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Mieszkańcy Olsztyna przygotowali 166 
wniosków o dofinansowanie. 123 z nich 
to wnioski dotyczące przedsięwzięć osie-
dlowych, a 43 – zintegrowanych, miej-
skich. Najwięcej propozycji wpłynęło od 
mieszkańców z osiedla Nad Jeziorem Dłu-
gim (dziesięć) oraz z osiedla Kętrzyńskiego 
i Wojska Polskiego (po osiem).
- Przed nami weryfikacja projektów - infor-
muje Aneta Szpaderska, dyrektor Biura 
Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego. - 
Trzeba sprawdzić, czy proponowane zada-
nia mieszczą się w zakresie działań gminy 
oraz czy byłyby realizowane na gminnym 
gruncie. Poza tym każdy wniosek musi być 
podpisanych przez dziesięć osób i mieścić 
się w limitach finansowych.
W tym roku - podobnie jak w minionym - na 
projekty osiedlowe zarezerwowano po 110 
tys. złotych. Zrealizowane mają zostać także 
cztery zadania zintegrowane o wartości nie 

większej, niż 300 tys. złotych każdy.
Sprawdzanie złożonych projektów i przyj-
mowanie ewentualnych odwołań potrwa 
do 11 lipca. Dzień później ratusz ogłosi li-
stę zadań i rozpocznie się głosowanie, które 
zostało zaplanowane do 18 września. Ostat-
niego dnia września zostaną ogłoszone wy-
niki, a w 2017 roku będą realizowane zada-
nia, które zyskają największe poparcie.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w gło-
sowaniu na projekt miejski zwyciężyła Ły-
nostrada. Na razie jednak władze miasta 
nie mogą ogłosić przetargu na jej budowę, 
bo wkrótce ma zostać znowelizowana 
ustawa Prawo zamówień publicznych. Mia-
sto wstrzymuje się też z wypowiedzeniem 
umowy dzierżawy na terenach, po których 
przebiegać ma Łynostrada. Chodzi między 
innymi o tereny o szerokości siedmiu me-
trów przy ul. Martuszewskiego.
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Około półtora miesiąca trwało przyjmowanie wniosków 
do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na 
sprawdzenie przygotowanych projektów.

Kolejna edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy chcą decydować: 
wpłynęło 166 wniosków

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne w Olsztynie stara 
się pozyskać szesnaście no-
wych autobusów niskopodło-
gowych. Osiem z nich miało 
być pojazdami standard (maxi) 
i osiem przegubowych (mega). 
O zamówienie starał się jednak 
tylko Solaris. 
– Jednym z parametrów bra-
nych pod uwagę była cena. Ta, 
niestety, przekraczała budżet 

przygotowany przez nas na ten 
cel – tłumaczy Cezary Stankie-
wicz, rzecznik prasowy MPK 
Olsztyn. - Na zakup nowych au-
tobusów mamy przeznaczone 
27,6 mln zł 
W tej sytuacji MPK Olsz-
tyn zostało zmuszone rozpi-
sać przetarg od nowa. Warunki 
się nie zmieniły. I tym razem 
w zamówieniu znalazło się po 
osiem pojazdów maxi i mega. 

Te pierwsze mają mieć dłu-
gość 11,5–12 metrów i muszą 
zmieścić minimum 86 pasaże-
rów (28 na miejscach siedzą-
cych). Sam pojazd powinien 
być wyposażony w trzy pary 
drzwi. Z kolei autobusy mega 
powinny mieć długość około 
17,5-18,75 metrów i docelowo 
powinny zabierać minimum 
135 pasażerów (40 siedzeń). 
Pojazdy muszą być wyposa-
żone w drzwi w układzie 2–2–
2–2. Co ważne, oba typy auto-
busów muszą być wyposażone 
w silniki spełniające normę 
emisji spalin Euro 6. Dodat-
kowo silniki muszą być przy-
stosowane do rozruchu w tem-
peraturze -32 stopni.
Podobnie jak w poprzednim 

przetargu cena stanowi 73% 
oceny przetargowej. 15% punk-
tów można uzyskać za kwestie 
techniczne, gdzie najważniejsze 
znaczenie ma pojemność sil-
nika. Punktowane jest również 
wykonanie poszycia i szkieletu 
nadwozia z aluminium i stali 
nierdzewnej, odpowiednia kon-
strukcja szyby przedniej i kie-
runkowej bocznej oraz szero-
kość przejścia miedzy tylnymi 
nadkolami. 10% punktów ofe-
rent może zdobyć za gwaran-
cję i serwis (m.in. ulokowanie 
autoryzowanego serwisu pro-
ducenta w Olsztynie lub do 3 
km poza granicami miasta).  
Z kolei 2% punktów zarezer-
wowano na odpowiednio niskie 
zużycie energii. 
O tym czy MPK rozstrzygnie 
kolejny przetarg dowiemy się 
po 10 sierpnia, bo wówczas za-
planowano otwarcie ofert. Wy-

konawca wyłoniony w prze-
targu będzie miał 180 dni od 
daty podpisania umowy na do-
starczenie autobusów.
W tej chwili MPK w Olszty-
nie dysponuje 168 autobusami 
różnych typów i marek - jedna 
trzecia z nich spełnia normę 
emisji spalin Euro 4 i 5.
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Są pieniądze od wojewody 
na przebudowę dróg 
lokalnych
Przedstawiciele gmin i powiatów z województwa 
warmińsko-mazurskiego na spotkaniu z wojewodą 
Arturem Chojeckim podpisali umowy na finansowa-
nie przebudowy, remontów i budowy dróg gminnych 
i powiatowych.
Łącznie na wymienione zadania  pod-
pisano 16 umów z przedstawicielami 
gmin: Janowo, Olsztynek, Ostróda, 
Lidzbark, Kalinowo, Prostki, Pisz, 
Nidzica oraz z przedstawicielami po-
wiatów takich jak: węgorzewski,pisk
i,szczycieński,działdowski,elbląski,n
idzicki,ostródzki i kętrzyński. Kwota 
dofinansowania zawarta w umowach 
z budżetu państwa na drogi gminne 
to ponad 7 mln złotych, a samorządy 
muszą dołożyć jeszcze ponad 15,6 
mln złotych. Dotacja do dróg powia-
towych wyniesie ponad 9,3 mln zło-
tych. Powiaty będą tez musiały do-
łożyć większa kwotę ,bo ok. 10,5 
mln złotych z własnych budżetów.
Za te kwoty w województwie war-

mińsko-mazurskim zmodernizowa-
nych zostanie 127 km dróg lokalnych. 
Ponadto ze względu na możliwe 
oszczędności poprzetargowe  zasady 
wieloletniego programu przebudowy 
dróg lokalnych dopuszczają  objecie 
dofinansowaniem kolejnych wnio-
sków drogowych. Wiadomo, że na 
kolejnej  liście rankingowej na dota-
cje oczekują jeszcze powiaty: dział-
dowski, kętrzyński i bartoszycki 
oraz gminy: Lubawa i Stawiguda. 
Dofinansowanie z budżetu państwa  
w programie przyznane na woje-
wództwo warmińsko-mazurskie 
w 2016 roku to kwota ponad 47,7 mln 
złotych.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
unieważniło przetarg na zakup szesnastu 
fabrycznie nowych autobusów. Ofertę złożył 
tylko Solaris ale cena, którą zaproponował, 
przekraczała budżet MPK na to zadanie. Te-
raz czeka nas powtórka przetargu.

Przetarg na nowe autobusy do powtórki

Solaris za drogi dla Olsztyna

Autobus 
miejski 
zderzył się 
z tramwajem

Do groźnego zdarzenia 
drogowego doszło 
na skrzyżowaniu ulic 
Pstrowskiego 
i Sikorskiego. Autobus 
miejski zderzył się 
z tramwajem. Sprawca 
kolizji stracił prawo 
jazdy a sporządzona 
przez policjantów 
dokumentacja trafi do 
sądu.

 Do groźnej kolizji doszło 
we wtorek (05.07) 
około godz 18:00 
na skrzyżowaniu ulic 
Pstrowskiego 
i Sikorskiego.
Autobus miejski wjechał 
na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle 
i uderzył w jadący 
prawidłowo tramwaj.
W wyniku zdarzenia 4 
osoby trafiły do szpitala. 
Na szczęście nikomu nic 
się nie stało.
Policjanci pracujący 
na miejscu zatrzymali 
sprawcy kolizji prawo 
jazdy, a sporządzona 
przez nich dokumentacja 
trafi do sądu.

kmp
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Według rankingów najwięk-
szych biur podróży w tym roku 
Polacy najchętniej wybiorą się 
na urlop do Hiszpanii, Grecji, 
Włoch i Bułgarii. Wykupienie 
wycieczki przez biuro obej-
muje lot w obie strony, trans-
port do hotelu, wyżywienie 
oraz ubezpieczenie. Na waka-
cje w kraju najczęściej, nie-
zmiennie od wielu lat, Polacy 
wybierają Morze Bałtyckie.

