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KRONIKA
POLICYJNA

Policjanci
zatrzymali
pijanego
kierowcę,
bo nie mógł
zaparkować
Ponad 3 promile alkoholu
w organizmie miał 44-letni
mieszkaniec Olsztyna, którego na gorącym uczynku
zatrzymali policjanci. Mężczyzna nieudolnie próbował zaparkować swój samochód. W efekcie wjechał
w inny pojazd.

Kara nawet 2 lat pozbawienia
wolności, utrata prawa jazdy
oraz wysoka grzywna – taka kara
może czekać na mieszkańca Olsztyna, który został zatrzymany
przez patrol Wydziału Interwencyjnego KMP na gorącym uczynku przestępstwa. W niedzielę
(19.06.2016) 44-latek na oczach
policjantów nieudolnie próbował
zaparkować swój samochód. Gdy
kierowca podczas wykonywania
manewru wjechał w inny pojazd,
policjanci od razu nabrali podejrzeń co do stanu jego trzeźwości.
Funkcjonariusze zabrali Robertowi
R. kluczyki od samochodu i poddali
go badaniu. Okazało się, że kierowca Audi miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
kmp

www.gwarminska.pl

Wnuczka odebrała odznaczenie
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”
W ramach Międzynarodowej konferencji naukowej Stosunki polsko-niemieckie
w ćwierćwiecze później na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zorganizowano
dzisiaj (21.06) we współpracy z Ambasadą Izraela w Polsce ceremonię pośmiertnego wręczenia medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Stefanowi i Oldze
Gumieniakom. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wręczyła medal wnuczce
Bohaterów, Barbarze Trepiłowskiej.
Tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” to najwyższe
rangą izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom. Medal przyznawany jest przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie
za zasługi osobom i rodzinom,
które z narażeniem własnego życia i swoich bliskich ratowały Żydów z Zagłady podczas II wojny
światowej.
Ludzie uznani za „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”
otrzymują specjalnie wybity medal z ich nazwiskiem, dyplom
uznania oraz przywilej uwiecznienia ich nazwisk na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych

Druga od lewej Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, dyplom trzyma wnuczka
śp. Państwa Gumieniaków Barbara Trepiłowska

Z okazji wręczenia odznaczenia zorganizowano wystawę

w Yad Vashem, w Jerozolimie.
Wyróżnienie jest przyznawane
ratującym lub ich najbliższym
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wydaje Encyklopedię Sprawiedliwych, która wymienia przypadki
pomocy uznane przez Yad Vashem.
Na medalu Sprawiedliwych jest
wyryte żydowskie powiedzenie
„Kto ratuje jedno życie, ten jakby
cały świat ratował” (Miszna, Sanhedryn 4:5).
rad

Wycieczka miała również trochę szczęścia, bo weszła na
salę plenarną obrad w czasie
sesji Sejmu, a przewodnikiem
po terenie parlamentu był poseł z naszego regionu Andrzej
Maciejewski. Uczniowie mogli
z bliska obejrzeć miejsca ,które
co prawda wszyscy znamy, ale
większość z nas z telewizji. Od
zadowolonych uczniów otrzymaliśmy zdjęcia z podziękowaniami dla posła, za udaną wyprawę.
rad
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Grupa uczniów z Gimnazjum Publicznego im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie
będąc na wycieczce w Warszawie mogła zwiedzić budynki Sejmu RP i Senatu RP.
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w Izraelu lub kraju ich zamieszkania przez przedstawicieli dyplomatycznych Państwa Izrael.

W ceremoniach biorą udział
przedstawiciele miejscowych
władz.
Ustawa o Instytucie Yad Vashem
nadaje mu prawo do „nadawania honorowego obywatelstwa
Państwa Izrael Sprawiedliwym
Wśród Narodów Świata a także
pośmiertnie obywatelstwa upamiętniającego, w uznaniu dla ich
czynów.” Od 2002 r. Yad Vashem

Zwiedzali Sejm i Senat

Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia
redakcja@gwarminska.pl, tel 533 074 600

www.facebook.com/wgwarminska

Poseł Andrzej Maciejewski oprowadził uczniów po trenie parlamentu.
REKLAMA
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KRÓTKO

Olsztyn: Wernisaż malarstwa
Justyny Sołowiej W KRĘGU
MIASTA odbędzie się w dniu
24 czerwca o godz. 18:00
w Miejskim Ośrodku Kultury Galeria Rynek. Wstęp wolny.
Olsztyn: Otwarte warsztaty
plastyczne dla dzieci w wieku
6-12 lat odbędą się w dniu 25
czerwca o godz. 10:00
w Spichlrzeu Miejskiego Ośrodka Kultury.
Olsztyn: W dniu 26.06.2016
r. o godz. 18:00 w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej odbędzie się X Festiwal Gitarowy
Joaquina Rodrigo. Bilet od 40
PLN.
Barczewo: W ramach Barczewskiego Lata Artystycznego, 24
czerwca w Amfiteatrze odbędzie się Noc Świętojańska.
Barczewo: 25 czerwca o godz.
9:00 na Łowisku „Robinson”
w Ramsowie odbędą się
zawody wędkarskie „Z rodziną
na ryby”. Zbiórka i rejestracja
zawodników od godziny 8:00.
Biskupiec: Oficjalne rozpoczęcie Biskupieckiego Lata
2016 odbędzie się w dniu 25
czerwca na Stadionie Miejskim.
Start - godzina 12:00.
Biskupiec: W dniu 3 lipca o
godz. 13:00 w Biskupcu odbędzie się XXII Międzynarodowe
Kryterium Kolarskie.
Dywity: We wtorek, 28 czerwca
2016r., odbędzie się wernisaż
Grupy Plastycznej „Paleta”,
o godzinie 17.00, na Sali Widowiskowej GOK w Dywitach.
Dobre Miasto: Warmińska
Palinocka nad Łyną (Noc Świętojańska) odbędzie się o godz.
20:00 w dniu 24 czerwca na
Przedmurzu (ul. Sowińskiego).
Dobre Miasto: 26 czerwca
o godz. 18:00 w Stodole Kultury odbędzie się dziewiąta edycji
festiwalu Jazzteaval. Bilety od
20 PLN.
Jeziorany: W dniu 26 czerwca
o godz. 11:45 w Amfiteatrze
w Jezioranach odbędzie się
XXXII Wojewódzki Przegląd
Kapel i Zespołów Śpiewaczych.
Purda: 24 czerwca o godz.
18:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Klewkach odbędzie
się Stand Up Comedy w wykonaniu Cezarego Sadowskiego.
Purda: Rozpoczęcie lata
w Purdzie odbędzie się w dniu
25 czerwca o godz. 19:00 na
Boisku Sportowym przy lesie.
Stawiguda: Kolejna rodzinna
wycieczka rowerowa w ramach
akcji RekreAKCJA odbędzie się
dnia 26 czerwca. Start o godz.
10:30 przy placu Gminnego
Ośrodka Kultury w Stawigudzie.

NA CZASIE

numer 79 23 czerwca 2016 r.

3

Kraj: MON pomoże w ŚDM

2 miliony pielgrzymów ze 185
krajów spotka się z papieżem
Około 2 mln osób ze 185 krajów przyjedzie w lipcu do Polski na Światowe Dni Młodzieży - poinformował sejmową komisję wojewoda małopolski Józef Pilch. Służby będą gotowe na to, aby ugościć uczestników ŚDM i zapewnić im bezpieczeństwo - zadeklarował.
Wojewoda małopolski oraz komendanci służb mundurowych
przedstawili informację nt.
przygotowań do Światowych
Dni Młodzież na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.
Pilch poinformował, że na
ŚDM zarejestrowało się już
570 tys. pielgrzymów. „Szacowana liczba uczestników ŚDM
to około 2 mln osób ze 185 krajów. Na terenie Krakowa spodziewamy się około 1 miliona
pielgrzymów, kolejny milion
jest spodziewany na terenie
województwa małopolskiego”
- powiedział. Wojewoda poinformował, że w związku
z organizacją ŚDM zwrócił się
o wsparcie do MON. Do zabezpieczenia tego wydarzenia
oddelegowano 3 tys. żołnierzy
oraz kilka śmigłowców. W gotowości będzie 20 wojskowych
pojazdów sanitarnych, samoloty CASA i 5 tys. namiotów
szpitalnych z łóżkami polowymi, a także cysterny wodne

Wolontariusze pod fachowym okiem przygotowywali się do pracy przy
ŚDM w Olsztynie

oraz agregaty prądotwórcze.
Poinformował, że w Brzegach
k. Wieliczki, gdzie planowane
jest 30 lipca modlitewne czuwanie młodzieży z udziałem
papieża Franciszka, a 31 lipca
odbędzie się msza kończąca
ŚDM, wojsko zbudowało
cztery mosty. Poinformował,
że wokół Krakowa wydzielona
zostanie strefa ochronna. Pojazdy przewożące ładunki nie-

bezpieczne będą kierowane na
inne trasy. W kolejnych dniach
będą czasowo zamykane poszczególne ulice na terenie
miasta. Autokary z pielgrzymami będą kierowane do wydzielonych, oznakowanych,
sektorów parkingowych. „Dla
pielgrzymów zostanie wydzielona strefa piesza” - powiedział.
Służby przygotowały dla piel-

grzymów ponad 70 punktów informacyjnych na terenie Krakowa i ponad 50 poza
miastem. W miejscach spotkań
z papieżem będą rozstawione
telebimy.W rejonie Brzegów
zostanie zamontowanych 10
dodatkowych masztów teleinformatycznych. Dwa kolejne
zostaną postawione na krakowskich Błoniach. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o połączenia z numerami alarmowymi
przy zwiększonym obciążeniu
sieci.- Wszyscy operatorzy komórkowi zwiększyli przepustowość połączeń telekomunikacyjnych - podkreślił Pilch.
Na czas ŚDM w Krakowie
będą dodatkowe cztery śmigłowce zabezpieczenia medycznego. „W sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych,
przygotowano również sześć
śmigłowców stacjonujących
w Gliwicach, Kielcach, Sanoku, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu” - powiedział Pilch.
Dodatkowo ponad 130 karetek zabezpieczy m.in. miejsca
spotkań z papieżem oraz drogi
dojazdowe do nich. Wszystkie
szpitale na terenie Krakowa
wydzielą dodatkowe łóżka
oraz będą miały zwiększoną

gotowość do świadczeń zdrowotnych.- Wszystkie szpitale
będą w gotowości bojowej nie
tylko dla pielgrzymów i turystów, ale i dla naszych mieszkańców - zapewnił wojewoda.
Miejsca spotkań, a także
dworce kolejowe, będzie zabezpieczać także 800 harcerzy,
którzy w razie konieczności
będą udzielali pierwszej pomocy. Nad bezpieczeństwem
VIP-ów oraz pielgrzymów
podczas ŚDM będzie czuwało
ok. 25 tys. funkcjonariuszy
różnych służb mundurowych.
W tym czasie służbę będzie
pełnić ok. 20 tys. policjantów,
ponad 2,4 tys. strażaków, 1,5
tys. funkcjonariuszy Straży
Granicznej i 800 funkcjonariuszy BOR. Mundurowych
będzie wspierać 7 tys. strażaków-ochotników.- Wszystkie
działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa są realizowane zgodnie z planem
- zapewnił wiceszef MSWiA
Jarosław Zieliński, który stoi
na czele zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ŚDM.
Od 4 lipca do 2 sierpnia zostanie przywrócona kontrola na
granicy wewnętrznej Polski
z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach.
W woj. małopolskim i śląskim
w trakcie ŚDM - od 20 lipca do
1 sierpnia - będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia
broni.
CSI PAP

Gdzie najlepiej zarobić w wakacje?

Ranking najlepiej opłacanych prac sezonowych 2016
Nawet 25 zł za godzinę pracy dla opiekunki, ok. 15 zł
dla pracownika biurowego i call center - takich wynagrodzeń brutto mogą spodziewać się osoby szukające pracy tego lata, wynika z rankingu prac wakacyjnych opracowanego przez Work Service S.A.
„Tegorocznym hitem może
stać się praca opiekunki” - prognozuje dyrektor operacyjny
People Care z Grupy Work
Service Pawlos Mandzios.
„Dla osób bez większego doświadczenia i dodatkowych
uprawnień stawki zaczynają
się od 19 zł brutto. Natomiast
ci, którzy wykazują się odpowiednim kompetencjami i znajomością języka obcego mogą
liczyć na wynagrodzenie przekraczające 25 zł brutto za godzinę” - mówi.

