wywieźć chociażby punktu. 
- skwitował ostatni pojedy-
nek sezonu trener “biało-nie-
bieskich”. Na szczęście był 
to mecz tylko o pozycję w ta-
beli bo utrzymanie szczęśliwie 
udało się wywalczyć tydzień 
wcześniej przed własną pu-
blicznością pokonując Pogoń 
Siedlce 2:0. 

Przez cały sezon Stomil zgro-
madził na swoim koncie tylko, 
albo aż 44 punkty i zajął osta-
tecznie 11 miejsce w tabeli. 
Wynik ten może pozostawiać 
niedosyt, bo przed zimową prze-
rwą, wtedy podopieczni Miro-
sława Jabłońskiego, zajmowali 
piątą pozycję na zapleczu eks-
traklasy i cały czas liczyli się 
w walce o wymarzony awans. 
Kłopoty finansowe i brak przy-
gotowania do rewanżowych 
meczów oraz odejście z dru-
żyny kilku kluczowych zawod-
ników spowodowały, że kibice 
przeżywali istny horror wiosną 
tego roku. Stomil odniósł tylko 
jedno zwycięstwo na piętnaście 
rozegranych spotkań. Nie licząc 
walkowera z Dolcanem Ząbki. 
Takiej serii nie pamiętali nawet 
najstarsi sympatycy klubu. Naj-
lepszym zawodnikiem w “Du-

mie Warmii” okazał się spro-
wadzony latem ubiegłego roku 
z GKS-u Katowice Rafał Ku-
jawa, który dziewięć razy trafił 
do bramki rywali i trzy razy za-
liczył asystę przy golu kolegów 
z drużyny. 
Należy jednak pamiętać, że 
sportowe utrzymanie to jedno. 
Druga kwestia, która jeszcze 
nie tak dawno stała pod zna-
kiem zapytania to licencja na 
grę w przyszłym sezonie przy-
znawana przez PZPN. Klub 
na szczęście otrzymał licencję 
na grę w I lidze, ale jednocze-
śnie został ukarany odjęciem 
trzech punktów w tabeli w se-
zonie 2016/17 i karą pieniężną 

w wysokości 5 tys. zł. Sankcję 
spowodowane są zaległościami 
wobec piłkarzy i pracowników 
klubu, które z kolei pojawiły się 
po problemach finansowych, 
jakie miały miejsce zimą tego 
roku. 
Nadal otwartą sprawą jest kto 
w przyszłym sezonie popro-
wadzi “biało-niebieskich”. Po 
odejściu doświadczonego Mi-
rosława Jabłońskiego w dwóch 
ostatnich meczach klub prze-
jął Adam Łopatko (dotychcza-
sowy asystent) i to on najpraw-
dopodobniej dostanie szansę 
pracy z drużyną na stałe. 
Teraz piłkarze Stomilu Olsztyn 
dostali urlopy i do wspólnych 
treningów powrócą 27 czerwca. 
“Duma Warmii” sezon ligowy 
zainauguruje w ostatni week-
end lipca. 
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Ten ligowy sezon kibice i piłkarze Stomilu Olsztyn zapamiętają na długo. 
Wszystko to przez istny rollercoaster jaki przeżywali jedni i drudzy przez 
ostatnie miesiące. Po zakończonych rozgrywkach przyszedł czas na pod-
sumowanie tego co działo się w ostatnim czasie w olsztyńskim pierwszo-
ligowcu. 

To był trudny sezon. 
Dobrze, że się skończył 

Radość ze zdobytego gola

Stomil w szyku przedmeczowym