Morza Śródziemne
i Morze Bałtyckie

Grecja jest atrakcyjnym kra-
jem, który w wakacje trzeba 

odwiedzić obowiązkowo. 
Może pochwalić się bogatą 
historią i zapierającymi dech 
w piersiach widokami. Od 

czerwca do września, czego 
nie można zagwarantować w 
Polsce, panuje tam pogoda 
sprzyjająca odpoczynkowi. 
Dodatkowo, grecka dieta śród-
ziemnomorska uchodzi za naj-

zdrowszą na świecie.
Dlaczego więc wyjazdy nad 
Morze Bałtyckie są tak popu-
larne? Bo najtańsze pokoje do 

wynajęcia na pewno nie spędzą 
wycieczkowiczom snu z po-
wiek. Ceny minimalne kształ-
tują się w granicach 30 złotych 
za noc. Dla takiej kwoty jeste-
śmy gotowi spędzić parę dni 
urlopu otoczeni tłumem plażo-
wiczów i deszczowymi chmu-
rami. Jednak zimne, polskie 
morze ma również swoje  za-
lety. To właśnie dzięki jego nie-
wysokiej   temperaturze ama-
torom pływania w Bałtyku w 
naturalny sposób przyspiesza 
metabolizm. Morze Bałtyckie i 
jego mniej znane plaże są rów-
nież idealne dla miłośników 
natury. Nie każdy przepada też 
za miejscami, w których  wy-
godę turysty przedkłada się  
nad walory przyrodnicze. Na 
razie nic nie zwiastuje ogrom-
nych zmian. Kraje basenu Mo-
rza Śródziemnego dalej cieszą 
się popularnością. To tu więk-
szość Polaków planuje wyje-
chać na wakacje 2016.

Kryzys Bliskiego 
Wschodu

W tym roku spadła sprzedaż 
biletów lotniczych do państw 
cieszących się w ubiegłych la-
tach ogromną popularnością - 
Egiptu czy Izraela.
- Na spadek sprzedaży ma 
wpływ sytuacja polityczna – 
komentuje Beata Rochwer-
ger, specjalista ds. sprzedaży 
jednego z olsztyńskich biur 
podróży
Mimo to Polacy nie rezygnują 
całkowicie z wyjazdów zagra-
nicznych. Zmieniają się jedy-
nie panujące trendy. Na wy-
cieczki nie jeździmy głównie 
ze względów finansowych, a 
co za tym idzie – by obniżyć 
koszty - najczęściej miesz-
kamy u rodziny i w kwaterach 
prywatnych. Jeśli sami organi-
zujemy wyjazd, na nocleg rza-
dziej wybieramy hotele.

Aleksandra Łozowska

Na zorganizowaną wycieczkę nad polskie 
morze można wydać fortunę. Wycieczka w 
porównywalnych warunkach dla czterooso-
bowej rodziny w Grecji kosztuje 8 000 zło-
tych, w Polsce zaś ta kwota sięga nawet 
12 tysięcy.

Polacy boją się jeździć do Izraela

Olsztyn: Koncert Haliny Frącko-
wiak i Alicji Majewskiej będzie 
miał miejsce w dniu 8 lipca o 
godz. 20:00 w Amfiteatrze. 
Wstęp wolny.

Olsztyn: W dniach 09-
10.07.2016 r. w Amfiteatrze 
będzie odbywał się Slow Life 
Music Festival. Bilety na koncer-
ty w amfiteatrze w cenie 15 zł 
(jednodniowy), 25 zł
(dwudniowy) do kupienia na 
stronie MOK.

Olsztyn: XXXVIII Olsztyńskie 
Koncerty Organowe odbędą 
się już niedługo, bo w dniu 
10.07.2016 r. o godz. 20:00 w 
Bazylice Katedralnej św. Jakuba. 
Wstęp wolny.

Olsztyn: W sobotę 9 lipca o 
godz. 10:00 na Rynku Starego 
Miasta odbędzie się spotkanie, 
które zapoczątkuje zwiedzanie 
Dolnego Przedmieścia miasta 
Olsztyn.

Biskupiec: 15 lipca o godz. 
17:00 w Amfiteatrze Miejskim 
w Biskupcu odbędzie się RAP 
Koncert. Wstęp 10 PLN.

Dobre Miasto: Koncert kame-
ralny utworów od renesansu do 
współczesności w wykonaniu 
zespołu Pro Musica Antiqua 
będzie miał miejsce w dniu 8 
lipca o godz. 19:00 w
Kościele Najświętszego Zbawi-
ciela w Głotowie.

Dobre Miasto: 10 lipca o 
godz. 18:00 na Przedmurzu 
Sowińskiego w Dobrym Mieście 
odbędzie się koncert pieśni 
i piosenek grupy Concordia 
Dobre Miasto.

Jeziorany: Miejski Ośrodek Kul-
tury w Jezioranach zaprasza na 
Potańcówkę z udziałem zespołu 
De Samba. Odbędzie się ona 
w dniu 9 lipca o godz. 22:00 w 
Amfiteatrze Miejskim 
w Jezioranach.

Olsztynek: W dniu 10 lipca o 
godz. 11:00 w skansenie w 
Olsztynku odbędzie się impreza 
"Tajemnice ciesiołki - jak dawniej 
budowano".

Lidzbark Warmiński: W dniu 9 
lipca o godz. 19:00 w ramach 
Lidzbarskich Wieczorów 
Jazzowych odbędzie się koncert 
Krystyny Stańko z zespołem.

Stawiguda: W dniach 9-10 
lipca odbędzie się XXIII Festyn 
Gminny "Stawigudiada".
Purda: W dniu 9 lipca odbędzie 
się spływ kajakowy rzeką Kośna.

29 czerwca Prezydent Mia-
sta Olsztyna, Piotr Grzymo-
wicz, uzyskał od radnych abso-
lutorium. Głos „za” oddało 15 
radnych, 7 było przeciwnych, 
a jedna osoba wstrzymała się 
od głosowania. W ubiegłym 
roku gmina wydała 531 mi-
lionów złotych. Wpływ na tak 
dużą  kwotę wydatków miał 
przede wszystkim prowadzony 
od grudnia 2015 roku projekt 
tramwajowy.

Nie było problemów 

Za udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi Jackowi Wi-
śniowskiemu w Lidzbarku 
Warmińskim  głosowało 
100%  radnych (15), zadłużenie 
gminy miejskiej na koniec 2015 
roku wynosiło 26. 212 005, 62 
. Problemów z realizacją bu-

dżetu nie bylo.
W Olsztynku głosowali 
wszyscy radni – 14 z nich 
było za, 1 osoba wstrzy-
mała się. Artur Wrochna 
burmistrz Olsztynka abso-
lutorium otrzymał.  Zadłu-
żenie na 2015 rok wynosiło 
14 191 647, 41 zł. Olszty-
nek przymierza się do wy-
dani komunalnych  obli-
gacji na kwotę 790 tysięcy 
złotych. 
- Z realizacją budżetu w 
Barczewie nie było proble-
mów –dowiedzieliśmy się 
w Urzędzie Miejskim w Bar-
czewie
Właśnie tam głosowało tylko 
13 osób. 12 było za udziele-
niem absolutorium burmi-
strzowi, Lechowi Nitkow-
skiemu, a jedna wstrzymała się 
od głosowania. Obecnie urząd 

przygotowuje się do absorbcji 
nowych środków unijnych. 
W Dobrym Mieście głosowało 
15 radnych. Za absolutorium 
dla Stanisława Trzaskowskiego 

burmistrza Dobrego Miasta 12 
rajców było za, 1 przeciw, a 2 
wstrzymało się od głosowania. 
Zadłużenie Dobrego Miasta 
na koniec 2015 roku wynosiło 
9 524 923 zł (ok. 19,4% wszyst-
kich dochodów budżetowych). 
W Biskupcu wszyscy radni 

byli jednogłośni. Absoluto-
rium zostało przyznane burmi-
strzowi, Kamilowi Kozłow-
skiemu. Zadłużenie na 2015 
rok wynosiło ponad 17 milio-
nów złotych (ok. 28% docho-
dów). Gmina planuje zmniej-
szyć zadłużenie i pozyskać 
dofinansowania z Unii Europej-
skiej. 

Gminy wiejskie

W gminach wiejskich absoluto-
ria również zostały przyznane. 
- Plan na 2015 rok został wyko-
nany wzorowo – podaje sekre-
tarz gminy Purda Rafał Wil-
czek.
W Purdzie nad absolutorium 
dla wójta Piotra Płoskiego 

głosowano już  20 maja. Ze 
wszystkich radnych tylko jeden 
głosował przeciwko. Suma za-
dłużenia w 2015 roku w gmi-
nie Purda wynosiła  9 745 931, 
24 (33,03%) i było najniższe od 
2008 roku. 
Świątki również dostały pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wy-
konania budżetu w 2015 roku. 
W głosowaniu nad absolutorium 

dla wójta Sławomira Ko-
walczyka brało udział 14 
radnych. 13 z nich było za, 
1 osoba wstrzymała się od 
głosu. Zadłużenie na 2015 
rok wynosiło 2 703 665, 41.
W Kolnie głosowało 14 rad-
nych (tyle członków rady 
obecnie liczy gmina), gdzie 
wszyscy byli za przyzna-
niem absolutorium wójtowi, 
Henrykowi Dudzie. Zadłu-
żenie Kolna na 2015 rok wy-
nosiło około 5 mln 524 ty-
sięcy złotych. W obecnym 
roku planowane jest spłace-
nie 624 tysięcy. 
W Stawigudzie 15 radnych 
jednogłośnie opowiedziało 

się za przyznaniem absoluto-
rium wójt, Irenie Derdoń. Sta-
wigudzkie zadłużenie wynosiło 
pod koniec poprzedniego roku 
10, 5 mln złotych. Budżet został 
zamknięty z nadwyżką ponad 3 
milionów złotych.

Aleksandra Łozowska

Prezydent,burmistrzowie 
i wójtowie z absolutorium
Od maja do czerwca 2016 roku w gminach 
powiatu olsztyńskiego odbywały się sesje 
absolutoryjne. Pracę nad realizacją budżetu 
roku poprzedzającego oceniała  opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.