Na kolejnych miejscach w rankingu znajdują się takie stanowiska jak hostessa, pomoc biurowa i pracownik call center
- wszyscy średnio ok. 15 zł za
godz. Z kolei pracownicy związani z firmami produkcyjnymi
mogą spodziewać się pensji w
wysokości 13 zł brutto. Najniżej w rankingu są kelnerzy
- nieco ponad 11 zł. Ci ostatni
często mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie dzięki napiwkom.
„Wobec umacniającego się

rynku pracownika i notowanych rekordowo niskich poziomów bezrobocia, zainteresowani podjęciem zatrudnienia
mogą w tym roku przebierać
w ofertach. Poza tradycyjnymi
sektorami sezonowymi - gastronomią, hotelarstwem i rolnictwem” - powiedział pełnomocnik zarządu Work
Service S.A. Krzysztof Inglot.
Dodał, że w tym roku pojawia
się dużo ofert pracy z przemysłu. W okresie letnim - jak
wskazywał - rekrutacje otwierają także branże produkcyjna i
logistyczna.
Work Service S.A. przestrzega,
żeby pracownicy przed podjęciem zatrudnienia podpisali
umowę, bowiem w przypadku

Opieka na dziećmi w te wakacje może być hitem sezonu
jakichkolwiek problemów, to wać się agencjami zatrudnienia,
jedyny dokument chroniący które dysponują ofertami prac
prawa pracownika i dający sezonowych. „Warto z nich
możliwość egzekwowania swo- skorzystać dla własnego bezich praw w sądzie pracy. Inglot pieczeństwa” - podkreślił.
Źródło: Kurier PAP
dodał, że najlepiej nie szukać
- www.kurier.pap.pl.
ofert na własną rękę, a posiłko-
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Koła Gospodyń Wiejskich
świętują jubileusz
OJEWÓDZTWO
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„Dziedzictwo kulturowe Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni wieków” – seminarium pod takim tytułem odbyło się w Olsztynie 17 i 18
czerwca z okazji jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Towarzyszył mu wykład profesora Stanisława Achremczyka o roli kobiet w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego.
Początek organizacji pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń”, działającej już od 1866
roku, dały kobiety ze wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim, a pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich założyła
Filipina Płaskowicka w Janisławicach w województwie
łódzkim w 1877 roku. W 1918
r. organizacje kobiet wiejskich
w Polsce przyjęły wspólną na-

zwę „Koło Gospodyń Wiejskich”.
Współcześnie Koła Gospodyń Wiejskich to organizacja
stanowiąca liczący się i nieodłączny element samorządu rolniczego. Ich aktywność przejawia
się przede wszystkim w kultywowaniu tradycji, rozwijaniu
przedsiębiorczości wśród kobiet, pomocy rodzinie wiejskiej
w wychowaniu, kształceniu

i zapewnieniu jak największego
udziału dzieci i młodzieży
w różnych formach wypoczynku wakacyjnego.
- Temat dzisiejszego seminarium to dobra okazja, żeby podkreślić rolę kobiet w środowisku
wiejskim, ale też zwrócić uwagę
na to, jak przez te półtora wieku
się zmieniły się formy działania
Kół – powiedział marszałek
Gustaw Marek Brzezin. - Dziś

Najlepsze gospodarstwa
agroturystyczne na Warmii
i Mazurach wybrane
Komisja konkursowa odwiedziła ponad 20 zgłoszonych obiektów, sprawdzając
m.in. standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan sanitarny, sposób żywienia gości czy oznakowanie i metody promocji gospodarstw.
Najlepsze obiekty turystyczne
zlokalizowane na obszarach
wiejskich na Warmii i Mazurach co roku wybierane są
w Konkursie Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato. Celem konkursu „Zielone Lato”
jest – poza wyłonieniem najlepszych obiektów turystki
wiejskiej na Warmii i Mazurach - promocja turystyki na
obszarach wiejskich, wymiana
doświadczeń w zakresie turystyki wiejskiej, popularyzacja
przedsiębiorczości oraz idei
współpracy na wsi.
W tym roku nagrody przyznano w dwóch kategoriach:

Koła mają własne strony internetowe, realizują projekty lokalne, ich członkinie wyrastają
często na regionalne liderki.
Jedno pozostaje niezmienne ich ogromny wpływ na rozwój
polskiej wsi, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej.

www.facebook.com/wgwarminska
Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Gustaw Marek Brzezin wręcza gratulacje

Organizatorem jubileuszu był
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie z Warmińsko-Mazurskim
Związkiem Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych oraz
Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Drugi dzień seminarium poświęcono prezentacji działalności zespołów artystycznych Kół
Gospodyń Wiejskich.
Na polskiej wsi tradycja trwa nadal

Warmińska gwara
naszym dziedzictwem
Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego gwara warmińska została
wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 9 czerwca
podczas konferencji prasowej marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin
oraz inicjatorzy przedsięwzięcia opowiedzieli o procesie ubiegania się o wpis,
a także o planach na ochronę i popularyzowanie gwary.

gospodarstwo gościnne – wypoczynek na wsi oraz zagrody edukacyjne
Warmii i Mazur.
W kategorii ,,wypoczynek na wsi’’
I miejsce otrzymał obiekt Glenłowy Dzbanek z miejscowości Sąpy, II miejsce przyznano Zagrodzie
Edukacyjnej Ciche
Wody z miejscowości
Wężówko, III miejsce
otrzymała Zagroda Edukacyjna Mazurska Izba
Regionalna z Marcinkowa.
Gustaw Marek Brzezin marszałek gratuluje
Nagrodom o łącznej
zdobywcom wyróżnień
wartości 20 tys. zł todoria z miejscowości Ględy, warzyszyć będzie promoII miejsce przyznano Siedli- cja w mediach oraz na targach
sku Pasieka ze Studzianki, III i wystawach, w których samiejsce – obiektowi Agroza- morząd województwa bierze
udział, w wydawnictwach pogadka z Bogaczewa.
W kategorii ,,zagrody eduka- święconych turystyce wiejcyjne’’ I miejsce otrzymała skiej, a także portalach interneZagroda Edukacyjna Zio- towych.

Od lewej: Gustaw Marek Brzezin marszałek, prof. Izabela Lewandowska, Edward Cyfus

Jest to pierwszy wpis na krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego z terenu Warmii i Mazur. Wniosek
złożyli znawcy tej gwary
i jej popularyzatorzy: historyk
i regionalista prof. Izabela Lewandowska z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,
Edward Cyfus, rodowity
Warmiak i autor książek o kulturze i życiu na dawnej Warmii
oraz Łukasz Ruch, popularyzator gwary i kultury warmińskiej.
- Chciałbym Państwu podziękować za podjęty trud mający
na celu zwiększenie świadomo-

ści społeczeństwa, wagi tradycji i historii, co przyczyni
się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego
– powiedział podczas konferencji marszałek Gustaw
Marek Brzezin. - Teraz jest odpowiedni moment, aby rozwinąć
konkretne działania na rzecz
ochrony gwary warmińskiej,
a następnie poszerzyć listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego o kolejne regionalne tradycje lub zwyczaje,
do czego zobowiązuje nasz kraj
Konwencja UNESCO podpisana w 2003 r.

Takie działania już zostały podjęte. Inicjatorzy wpisania gwary
warmińskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego opracowali programy
służące zabezpieczeniu gwary
i podtrzymania jej żywotności.
Są to m.in. publikacje i warsztaty dla nauczycieli, uczniów
i innych chętnych mieszkańców,
niezależnie od wieku.
Obok gwary warmińskiej za
niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski uznaje się m.in.
krakowskie szopkarstwo, polskie tańce narodowe czy procesję Bożego Ciała w Łowiczu.

www.gwarminska.pl

OLSZTYN

numer 79 23 czerwca 2016 r.

5

Forum Rozwoju Olsztyna walczy o przejrzystość

Sąd zadecyduje czy należy
udostępnić dokumenty

- Nie zrażamy się taką postawą
i dlatego złożyliśmy wniosek
o ponowne rozpatrzenie naszej
sprawy. Jeśli to nie pomoże, to
złożymy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

– tłumaczą przedstawiciele
FRO.
Wsparcia olsztyńskiej organizacji udziela organizacja Sieć
Obywatelska Watchdog Polska.
rak

W marcu Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna złożyło wnioski o udostępnienie rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Urząd Miasta, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Członkowie stowarzyszenia nie są jednak zadowoleni z formy rejestru, jaką
dostali od ZDZiT, a także z braku odpowiedzi od MPEC. W obu przypadkach zapowiadają walkę sądową o przedstawienie pełnych i czytelnych rejestrów umów.
Na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej rejestru umów bez problemu odpowiedział olsztyński magistrat, dostarczając
rejestr umów w arkuszu kalkulacyjnym. Dokument jest łatwy w przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji. Nie popisał
się ZDZiT, który dostarczył 12
plików, ale część dokumentacji nie jest pełna. Brakuje m.in.
danych o wartości umów, datach ich zawarcia, czy kontrahentach. Jakby tego było mało
rejestr zawiera mnóstwo nieprzydatnych informacji, utrudniających jego przegląda-

nie. Na domiar złego MPEC
w ogóle odmówił dostarczenia
rejestru umów, a kierownictwo
spółki tłumaczy, że przygotowanie takiego rejestru wymaga
ogromnej pracy, niezbędne jest
przeanalizowanie wielu umów,
czy dokonanie ich anonimizacji. Poza tym MPEC twierdzi,
że rejestr i tak nie pomógłby
mieszkańcom w sprawdzeniu, czy ich pieniądze są prawidłowo wydawane. Wobec
takiego stanu rzeczy przedstawiciele FRO złożyli skargę
na działanie ZDZiT do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Dalibyśmy sobie spokój
z sądem, gdyby z przekazanych
nam plików można było szybko
stworzyć zestawienie, o jakie
nam chodziło. Niestety na podstawie dokumentów przesłanych przez ZDZiT jest to niemożliwe. Dlatego nie pozostało
nam nic innego, jak złożenie
skargi – wyjaśniają członkowie Stowarzyszenia.
Jeśli chodzi o MPEC to tutaj
również FRO przygotowuje
się do rozstrzygnięć w sądzie.
MPEC to duża spółka i byłoby
dobrze, gdyby obywatele Olsztyna mogli sprawdzić, w jaki
sposób wydaje pieniądze.

Olsztyński ratusz

Powstaną nowe dzieła na murach

Kolejne połączenie z lotniska w Szymanach

Druga edycja
konkursu
street artowego

Będziemy latać do Warszawy

Olsztyn Street Art Garden wystartował. Po raz drugi
mieszkańcy Olsztyna mogą wykazać się kreatywnością i stworzyć swój własny unikalny street art. Najlepsze prace powalczą o nagrody pieniężne.
W pierwszej edycji konkursu
wzięło udział kilkunastu twórców. Efektem tego były wyjątkowe prace – wielka ośmiornica na murze przy Płoskiego
czy zwycięska rzeźba stojąca
przez kilka dni pod olsztyńskim
ratuszem. W tegorocznej edycji
każda osoba, która ma pomysł
też będzie mogła się wykazać,
a nasze miasto wzbogaci się
o kolejne dzieła street artowe.
Forma prac jest nieograniczona
– mogą to być tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje w przestrzeni miejskiej czy szablony.
- W konkursie mogą wziąć
udział zarówno osoby pełnolet-

nie, jak i te które nie ukończyły
jeszcze 18 roku życia, ale mają
zgodę opiekunów prawnych.
W zgłoszeniu do konkursu
trzeba min. podać lokalizację
pracy (którą organizator musi
zaakceptować) i wstępny szkic
– zapowiadają organizatorzy.
Zgłoszenia można wysyłać do 9
sierpnia poprzez stronę http://
olsztynstreetart.pl/konkurs.
Wszystkie prace zgłoszone do
konkursu oceni jury, a wyniki
zostaną ogłoszone kilkanaście
dni później na specjalnej imprezie. Pula nagród dla najlepszych
twórców to w sumie 8 tysięcy
złotych i upominki.

Nie ma praktycznie miesiąca, aby spółka Warmia Mazury, która zarządza portem lotniczym Olsztyn-Mazury, nie ogłosiła kolejnego połączenia z Szymanem.
Tym razem padło na Warszawę, bo od 2 lipca narodowy przewoźnik LOT uruchomi połączenia między
stolicą Warmii a stolicą kraju.
Połączenia będą realizowane w Warszawie, skąd często latają
trzy razy w tygodniu do 1 paź- np. na wakacje – mówi Leszek
dziernika 2016 r. Samolot wy- Krawczyk, prezes lotniska
startuje z Warszawy w każdy Olsztyn-Mazury.
poniedziałek, czwartek i sobotę o godzinie 13:25 i wyląduje w Olsztynie o 14:10.
Rejs powrotny zabierze pasażerów z Olsztyna w te same
dni o godzinie 14:35, by wylądować w stolicy o godzinie 15:35. Połączenia realizowane będą 78-miejscowym
samolotem Bombardier
Q400. Cena biletu w obie
strony to 199 zł.
- Chcemy, aby warszawiacy
mieli ułatwione dotarcie na
weekendowe wypady na Mazury, a mieszkańcy regionu
łatwiejszy dostęp do portu Terminal Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

Pytanie tylko, czy będą chętni
na latanie na tym połączeniu,
bo LOT ma konkurencję. Pociąg między oboma miastami to
koszt około 80 zł, a połączenia
autobusowego 50-60 zł w jedną
stronę. Porównywalny będzie
także czas podróży, bo do lotniska trzeba wcześniej dojechać (odprawa), a i sam dojazd
do portu w Szymanach również

jest czasochłonny.
Zarząd lotniska podpisał do tej
pory umowy z trzema przewoźnikami. To Sprint Air, który oferuje połączenia do Krakowa,
Wrocławia i Berlina, Adria
Airways, która lata do Monachium oraz WizzAir, który nie
tak dawno zainaugurował długo
wyczekiwane loty do Londynu-Luton. Regionalny port w Szymanach to jedno z najszybciej
rozwijających się lotnisk w Polsce, które działa od stycznia 2016
roku. Jedynym udziałowcem
spółki zarządzającej lotniskiem jest samorząd
województwa. Rozbudowa dawnego powojskowego lotniska kosztowała ponad 204 mln zł
i w 76 proc. została sfinansowana z unijnych
pieniędzy. Wybudowano
terminal, wydłużono do
2,5 km drogę startową
i wzmocniono jej nośność, powstały też m.in.
parkingi i trasa łącząca
lotnisko z drogę wojewódzką nr 57.
rak