Kolejna edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Od  prawej: Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna otrzymał absolutorium, jednak spora liczba 
radnych miała wątpliwości i zagłosowała przeciwko jego udzieleniu 

Plaża na greckiej Krecie zawsze w słońcu
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Unijna dotacja dla tych projektów to 
w sumie ok. 372 mln zł, a ich wartość 
całkowita wynosi ok. 459 mln zł.
Transportowi drogowemu dedyko-
wana jest II oś priorytetowa (Nowo-
czesna Infrastruktura Transportowa) 
POPW z budżetem blisko 3,8 mld zł. 
Na unijną dotację szanse mają przed-
sięwzięcia poprawiające efektyw-

ność układów transportowych oraz 
zrównoważony transport w miastach 
wojewódzkich i obszarach je otacza-
jących.
Pierwszy nabór wniosków Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści przeprowadziła w działaniu 2.2 
Infrastruktura drogowa. Trwał od 21 
grudnia 2016 roku do 31 marca 2016 

roku. Do dofinansowania wybrano 
14 projektów. Kolejny nabór odbę-
dzie się w październiku 2016 roku. 
Zarezerwowano na niego 800 mln zł.
Projekty na Warmii i Mazurach z 
podpisanymi umowami:
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
598 na odcinku od skrzyżowania ul. 
Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego 
do węzła Jaroty (S51) – beneficjent: 
województwo warmińsko-mazur-
skie, wartość: ponad 41,8 mln zł, do-
finansowanie UE: blisko 35,5 mln zł,
- budowa DK51 na odcinku od skrzy-
żowania ul. Towarowej z ul. Leon-
harda do węzła Wschód (S51) – be-
neficjent: gmina Olsztyn, wartość: 
ponad 208,5 mln zł, dofinansowanie 
UE: niemal 177 mln zł.

WOJEWÓDZTWO

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

O prestiżowy znak „Produkt 
Warmia Mazury” mogą się 
ubiegać zarówno przedsię-
biorcy, jak i osoby fizyczne. 
Inicjatywa samorządu woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego ma zwiększyć wzrost 
konkurencyjności i atrakcyjno-
ści gospodarczej regionu.
Od 2014 roku wyróżniane są 
podmioty, które w swojej co-
dziennej pracy kierują się roz-
wojem firmy, promocją postaw 
inwestycyjnych, wymianą do-
świadczeń czy zwiększeniem 
konkurencyjności. Ideą inicja-
tywy jest poprawa jakości życia 
nie tylko w samym wojewódz-
twie, ale również w Polsce. 

Mieszkańcy, którzy decydują 
się na zakup regionalnych pro-
duktów czy usług, wspierają 

natomiast gospodarkę woje-
wództwa, co znacząco wpływa 
na wzrost jej konkurencyjności.

Ze znaku mogą bezpłatnie ko-
rzystać osoby fizyczne i przed-
siębiorcy, którzy działają lub 

świadczą usługi na lokalnym 
rynku minimum dwa lata. 
Z kolei organizatorzy wyda-

rzeń muszą wykazać się prze-
prowadzoną przynajmniej 
jedną imprezą w okresie nie 
krótszym niż 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku.
Oznakowane mogą być 
wszystkie wyroby wytwarzane 
przez lokalne firmy, które zaj-
mują się dziedzinami związa-
nymi z produktami rzemieśl-
niczymi, przemysłowymi, 
usługami rzemieślniczymi, tu-
rystycznymi, gastronomicz-
nymi, medycznymi, wydarze-
niami ze sfery kultury, sportu 
oraz rekreacji. Przy ocenia-
niu brane jest także pod uwagę 
znaczenie produktu, usługi lub 
wydarzenia z punktu widzenia 
promocji bogactwa kulturo-
wego, społecznego, historycz-
nego i przyrodniczego regionu.
Do tej pory wyróżnienia przy-

znawane były na rok z możli-
wością przedłużenia, jednak od 
początku 2016 roku okres wy-
dłużył się do 3 lat z możliwo-
ścią przedłużenia.
Podmioty, które zdecydowały 
się na uzyskanie prawa do ko-
rzystania ze znaku, mogą li-
czyć na zwiększenie rozpozna-
walności produktów, pośredni 
wzrost przychodów z tytułu 
prowadzenia działalności go-
spodarczej czy wzrost zainte-
resowania produktami przez 
potencjalnych klientów. Do-
tychczas przyznano 276 cer-
tyfikatów ponad 200 podmio-
tom. Wśród laureatów znajdują 
się nie tylko największe firmy, 
ale także mali przedsiębiorcy 
czy artyści.
Więcej informacji o inicjaty-
wie na stronie internetowej: 
www.warmia.mazury.pl/pro-
dukt   

Zrobił to marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin, który zapro-
sił ratowników wodnych z całego 
regionu.
— 227 ratowników wspieranych 
blisko 400 sezonowymi wolonta-
riuszami wzorowo wypełnia swoją 
misję zabezpieczania jezior i Za-
lewu Wiślanego — zaznaczył mar-
szałek. — Tam, gdzie jesteście, jest 

bezpiecznie. Więc powinniście być 
wszędzie, by nasza wodna oferta wy-
poczynkowa pozbawiona była za-
grożeń.
Samorząd województwa włącza się 
w poprawianie bezpieczeństwa na 
wodach. W 2016 roku z budżetu wo-
jewództwa do ratowników trafiło 
400 tys. zł. Oprócz organizowania 
ratowania życia i zdrowia pieniądze 

te posłużą również szkoleniom i po-
pularyzowaniu bezpiecznego wy-
poczynku. Zajmują się tym: Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, Mazurskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Giżycku, Elbląskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, Ma-
zurska Służba Ratownicza w Okar-
towie, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szeligach, Jednostka Ratownictwa 
Wodnego Ełk.
29 czerwca nie jest datą przypad-
kową – tego dnia przypada Dzień 
Świętego Piotra Apostoła, który 
jest patronem Ratowników WOPR. 
Dzień Ratownika obchodzimy od 
1927 roku, kiedy to Komisja Ra-
townictwa, działająca przy Polskim 
Związku Pływackim, ustaliła go dla 
popularyzacji idei ratownictwa wod-
nego.

Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele Regionalnych Za-
rządów Gospodarki Wod-
nej w Warszawie i Gdańsku, 
świata nauki, starostowie, 
burmistrzowie i wójtowie 
gmin warmińsko-mazur-
skich, Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, 
uprawnieni do rybactwa oraz 
wędkarze. 
Gośćmi konferencji byli 
również Urszula Pasław-
ska, poseł na Sejm RP, oraz 
Janusz Wrona, dyrektor Departa-
mentu Rybołówstwa w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej. 
Z dużym zainteresowaniem uczest-
ników spotkały się prezentacje tema-
tyczne przedstawione przez kadrę na-
ukowo-badawczą z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego oraz Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego.
- Samorząd województwa był zawsze 
zainteresowany zachowaniem bio-
różnorodności ichtiofauny w naszych 
wodach, gdyż będzie to gwaranto-
wało gospodarcze i rekreacyjne wy-
korzystanie zasobów naturalnych 
w sposób racjonalny. – powiedział 
marszałek Gustaw Marek Brze-

zin. - Wody regionu stanowią znaczący 
potencjał gospodarczy, rekreacyjny  
i turystyczny, który trzeba rozsądnie za-
gospodarować dla dobra nas wszyst-
kich. Należy też pamiętać, że rybactwo 
oraz wędkarstwo funkcjonują w uni-
katowych oraz realnych uwarunkowa-
niach przyrodniczych krajobrazu i są 
jego tradycyjnym elementem. Stąd ko-
nieczność ciągłej, merytorycznej dysku-
sji na temat ewentualnych problemów 
i możliwości ich rozwiązania.
Konferencji towarzyszyła degustacja 
ryb, które są produktem regionalnym 
i tradycyjnym. Poczęstunek został przy-
gotowany przez gospodarstwa rybac-
kie Szwaderki, Bogaczewo, Giżycko, 
Ostróda, Mrągowo, Śniardwy i Iława. 

Do grona posiadaczy certyfikatu „Produkt Warmia Mazury” dołączyli kolejni 
przedstawiciele lokalnego biznesu. Certyfikaty trafiły do 26 podmiotów, m.in. 
z takich branż jak meblarstwo, turystyka, rolnictwo i branża kosmetyczna.

Wyróżniamy przedsiębiorców z regionu

Czternaście  projektów dotyczących infrastruktury drogo-
wej otrzyma łącznie 1,2 mld zł z Programu Polska Wschodnia 
(POPW). W tej sprawie podpisano pierwsze umowy o dofinan-
sowanie dla siedmiu z nich w tej części kraju, dwie dotyczą 
dróg na Warmii i Mazurach. 

Inwestycje w drogi 
na wschodzie Polski

— Wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do 
poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach — ostatnie słowa 
przysięgi ratowników WOPR oddają wagę ich pracy na Warmii 
i Mazurach. 29 czerwca obchodziliśmy Dzień Ratownika WOPR. 
To znakomita okazja do podziękowania za poświęcenie, z jakim 
wykonują swoje obowiązki.

Ratownicy wodni 
zabezpieczają i… świętują

Z inicjatywy marszałka Gustawa Marka Brzezina w Starych Jabłon-
kach odbyła się konferencja „Rozwój obszarów wiejskich w aspek-
cie rybactwa śródlądowego i promocji ryb jako żywności funkcjo-
nalnej w regionie Warmii i Mazur”. 