P
6
Bezpieczniej na „powiatówce”
OWIAT

23 czerwca 2016 r. numer 79

www.gwarminska.pl

Ponad miesiąc wcześniej niż planowano zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1435N na odcinku Jemiołowo-Kunki.
Remont został zrealizowany przez Powiat Olsztyński i Gminę
Olsztynek jako projekt pod nazwą „Przebudowa niebezpiecznych
odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim”, finansowany z budżetu Państwa w ramach programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
Oficjalne odebranie drogi od
firmy realizującej remont odbyło się na początku miesiąca,
jednak 15 czerwca gospodarze terenu – starosta olsztyński Małgorzata Chyziak
i burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna postanowili skontrolować realizację inwestycji.
--Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom powiatu jest dla
nas zadaniem priorytetowym.
Na 2016 rok zaplanowaliśmy
w budżecie 14 mln zł na remonty
dróg, to kwota o około 20%
większa niż rok temu. Potrzeby
są jednak i tak dużo większe,

dlatego tak ważna jest współpraca z samorządami gmin. Bo
razem możemy zrobić więcej,
na przykład prawie 2 km drogi
1435N na odcinku Jemiołowo-Kunki. Tą drogą podróżują codziennie do pracy i szkoły mieszkańcy gminy oraz powiatu,
omijając tym samym zatłoczoną
„7”. Teraz została poszerzona
zgodnie ze standardami, czyli do
5 metrów na całym wyremontowanym odcinku. Położona jest
nowa nawierzchnia, a pobocza
utwardzone. Poprawie bezpieczeństwa będzie też służyła wymiana znaków pionowych i wi-

doczne na drodze linie. Cieszę
się, że dzięki dobrej współpracy
z gminą Olsztynek, udało się
nam zrealizować kolejną inwestycję, która posłuży mieszkańcom – powiedziała Małgorzata

www.facebook.com/wgwarminska

Chyziak.
Korzyść z porozumienia samorządów podkreślał też burmistrz Artur Wrochna.
– Dawno już nie było tyle inwestycji drogowych w gminie

Od lewej : dyrektor PSD Artur Bal, Artur Wrochna Burmistrz Olsztynka ,Małgorzata Chyziak Starosta Olsztyński, Mirosław Szostek
radny Powiatu Olsztyńskiego, Andzrej Salwin radny Rady Miejskiej w Olsztynku

Czerwcowe propozycje dla mieszkańców
powiatu olsztyńskiego
dywicki stadion opanuje balonowe szaleństwo.
Tego samego dnia w gminie
Gietrzwałd warto wziąć udział
w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Pierwszą z nich jest

Flickr

Druga połowa czerwca w powiecie olsztyńskim zapowiada się ciekawie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy sportu, jak i muzyki. Inicjatywy gmin i sołectw docenia samorząd powiatu, wspierając je finansowo i rzeczowo.
Pasjonatom sportów motorowych polecamy 19. Rajd Warmiński – część Rajdowego
Samochodowego Pucharu
Warmii i Mazur. W zawodach
udział weźmie m.in. wspierana
przez powiat załoga rajdowa
z Dobrego Miasta – Marcin
Kurp wraz z pilotem. Umiejętności rajdowców i ich samochody można będzie podziwiać w dniach 24-25 czerwca
w Olsztynie oraz na terenie
gmin Jonkowo i Świątki. Całkowita długość trasy rajdu wynosi 216 km, w tym 42,7 km na
odcinkach specjalnych.
Zapraszamy też do Dywit na
I Powiatowy Festiwal Balonowy. Jedną z atrakcji sobotniej (25 czerwca) imprezy
będzie ludzka katapulta wyrzucająca do góry nawet na
15 metrów! Na skok adrenaliny mogą też liczyć ci, którzy
zdecydują się na podziwianie

Bez wianków nie ma nocy świętojańskiej

panoramy Dywit z balonu na
uwięzi. Źródeł pomysłu na festiwal należy szukać w samej

Olsztynek, jak w ciągu ostatnich lat. Wiemy, że trudno jest
pozyskać środki, dlatego gmina
nie unika partycypacji w kosztach. W efekcie mamy wyremontowane kolejne odcinki dróg,
a mieszkańcy mogą podróżować
bezpieczniej. To najlepszy dowód na to, że droga współpracy,
którą obraliśmy 2 lata temu,
zmierza w dobrym kierunku.
To nie koniec remontów na drodze 1435N. – Obecnie opracowujemy projekt przebudowy 1
km drogi w samym Jemiołowie
– opowiadał dyrektor PSD Artur Bal. – We wrześniu chcemy
złożyć wniosek o przyznanie
środków w ramach rządowego
programu „Rozwój Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019”.
Jeśli udałoby się pozyskać fundusze, remont byłby realizowany w 2017 roku.
mbm

historii Dywit, w których przed
wojną istniała baza sterowcowa. W godz. 15:00-20:00

rozpoczynający się o godz.
10:00 Turniej o Puchar Polski
Rugby 7 Kobiet. Areną zmagań

będzie urokliwy Stadion Leśny
przy ul. Stadionowej w Gietrzwałdzie. W programie oprócz
meczu przewidziane są gry, zabawy i nagrody. Atrakcją dla
miłośników zagadek i jednocześnie spacerów będzie gra terenowa pod hasłem „Kopernik
tu był. A Ty?”. Impreza objęta
została honorowym patronatem
starosty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak. Z kolei w Sząbruku odbędzie się 3. edycja
festynu „Bezpieczne Wakacje
i droga do szkoły”, organizowanego przez Stowarzyszenie
Bezpieczny Sząbruk.
25 czerwca również gmina
Stawiguda przygotowuje dwie
imprezy. W Rusi planowana
jest I Rusiowa Noc Świętojańska. W trakcie wydarzenia
nie zabranie tradycyjnych obrzędów sobótkowych, jak palenie ziół w ognisku, nauka wyplatania wianków oraz wspólne
puszczania ich nurtem rzeki.
Dodatkową atrakcję stanowić
będzie występ zespołu „Lwowska Fala”. Drugim wydarzeniem jest Festyn Rodzinny
– Dni Bartążka. To impreza organizowana cyklicznie, w trakcie której nie zabraknie konkursów z nagrodami i zabaw.

Dżeztiwal – pod taką nazwą
w niedzielę 26 czerwca w Dobrym Mieście odbędzie się organizowana od 8 lat impreza
skupiająca wybitnych artystów
polskiej estrady muzycznej
różnych nurtów – od folku do
jazzu. Wydarzeniu towarzyszyć
będzie wystawa malarstwa,
grafiki i fotografii. Start o godz.
18:00 w Stodole Kultury.
W ostatnią niedzielę czerwca
Jeziorany organizują Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych. Impreza
rozpocznie się o godz. 11:45
barwnym korowodem, który
przemaszeruje spod MOK-u do
miejskiego amfiteatru. Przegląd jest inicjatywą o ponad
30- letniej tradycji, która ma
na celu prezentację najcenniejszych wartości polskiej kultury
ludowej, popularyzację folkloru Warmii i Mazur oraz innych regionów etnograficznych
Polski. W tegorocznej edycji
weźmie udział 30 zespołów,
zaś gwiazdą wieczoru będzie
zespół Lachersi, inspirujący
się folklorem Lachów Sądeckich, Limanowskich i Szczyrzyckich.
mbm
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miesiąc jest budowa, również
w Bartągu, szkoły . Ubiegany
się o środki na dofinansowanie
tej inwestycji z rezerwy budżetu
państwa. Dostaliśmy w tej sprawie poparcie wojewody warmińsko- mazurskiego, za co
jesteśmy bardzo wdzięczni.
W roku szkolnym 2017/2018
placówka powinna rozpocząć
swoją działalność. Przewidujemy na początku powstanie 12
oddziałów po 25 osób. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły
będą miały nasze dzieci, a jeżeli pozostaną wolne miejsca,
będziemy rekrutować chętnych
również z Olsztyna.
- Zbliżają się wakacje. To kolejna okazja do promocji Stawigudy. Co roku odwiedza
gminę sporo turystów i letników.
Jak zwykle o tej porze roku,
rozpoczął się sezon na organizację festynów w poszczególnych sołectwach. Szczegółowe
informacje na temat imprez,
organizowanych na terenie

gminy Stawiguda, są publikowane na stronie internetowej
Urzędu Gminy i na facebooku.
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, nie tylko mieszkańców Stawigudy, na tradycyjną Stawigudiadę, która,
tym razem, odbywać się będzie w ciągu dwóch dni- 9 i 10
lipca. Mogę zdradzić, że wystąpi grupa Akcent z Zenonem
Martyniukiem, którego wideoklip z piosenką „Oczy zielone” obejrzało na youtubie 47
mln widzów i zespół Vox. Inne
imprezy, na które serdecznie zapraszam, to Noc Świętojańska
w Rusi, czy regaty żeglarskie
w Tomaszkowie. 23 lipca odbędzie się kolejna edycja imprezy
Lato w Majdach.
-Ile gmina Stawiguda przeznaczyła w tym roku ze swojego budżetu na współpracę
z organizacjami pozarządowymi?
W tym roku jest to kwota 50
tysięcy złotych. Po ukonstytuowaniu się nowej rady pożytku
publicznego , w sierpniu odbędzie się konkurs na rozdysponowanie tej kwoty między stowarzyszenia.
rad

Z pewnością wiele emocji towarzyszyć będzie „biegowi
w szpilkach”, a w tegorocznym
Biegu o Puchar Burmistrza
Olsztynka Nutripol, włączył
się lekkoatleta i maratończyk,
były reprezentant Polski Wojciech Kopeć i dlatego wydarzenie to nabrało charakteru
ogólnopolskiego. Jest zaliczane do serii Grand Prix
Granicy Warmii i Mazur.
W tej chwili do uczestnictwa w biegu zapisało się ponad 150-ciu zawodników. Start
nastąpi w sobotę o godzinie
18.00. na ulicy Behringa. Zawodnicy pobiegną pętlą poza
Olsztynek. Dokładna mapka
biegu jest umieszczona na
stronie www.projektigrzyska .pl. Dzieci mogą rywalizować w wyścigach rowerowych
Tour de Olsztynek. W niedzielę od 13 do 16 w parku odbędzie się cały blok zabaw dla
dzieci. -W bieżącym roku dopisali nasi sponsorzy i dlatego
na zwycięzców różnych konkursów czekają naprawdę ciekawe nagrody- zachęca Katarzyna Waluk. W sobotę
obchody Dni Olsztynka zakończy VIDEO DYSKOTEKA,
która zakończy się o godzinie
2.00. Gwiazdą niedzielnego
popołudnia będzie Andrzej
Grabowski z programem sa-

tyrycznym. Dni Olsztynka zakończy magiczna Noc Kupały
na plaży miejskiej. Zapowiada
się ciekawie, bo organizatorzy
nawiążą do najazdów Wikingów i do 1050 rocznicy chrztu
Polski. Dni Olsztynka uatrakcyjni wiele imprez towarzyszących, jak na przykład Gminne
Zawody Strażackie, które zostaną przeprowadzone w sobotę na stadionie miejskim od
godz. 10.00 do 12.00. Wędkarze będą mogli rywalizować
w Zawodach Wędkarskich
o Puchar Burmistrza Olsztynka
w kategorii junior i senior
w sobotę od godziny 7.00. Na
czas Dni Olsztynka cały teren
podzamcza zamieni się w festynową wioskę. Znajdzie się
tu okazałe wesołe miasteczko,
będą stoiska z gastronomią.
W niedzielę zostanie przeprowadzony tradycyjny konkurs
jedzenia na czas olsztyneckich
jagodzianek. Do tej rywalizacji stawali zawodnicy nawet
z Australii, ale najszybciej zjadają nasze jagodzianki turyści
z Warszawy- śmieje się dyrektor Waluk. Szczegółowe informacje o planowanych imprezach znaleźć można stronie
Miejskiego Domu Kultury
w Olsztynku, a także na facebooku.
bok

Stawiguda wykorzystuje dogodną lokalizację
Gmina Stawiguda stara się o włączenie działek do
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chce mieć na swoim terenie specjalną podstrefę
i korzystać z napływu inwestorów, którzy już zgłaszają chęć zainwestowania na terenie Stawigudy.
Wiadomości Gazeta Warmińska: Gmina Stawiguda
od dłuższego czasu ubiega się
o utworzenie na swoim terenie
specjalnej podstrefy ekonomicznej. Na jakim etapie znajdują się obecnie te starania?
Irena Derdoń, wójt gminy
Stawiguda: Czekamy na ostateczną akceptację naszego
wniosku w tej sprawie przez
rząd. Prawdopodobnie decyzja zapadnie jeszcze przed końcem 2016 roku. Liczymy na
to, że na terenie naszej gminy
już wkrótce ulokują się kolejni
przedsiębiorcy w ramach Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej
Podstrefy Ekonomicznej. Jestem pewna, że wpłynie to dodatnio na nasz lokalny rynek
pracy, a także przyspieszy rozwój gminy. Podstrefa będzie

obejmowała ok. 4 ha i zostanie
zlokalizowana w Stawigudzie,
Miodówku i w Gryźlinach. Są
to tereny położone bardzo korzystnie i skomunikowane
z nowobudowaną drogą nr 51,
w niedalekiej odległości od węzłów komunikacyjnych.
- Czy gmina ma już konkretne
oferty od przedsiębiorców?
- Odnotowujemy dość spore zainteresowanie przedsiębiorców
i to nie tylko terenami, które
zamierzamy włączyć do podstrefy ekonomicznej. Równolegle oferujemy grunty przeznaczone zarówno pod zabudowę
jednorodzinną , jak i wielorodzinną. Mam tu na myśli nie
tylko tereny położone przy granicach Olsztyna. Planujemy
udostępnić tereny budowlane
także w samej Stawigudzie.

Dni Olsztynka
Tradycyjnie od ponad dwudziestu lat mieszkańcy
Olsztynka świętują wspólnie dni swojego miasta. W
bieżącym roku impreza odbywać się będzie od 24 do
26 czerwca, głównie na terenie nowego Parku Sportu,
Kultury i Rozrywki.
Rozpoczną od parady

Turniej rycerski

-Podobnie , jak w roku ubiegłym, przeważać będą motywy
średniowieczne- mówi dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, Katarzyna
Waluk. Nawiązujemy do autentycznego wydarzenia, czyli
stacjonowania w Olsztynku po
bitwie pod Grunwaldem króla
Władysława Jagiełły. Obchody
Dni Olsztynka rozpoczną się
od parady na terenie miasta.
Z roku na rok przybywa uczestników parady. Biorą w niej
udział szkoły, przedstawiciele
instytucji samorządowych,
stowarzyszeń i mieszkańcy.
W tym rok Inga Romańska,
właścicielka stadniny koni
w Kurkach udostępniła organizatorom piękny historyczny
powóz . Parada będzie z pewnością okazała ze względu na
to, że młodzież i dzieci tego
samego dnia cieszyć się będą
z rozpoczęcia wakacji.