Kolejna konferencja 
rybacka za nami

Wśród laureatów znajdują się nie tylko największe firmy, ale także mali przedsiębiorcy czy artyści

Wody regionu to wielki potencjał gospodarczy, rekreacyjny 
i turystyczny – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin
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Sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2015r. wykazało, że 
Powiat Olsztyński rok ubie-
gły zakończył bardzo dobrymi 
wskaźnikami, które rzutują na 
realizację kolejnych budżetów. 
– Dochody zostały zrealizowane 
w 99,1%, co stanowi 108,4 mln 
tys. zł. W tym dochody bieżące 
przekroczyły plan o 0,6 % i wy-
niosły 102,4 mln tys. zł. Wypra-
cowany wynik wiąże się z wyż-
szymi o 891 tys. zł dochodami 
własnymi. Z kolei strona wy-
datkowa była niższa niż zakła-
dano, a wynikała z łagodnej 
zimy i oszczędności powstałych 
na ogrzewaniu budynków i zu-
życiu energii elektrycznej. Wy-
datki w sumie wyniosły 103,9 
mln zł, z czego na inwestycje 
przeznaczono 11,7 mln zł. Naj-
więcej środków w tej katego-
rii zostało wydatkowanych na 
drogi – 9 mln zł. Pozostałe inwe-
stycje dotyczyły zadań oświato-
wych, przygotowania projektów 
dofinansowania szpitali, wspar-
cia Państwowej Straży Pożarnej 
oraz jednostek OSP. Pozytywny 
jest też fakt, iż Powiat zmniejszył 
swoje zobowiązania kredytowe 

o 6,9 mln zł – tłumaczyła Lu-
cyna Kozikowska, skarbnik 
Powiatu.

Radni, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu, pozytywną opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu, podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia Zarzą-
dowi absolutorium. 16 radnych 
głosowało za, 5 wstrzymało się 
od głosu. – Udzielamy poparcia 
Zarządowi wstrzymując się od 
głosu – zapowiedział tuż przed 

głosowaniem Andrzej Abako 
z opozycyjnego klubu „Nasz 
Powiat”, odnosząc się krytycz-

nie do zmian organizacyjnych 
wprowadzonych przez Zarząd 
na początku kadencji. Jednocze-
śnie radny podkreślił zadowole-
nie z dobrej współpracy z Zarzą-
dem.
- Uważam, że opracowany 
przez nas budżet jest bardzo do-
bry, a wszelkie zmiany organi-
zacyjne i kadrowe okazały się 
trafne. Dowodem są oszczędno-
ści na sumę ponad pół miliona 

zł. Ta kwota została przezna-
czona na nasze drogi – odnio-
sła się do słów radnego Mał-
gorzata Chyziak. Starosta 
podziękowała radnym za udzie-
lenie absolutorium, podkreśla-

jąc przy tym udział dyrektorów 
jednostek powiatowych w wy-
pracowaniu dobrego wyniku fi-

nansowego Powiatu.
W Sesji wzięli udział dyrek-
torzy szpitali z terenu powiatu 
olsztyńskiego. Z przedstawio-
nych przez nich sprawozdań 
wynika, że Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Dobrym 
Mieście zakończył 2015 rok do-
brym wynikiem finansowym, 
osiągając kwotę na plus 133 tys. 
zł netto. Szpital im. J. Mikuli-
cza w Biskupcu wykazał wynik 
ujemny – 65 tys. zł, co jednak 
w obecnej chwili nie jest niepo-
kojące, ponieważ płynność fi-
nansowa jest utrzymana.
Jedną z najistotniejszych de-
cyzji skutkujących zmianami 
w budżecie Powiatu było pod-
jęcie przez radnych uchwały 
w sprawie zgody na przekaza-
nie miastu Olsztyn zadań do re-
alizacji inwestycji „Bezpieczny 
MOF” w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. 
Projekt będzie realizowany 
wspólnie z sześcioma ościen-
nymi gminami: Barczewem, 
Dywitami, Gietrzwałdem, 

Jonkowem, Purdą i Stawi-
gudą. – Celem projektu jest 
podniesienie bezpieczeństwa 
mieszkańców Olsztyna i gmin 
powiatu olsztyńskiego poprzez 
zwiększenie efektywności dzia-
łania służb, stworzenie możli-
wości wczesnego informowania 
i ostrzegania przed zagroże-
niami poprzez system powia-
damiania, portal informacyjny 
i aplikację mobilną, wyposaże-
nie służb w sprzęt ratowniczy, 
specjalistyczny i informatyczny 
oraz kwatermistrzowski na wy-
padek zdarzeń kryzysowych. 
Wartość inwestycji wyniesie 36 
mln 400 tys. zł. Udział finan-
sowy Powiatu wyniesie prawie 
732 tys. zł w rozłożeniu na lata 
2016-2019.
Rada Powiatu zdecydowała też 
o przekształceniu internatu Ze-
społu Szkół Rolniczych w Smo-
lajnach w bursę. To oznacza, że 
od nowego roku szkolnego będą 
mogli z niej korzystać również 
uczniowie z innych szkół.

mbm

- Zaczęło się od tego, że pewien 
mój uczeń miał problem z za-
liczeniem historii – opowiada 
Leszek Orciuch, dyrektor 
Gimnazjum Gminnego im. 
ks. W.  Zinka w Gietrzwałdzie. 
- Chłopak, chyba w akcie roz-
paczy, przyszedł i spy-
tał, czy jeśli przyniesie 
stary hełm niemiecki, 
to podwyższy sobie 
ocenę? No i przyniósł. 
A wkrótce po nim inni 
uczniowie zaczęli zno-
sić do szkoły różne 
przedmioty, które zna-
leźli na strychach i 
w piwnicach. Kiedyś 

chłopcy natrafili na dziwny ka-
wałek drewna w rowie. Oka-
zało się, że znaleźli koromysło  
do noszenia wody na ramio-
nach!
Początkowo dyrektor myślał o 
ekspozycji zbiorów gdzieś w 

szkole, pomysłem podzielił się  
z Pawłem Jarząbkiem, dyrekto-
rem GOK-u i Wojciechem Gu-
daczewskim z Urzędu Gminy  
w Gietrzwałdzie. A, że otrzy-
mali od wójta zielone światło, 
przygotowali muzeum w bu-
dynku u zbiegu ulic Spacerowej 
i Ostródzkiej, zaraz przy moście 
na rzece Giłwa. 
80% eksponatów Izby Muze-
alnej stanowią znaleziska gie-
trzwałdzkich gimnazjalistów. 
Większe rzeczy jak np. meble, 
czy ławy szkolne, zdobyła pra-
cująca w gimnazjum pedagog. 
Teraz stare sprzęty mogą też 
zobaczyć mieszkańcy gminy, 
powiatu, turyści i pielgrzymi.  
– Wkrótce ustalimy godziny 
otwarcia Izby Muzealnej, jeste-
śmy też w trakcie opisywania 
eksponatów w gwarze warmiń-
skiej i po polsku – mówi Woj-
ciech Gudaczewski.
Tymczasem pierwsi zainte-
resowani pojawili się 2 lipca 
na uroczystości otwarcia mu-
zeum. Powitali ich absolwenci 
gimnazjum – Justyna Rodzie-
wicz, Ilona Trzcińska i Domi-

nik Spychała. Młodzi 
Warmiacy posługując 
się warmińską gwarą 
opowiedzieli… proces 
kiszenia kapusty! Na-
stępnie, po przecięciu 
wstęgi, zgromadzeni 
wchodzili do Izby, cału-
jąc, zgodnie z tradycją, 
na progu chleb.

mbm

Absolutorium dla Zarządu, sytuacja szpitali i zmiany w budżecie Powiatu – to naj-
ważniejsze tematy XV sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 27 czerwca.

To był dobry rok dla powiatu

Stare przedmioty codziennego użytku, ławki szkolne, 
buty, a nawet hełm… To tylko niektóre z eksponatów, 
które tworzą wyposażenie nowo otwartej w Gietrzwał-
dzie Izby Muzealnej „W warnijski chałupsie – W war-
mińskim domu”. Pomysł na stworzenie muzeum zro-
dził się z przypadku, a ściślej mówiąc – z powodu 
kłopotów z nauką.

Otwarcie muzeum 
w Gietrzwałdzie

Fundacja jest organizacją po-
żytku publicznego, która dzięki 
pomocy stypendialnej wspiera 
edukację dzieci i młodzieży z 
terenu powiatu. Środki na sty-
pendia naukowo–socjalne, spor-
towo-socjalne lub artystyczno-
-socjalne pochodzą z dotacji 
przekazywanej z budżetu Po-
wiatu Olsztyńskiego oraz da-
rowizn starosty, radnych po-
wiatowych i radnych miasta 
Biskupiec.
Z pomocy programu stypen-
dialnego skorzystać mogą mło-
dzi mieszkańcy powiatu, którzy 
spełniają warunki:
- średnia ocen nie mniejsza niż 
4,50 na świadectwie kończąc 
gimnazjum bądź na świadectwie 

szkoły średniej, natomiast w in-
deksie średnia 4,00 
- finaliści olimpiad, konkur-
sów lub udokumentowane inne 
szczególne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe 
- dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 200% kryterium do-
chodowego określonego w usta-
wie o pomocy społecznej (zgod-
nie z ustawą dla osoby samotnie 
prowadzącej gospodarstwo do-
mowe kryterium dochodowe 

wynosi – 634 zł, a dla osoby w 
rodzinie – 514 zł); dochód nie 
może przekroczyć kwoty 1028 zł 
netto na osobę w rodzinie, a dla 
osoby samotnie prowadzącej go-

spodarstwo domowe – 1268 zł.
Wnioski (do pobrania fanpage’u 
Fundacji) wraz z załącznikami 
należy kierować bezpośrednio i 
osobiście do koordynatora Fun-
dacji w siedzibie FZO (budynek 
Starostwa Powiatowego w Olsz-
tynie, Plac Bema 5, pok. 237), od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 11-15. Szczegółowych in-
formacji udziela koordynator 
Fundacji pod numerem tel. 89 
521 05 69.

Absolwenci gimnazjów, młodzież szkół średnich i stu-
denci studiów dziennych (do 25 r.ż.) z powiatu olsztyń-
skiego mogą starać się o stypendium Fundacji „Fun-
dusz Ziemi Olsztyńskiej”. 
Wnioski będą przyjmo-
wane od 10 do 31 sierpnia.