Jedną z głównych atrakcji Dni
Olsztynka będzie III Ogólnopolski Turniej o Topór Gűnthera von
Hohenstein, organizowany przez
Bractwo Rycerskie Konwent Św.
Piotra. Udział wezmą rycerze
z całej Polski. Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.00
w wiosce rycerskiej, która znajdować się będzie przy ulicy Behringa. Rycerze rywalizować będą
w zawodach łuczniczych oraz
w walce na miecze długie i krótkie. Oprócz tego w biegu rywalizować będą damy. Wszystko
zakończy bardzo widowiskowy
turniej drużyn.

Mieszkańcy zabłysną
talentami na scenie
Ponieważ Dni Olsztynka są
świętem wszystkich mieszkańców, w programie imprezy
znalazło się wiele prezentacji,
świadczących o ich aktywności
w różnych dziedzinach. W ciągu

W centrum Stawigudy trwa
już budowa około 40-tu mieszkań. Obecnie prowadzimy rozmowy z właścicielami firm,
które budują domy wielorodzinne. W związku z tym, że już
wkrótce napłyną do nas nowi
inwestorzy, ludzie, którzy zde-

rozpocznie działalność w Tomaszkowie duży zakład pracy
z branży produkcyjnej, a w samej Stawigudzie powstaje oddział firmy transportowej
Schenker.
- Jakie inwestycje prowadzi
obecnie gmina Stawiguda?

Irena Derdoń Wójt Gminy Stawiguda liczy na sukces gospodarczy gminy

cydują się u nas osiedlić, znajdą
pracę na miejscu, bez konieczności dojeżdżania do Olsztyna.
I tak na przykład, już wkrótce

- Są to przede wszystkim roboty drogowe w miejscowości Bartąg. Naszą najważniejszą inwestycją, która ruszy za

roku odbywają się w MDK-U zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne i sportowe. W czasie Dni
Olsztynka będzie można zatem obejrzeć pokazy aikido, ta-

W sobotę o godzinie 12.00 rynek miasta ożywi poranna joga
a podzamcze stanie się miejscem pleneru malarskiego dla
dzieci i młodzieży. - Ponieważ

Katarzyna Waluk w roli Wielkiej Ochmistrzyni rok temu na Paradzie, obok Andrzej
Wojda Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku i Artur Wrochna Burmistrz Olsztynka

ekwondo i fitness. Wystąpią zespoły muzyczne i taneczne. Do
tego dzieci, młodzież, rodzice
i nauczyciele szkoły podstawowej zaprezentują przygotowany
przez siebie spektakl teatralny.
Dużą popularnością cieszyć się
zapewne będzie gra miejska,
przygotowana przez Bibliotekę
Publiczną.

Jogini na rynku, a na
scenie muzycznej zaroi
się od gwiazd

na tego typu imprezach prezentowana muzyka powinna
trafiać w powszechne gusta,
postanowiliśmy zaprosić do
występu zespół Papa Dancekontynuuje Katarzyna Waluk. W sobotę w countrowy
nastrój wprowadzi słuchaczy
kapela „Śparogi”. Wystąpi
także nasz zaprzyjaźniony zespół „Babsztyl”.

Na sportowo
i dyskotekowo
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To jak wyglądają nasze miasta i wsie zależy od nas samych. Wiele spraw regulują jednak odpowiednie przepisy, a na ich straży stoją urzędnicy. Dużą rolę, jeżeli
chodzi o estetykę naszego najbliższego otoczenia, mają referaty ochrony środowiska. Ich pracownicy zajmują się terenami zielonymi, dzikimi wysypiskami,
które często powstają latem w miejscach obozowania urlopowiczów lub bezdomnymi zwierzętami, a zdarza się ,że również tymi, które bezdomne nie są ,ale
ich właściciele nie zajmują się nimi w należyty sposób.
-Według naszych ocen ustawa
o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi w naszej gminie
działa całkiem nieźle- mówi
Ewelina Szóstek, inspektor
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim
w Dobrym Mieście. Udało
nam się wdrożyć wszystkie nowelizacje ustawy, które dość
często wchodzą w życie. Na
gminie spoczywa obowiązek
zbierania odpadów jedynie
z terenów zamieszkałych. Pozostała infrastruktura - szkoły,
szpitale, firmy, tereny rekreacyjne- jest obsługiwana przez
lokalna spółkę- Zakład Gospodarki Komunalnej. Wszystkie śmieci z terenu gminy Dobre Miasto trafiają do Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, którego
gmina jest współudziałowcem.
W tej chwili w gminie odpady
segreguje ok. 75% mieszkańców. Koszt ich odbioru od początku to 7,50 zł od osoby miesięcznie za odbiór selektywny
i 11 zł za odpady zmieszane. Na
razie nie wiadomo, czy i kiedy
ceny te zostaną zmienione.
-O skuteczności nowej gospodarki śmieciowej świadczy fakt,
że niemal zaniknął problem tzw.
dzikich wysypisk. Jeżeli jednak
takie się pojawiają, są przez
nasz referat błyskawicznie likwidowane. Każdy może zgłosić na policji fakt znalezienia
dzikiego wysypiska. Po otrzymaniu takiej informacji funkcjonariusze mają obowiązek
ustalenia właściciela odpadów
lub gospodarza terenu, na którym się znajdują.-mówi Ewelina Szóstek. Policja informuje
też pracowników Urzędu Miejskiego o miejscu dzikiego wysypiska. Podobnie postępuje się
w przypadkach stwierdzenia
nielegalnego spalania śmieci.
Nawet palenie na działce gałęzi lub odpadów zielonych jest
nielegalne, ponieważ może być
dokuczliwe dla innych ludzi,
a także stwarzać zagrożenie pożarowe. Duże problemy z nielegalnymi wysypiskami mają
nadal Lasy Państwowe i dla-

tego coraz częściej stosują na
swoim terenie monitoring. Obserwowanie lasu zaczyna przynosić dobre rezultaty. Referat
Ochrony Środowiska nie tylko
współdziała z policją, ale także
prowadzi edukację mieszkańców. Świetnie się udaje współpraca z przedszkolami i szkołami. -Znacznie trudniej jest
przekonać do nowych rozwią-

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami
Do zadań własnych gminy należy między innymi zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniemówi Wioleta Włodarska, inspektor w referacie Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

momentu oddania go do adopcji. Do tego dochodzą koszty
stałe. W tej chwili utrzymujemy
14 zwierząt. Nie każde zwierzę
potrzebuje adopcji. Świetnie radzą sobie koty wolnożyjące. Pomoc dla nich polega na dokarmianiu ich w okresie zimowym.
Zajmują się tym wolontariusze, należący do stowarzyszenia Miasto Dobre dla Zwierząt.
-W ubiegłym roku odebraliśmy
psy właścicielce, która wyprowadziła się na okres zimowy
i zostawiła psa bez opieki. Cztery
lata temu Referat odebrał konie.
Na szczęście nie ma dużo takich
wypadków-wyjaśnia Wioleta
Włodarska. Problemem jest nadal to, że właściciele psów nie

www.facebook.com/wgwarminska

dochodziło do, niecelowego wycinania drzew. Procedura wygląda tak, że właściciel nieruchomości składa wniosek na
wycięcie drzewa. Potem odbywają się oględziny w terenie.
Zdarza się, że po oględzinach
właściciel zmienia zdanie. Często ludzie chcą usunąć zdrowe,
stare drzewo tylko dlatego, że
przeszkadzają im spadające liście- mówi Agata WagnerMioduszewska, Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.
Ustawa wskazuje, w jakim przypadku osoba wnioskująca o uzyskanie pozwolenia na wycięcie
drzewa, może zostać zwolniona
z opłaty. Jeżeli drzewo nie za-

Od lewej: Agata Wagner-Mioduszewska kierownik Referatu ,Ewelina Szóstek inspektor, Marta Złotucha inspektor i Wioleta Włodarska inspektor.

zań ludzi dorosłych. Staramy
się do nich dotrzeć poprzez
ulotki, gazetki informacyjne,
spotkania. Ciekawą formą propagowania segregacji śmieci
są festyny ekologiczne. Także
na stronie internetowej Dobrego Miasta zamieszczane są
artykuły dotyczące postępowania z odpadami – kontynuuje
Ewelina Szóstek. W tym roku
po raz czwarty będzie prowadzona zbiórka azbestu. Gmina
jest beneficjentem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy mogą składać
wnioski na częściowe dofinansowanie tej usługi . Fundusz
pokrywa 85% kosztów, a obywatel 15 %. W bieżącym roku
za tonę odebranego azbestu
trzeba zapłacić ok. 400 zł., a za
demontaż ok. 500 zł brutto.

Gmina Dobre Miasto współfinansuje międzygminne Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt
w Tomarynach. Jeżeli zauważymy, ze w jakimś miejscu od
kilku dni błąka się bezdomne
zwierzę, należy zawiadomić policję lub zatelefonować pod numer 112. Policjanci spróbują
dociec, czy błąkający się pies
naprawdę jest bezpański. Jeżeli
nie ustalą właściciela, zgłaszają
tę sprawę do Referatu. Urzędnicy wzywają firmę wyłapującą
takie zwierzęta. Najpierw są one
badane przez weterynarza, a następnie przekazywane do schroniska. Tam są szczepione, każde
dostaje chip, a po dwóch tygodniach są gotowe do adopcji.
Nie usypia się zwierząt, które nie
trafiają do adopcji . Dożywają
swoich dni w schronisku. Gmina
płaci co miesiąc 150 zł netto za
każde przekazane zwierzę do

sprzątają po swoich pupilach.
Na razie Referat prowadzi działania edukacyjne. Ostatnio rozdawano woreczki na odchody,
zapakowane w etui osobom,
które spacerowały ze swoimi
psami po dobromiejskich deptakach. Niestety, to, czy właściciele zechcą skorzystać z tych
woreczków zależy od ich kultury osobistej. Za utrzymanie
czystości na chodnikach odpowiadają zarządcy dróg. Jeżeli
mieszkaniec uważa, że zarządca
drogi nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może złożyć
skargę w Urzędzie Miejskim.

Zieleń miejska
Jak właściciel posesji chce wyciąć drzewo, musi postarać się
o pozwolenie z Urzędu Miejskiego. -Walczymy o każde
drzewo. Dbamy o to, żeby nie

graża życiu i mieniu ludzkiemu, są naliczane dość wysokie opłaty, które zniechęcają do
wycinania drzew. Ich wysokość
zależy od gatunku drzewa i jego
wieku. Jeżeli drzewo złamało się
lub zostało wyrwane z korzeniami, należy wezwać pracownika urzędu, który stwierdzi protokolarnie, że usunięcie drzewa
jest konieczne. Często ludzie,
obsadzając swoje działki, nie
mają wyobraźni, jak bardzo rośliny urosną w ciągu kilkunastu
najbliższych lat. Sadząc drzewa
blisko domu, trzeba mieć świadomość, że po pewnym czasie
mogą stanowić zagrożenie. Kiedyś miałam wezwanie do siedliska, obsadzonego topolami. Są
to drzewa, które po 40-tu latach
po prostu się rozpadają – opowiada Agata Wagner- Mioduszewska. A co możemy wyciąć nie pytając urzędu? Ustawa

mówi o tym, że bez żadnego
pozwolenia właściciel działki
może wyciąć drzewo o odpowiednim obwodzie, który mierzy się 5 cm nad ziemią. Dla
drzew szybkorosnących jest
to obwód do 35 cm. Dla drzew
rosnących wolniej jest to 25
cm. W Ustawie podane są konkretne gatunki drzew. Właściciel
ogrodu może obecnie wyciąć
dowolny krzew, niezależnie od
jego wieku, ale jedynie w okresie poza lęgowym ptaków. Przy
drogach publicznych i na terenach zielonych zezwolenia wymaga wycięcie krzewu, który ma
dziesięć lat. -Przy okazji wykonywania procedur prowadzimy
edukację, szczególnie wśród rolników. Staramy się przekonywać
ich, żeby zachowywali zadrzewienia śródpolne, a przy nasadzeniach zastępczych zwracali
uwagę na różnorodność biologiczną. Zarządzając drzewostanem sami staramy się dawać
dobre przykłady – kupujemy
drzewa rodzime- w ubiegłym
roku nasadziliśmy niskopienne,
kwitnące głogi w centrum miasta, jarząb pospolity, brzozy,
lipy- mówi inspektor Marta
Złotucha, specjalista od zieleni
wysokiej. W ostatnich latach
nasz krajobraz został zdominowany przez tuje. Staramy się wyjaśniać, że tuja nie wszędzie pasuje. Poza tym, jeżeli drzewo to
zaatakują szkodniki, będziemy
mieli taki sam problem jak
z kasztanowcami i ostatnio jesionami. Dlatego namawiamy do
różnorodności biologicznej. Im
jest większa, tym lepiej przyroda
się broni. W planach władz miasta jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów, leżących
nad rzeką Łyną. W tej chwili wycinane są krzaki, rosnące nad
rzeką. -Chcemy udrożnić tereny
nad rzeką, ale zachowają one
swój naturalny charakter. – zapewnia Marta Złotucha.

Staramy się pomagać
Tak właśnie mówi o pracy swojego referatu kierownik Agata
Wagner- Mioduszewska.
-Spraw jest dużo i nie wszystkie od razu możemy załatwić.
Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, że staramy się im pomóc
i wskazać najlepsze dla nich rozwiązanie. Oczywiście musimy
przy tym uwzględniać wymogi
przepisów i tego co jest dobre
dla ludzi, ale nie możemy pomijać naszego środowiska. Po nas
opiekę nad nim przejmą nasze
dzieci i wnuki. Warto więc czasami pomyśleć co im zostawimy.
rad
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Pełne pozytywnych emocji „Nasza wieś” z Frączek
lato w Gminie Purda!
obchodziła 15 -lecie
Jeszcze żadnego roku w gminie Purda nie działo się
tak wiele! Zaplanowany przez Gminę Purda i Gminny
Ośrodek Kultury w Purdzie sezon letni będzie obfitował w wiele atrakcyjnych wydarzeń.

Echo Pasymia i Ania Broda.
27 sierpnia, w przeddzień Dożynek Gminnych odbędzie się
Spartakiada Sołectw oraz pokaz siły w wykonaniu znanych z tv i lubianych strongmanów. 28 sierpnia odbędzie
się święto plonów tj. Dożynki
Gminne połączone z uroczystą mszą odpustową w parafii św. Walentego i Rocha w
Klewkach. Podczas Dożynek
będzie miał miejsce finał konkursu „Kulinarne Dziedzictwo
Pogranicza Warmii i Mazur”
oraz konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy. Z innych
atrakcji zaplanowano prezentację tradycyjnego rzemiosła i lo-

Mieszkańcy będą mogli posłuchać na żywo zespołów
i wykonawców prezentujących różne style muzyczne,
w tym Singers, Dance Day,
The Dmoks, Kapela Jakubowa, Ania Broda, Focus i
Red Lips. Oprócz muzyki na
imprezach pojawią się Cezary
Sadowski Stand Up Comedy
i znani z tv strongamani: Jarosław Dymek, Przemysław
kalnej kuchni, stoiska handlowe
i promocyjne oraz występy popularnych zespołów, w tym Kapeli Jakubowej, Dance Day i
gwiazdy wieczoru – Red Lips!.
REKLAMA

Od lewej: Piotr Płoski Wójt Gminy Purda, Anna Wasilewska poseł na Sejm RP,
JE Abp Wojciech Zięba, JE Abp koadiutor Józef Górzyński

Toczek i Przemysław Brzoza.
W sezonie letnim nie zabraknie także imprez o charakterze
sportowym, w tym spływów
kajakowych, rajdów rowerowych i zmagań sołeckich-Spartakiada sołectw.
Już 25 czerwca zapraszamy
wszystkich na pierwszą, oficjalnie rozpoczynającą sezon letni
imprezę pod nazwą Rozpoczęcie Lata w Rytmie Dance w
Purdzie! To druga edycja koncertu, podczas którego nie zabraknie dobrej muzyki, dobrej
zabawy i niesamowitych wrażeń! W tym roku uczestnicy
będą bawić się przy muzyce zespołów The DMOKS, Singers
oraz gwiazdy wieczoru – ze-

społu FOCUS!
Tylko tydzień później, 2 lipca,
w Bałdach odbędzie się IX
edycja Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy, który corocznie przyciąga ogromną liczbę gości!
Również w tym roku nie zabraknie najbardziej znanych i
lubianych atrakcji, takich jak
prezentacja regionalnej sztuki
ludowej, tradycyjnego rzemiosła i lokalnej kuchni, stoisk
handlowych i edukacyjnych
oraz wiele innych! Całość dopełnią występy zespołów folklorystycznych: Szczęściary ze
Szczęsnego, Zespół Śpiewaczy Kris, Zespół Śpiewaczy
Mazury, Zespół Śpiewaczy
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W sobotę, 18 czerwca we Frączkach (gm. Dywity)
przedstawiono po raz kolejny „ Noc Sobótkową”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie ‘Nasza wieś’ w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach.
-Przy promieniach zachodzącego słońca wzięliśmy udział
w romantycznym, tradycyjnym koncercie dawnych pieśni
w wykonaniu Zespołu Wokalnego „CANTEMUS” i członków Kapeli „Krótka Polka”-

wania, gromkie „Sto lat!” od
przyjaciół, którzy przybyli pogratulować wszystkim członkom, którzy aktywnie działają
osiągnięć. Z okazji jubileuszu
przygotowano wspaniały tort.

-mówi Alicja Wąsik prezes
Stowarzyszenia „Nasza wieś”
z Frączek. Wydarzenie to zawsze gromadzi mieszkańców
Gminy, ale nie tylko, przyjeżdżają również goście z okolicznych miejscowości, z Olsztyna, a nawet z Warszawy.
Wszyscy wysłuchali z przyjemnością w plenerowej scenerii koncertu, rzucali wiankami
i co więcej, znalazł się śmiałek,
który wszedł do wody, żeby je
wyławiać.

Alicja Wąsik prezes stowarzyszenia „Nasza wieś” dzieliła tort sprawiedliwie

Przy Centrum Kultury i Aktywności miała miejsce podniosła chwila, z okazji obchodów 15-lecia Stowarzyszenia
„Nasza wieś”. Były podzięko-

Wieczór stał się okazją do
wspólnej biesiady i tańców
przy akompaniamencie Kapeli
Teatru Wiejskiego „Węgajty”.
aw
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Festiwal „Pod Brzozą”
nie boi się eksperymentów
W sobotnie popołudnie (18.06) w Bartągu (gm. Stawiguda) po raz jedenasty
twórcy amatorskiego ruchu teatralnego spotkali się w plenerowej scenerii z publicznością na Festiwalu Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą”. Pogoda dopisała
więc publiczności w różnym wieku tej najmniejszej i tej całkiem dojrzałej nie brakowało i każdy mógł w festiwalowej przestrzeni przedszkolnego dziedzińca znaleźć dla siebie ulubione zajęcie jako widz lub uczestnik.
W tym roku przed oficjalnym
rozpoczęciem festiwalu wystąpił Zespół Teatralny SP w Rusi
ze spektaklem „Pampilio” w reż.
J. Cupriak. Zainteresowanie widzów ogromne ,bo przecież na
widowni zasiedli rodzice, dziadkowie i rodzeństwo młodych aktorów. Trzeba przyzna ,że rolę
przygotowano porządnie, obyło
się bez pomyłek, a i ruch sceniczny dzieci opanowały perfekcyjnie. Sztuka podobała się
publiczności ,która doceniła
wszystkie walory spektaklu nagradzając występ gromkimi brawami .
Otwarcia festiwalu dokonała
prowadząca tegoroczny festiwal
Dominika Radaszewska wspólnie z zaproszonymi gośćmi :
Iwoną Korwek sekretarzem
gminy Stawiguda, kierownikiem literackim Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Ewą

Oficjalne otwarcie festiwalu

Jarzębowską ,Grzegorzem Kołakowskim sołtysem wsi Bartąg
i Bogumiłą Radaszewską, która
od wielu lat współtworzy i organizuje festiwal, będąc jednocześnie aktorką Teatru Prawie Dorosłego z Bartąga.
–Festiwal w Bartągu powstał
,bo chcieliśmy mieć swoją scenę
dla naszego Teatru Prawie Dorosłego, a poza tym szukaliśmy

sposobu na spotkanie z takimi
„wariatami” i pasjonatami teatru jak my sami– powiedziała
nam Dominika Radaszewska ,gdy zapytaliśmy jak to się
stało, że taki festiwal w ogóle
powstał.
Po oficjalnej części festiwal
otworzył spektakl „Teatru na
Jedną Chwilę” z Grazym, który
wystawił sztukę „Włóczega”

W Kwiecewie mówią stop
cyber uzależnieniom
W Kwiecewie ( gm. Świątki ) mamy wypowiedziały wojnę pożeraczom dziecięcego
czasu i zorganizowały swoim milusińskim „Weekend bez komputera, telefonu i telewizji”. Pomysł został podpatrzony w telewizji, ale najważniejsze, że przyniósł dobre rezultaty i pozwolił dzieciom spojrzeć na zajęcia w wolnym czasie inaczej.
Realizacją pomysłu zajęły się
mieszkanki wsi skupione wokół świetlicy, która nie tak
dawno po remoncie została oddana mieszkańcom na ich potrzeby.-Wszystko, żeby zorganizować trzydniowy pobyt dzieci
w świetlicy pozyskałyśmy od
sponsorów lokalnie z różnych
firm i nawet częściowo spoza
naszego regionu-mówi Edyta
Waszczuk jedna z organizatorek weekendu, mieszkanka
Kwiecewa i radna gminy
Świątki. Chętnych było dużo
więcej ,ale organizacyjnie dałyśmy radę zapewnić opiekę
i wyżywienie dla dwadzieścioro dzieci. Tak już jest ,że
jak się robi coś dobrego i fajnego dla innych to ludzie i instytucje pomagają.

Dzieci poczuły smak wolności od elektronicznych zabawek

Do pomocy w organizacji zajęć
świetlicowych dla dzieci włączyli się pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Świątkach, którzy przygotowali ciekawe gry i konkursy. Dzieciaki
z zapałem i zaangażowaniem

włączały się do wszystkiego.
Najśmieszniej było przy odgadywaniu tego co ktoś pokazywał nie używając słów.
Wcześniej to co miał pokazać
losował ,a inni mieli zgadywać
.Dobrze było z zawodami i róż-

www.facebook.com/wgwarminska
w reż. A. Kajko. Trzeba dodać,że aktorzy tego teatru są niepełnosprawni intelektualnie, ale
to co robią jako aktorzy na scenie budzi podziw i ogromny
szacunek publiczności .W swoich rolach aktorskich dają na-

Równie niecodzienny spektakl
zaprezentował po raz pierwszy
na festiwalu „Teatr Na koniach”
z Polish Club Pony w Tomaszkowie . Aktorzy tego teatru wystawili sztukę pt.” Tęczowy sen
o skarbie w garncu” w reż. K.

Teatr Na Jedną Chwilę z Grazym
prawdę wspaniały pokaz umiejętności scenicznych ,a ciekawe
jest to ,że na scenie nie posługują się głosem, tylko grą gestów ,kostiumami i symboliką.
Głos oczywiście jest nagrywany
przez aktorów wcześniej i odtwarzany do sztuki. Całość jest
znakomicie zharmonizowana
i przez to angażuje trochę więcej
wyobraźni widzów przypominając z jednej strony słuchowisko,
czyli teatr radiowy, ale z drugiej
pozwala na obserwowanie aktorów na scenie ,którzy zachowują
się tak, jakby wygłaszali swoje
kwestie w naturalny sposób.

Szostawickiej. Spektakl przypominał we fragmentach pokazy rewii cyrkowej na koniach.
Dzieci w roli jeźdźców świetnie
radziły sobie z kucykami i widać
było, że starannie się przygotowywały do występu. Widowisko
bardzo się podobało publiczności zarówno tej mniejszej, której
widok kucyków budził zachwyt
jak i starszych podziwiających
układy jeźdźców i koni na hipodromie.
Cały czas najmłodszych widzów
zabawiała i absorbowała ich
uwagę grupa szczudlarzy pokazujących cyrkowe sztuczki LA

TRUPPA ze Szczytna.
Występy trwały do późnego
wieczora, a wytrwali widzowie
czekali na sztuki jeszcze trzech
teatrów- występującego na festiwalu Zespołu Literacko-Kabaretowego ,którzy utworzyli
uczestnicy Jarockiej Akademii
Trzeciego Wieku z Olsztyna,
przedstawiając sztukę „Czy to
bajka, czy nie bajka” wg. Niny
Drej w reż .J. Wiśniewskiej
i Teatru Prawie Dorosłego z Bartąga, który wystąpił ze sztuką
„Moralność Pani Dulskiej”
w reż. Agnieszki Reimus-Knezevic. Festiwal zamknął występ Naukowego Koła Teatralnego Salve Verbum z UWM
w Olsztynie. Studenci wystawili
na festiwalowej scenie sztukę
„Wdowy” Sławomira Mrożka
w reż. S. Krawiec.
Dla wszystkich wspaniałą uczta
duchową był koncert zaproszonej Gwiazdy Wieczoru – Jacka
Stęszewskiego. Artysta wykonuje piosenkę literacką i ze
swoim repertuarem znakomicie
pasował do festiwalowego wieczoru, wprowadzając publiczność w klimaty zadumy i wyciszenia po teatralnych emocjach
.Organizatorzy zapewniają ,że
za rok będzie kolejna edycja festiwalu ,na którą już dzisiaj zapraszają amatorskie teatry i festiwalową publiczność.
rad

uważamy, że dzieci nagminnie korzystają z telefonów
komórkowych. Niechętnie
przez to wychodzą z domu chociaż pogoda i letnia pora temu
sprzyja. Nie chcą spotykać się
ze sobą np. na boisku tylko
smsują i czatują. Inną sprawą,
może jeszcze nie stanowiącą
problemu jest ostatnio bardzo modne granie w sklepowe
zdrapki. Dlatego chciałyśmy
się dowiedzieć co trzeba robić i kiedy kończy się zabawa
,a zaczyna problem.
W tej dziedzinie nie trzeba było
daleko rozglądać się za specjalistami. Z pomocą i wiadomościami o profilaktyce uzależnień przyszła z pomocą:
Monika Ćwiek Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień Urzędu Gminy
w Świątkach.
Na zakończenie projektu na
wszystkich uczestników czekało ognisko z kiełbaskami
,a na wytrwałych, którzy potrafili wytrzymać ,bez zdobyczy
techniki i codziennych przyzwyczajeń czekały nagrody.
Było również wyjście na lody