Stypendia dla młodzieży 
z powiatu

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego z absolutorium i dobrym wskaźnikiem wykonania budżetu za 2015 rok

Zarząd Fundacji Ziemi Olsztyńskiej w trakcie obrad

Na otwarcie muzeum przyszło sporo mieszkańców i gości
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– Jakie były początki olsztyń-
skiego oddziału Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich?
Prof. Krzysztof Szatrawski, 
Prezes Stowarzyszenia Pisa-
rzy Polskich Oddział w Olsz-
tynie: 
- 25 lat temu powstał Klub SPP 
, założony przez Erwina Kruka. 
Oddział, zgodnie z przepisami, 
został powołany wówczas, gdy 
liczba członków przekroczyła 
dziesięciu. Stało się to w 1996 
roku. Nasz Oddział należy 
do tych mniej licznych, choć 
nie jest najmniejszy. Obecnie 
mamy szesnastu członków. Nie 
jest łatwo dostać się do SPP. 
Decyduje o tym specjalna ko-
misja w Warszawie. Trzeba 
przedstawić trzy wydane 
książki z ich recenzjami. Zda-
rzało się, że ludzie, którzy cie-
szyli się już pewną sławą nie 
byli przyjmowani, bo komisja 
nie miała co do ich literackich 
dokonań całkowitej pewności, 
czy ich twórczość wyraża wy-
magany w przypadku literatury 
poziom artyzmu. 
- Co wartościowego powstało 
w ciągu ostatnich kilku lat na 
niwie literatury w naszym re-
gionie?
- Można by bardzo długo wy-
mieniać. Udziałem członków 
SPP było wiele znakomitych 
publikacji i nagród ogólnopol-
skich. Ostatnim naszym sukce-
sem wydawniczym jest książka 
Erwina Kruka „Nieobecność”. 
Autor otrzymał wiele nagród, 
w tym za całokształt twórczo-
ści. Bardzo cenną była Po-
znańska Nagroda Literacka im. 
Adama Mickiewicza. Jej wy-
miar finansowy to 60 tysięcy 
złotych. Drugiego lipca auto-
rowi wręczono w Praniu na-
grodę poetycką im. K.I. Gał-
czyńskiego Orfeusz mazurski. 
Senat UWM nadał mu także 
tytuł doktora honoris causa. 
Inny członek SPP Kazimierz 
Brakoniecki jest laureatem 

polsko- niemieckiej Nagrody 
Literackiej Miast Partnerskich 
Torunia i Getyngi im. S. B. 
Lindego . To kolejny dowód 
na to, że nasze środowisko jest 
doceniane w wymiarze ogól-
nopolskim. Włodek Kowalew-
ski dostał nagrodę w Gdyni za 
scenariusz do własnej powieści 
„Excentrycy”. Dwukrotnie do 
nagrody Nike nominowany był 
Mariusz Sieniewicz, Alicja By-
kowska- Salczyńska otrzymy-
wała renomowane nagrody za 
scenariusze swoich słuchowisk 
poetyckich. Laureatem wielu 
nagród jest także Zbigniew 
Chojnowski.
- Stowarzyszenie Pisarzy Pol-
skich organizuje konkurs 
pod nazwą Olsztyński debiut. 
Jaka jest jego idea i do kogo 
jest adresowany?
- Jest to próba zaktywizowa-
nia osób, które podejmują 
się jakiejś twórczości literac-
kiej. Wiersze pisze przecież 
mnóstwo osób. Bardzo czę-
sto nikomu ich nie pokazują, 
bo mają wątpliwości, jak ich 
twórczość zostanie przyjęta. 
Konkurs ma jedną wielką za-
letę. Dopóki autor nie zosta-
nie jego zwycięzcą, nie ogła-
sza się jego nazwiska. Jeżeli 
chcielibyśmy opublikować 
czyjś tekst poza konkursem, 
na pewno zwrócimy się do 
autora o pozwolenie. Debiut 
jest bardzo ważnym momen-
tem w życiu każdego twórcy. 
Trzeba umieć się z nim zmie-
rzyć. Tak naprawdę te bardziej 
wartościowe dokonania twór-
cze następują po nim. Dopiero 
później ujawniają się wszyst-
kie możliwości . To także różni 
literaturę wysoką od popular-
nej. W tej drugiej pisarze pro-
dukują książkę za książką, 
a wszystkie są do siebie po-
dobne. W literaturze arty-
stycznej każda książka jest no-
wym doświadczeniem , nową 
kreacją i w rezultacie każda 

książka jest też nowym ryzy-
kiem. Pisarze ponoszą ryzyko 
niezrozumienia i odrzucenia. 
Wracając do tematu, chciał-
bym aby ludzie, piszący dla 

wyimaginowanego czytelnika, 
zmierzyli się z prawdziwym 
odbiorcą. Może się okazać, że 
znajdą setki, a może nawet ty-
siące czytelników. Książki 
zostaną sfinansowane przez 
Urząd Miasta w Olsztynie, po 
to, aby znalazły one drogę do 
czytelnika. Dlatego SPP zaan-
gażuje się w promocję zwycię-
skich publikacji. Książki będą 
rozdawane podczas spotkań 
autorskich. Pierwsze spotka-
nie z czytelnikami jest ogrom-
nym przeżyciem. Autor ma 
możliwość bezpośredniej kon-
frontacji. Czyta swoje wiersze 
lub fragmenty prozy i obser-
wuje bezpośrednią reakcję słu-
chaczy. W intencji założycieli 
SPP i wszystkich twórców li-
teratury jest ona sztuką , wy-
rażającą znacznie więcej, niż 
słowa, użyte przez autora. Li-
teratura powinna być swojego 
rodzaju zwierciadłem współ-
czesnego stanu świadomości , 

przestrzenią do dyskursu , pre-
tekstem do myślenia i działa-
nia. Czytelnik powinien nabrać 
chęci do chwycenia za pióro 
i podjęcia polemiki z autorem 
. Jeżeli pisarz nie wywołuje 
w czytelniku chęci zmierze-
nia się z tematem, podążenia 
jego śladem, nie w pełni re-
alizuje swoją misję. Dlatego 
właśnie powstał pomysł orga-
nizowania konkursów na de-
biut. Ogłaszamy go już nie po 
raz pierwszy. Wcześniej były 
dwie edycje, później mieliśmy 

przerwę, spowodowaną niedo-
godnymi dla nas przepisami 
dotyczącymi zasad finansowa-
nia działalności wydawniczej. 
Obecnie samorząd lokalny ma 
podstawy prawne i finansowe, 
aby stać się współczesnym me-
cenasem kultury, dzięki temu 
mamy możliwość przeprowa-
dzenia tego rodzaju konkursu. 
Samorządowi zależy na tym, 
żeby uczestniczyć w akcjach, 
które powodują aktywność 
społeczną, tak więc zyski są 
obopólne. 
- Co trzeba zrobić, żeby 
wziąć udział w Olsztyńskim 
debiucie?
- Teksty będą przyjmowane do 
31 lipca. Muszą do nas trafić 
w postaci trzech wydruków dla 
każdego jurora. Dodatkowo je-
den egzemplarz należy prze-
słać pocztą elektroniczną na 
adres biuro@sppolsztyn.pl . 
Szczegółowy regulamin kon-
kursu znajduje się na stronie 

Stowarzyszenia www.sppolsz-
tyn.blogspot.com . W przy-
padku wierszy ważne jest, 
żeby autor miał gotową kon-
cepcję książki- jej tytuł i usta-
loną kolejność utworów. Za-
kładamy, że tomik z wierszami 
będzie miał nie więcej niż 80 
stron formatu A5. Jeżeli chodzi 
o prozę, mogą to być bardzo 
krótkie opowiadania, utwory 
napisane prozą poetycką , opo-
wiadania dłuższe a nawet no-
wele. Gatunek literacki jest 
dowolny. Zależy nam na tym, 
żeby to była proza artystyczna. 
Ważne jest, żeby widoczna 
była praca nad słowem , a nie 
jedynie zgromadzenie sensa-
cyjnych faktów, które swoją 
naturą wciągną czytelnika 
w lekturę. Jury mogłoby też 
zaakceptować formę literac-
kiego reportażu artystycznego, 
jakimi były na przykład słynne 
„Podróże do Polski” Iwaszkie-
wicza czy eseje Herberta. Przy 
całej intelektualnej głębi oby-
dwaj twórcy nie rezygnowali 
z piękna języka. 
- W SPP działają twórcy 
o uznanym dorobku ogól-
nopolskim. Czy nie istnieją 
możliwości uzyskania wspar-
cia finansowego wprost z Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego? 
- W tego rodzaju projektach, 
które realizujemy wymagany 
wkład własny naszego od-
działu to 10% ogółu kosztów. 
Przy udziale Ministerstwa mu-
sielibyśmy mieć dużo wię-
cej środków własnych. Prze-
prowadzenie trzech projektów 
rocznie wyczerpuje wszystkie 
wpływy ze składek. W tej sy-
tuacji na realizację projektów 
przy współfinansowaniu Mi-
nisterstwa Kultury zwyczaj-
nie nas nie stać. Jeżeli wyda-
jemy książkę, której całkowity 
koszt to 5 tysięcy złotych, mo-
żemy dołożyć jakieś pieniądze 
z własnych środków. W mo-
mencie, gdybyśmy zorganizo-
wali imprezę wojewódzką za 
50 tysięcy złotych, nie byłoby 
nas stać nawet na 10 % wkładu 
własnego. Musielibyśmy szu-
kać innych sponsorów. Mam 
nadzieję, że kiedyś dojdziemy 
i do tego. Na różnych szcze-
blach w samorządach jest nie-
mało ludzi, którym zależy na 
wspieraniu działań kultural-
nych. Czasami jednak dobre 
chęci się rozmywają, nie wszy-

scy są w swoich działaniach 
konsekwentni. Obszedłem już 
bardzo wielu dyrektorów wo-
jewódzkich i miejskich insty-
tucji kulturalnych. Bardzo czę-
sto są oni pełni zrozumienia 
i dobrej woli, ale pojawiają się 
różne okoliczności, które unie-
możliwiają współpracę- brak 
środków finansowych, kłopoty 
z pracownikami, różne kruczki 
prawne. Energia społeczna 
często rozmywa się w jakiś 
formalno- prawno- finanso-
wych zawikłaniach.
- Czy łatwo jest obecnie 
utrzymać się z pisania ksią-
żek?
- Wydrukowanie książki w nie-
wielkim nakładzie nie jest dzi-
siaj dużym problemem. Można 
to zrobić nawet na drukarce 
laserowej. Wielu utalentowa-
nych pisarzy traktuje twór-
czość literacką jako hobby. 
Mają stałą pracę, dzięki której 
się utrzymują, a ich dochody są 
na tyle wysokie, że sami finan-
sują wydawanie swoich utwo-
rów. Problem jest jednak z do-
tarciem do czytelnika. Nie ma 
u nas ruchu księgarskiego. Po-
woli tracimy biblioteki. Bi-
blioteki pozbywają się…ksią-
żek, bo przechowywanie też 
kosztuje. W latach 90-tych za-
mknięto 20 tysięcy bibliotek 
wiejskich. Efektem tego było 
oddalenie książki od dużej 
grupy społecznej. Wcześniej 
biblioteka była często jedyną 
instytucją kulturalną na wsi. 
Z drugiej strony, sami biblio-
tekarze mówią, że biblioteki 
najlepiej przeszły proces trans-
formacji i dzisiaj radzą sobie 
świetnie. Niestety, dość wyso-
kie statystyki czytelnictwa wy-
nikają z tego, że zaczęły one 
propagować literaturę niższych 
lotów, na poziomie seriali te-
lewizyjnych. To samo mo-
żemy zaobserwować w ruchu 
księgarskim. Księgarze także 
przeszli transformację. Coraz 
więcej miejsca na półkach zaj-
muje literatura do poduszki, 
pociągu, literatura nieambitna. 
Łatwo się ją czyta i szybko za-
pomina.
- Czy, Pana zdaniem, współ-
czesna literatura odzwier-
ciedla życie Polaków na po-
czątku XXI wieku?
- I tak i nie. Z jednej strony, 
każda artystyczna literatura 
stara się zsumować doświad-
czenie przynajmniej jednego 
pokolenia. Współczesność wi-
dać w sposobie posługiwania 
się językiem. 

Dokończenie na stronie 7

Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie wznawia po 
kilkuletniej przerwie konkurs literacki Olsztyńskie debiuty. To bar-
dzo interesująca propozycja dla osób, które chcą rozpocząć swoją 
artystyczną drogę, ale nie mają pewności czy zmierzają we wła-
ściwym kierunku. Z prof. Krzysztofem Szatrawskim  prezesem od-
działu SPP w Olsztynie rozmawiamy o idei konkursu , twórcach w 
naszym regionie, literaturze i wyzwaniach współczesnego świata.

Pierwsze spotkanie z czytelnikami 
jest ogromnym przeżyciem

Profesor Krzysztof Szatrawski: Wydrukowanie książki w niewielkim nakładzie nie jest 
dzisiaj dużym problemem
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Dokończenie ze strony 6

Moje pokolenie tworzyło na 
kalkach popularnych wówczas 
piosenek, wypowiedzi propa-
gandowych, tekstów z Barei 
lub „Rejsu”. Dzisiaj są to re-
klamy, napisy na ścianach. To 
powoduje, że nasz język bar-
dzo szybko ubożeje. Slogan re-
klamowy musi być chwytliwy, 
ale jego „żywot” jest zazwyczaj 
bardzo krótki. Nie ma szans za-
korzenić się w literaturze. Czę-
sto dochodzi do półplagiatu. 
Autor cały czas używa sloga-
nów bez obawy, że ktokolwiek 
go zdemaskuje, albo robi to 
nieświadomie, a to jest jeszcze 
gorsze. Nie ma nic gorszego, 
niż autor nieświadomy, jakich 
używa słów i do jakich odwo-
łuje się, kontekstów. Z drugiej 
strony, wielu twórców , na przy-
kład Erwin Kruk, ciągle mierzy 
się z tym, co jest związane z II 
wojną światową, lub okresem 
krótko po jej zakończeniu. Nie 
mamy wybitnej powieści, która 

byłaby w stanie skupić, jak 
w soczewce, całego doświad-
czenia lat komunistycznych. 
Przeżyliśmy PRL, mamy mate-
riał na 50 rewelacyjnych powie-
ści , a nie powstała żadna, która 
byłaby w stanie podsumować 
na przykład epokę Gierka. Nie 
ma czego pokazać młodzieży. 
Być może brak jest możliwo-
ści uczciwego podejścia do tej 
niedawnej przeszłości, bo cią-
gle jest ona nacechowana poli-
tycznie. 
- Problemy egzystencjalne od 
początku dziejów ludzkości 
są wciąż takie same, zmienia 
się natomiast kontekst. Jakie, 
Pana zdaniem, zagadnienia 
społeczne w perspektywie 
ostatnich lat tworzą kontekst 
dla współczesnej literatury 
polskiej?
- W pierwszej fazie epoki trans-
formacji , do początku XXI 
wieku, ciągle goniliśmy świat 
zachodni. Chcieliśmy mieć lep-
sze samochody, urządzaliśmy 

mieszkania, kupowaliśmy nowe 
sprzęty. Najważniejsze było 
:”mieć”. Okazało się, że kiedy 
już to mamy, wcale nie jesteśmy 
szczęśliwsi. Koszt zdobycia 
tych dóbr okazał się bardzo wy-
soki. Zadłużyliśmy się w ban-
kach. W tej chwili nasze społe-
czeństwo przechodzi moment 
otrzeźwienia. Dostrzegamy, że 
otaczająca nas rzeczywistość nie 
jest sprawiedliwa. Ludzie nie są 
równi, także wobec prawa. Po 
ostatnich wyborach prezydenc-
kich, kiedy wielu ludzi mówiło, 
że ich wynik to jakiś przypa-
dek, napisałem felieton, w któ-
rym oceniłem, że wynik wybo-
rów wskazał bardzo wyraźnie, 
jakie jest nastawienie ludzi do 
rzeczywistości. Społeczeństwo 
nie chciało już wierzyć polity-
kom, którzy od siedmiu lat swój 
program polityczny budowali 
jedynie na straszeniu Jarosła-
wem Kaczyńskim. Ludzie wy-
brali partię, która w nazwie ma 
to, czego obecnie oczekują czyli 

sprawiedliwości. Ludzie chcą 
uczciwości w życiu publicz-
nym, jasnych i prostych zasad 
w działalności ekonomicznej. 
Dostrzegają to, że banki, to tak 
naprawdę instytucje lichwiar-
skie, będące rodzajem piramidki 
finansowej. Polacy pracują wię-
cej niż Niemcy, Francuzi, czy 
Amerykanie. Jako społeczeń-
stwo daliśmy się zapędzić na 
„pole bawełny”. Ludzie mają 
tego świadomość i są z tego po-
wodu bardzo sfrustrowani. 
- Czy zgodzi się Pan, że docho-
dzimy do sytuacji, w której co-
raz częściej słychać poglądy 
ogólnie określane jako prawi-
cowe, konserwatywne?
- Nie da się uniknąć powrotu do 
pewnej części konserwatyw-
nych wartości. Myślę, że bar-
dzo szybko nasze społeczeń-
stwo zmierza w tym kierunku. 
Nie chodzi tu nawet o problem 
uchodźców i obawy o pod-
kopanie fundamentów naszej 
kultury. Przestrzeganie zasad, 

według których żyje społe-
czeństwo, daje poczucie bez-
pieczeństwa. Zasada zwalnia 
jednak z pewnej części odpo-
wiedzialności. Jeżeli uznamy, 
że nie ma zasad i wszystko jest 
relatywne, jesteśmy odpowie-
dzialni za każdą podjętą de-
cyzję. Boję się pomysłów, ja-
kie ma na przykład George 
Soros, które zakładają likwida-

cję wszelkich tożsamości naro-
dowych. To eksperyment, który 
kojarzy mi się z rewolucjami 
w Rosji, a wiemy, jak wpłynęły 
one na dzieje samej Rosji i Eu-
ropy. Często mam wrażenie, że 
żyjemy w rzeczywistości, tro-
chę przypominającej XX-lecie 
międzywojenne, tzn., w świe-
cie, który musi odejść i upaść. 