i jedynie sprzątanie rezerwatu
czapli siwej nie wyszło ,bo
pogoda pokrzyżowała plany.
Wszystkim podobał się w tak
zaplanowany weekend i okazało się ,ze można wytrzymać
i się obyć bez telefonu, telewizora i „ukochanego” komputera. Nikomu nic złego bez tych
zdobyczy cywilizacji się nie
stało, a można było odnowić
szkolne przyjaźnie i zobaczyć
kolegę lub koleżankę na żywo
bez patrzenia w sztuczne wynalazki, które zamiast zbliżać nas
do siebie, bardzo nas oddalają.
Organizatorki weekendu dziękują wszystkim sponsorom za
pomoc i organizację wcześniejszego wyjazdu uczniów z gimnazjum w Świątkach do Warszawy po nagrodę w konkursie
z języka angielskiego(pisaliśmy o tym w nr 77 gazety-przyp.red.).Między innymi
podziękowania otrzymuje, wyjątkowo za naszym pośrednictwem, Ewelina Kaczorowska,
Andrzej Ruciński i Justyna
Skiba, Bogdan Wnuk, Grzegorz Wiśniewski i Jolanta Zalisz.
rad

nymi zajęciami , ale trochę gorzej było rozpoznać rzeczy, czy
na przykład urządzenia. Skoro
biblioteka przygotowała zajęcia to nie mogło się obyć bez
czytania książek.
Drugiego dnia starano się przekazać wiedzę o różnych uzależnieniach dzieciom i rodzicom.
–Każda mama zastanawia się
czy jej dziecko nie jest uzależnione. Nie od razu musi chodzić o najgorsze rzeczy-mówią
zgodnie Iwona Gołębiowska opiekunka świetlicy i Joanna Lachowicz, która angażuje się, jak twierdzą dwie
pozostałe koleżanki, w życie wsi społecznie. Często za-

www.gwarminska.pl

BEZPŁATNE ŚWIADCZENIE KOSZTEM SWEGO MAJĄTKU
– SŁÓW KILKA O DAROWIŹNIE
W kancelarii notarialnej, w której pracuję, jedną z najczęściej dokonywanych
czynności jest darowizna. Z reguły pojmowana jest ona jako wyraz szczodrobliwości. Ja natomiast skupiam się na obserwacji nie ofiarności, ale zjawiska
utraty. Wchodząc do notariusza darczyńca jest panem, wychodząc nierzadko
staje się dziadem…

cami) – musi liczyć się nawet
z eksmisją. Służebność mieszkania (lokalu, budynku) zobowiązuje właściciela nieruchomości do
znoszenia faktu, że uprawniony ze
służebności (w ustalonym zakresie) będzie korzystał. Służebność
jest dożywotnia.

Istota darowizny

Forma czynności

Zgodnie z treścią art. 888 par.
1 kc przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje
się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z jednej strony zatem
następuje uszczuplenie majątku darczyńcy, a z drugiej
powiększenie aktywów majątkowych obdarowanego (ewentualnie zmniejszenie jego pasywów).
Darowizna jest umową ( a nie jednostronnym oświadczeniem woli
darczyńcy), a ta z natury swej wymaga porozumienia i zgody stron.
Przy jednostronności można byłoby obdarowywać kogokolwiek
bez jego wiedzy, a to rodziłoby
szereg trudnych sytuacji.
Prawo rzymskie traktowało darowizny jako niepożądane, bo nie
dało się w nich doszukać podłoża
ekonomicznego. Tytuł darmy dokonywał przesunięć, ale nie generował pieniądza.

Strony czynności
Status darczyńcy i obdarowanego mogą mieć zarówno osoby
prawne, jak i osoby fizyczne.
W tym worku mieszczą się zatem przedsiębiorstwa, spółki, sąsiedzi, znajomi, osoby obce, spo-

krewnione i połączone węzłem
małżeńskim. Zwłaszcza ci ostatni
budzą szereg pytań zainteresowanych dokonaniem przysporzeń.
Czy małżonkowie – pozostając
we wspólnocie majątkowej małżeńskiej - mogą między sobą dokonywać darowizn? I tu trzeba zaznaczyć, że zgodnie z aktualnym
stanowiskiem Sądu Najwyższego
istnieje możliwość rozporządzenia przez małżonka przedmiotem
wchodzącym w skład majątku
wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka i odwrotnie.

Niewykorzystywane
możliwości
Dobrze jest też wiedzieć, że ofiarowując wybranej osobie np. dom
można w akcie notarialnym nałożyć na nią obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania,
nie czyniąc jednocześnie nikogo
wierzycielem. Jest to tzw. pole-

cenie. Umieszczenie w treści
umowy polecenia nie uchybia bezpłatnemu charakterowi
darowizny i nie pomniejsza
jej wartości. Można np. polecić obdarowanemu by wystawił nagrobek darczyńcy
i przez określony czas po jego
śmierci opłacał msze w rocznicę zgonu. Można też oczekiwać, że obdarowany przestanie pić i podejmie naukę. I co
ciekawe – polecenie może mieć
na względzie także interes osoby
trzeciej tj. nie będącej stroną
umowy (udzielenie wsparcia niepełnosprawnemu).
Polecenie stanowi ważny element
umowy darowizny, a na obdarowanym ciąży obowiązek jego wykonania, ale ma on jedynie wymiar moralny, bo sądownie nie da
się dochodzić jego realizacji.

Służebność mieszkania
Przenosząc własność nieruchomości traci się możliwość korzystania z niej na dotychczasowych zasadach. Istnieje jednak
sposób na to, by pomimo dokonania darowizny zabezpieczyć
swój byt. Jeśli darczyńca nie zatroszczy się zawczasu o miejsce
swego zamieszkania – to w przypadku konfliktu z obdarowanym
(czy konfliktu z jego spadkobier-

Podkreślić należy, iż dla darowizny nieruchomości zarezerwowana jest wyłącznie jedna forma
– FORMA AKTU NOTARIALNEGO. Nie można zatem podarować ani ziemi, ani domu czy
mieszkania (nawet w drobnej
części ułamkowej) na podstawie
umowy ustnej, czy choćby pisemnej. Jeśli doszło do takiego zdarzenia – nie cieszy się ono walorem ważności i nie wywołuje
skutków prawnych. Ofiarowanie
rzeczy ruchomych nie wymaga
natomiast wizyty u notariusza.
Nie wszyscy również wiedzą
o tym, że w jednym akcie notarialnym można dokonać i sprzedaży,
i darowizny ( tzw. umowa sprzężona). Niekiedy darczyńca - np.
w przypadku ofiarowania dużego
mieszkania – część nieruchomości przekazuje obdarowanemu
nieodpłatnie, a część sprzedaje
uzyskując gotówkę na zakup garsoniery.

Odwołanie darowizny
Darowiznę można odwołać tylko
w przypadkach ustawowo określonych. I dodatkowo należy jeszcze mieć na względzie dwie możliwe sytuacje: 1. gdy darowizna
nie została jeszcze wykonana i 2.
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gdy została wykonana.
Pierwszy przypadek ma miejsce wtedy, gdy przedmiot darowizny nie został jeszcze wydany,
choć uczyniono zadość formalnościom. Darczyńca może wówczas skutecznie odwołać darowiznę jeśli po zawarciu umowy jego
stan majątkowy uległ tak znacznej zmianie, że dokonanie darowizny spowodowałoby uszczerbek w utrzymaniu darczyńcy
(albo spowodowałoby uszczerbek
w obciążających go obowiązkach
alimentacyjnych).
Po wykonaniu darowizny nie
podnosi się już argumentu popadnięcia w niedostatek. W takim przypadku na obdarowanym
ciąży obowiązek - w granicach
istniejącego jeszcze wzbogacenia - dostarczenia darczyńcy
środków zaspokajających jego
usprawiedliwione potrzeby (tudzież obowiązki alimentacyjne).
W przypadku braku woli opisanego działania zawsze można
zwrócić wartość wzbogacenia.
Kluczową informacją jest jednak
ta, że darczyńca zawsze może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuści
się względem niego rażącej niewdzięczności. Przepisy nie precyzują jak należy definiować rażącą niewdzięczność. Chodzi tu
jednak o zachowania obiektywnie
uznawane za przekroczenie norm
społecznych. Bicie, poniżanie,
znęcanie się nad darczyńcą (lub
jego osobą bliską) będzie wystarczającym powodem do odwołania darowizny. Nawet małżeńska
zdrada może powodem przywrócenia stanu poprzedniego. Jest
jednak jedno zdarzenie, które ni-

weluje skutki nawet najgorszych
czynów – przebaczenie. Jeśli doszło do niego przedmiot darowizny pozostaje w posiadaniu czyniącego niegodnie.
Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia,
w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Czynność
ta powinna nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego
obdarowanemu. Oświadczenie to
- ze względów dowodowych – dobrze jest przesłać obdarowanemu
listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka).
I co niecodzienne – jeśli darowizny dokonali oboje małżonkowie,
to odwołanie jej może nastąpić
również przez jednego małżonka,
jeśli niewdzięczność dotyka tylko
jego - i to bez zgody drugiego!

Darowizna pojazdów
mechanicznych
Na marginesie dodam, że darowizny samochodów, traktorów, maszyn rolniczych nie wymagają
formy aktu notarialnego. Dla ich
skuteczności wystarczy zwykła
forma pisemna i zgłoszenie właściwym organom podatkowym i prowadzącym ewidencję pojazdów.

Różnica między
testamentem a darowizną
Kończąc - nawiązuję do wstępu
artykułu. Testament pozwala być
właścicielem posiadanych dóbr
do końca życia. Darowizna sprawia, że traci się ten status…
Małgorzata Markowska
pracownik kancelarii
notarialnej w Lidzbarku Warm.

Wypadek na rowerze? Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie
Rower coraz częściej staje się głównym środkiem transportu zastępując samochód czy komunikację miejską. Niestety drogi kierowców i rowerzystów niejednokrotnie przecinają się, co prowadzi do nieszczęśliwych wypadków, których według
statystyk Komedy Głównej Policji w ubiegłym roku było aż 4 634. Podpowiadamy
rowerzystom, kiedy mogą ubiegać się o odszkodowanie oraz jak zrobić to dobrze.
Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec rowerzystów jest tak
zwaną odpowiedzialnością deliktową. Nie różni się ona niczym od
zobowiązań wobec innych kierowców czy pieszych. Zgodnie z artykułem 436 Kodeksu Cywilnego
posiadacz samochodu odpowiada
za wszelkie szkody nim wyrządzone, o ile nie zostały one spowodowane tak zwaną siłą wyższą,
wyłączną winą poszkodowanego
lub przez osobę trzecią. Oznacza
to, że rowerzysta ma prawo dochodzić swoich praw wtedy, gdy
sam nie przyczynił się do powstania szkody, czyli przestrzegał przepisów.
- Rowerzyści powinni poruszać
się po specjalnie dla nich przygotowanych ścieżkach rowerowych.
W przypadku, gdy nie ma takiej

ścieżki, należy korzystać z pobocza. Ważne jest, aby pamiętać, że
jezdnią możemy poruszać się wyłącznie wtedy, gdy nie ma ani
ścieżki rowerowej ani pobocza.
W momencie, gdy doszło do wypadku, a rowerzysta przestrzegał
wszystkich przyjętych zasad, ubezpieczyciel powinien wypłacić mu
odszkodowanie – tłumaczy Marzena Walkowska, Kierownik
Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB, firmy
specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu ich praw.

Jak dochodzić swoich
praw?
Jeżeli chcemy, aby postępowanie odszkodowawcze przebiegało

sprawnie powinniśmy w każdym
przypadku, gdy mamy do czynienia z wypadkiem z udziałem rowerzysty, wezwać policję na miejsce
zdarzenia. Wówczas policja zadba
o odpowiednie dowody, m.in. wykona zdjęcie przedstawiające miejsce zdarzenia i sporządzi urzędową
notatkę, gdzie zostaną spisane
wszystkie szczegółowe informacje
ze zdarzenia.
W przypadku, gdy na skutek wypadku doznaliśmy jakichkolwiek
obrażeń, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego oddziału szpitalnego.
W razie konieczności podjęcia hospitalizacji należy zadbać o pełną
dokumentację medyczną, w skład
której wchodzą: historia choroby,
karta informacyjna leczenia szpitalnego oraz opisy wyników prze-

prowadzonych badań i konsultacji.
Warto również zachować wszelkie
rachunki za rehabilitację, dodatkowe badania, lekarstwa czy dojazdy do placówek medycznych.
- Poszkodowanemu przede wszystkim należy się wypłata odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy
wypadku. Warto zapamiętać, że
w takim przypadku można również zażądać rekompensaty za
straty finansowe, takie jak zniszczony rower, przedmioty osobiste
czy odzież. W momencie, gdy poszkodowany wymaga dłuższego leczenia ze względu na uszczerbek
na zdrowiu, odszkodowanie może
pokryć koszty terapii i utracone zarobki – wyjaśnia Marzena Walkowska.

Sprawca wypadku
nie ma OC – co teraz?
W przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia
OC wypłatą odszkodowania zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny (UFG). Misją wspomnianego funduszu jest zadośćuczynienie niewinnym ofiarom
wypadków. Warto również podkreślić, że w przypadku, gdy kierowca ucieknie z miejsca wypadku
i jest nieznany – UFG również wypłaci nam odszkodowanie. Dokumentację związaną ze zgłoszeniem
sprawy do Funduszu Gwarancyjnego należy złożyć w dowolnym
towarzystwie oferującym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Podczas ubiegania się o wypłatę
odszykowania przede wszystkim powinniśmy określić o jakie
świadczenie się ubiegamy. Mamy
parę możliwości do wyboru:
zwrot kosztów leczenia, dojazdów
do placówek medycznych, rehabilitacji czy lekarstw,
zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę, cierpienie fizyczne oraz
psychiczne,
zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia.
- Warto zapamiętać, że o rekom-

pensatę z tytułu utraconych zarobków mogą się starać również
osoby, które nie są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wystarczy, że nasz
pracodawca oszacuje ile moglibyśmy zarobić w okresie niezdolności
do pracy – dodaje Marzena Walkowska z DRB.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) lub UFG ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu
zadośćuczynienie w przeciągu 30
dni od daty złożenia zawiadomienia o powstaniu szkody. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności TU lub wysokości odszkodowania w takim terminie nie jest możliwe, to odszkodowanie wypłaca się w terminie 14
dni od wyjaśnienia tych okoliczności – jednak nie później niż do 90
dnia od zgłoszenia.

Źródło: Centrum
Odszkodowań DRB
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Koniec czerwca i początek lipca z gitarą
26 czerwca 2016 r. (niedziela), o godz. 18.00 w sali koncertowej Filharmonii rozpocznie się X Festiwal Gitarowy Joaquina Rodrigo w Olsztynie. W koncercie inaugurującym Festiwal wystąpią: orkiestra symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego oraz soliści: Justyna Sobczak – gitara
i Marcin Dylla – gitara. W programie dwie kompozycje Joaquín”a Rodrigo - Concierto de Aranjuez na gitarę z orkiestrą oraz Fantasia para un gentilhombre (Fantazja dla szlachcica) na gitarę z orkiestrą
Concierto de Aranjuez (wyk. M.
Dylla) na gitarę i orkiestrę Joaquina Rodrigo (1901-1999)
to jeden z największych koncertowych przebojów na gitarę z orkiestrą, najsłynniejsze
dzieło mistrza hiszpańskich barw
i rytmów, pełne – zwłaszcza jego
sławna część druga – tajemniczego, wyrafinowanego czaru.
Co ciekawe, Rodrigo w późniejszych latach życia narzekał
na powierzchowny stosunek cudzoziemców do muzyki hiszpańskiej, zarzucając im, że oczekują
oni, jak turyści, tylko kilku najprostszych espaniolismos, melodyjnych „hiszpańskich” zwrotów.
A sam uosabiał jeden z najklasyczniejszych przypadków
muzycznego tradycjonalizmu
w wieku XX. Przeżył zaś do-

kładnie cały ten wiek: urodził
się w roku 1901, zmarł w 1999.
Ociemniały od czwartego roku
życia w wyniku przebytej błonicy, po latach wspominał: Myślę, że ta choroba, utrata wzroku,
była wehikułem, który poprowadził mnie na drogę muzyki. I całe swe długie życie pozostał wierny stylistyce mistrzów
z czasów młodości: Albeniza,
Granadosa, de Falli – czyli właśnie tych, którzy ów „hiszpański” język muzyczny współtworzyli.
W konserwatywnym duchu,
w ultrakonserwatywnej Hiszpanii, w roku 1939 stworzył swoiste arcydzieło. „Concierto de
Aranjuez” to kwintesencja
kwintesencji tego pojęcia „hiszpańskości”, nad którym on sam
publicznie ubolewał, ale widać

znalazł dostatecznie dużo ważnych dla siebie powodów, by
pójść tą samą drogą. „Ogrody
Aranjuezu”, gdzie mieściła się
letnia rezydencja królów, to
miejsce symboliczne dla Hiszpanów, znane także w literaturze
światowej. Każdy miłośnik klasycznego dramatu pamięta, iż już
pierwsze zdanie dramatu Schillera „Don Carlos” mówi o tym,
że „Aranjuezu piękne dni skończone, król wraca do Madrytu”...
W późniejszych latach Rodrigo, zasłużony dla hiszpańskiej
kultury i bardzo wpływowy,
a zarazem całkowicie obojętny
na nowe prądy i kierunki w muzyce XX stulecia, narażał się na
niejeden zarzut ze strony młodych twórców, oskarżających go
wręcz o zatrzymywanie rodzimej muzyki w rozwoju.

Lecz on wolał pozostać w „ogrodach Aranjuezu”, niż wracać do
Madrytu. I pod koniec życia sędziwy mistrz doczekał się adekwatnej nagrody. W roku 1991
król Juan Carlos obdarzył go tytułem „Markiza Ogrodów Aranjuezu” – „Marques de los Jardines de Aranjuez”.
Fantazja dla szlachcica (wyk.
J. Sobczak), Joaquina Rodrigo powstała w roku 1954,
dedykowana wybitnemu gitarzyście Andrésowi Segovii. Całość opiera się na cytatach tańców dworskich z XVII wieku,
wyjętych z dzieła kompozytora
Gaspara Sanz (1640-1710).
Stamtąd pochodzą również tytuły poszczególnych części.
Rzecz prędko została przez publiczność uznana za utwór będący – obok „Concierto de
Aranjuez” – kolejnym wzorem
„hiszpańskich” klimatów w muzyce.
Bilety w cenie 40 zł normalny,
30 zł ulgowy do nabycia w kasie lub poprzez stronę internetową Filharmonii; http: //bilety.
filharmonia.olsztyn.pl/

Kolejne wydarzenia artystyczne
festiwalu w sali koncertowej
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej to Recitale gitarowe
w dniach 28,29,30 czerwca oraz
1 i 2 lipca 2016 r., o godz.19.00.

Teatralne Kino Jaracza Nowa książka o Warmii i Mazurach
Na czas wakacji Teatr Jaracza przenosi się na plażę
miejską, gdzie zaprasza do pierwszego w Polsce Teatralnego Kina! W każdą sierpniową niedzielę, o godz. 21:00, na tarasach widokowych Hangloose Caffè zaprezentuje
nagrania spektakli Teatru Jaracza.

7 sierpnia, 21:00 – Tango Nuevo - Spektakl z muzyką Astora
Piazzolli, artysty, który zrewolucjonizował tango. To właśnie Piazzolla stworzył oryginalny, niepodrabialny styl tanga,
zwany „nuevo tango” odbiegający od tradycyjnego wzorca,
i dzięki niemu tango stało się
znane na całym świecie.
14 sierpnia, 21:00 – Złoty smok
– Chińsko-tajsko-wietnamska
restauracja, w której, niczym
w sosie słodko kwaśnym, perypetie poszczególnych bohaterów mieszają się ze sobą.
Kobiety grają mężczyzn, a mężczyźni kobiety.
21 sierpnia, 21:00 – Stawiam

na Tolka Banana – Spektakl
na podstawie kultowej powieści Adama Bahdaja. Głównym
bohaterem jest Julek, chłopiec z dobrego domu, który zaprzyjaźnia się z bandą Karioki.
Z tej znajomości musi wyniknąć
wiele przygód, w których udział
weźmie też Tolek Banan…
28 sierpnia, 21:00 – Zespół
Śmierci i Tańca czyli piosenki
Tiger Lillies – spektakl muzyczny studentów Studium Aktorskiego na podstawie piosenek zespołu The Tiger Lillies.
Polskie tłumaczenia utworów
przygotował Szymon Jachimek,
znany z występów w kabarecie
Limo.

Właśnie trafia na rynek księgarski nowa publikacja dotycząca regionu. To wydana
przez olsztyńską Delegaturę IPN praca zbiorowa pt. „Warmińsko – Mazurskie Studia
z Historii Najnowszej” pod redakcją D. Krysiaka. To pierwszy tom wydawnictwa obliczonego na dłuższą serię, uwzględniający nie tylko wyniki najnowszych badan, ale
próbujący podsumować dotychczasowy dorobek naukowy dotyczący historii Warmii i Mazur w XX wieku.
Na ponad 320 stronach można
znaleźć artykuły pogrupowane
w działy „Dziedzictwo kulturowe” (Jerzy Łapo „Niemieckie
pomniki wojenne na Mazurach
po 1945 roku”, Maria Bieniek,
Iwona Jóźwiak „Różnijmy się
pięknie. Wielokulturowość Warmii i Mazur oczami młodych
mieszkańców regionu”, Małgorzata Gałęziowska „Zapis interakcji między muzeum a jego gościem jako obraz dynamiki więzi
społecznych Muzeum Warmii
i Mazur po II wojnie światowej”),
„Historiografia” (Grzegorz Jasiński „Mniejszości narodowe
na Warmii i Mazurach 1945 –
1990. Stan badan”, Andrzej
Kopiczko „Kościoły mniejszościowe i związki wyznaniowe
na Warmii i Mazurach 1945
-1989. Stan badań”, Piotr Kardela „Życie polityczne na Warmii i Mazurach 1945 -1989. Stan
badań, Karol Sacewicz „Kilka
uwag o miejscu problematyki

Zapraszamy!
26 czerwca 2016 (niedziela),
godz. 18.00 sala koncertowa
Filharmonii
X Festiwal Gitarowy Joaquina
Rodrigo w Olsztynie
polskiego antykomunistycznego
podziemia niepodległościowego
na Warmii i Mazurach w historiografii polskiej po 1989 roku”),
„Sprawozdania” (Waldemar
Brenda „Delegatura Instytutu
Pamięci Narodowej w Olsztynie na tle piętnastolecia IPN”,
Renata Gieszczyńska „Działalność wystawiennicza delegatury
IPN w Olsztynie”) oraz „Bibliografia”. W tej ostatniej autorki
Monika Krogulska – Krysiak
i Małgorzata Szymańska- Jasińska zawarły wykaz ponad
1000 (!) tekstów naukowych opublikowanych po 1989r. na temat
historii Warmii i Mazur w latach
1945 -1990.
Z samego tylko pobieżnego przeglądu nazwisk odpowiedzialnych
za przygotowanie tomu do druku
widać, że ich autorzy to badacze
zatrudnieni w IPN, jak i poza tą
instytucją, znani nie tylko w regionie ze swych naukowych dociekań, niekiedy również zaangażowani w popularyzację nauk
humanistycznych, adresowaną do
szerszego grona odbiorców. Należy się cieszyć, że nowe wydawnictwo trafia do rak Czytelników.
Gorąco polecamy!
Warmińsko – Mazurskie Studia z Historii Najnowszej”
praca zbiorowa pod red. D.
Krysiaka, Wyd. IPN Delegatura w Olsztynie, Olsztyn 2016.
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Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego – 29.07.2016 r.
Patryki dz. 128/13 pow. 0,0849 ha KW OL1O/00050771/3. Cena wywoławcza 15 800,00 zł
Patryki dz. 133/4 pow. 0,0788 ha KW OL1O/00143281/0. Cena wywoławcza 14 200,00 zł
Przetarg odbędzie się 29 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
25 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.
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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AUTO-MOTO KUPIĘ
GARAŻE BLASZANE, bramy garażowe, kojce, transport, montaż GRATIS -cały kraj!, www.konstal-garaze.pl,
89/650-30-43, 85/733-60-26, 55/621-2338, 512-853-323
! ! SKUP AUT Gotówka, 508-460-125
!! Kasacja-złomowanie pojazdów, wydawanie zaświadczeń. Płacimy za pojazdy
osobowe i ciężarowe. Transport gratis.
Kanon, Elbląg, ul. Malborska 91, (055)232-54-65
AURA skupujemy - gotówka, 502-180869
AUTO skup, 786-153-461
KASACJA pojazdów, skup aut, własny
odbiór, 668-427-885
FIRMA Żuraw - złomowanie i kasacja
pojazdów, pomoc drogowa 24/h, holowanie samochodów, transport krajowy,
sprzedaż części używanych, usługi solidnie i terminowo, tel. 697 733 210

INNE KUPIĘ
KUPIĘ ZBOŻE: pszenica, owies,
jęczmień, żyto, pszenżyto,
kukurydzę, lubin, bobik, Eko, itp.
Min 24t. Zapewniam transport,
płacę w dniu odbioru.
Tel. 509-942-079

REKLAMA

MASZYNY stolarskie, 0-602-459-611

tym we Fromborku, 502-247-257

MASZYNY stolarskie, 0-602-459-611

PRACA w gospodarstwie gmina Kowale
Oleckie, mieszkanie, wyżywienie. Wymagania: obsługa C360, ciągnik z turem,
500-042-576

PŁYTA drogowa mon, jumbo, trelinka,
cegła, płytki chodnikowe, ściany oporowe, kruszywo betonowe, konstrukcje
stalowe. Prowadzimy skup prefabrykatów po skończonej inwestycji: płyt drogowych jumbo, kostki oraz kontenerów
budowlanych, 500-104-197
SOSNĘ, las do wyrębu, 605-041-575

PRACA w ochronie w markecie 6,50/h
netto, 723-702-508
PRACOWNIKA do prac ogólnobudowlanych, 604-783-558

PRACA DAM/SZUKAM

PRACOWNIKÓW budowlanych, -cieśla szalunkowy, zbrojarz -delegacja, 517305-246

SZUKAM pracy jako dozorca, tel. 789
380 333

PRACOWNIKÓW budowlanych -docieplenia, 505-531-572

ZATRUDNIĘ kucharkę
po szkole gastronomicznej,
tel.690 565 804.
!OBJAZDOWE wesołe miasteczko z zakwaterowaniem (tylko mężczyźni), 698955-920
OPIEKUNKI do 1500 euro wymagany
niemiecki komunikatywny, na umowę,
737-488-914, 737-499-812
POMOC kuchenną/zmywak w restauracji, (89)533-42-48
POSZUKUJĘ malarzy, szpachlarzy, pracowników do dociepleń, 607-034-852
POTRZEBUJĘ wykonawców do budowy domów w stanie surowym otwar-

PRZYJMĘ Montera Konstr. Stalowych
728910586
SPRZEDAWCĘ do działu budowlanego,
515-247-987
SZPACHLARZA solidnego, 504-720494

www.facebook.com/wgwarminska

nowicza 169.000zł, (89)543-08-61 „Sadowski”.
DE.FACTO: Sprzedaż- kamienica z lokalem użytkowym, Elbląg, Stare Miasto
ul. Garbary, pow. 365m2, ogrzewanie gazowe. Cena 300000usd, tel. (55)232-4684, 508-390-748. Zdjęcia na www.DEFACTO.ELBLAG.PL
DOM (138m2) na Mazurach+ budynek
gospodarczy, działka 12 arów, 190.000zł,
798-792-775
DOM piętrowy, budynek warsztatowy.
Nidzica, wyremontowany. 3-garaże, okazyjnie sprzedam, 510-712-693
DOMEK letniskowy Majdy, 665-492022
DZIAŁKA 30a pod budowę, 510-946200
DZIAŁKA nad jeziorem, 509-149-661
DZIAŁKA ROD domek murowany, 506074-561

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ/
WYNAJMĘ/ZAMIENIĘ

USŁUGI

3 POKOJE 60m na 3 piętrze Jaroty na 1
piętro lub z windą wyższe, tylko Jaroty
do 45m, tel.509 804 414

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM/WYNAJEM
36,10M2 Nagórki 158.000zł, 42,6m2 Ja-

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

SPORT
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Ostatnia kolejka zakończyła rozgrywki przed przerwą
W cieniu piłkarskich zmagań na Euro 2016 we Francji lokalne drużyny rozegrały swoje ostatnie mecze w tym sezonie. O ile przed tą koleją sprawa awansu o klasę wyżej była rozstrzygnięta, bój toczył się nadal o utrzymanie w lidze. W IV lidze warmińsko-mazurskiej walka
trwała do samego końca i to tam do ostatniej chwili nie wiadomo było kto się utrzyma, a kto
spadnie. Gra o utrzymanie w tym sezonie była o tyle trudniejsza, bo o klasę niżej spadało aż
8 ekip. Ostatecznie to Warmiak Łukta uciekł spod przysłowiowego topora, dzięki wygranej z
Mrągowią Mrągowo 2:1.Teraz przed drużynami z regionu przerwa. Początek rozgrywek zaplanowano w połowie sierpnia.