Dariusz Gołębiowski

Krzysztof Dariusz Szatrawski (ur. 1 września 1961 w Kę-
trzynie) – polski poeta, prozaik, krytyk muzyczny i literacki. 
Pracuje jako profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, jest członkiem Stowarzyszenia Pisa-
rzy Polskich (od stycznia 2014 r. prezes Oddziału w Olsz-
tynie), Wspólnoty Kulturowej Borussia, Stowarzyszenia na 
Rzecz Kultury Żydowskiej «B`Jachad» oraz Komisji Badań 
nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Naukowego im. 
Wojciech Kętrzyńskiego. Prowadzi interdyscyplinarne ba-
dania kulturoznawcze, literaturoznawcze i muzykologiczne, 
w perspektywie teoretycznej i historycznej. Jest również ak-
tywnym edukatorem i animatorem kultury. Za osiągnięcia 
w dziedzinie promocji kultury muzycznej otrzymał w 1997 r. 
odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Jak co roku, impreza rozpoczęła 
się Mszą św. Następnie go-
ście przeszli przez symboliczne 
Wrota Warmii na Trakt Biskupi, 
gdzie został odsłonięty głaz upa-
miętniający postać biskupa war-
mińskiego Wacława Leszczyń-
skiego. Fundatorem głazu jest 
wójt gminy Purda Piotr Płoski.
Wśród gości wydarzenia zna-
leźli się m.in. wicestarosta olsz-
tyński Joanna Michalska, Arcy-
biskup Metropolita Warmiński 
Wojciech Ziemba i biskup ko-
adiutor Józef Górzyński, a także 
Rektor Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego Ryszard Gó-
recki i burmistrz Barczewa Lech 
Jan Nitkowski.
W trakcie imprezy nie zabra-
kło wyczekiwanej przez pu-

bliczność inscenizacji przy-
jazdu Jego Świątobliwości bpa 
Wacława Leszczyńskiego na 
Warmię, w wykonaniu olsztyń-
skich aktorów. Na scenie zapre-
zentowały się zespoły ludowe, 
była też okazja, by spróbować 
sił na przykład w przeciąganiu 
liny. Przechadzając się pośród 
namiotów wystawców można 
było nabyć rękodzieło, miody, 
wędliny, a nawet spróbować re-
gionalnej nowości kulinarnej, 
czyli ciasta z miodem i… zmie-
lonymi sosnowymi szyszkami. 
Na stoisku zaś Powiatu Olsz-
tyńskiego na zainteresowanych 
czekały mapy, foldery i gadżety 
gmin z terenu powiatu. Atrak-
cją była loteria fantowa, w któ-
rej każdy los oznaczał nagrodę.

Na Kiermasie w Bałdach poja-
wiło się wielu turystów spoza 
gminy Purda, m.in. z Warszawy 

i Gdyni. Była też grupa rowe-
rzystów. Mimo że słońce nie 
dawało ani chwili odpoczynku, 

imprezę zdecydowanie można 
uznać za udaną.

mbm

Już po raz  dziewiąty miłośnicy historii, kultury ludowej i dobrego jadła spotkali 
się w Bałdach. Okazją był Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy organi-
zowany przez Gminę Purda przy wsparciu Powiatu Olsztyńskiego. 

Warmiński Kiermas w Bałdach

Biskup koadiutor Józef Górzyński przypomina historyczne fakty z przeszłości Warmii

Aktorzy Teatru Stefana Jaracza odtworzyli historyczne wydarzenia

Wójt Gminy Purda Piotr Płoski ufundował pamiątkowy obelisk

Symboliczne przejście przez Wrota Warmii w Bałdach
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Referendum

Szef WUBP w Olsztynie Hen-
ryk Palka charakteryzował 
przebieg głosowania ludo-
wego: „Referendum w woje-
wództwie odbyło się w spo-
koju, bez zaburzeń i wystąpień 
antypaństwowych. Dla ubez-
pieczenia lokali głosowania 
i Okręgowej Komisji skoncen-
trowano wszystkie siły zmę-
czonego [!- WB] aparatu Bez-
pieczeństwa Publicznego. 
Rozesłano do wszystkich po-
wiatów (…)z WUBP specjal-
nych funkcjonariuszy z zada-
niami dopilnowania transportu 
dokumentów. Do zabezpiecze-
nia dokumentów przyczyniło 
się wydatnie zorganizowanie 
przez aparat wojewódzki BP 
specjalnych pociągów z wa-
gonami pancernymi, które za-
danie wypełniły w całej pełni. 
Wszystkie dokumenty prze-
wieziono bez wypadków i prób 
atakowania przez bandy” . 
Oczywiście Henryk Palka nie 
wspominał w dokumencie, że 
dzięki takiej właśnie „opiece” 
i „zabezpieczeniom” ze strony 
aparatu represji, podobnie jak 
w całym kraju – tak i w re-
gionie wyniki referendum zo-
stały sfałszowane. W Olsztynie 
prasa ogłosiła je 9 lipca, a w ca-
łym kraju Generalny Komisarz 
Głosowania Ludowego opu-
blikował oficjalne dane trzy 
dni później. Tych 9-11 dni da-
wało wystarczająco dużo czasu 
na „cuda nad urną”. To dzięki 
nim można było uznać, że spo-
łeczeństwo głosowało zgodnie 
z zaleceniami PPR i referen-
dum przyniosło sukces obo-
zowi władzy. Na Warmii 
i Mazurach frekwencja miała 
wynosić 84, 41% (w kraju 
85,3%). W regionie na I pytanie 
„Tak” (Czy jesteś za zniesie-
niem senatu?) odpowiedziało 
63, 9% (w kraju 68,2%), na II 
pytanie (Czy chcesz utrwalenia 
w przyszłej konstytucji ustroju 
gospodarczego zaprowadzo-
nego przez reformę rolną i una-
rodowienia podstawowych ga-

łęzi gospodarki krajowej 
z zachowaniem ustawowych 
uprawnień inicjatywy prywat-
nej?) - 72% (w Polsce 77,3%), 
na III (Czy chcesz utrwale-
nia zachodnich granic Państwa 
Polskiego na Bałtyku, Odrze 
i Nysie Łużyckiej?) – 85, 3% ( 
91,4%). Oficjalne rezultaty gło-
sowania w regionie można za-
tem uznać za porównywalne 
z krajowymi. W rzeczywistości 
nie odzwierciedlały faktycz-
nych preferencji mieszkańców 
Warmii i Mazur. Według do-
kumentów opublikowanych po 
upadku komunizmu, na „Tak” 
w województwie olsztyńskim 
głosowało w kolejnych pyta-
niach - 32%, 52% i 64%. Co 
zrozumiałe - w przypadku dru-
giego pytania Polacy oczywi-
ście nie chcieli odrzucić idei re-
formy rolnej, zaś przy ostatnim 
- wypowiadali się za pozosta-
wieniem w granicach „nowej” 
Polski tzw. Ziem Odzyskanych. 
Istotna była negatywna odpo-
wiedź większości głosujących 
Polaków na pierwsze pytanie 
i ono stanowiło rzeczywisty 
sondaż nastrojów społecznych 
w Polsce. Takie wyniki ozna-
czały całkowitą klęskę komu-
nistów, mimo nachalnej propa-
gandy, represji i wszechwładzy 
PPR oraz aparatu bezpieczeń-
stwa. 

Represje wobec PSL

Ogłoszenie wyników referen-
dum w lipcu 1946r. nie zakoń-
czyło ani terroru ani propa-
gandy obliczonej na osłabienie 
wpływów czynników patrio-
tycznych w społeczeństwie. 
Represje były kontynuowane. 
Rozbijano kolejne zebrania le-
galnej partii opozycyjnej, jaką 
było Polskie Stronnictwo Lu-
dowe. To właśnie w lipcu roz-
pędzono wiec ludowców w Ry-
dzewie. Podczas najścia UB 
na lokal PSL w Giżycku aresz-
towano 16 działaczy, kilku 
członków władz organizacji 
zmuszając do oddania legity-
macji członkowskich. Wciąż 

wzywano przedstawicieli par-
tii Stanisława Mikołajczyka 
na przesłuchania, wymuszano 
współpracę, wsadzano do wię-
zień pod najróżniejszymi pre-
tekstami. 

Wsypa w Olsztynie

Trwało też rozpracowanie 
struktur konspiracyjnych. 
W lipcu 1946r. doszło do roz-
bicia punktów kontaktowych 
V Wileńskiej Brygady AK mjr. 
Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki” na terenie Olsztyna. 
Od kilku miesięcy wysłannicy 
„Łupaszki” nawiązywali łącz-
ność z Kresowiakami, którzy 
po wojnie osiedlali się w Olsz-
tynie i innych miastach regionu. 
Legendarny dowódca party-
zantki z Wileńszczyzny próbo-
wał w ten sposób stworzyć sieć 
konspiracyjną, która mogłaby 
stanowić zaplecze dla jego dal-
szych poczynań. Z olsztyń-
skich lokali konspiracyjnych 
korzystali łącznicy z terenu 
oraz członkowie patroli dy-
wersyjnych, którzy w Olsz-
tynie dokonywali akcji eks-
propriacyjnych. Pozyskiwana 
w ten sposób gotówka umoż-
liwiała trwanie w konspiracji, 
zakup środków medycznych, 

wydawanie druków propagan-
dowych, demaskujących praw-
dziwą twarz komunistycznego 
reżimu. Żołnierze Brygady za-
trzymywali się m.in. w Olsz-
tynie u Marii Mordas przy ul. 
Koszarowej 1/24, u Jana Bry-
sia „Szczapy” przy ul. Żerom-

skiego 5 i 9, u rodziny Symo-
nowiczów przy ul. Moniuszki 
11 oraz w Ostródzie u Mieczy-
sława Kucharskiego przy ul. 
Dworcowej 14. W wydanym 
kilka lat temu zbiorze repor-
taży pt. „Historie kresowych 
Żołnierzy Wyklętych” Dariusz 
Jarosiński przytaczał wypo-
wiedź Bogumiły Symonowicz 
Czerwińskiej: „My zamiesz-
kaliśmy przy ulicy Moniuszki 
11, przynajmniej ładne miesz-
kanie nam się trafiło (…). Wio-
sną mieszkanie stało się punk-
tem kontaktowym utworzonym 
przez Feliksa Selmanowicza 
„Zagończyka”. Bywali tutaj 
wach. Jerzy Lejkowski „Szpa-
gat”, wach. Leon Smoleński 
„Zeus”, wach. Wacław Beynar 
„Orszak”, ppor. Zdzisław Ba-
docha „Żelazny”, wach. Hen-
ryk Wieliczko „Lufa”, a także 
łączniczka majora Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki” Re-
gina Żelińska Mordas „Regina” 

(…). Bywało, że na jednej ka-
napie obok siebie spali potulnie 
„Żelazny”, „Szpagat” i „Zeus”. 
I właśnie w lipcu 1946r. ta 
siatka konspiracyjna została 
rozbita na skutek zdrady wy-
mienionej wcześniej „Reginy”. 
Aresztowana przez bezpiekę 
podjęła współpracę z resortem. 
Na początku czerwca spotkała 
w Sopocie z Feliksa Selmano-
wicza „Zagończyka” i prze-
konała go, aby udostępnił jej 
olsztyńskie kontakty. Wkrótce 
zjawiła się w mieszkaniu Sy-
monowiczów na ul. Moniuszki. 
Kilka dni później, 6 lipca zja-
wili się tam funkcjonariusze 

UB… W ręce bezpieki wpadli 
użytkownicy kolejnych lokali 
konspiracyjnych na Warmii 
i Pomorzu, które zadenuncjo-
wała zdrajczyni… Aresztowa-
nia objęły część siatki na znacz-
nym obszarze… Ich ofiarą stała 
się m.in. Danuta Siedzikówna 
„Inka”, zatrudniona wcześniej 
w Nadleśnictwie Miłomłyn 
pod nazwiskiem Danuta Obu-
chowicz. Wysłana do Gdań-
ska po zaopatrzenie medyczne 
dla partyzantów, 20 lipca tra-
fiła do aresztu UBP. Podczas tej 
wsypy, w regionie przebywały 
dwa szwadrony V Wileńskiej 
Brygady AK.