7. Wilczek Wilkowo		
8. Victoria Bartoszyce		
9. Łyna Sępopol
10. SKS Szczytno
11. Pojezierze Prostki		
12. Granica Bezledy		
13. Polonia Lidzbark Warm.
14. Fala Warpuny		
15. Start Kruklanki		
16. SRKiS Knopin		

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

46
43
41
39
36
33
29
23
17
15

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

Kolejka 30 - 18-19 czerwca
Pojezierze Prostki		
Victoria Bartoszyce		
Granica Bezledy		
Cresovia Górowo Iławeckie
Fala Warpuny		
SKS Szczytno		
Start Kruklanki		
SRKiS Knopin		

1-1
1-1
1-3
3-1
3-5
0-2
0-6
0-3

Wilczek Wilkowo		
Łyna Sępopol		
Błękitni Pasym		
Vęgoria Węgorzewo		
Polonia Lidzbark Warmiński
Orlęta Reszel		
Czarni Olecko		
Mazur Pisz			

Kolejka 30 - 18-19 czerwca
Radomniak Radomno 		
Syrena Młynary		
GKS Stawiguda
Grunwald Gierzwałd		
Wel Lidzbark
Żuraw Godkowo		
GSZS Rybno		
Czarni Rudzienice		

3-2
1-0
3-1
6-4
3-2
0-3
2-2
2-2

Warmia Olsztyn		
Ewingi Zalewo		
GKS Gietrzwałd/Unieszewo
Start Nidzica		
Kormoran Zwierzewo		
Fortuna Dorotowo Gągławki
Tęcza Miłomłyn 		
Polonia Iłowo		

19 czerwca, 14:00
19 czerwca, 14:00
18 czerwca, 17:00
19 czerwca, 14:00
19 czerwca, 14:00
19 czerwca, 14:00 (wo)
19 czerwca, 14:00
19 czerwca, 14:00

Nazwa			
1. GSZS Rybno 		
2. Radomniak Radomno 		
3. Kormoran Zwierzewo
4. Tęcza Miłomłyn		
5. GKS Stawiguda
6. Start Nidzica		
7. Fortuna Dorotowo Gągławki
8. Warmia Olsztyn
9. Czarni Rudzienice		
10. Polonia Iłowo		
11. Ewingi Zalewo
12. Syrena Młynary		
13. Wel Lidzbark		
14. Grunwald Gierzwałd		
15. Żuraw Godkowo		
16. GKS Gietrzwałd/Unieszewo

M.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pkt.
68
58
57
55
47
45
44
42
40
38
35
34
34
32
27
16

P.
4
8
9
7
11
9
14
12
10
10
15
16
14
12
19
22

Z.
21
18
18
16
14
12
14
12
10
9
10
10
9
7
8
4

R.
5
4
3
7
5
9
2
6
10
11
5
4
7
11
3
4

M.
30
30
30
30
30
30

Pkt.
73
60
57
56
49
49

Z.
22
20
17
16
15
15

R.
7
4
6
8
4
4

P.
1
6
7
6
11
11

4
7
11
9
9
6
8
2
2
5

12
11
9
11
12
15
15
21
23
21

58-57
68-51
75-60
40-48
48-46
62-76
32-66
50-113
34-117
24-85

19 czerwca, 14:00
18 czerwca, 16:00
19 czerwca, 14:00
19 czerwca, 14:00
19 czerwca, 14:00
18 czerwca, 16:00
18 czerwca, 17:00
19 czerwca, 14:00 (wo)

IV liga warmińsko-mazurska

Bramki
95-47
75-49
91-57
60-34
51-38
66-57
64-63
55-49
39-40
45-48
56-63
45-77
48-58
52-61
38-58
46-127

Nazwa			
1. Motor Lubawa		
2. Stomil II Olsztyn		
3. Unia Susz		
4. Tęcza Biskupiec		
5. Zatoka Braniewo		
6. Błękitni Orneta		
7. Mamry Giżycko		
8. Mrągowia Mrągowo		
9. Warmiak Łukta		
10. Śniardwy Orzysz		
11. Omulew Wielbark		
12. Polonia Pasłęk		
13. Orzeł Janowiec Kościelny
14. Pisa Barczewo		
15. DKS Dobre Miasto		
16. Start Kozłowo		

M.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pkt.
65
60
59
57
53
53
49
43
41
41
36
34
28
27
8
21

Bramki
84-20
74-33
85-48
58-20
82-41
58-51

Kolejka 30 - 18-19 czerwca
Stomil II Olsztyn w Łukcie
Zatoka Braniewo		
Mrągowia Mrągowo		
Błękitni Orneta		
Orzeł Janowiec Kościelny
Unia Susz			
Tęcza Biskupiec		
Śniardwy Orzysz		

1-1
3-0
1-2
3-0
0-0
5-0
0-1
3-0

Mamry Giżycko
DKS Dobre Miasto
Warmiak Łukta
Start Kozłowo
Polonia Pasłęk
Omulew Wielbark
Motor Lubawa
Pisa Barczewo

Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: warmińsko-mazurska I
Nazwa			
1.Orlęta Reszel		
2. Mazur Pisz		
3. Błękitni Pasym		
4. Czarni Olecko		
5. Vęgoria Węgorzewo		
6. Cresovia Górowo Ił.		

14
12
10
10
9
9
7
7
5
4

15

Z.
21
18
18
17
16
15
14
11
12
12
11
8
7
7
2
6

R.
2
6
5
6
5
8
7
10
5
5
3
10
7
6
2
3

P.
7
6
7
7
9
7
9
9
13
13
16
12
16
17
26
21

Bramki
64-27
63-27
60-25
72-35
53-36
47-23
62-44
40-39
46-49
40-43
36-52
27-38
35-58
34-61
14-91
20-65

18 czerwca, 16:00
18 czerwca, 16:00 (wo)
18 czerwca, 16:00
(wo) goście nie dojechali
18 czerwca, 16:00
18 czerwca, 16:00
18 czerwca, 16:00
18 czerwca, 16:00

W Dobrym Mieście rozegrano Mini Euro
We Francji trwa prawdziwe, a w Dobrym Mieście w wersji mini. W niedzielne przedpołudnie na stadionie przy
ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście odbył się turniej pod hasłem: „Mini Euro 2016”. W zmaganiach piłkarskich
wzięły udział drużyny juniorskie: m.in. DKS-u Dobre Miasto, MKS-u Jeziorany, NAKI Olsztyn, Korki Biskupiec, AP
Stomil Olsztyn, Cresovii Górowo Iławecki.
-Turniej taki jak ten pokazuje ile dzieciaków gra w piłkę nożną. Futbol jest
naszym sportem narodowym, a takie
wydarzenia tylko to potwierdzają.
Jest wspaniała atmosfera i dużo zabawy ale także rywalizacji i to na

wysokim poziomie - podkreślał gość
specjalny turnieju Paweł Dawidowicz, piłkarz Benfiki Lizbona,
który był w szerokiej kadrze Adama
Nawałki na Euro 2016.
Każda z drużyn przybrała tego

dnia wylosowane wcześniej barwy
państw, które występują obecnie
na francuskich boiskach. Tego dnia
w Dobrym Mieście wygrały odpowiednio w swoich kategoriach Rumunia i Francja! Do walki o tytuł
mistrza Mini Euro 2016 stanęło 16
drużyn w kategoriach wiekowych:

rocznik 2004 i 2005 oraz rocznik
2006 i 2007. W sumie tego dnia na
boisko wybiegło 160 młodych piłkarzy, a wszyscy dopingowani byli
przez swoje rodziny i przyjaciół niczym prawdziwi piłkarze na wielkich stadionach. - Jest świetnie! Kibicuję naszemu synowi od rana. Ten

turniej to dla niego wielkie przeżycie! - mówiła Agnieszka, mama
Olka. Również sami młodzi piłkarze tego słonecznego dnia mimo
zmęczenia i doskwierającego słońca
odczuwali radość, i pozytywne
emocje - Bardzo lubię grać w piłkę
i mam nadzieję, że mojej drużynie
uda się ten turniej wygrać - podkreślał z entuzjazmem Krystian,
młody piłkarz z Olsztyna.
- Dziś jesteście tutaj, w Dobrym
Mieście, ale jutro macie szansę być
na Stadionie Narodowym. Pamiętajcie o tym. Każde zwycięstwo cieszy,
a porażka was motywuje do działa-

nia! - mówił podczas wręczenia nagród zwycięzcom i przegranym, bo
jedni i drudzy otrzymali medale trener Stomilu Olsztyn Adam Łopatko.
W trakcie turnieju był również prowadzony nabór do poszczególnych
grup wiekowych: 2002-2003, 20042005, 2006-2007, 2008-2009, 20102011. Nie zabrakło również piknikowej atmosfery. Na turnieju była
kawa, herbata, grill i ciasto, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony
był na funkcjonowanie grup młodzieżowych DKS-u Dobre Miasto.
al
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Święto siatkówki plażowej
Mimo tego, że pogoda płatała figle, frekwencja momentami rozczarowywała, a
polskie pary odpadły dość szybko, to Grand Slam 2016 w Olsztynie można było
śmiało nazwać świętem siatkówki plażowej.
Na piaszczystych boiskach
usytuowanych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel
w Olsztynie rywalizowały zarówno panie jak i panowie.
W sobotnim finale pań Grand
Slam Olsztyn 2016 spotkały
się mistrzynie Europy – para
Laura Ludwig i Kira Walkenhorst oraz liderki zamkniętego
już rankingu olimpijskiego –
Larissa Franca i Talita Da
Rocha. Obie pary stworzyły
świetne widowisko, tocząc
walkę w trzech setach. Bardzo dobra forma reprezentantek Niemiec dała o sobie znać
w odpowiednich momentach
i duet Ludwig/Walkenhorst
odebrał niedługo później zasłużone złote krążki. –Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bo grałyśmy lepiej z meczu na mecz i
zaprezentowałyśmy się bardzo
dobrze jako drużyna-mówiły
zwyciężczynie.
Niedziela zakończyła zmagania
w tegorocznych rozgrywkach,
REKLAMA

www.facebook.com/wgwarminska

Amerykanie w Lakers!

Jeziorowcy zbroją się
przed nowym sezonem
AZS Olsztyn Lakers pozyskał dwóch doświadczonych zawodników z amerykańskim paszportem. 24- letni Caesar Harris grający na pozycji defensive back (formacja obrony) oraz 30 letni Jamar Dials grający na pozycji WR/QB (skrzydłowy/
rozgrywający - formacja ataku), to do niedawna zawodnicy węgierskiego klubu
Nyíregyháza Tigers.

Dekoracja zwycięzców

a ostatnie spotkania zapewniły
ogrom emocji oraz siatkówki
na najwyższym światowym poziomie. Na stadionie głównym
odbył się finał panów. Na sam
koniec na podium stanęły dwie
brazylijskie pary, ale to Łotysze
Aleksandrs Samoilovs i Janis Smedins zgarnęli medale
z najcenniejszego kruszcu. Finał od początku dużo lepiej
układał się brazylijskiej dwójce
– Alison/Bruno Schmidt.
Skuteczny blok oraz wiele pod-

bitych piłek, zamienionych
w kontrze na punkty dało jej
znaczną nadwyżkę. Po okresie
słabszej gry w ataku łotewski
duet zaczął skutecznie działać
w bloku, świetnie grając na zagrywce. W mgnieniu oka z prowadzenia Brazylijczyków nie
zostało nic, a Łotysze wyszli na
prowadzenie 18:16. W kolejnych akcjach poszli za ciosem
i ostatecznie to oni triumfowali
w zawodach.
al

W sezonie 2016 będą oni również asystentami trenera głównego Rafała Zapadki.
Zdaniem władz Lakers Amerykanie prócz
swojego doświadczenia na boisku wniosą
do drużyny swoją sportową mentalność,
a ich metody szkoleniowe przełożą się na
wzrost umiejętności i formy pozostałych
Jeziorowców. Pierwszy mecz AZS Olsztyn
Lakers zaplanowany jest w Kortowie na
17 lipca, kiedy to podejmą drużynę Griffons Słupsk. Seniorzy Lakers rozegrają 6
meczów w sezonie zasadniczym plus ewentualną fazę play off.
W 3 klasie rozgrywkowej tzw. PLFA 2
w sezonie 2016 biorą udział 22 drużyny podzielone na 5 grup. Awans do PLFA 1 zapewnią sobie obaj finaliści PLFA 2. Obaj
półfinaliści PLFA 2 2016 rozegrają mecze
barażowe z drużynami PLFA 1.
al Jamar Dials zasilił szeregi Lakers’ów