Partyzanci 
mjr. „Łupaszki”…

W dniu referendum mjr. Zyg-
munt Szendzielarz wraz 4 szwa-
dronem Brygady przebywał 
w leśniczówce Omulew i zabro-
nił dowódcy szwadronu Hen-

rykowi Wieliczko „Lufie” po-
dejmowania większych akcji 
bojowych. Do ponownego wy-
ruszenia szwadronu „Lufy” 
doszło dopiero w pierwszych 
dniach lipca. Większą aktyw-
nością w tych dniach wykazy-
wały się inne oddziały leśne. 
30 czerwca w godzinach wie-
czornych ostrzelano posteru-
nek MO w Wyłuniu pow. Ni-
dzica. Milicjanci, być może 
pewniejsi siebie ze względu 
na obecność wojska w oko-
licy, odpowiedzieli ogniem. Po 
krótkiej strzelaninie „leśni” za-
częli krzyczeć: „Wy pachołki 
Stalina – walczycie za Rosję!” 
Niewykluczone, że akcję tę na-
leży przypisać 3 szwadronowi 
V Brygady Wileńskiej AK, do-
wodzonemu przez Leona Smo-
leńskiego „Zeusa”. 27 czerwca 
zlikwidowano w Dębicy funk-
cjonariusza PUBP z Nidzicy, 
członka PPR Marcelego Wysoc-
kiego, następnego dnia w Dę-
bowcu- pracownika nidzickiego 
Urzędu Bezpieczeństwa An-
drzeja Rzeczkowskiego. W dniu 
referendum oddział rozbroił 
MO w Stawigudzie, rozbił lo-
kal wyborczy oraz zlikwido-
wał funkcjonariusza UB z Olsz-
tyna, członka PPR Czesława 
Krawula. Jak widać, cytowany 
wcześniej meldunek szefa UBP 
Henryka Palki o spokojnym 
przebiegu referendum, także 
w tej materii nie do końca odpo-
wiadał prawdzie. 
Niemal natychmiast po olsz-
tyńskiej wsypie do partyzan-
tów dotarły informacje o aresz-
towaniach przeprowadzonych 
wśród członków siatki. „Cała 
siatka aresztowana” – pi-
sał w swym dzienniku dzia-
łań bojowych Henryk Wie-
liczko „Lufa” pod datą 11 lipca 
1946r. Aresztowania nie mo-
gły pozostać bez wpływu na 
działalność „Łupaszki”, po-
dobnie jak rosnące nasycenie 
terenu formacjami KBW i pa-
trolami UB oraz fakt sfałszo-
wania wyników referendum. 
„4 lipca banda w sile około 50 
ludzi mocno uzbrojona w pisto-
lety, karabiny maszynowe za-
trzymała się na odpoczynek”– 
meldunek KBW tradycyjnie 
wyolbrzymiał liczebność śle-
dzonego oddziału. „Między 
bandytami znajdowały się ko-
biety. Banda przybyła o godz. 
10 –tej przed południem i odje-
chała o godz. 12- tej. 

Dokończenie na stronie 9

Zbliżał się lipiec 1946r… W całym kraju wciąż trwała agresywna kampania propagandowa 
komunistów, która do historii przeszła pod hasłem „3 razy tak”. Jej celem było nakłonienie 
Polaków, aby w wyznaczonym na 30 czerwca 1946r. referendum głosowali zgodnie z ocze-
kiwaniami PPR, czyli „tak” na każde z postawionych w referendum pytań. Towarzyszył tej 
agitacji terror na wyjątkową skalę, skierowany przeciwko wszystkim grupom społecznym, 
które „ludowa władza” uważała za wrogie. Przeciwko narzuconym przez sowietów rządom 
walczyło podziemie niepodległościowe…

Olsztyński lipiec 1946

Archiwalna ulotka z 1946 roku kolportowana wśród mieszkańców
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Dokończenie ze strony 8

Podczas postoju w Nadleśnic-
twie Łańsk (...) nie zezwo-
lono nikomu wyjść. Banda od-
jechała w kierunku Bartąg”. 
W Bartągu zaplanowano kon-
centrację oddziału. Drugą „Łu-
paszka” wyznaczył na 19 lipca 
w leśniczówce Kończewo. Na-
stępnie, aby „zniknąć” z ob-
szaru objętego obławą WBW, 
partyzanci wyruszyli do Borów 
Tucholskich, gdzie nawiązano 
kontakt z 5 szwadronem Bry-
gady. 

…oraz inne oddziały 
„leśnych”.

Lipcowa aktywność dwóch 
szwadronów V Wileńskiej Bry-
gady AK na terenie Olsztyń-
skiego nie wyczerpywała dzia-
łań podziemia w pierwszych 
tygodniach po referendum. 
W czasie, gdy bezpieka rozbi-
jała siatkę „Łupaszki”, w regio-
nie pojawili się żołnierze od-
działu BOA, powiązani z V 
Wileńską Brygadą AK. Prze-
prowadzili kilka akcji dywer-
syjnych i ekspropriacyjnych 
w Malborku, Pasłęku i Lidz-
barku. 
Jeszcze w czerwcu 1946r. na 
pograniczu kurpiowsko – ma-
zurskim zaktywizował się od-
dział partyzancki WiN por. 
„Leszka”, który próbował 
nawet rozbroić posterunek 
w Ukcie. Działania podejmo-
wały także oddziały Ruchu 

Oporu Armii Krajowej Zache-
usza Nowowiejskiego „Jeża” 
oraz Izydora Bukowskiego 
„Burzy” z północnego Mazow-
sza. Podobno „Burza” w cza-
sie referendum przyjął postawę 
wyczekującą a po ogłoszeniu 
wyników rozważał możliwość 
rozwiązania oddziału, nie wi-
dząc perspektyw dalszej walki. 
Z kolei w okolicach Działdowa 
i Lidzbarka nad Welem podej-
mowały akcje bojowe pod-
oddziały Batalionu „Znicz” 
ROAK. Partyzanci pojawiali 
się także w innych powia-
tach regionu. Właśnie w lipcu 
w okolice Olecka przybył pa-
trol WiN z Suwalszczyzny po-
dejmując akcję o charakterze 
porządkowym, zaś 11 lipca 
partyzanci Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego z Ko-
mendy Powiatu NZW Grajewo 
opanowali miejscowość Dry-
gały w pow. Pisz oraz podjęli 
próbę rozbrojenia MO właśnie 
w Drygałach i Białej Piskiej.

Nowy człowiek 
w olsztyńskim WiN

Lipiec 1946r. przyniósł też 
istotne zmiany w Bodinspek-
toracie „Bohdan” Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, 
obejmującego powiaty olsz-
tyński, mrągowski, piski, 
szczycieński. Dotychczasowa 
działalność WiN na tym tere-
nie rozwijała się systematycz-
nie choć powoli. Zaistniała 

więc konieczność kadrowego 
wzmocnienia organizacji. Do 
Olsztyna przybył Stanisław 
Pieszkowski „Jur” „Juno”, 
„Bomba”, „Żuk”, „Stanisław-
ski” „Stanisław”, wcześniej 
prezes Obwodu WiN Ostrów 
Mazowiecka. W rzeczywisto-

ści nazywał się Bęklewski. Za-
grożony aresztowaniem wyje-

chał do Olsztyna. Korzystając 
z pomocy Mariana Zyśka wraz 
z żoną sprowadził się do miesz-
kania przy ul. Moniuszki 14 
i objął kierownictwo w Pod-
inspektoracie WiN „Bohdan”. 
Chciał nadać pracy konspira-
cyjnej nowej dynamiki… Czy 

miał świadomość odbywającej 
się w tym samym czasie wsypy 

w jednym z sąsiednich budyn-
ków? Zapewne nigdy się tego 
nie dowiemy… 

Po lipcu

Społeczeństwo zastraszone re-
presjami i zniewolone wszech-
obecną propagandą coraz mniej 
wierzyło w możliwość zmiany. 
Zwątpienie wywołane jaw-
nym sfałszowaniem referendum 
i bezkarnością władzy wdzierało 
się także w szeregi podziemia. 
Od lipca 1946r. walka o Polskę 
wkraczała w nową fazę, której 
kolejny etap miały w przyszłości 
wyznaczyć wybory do Sejmu 
Ustawodawczego w styczniu 
1947r. i amnestia… Wybory zo-
stały sfałszowane a akcja ujaw-
niania podziemia miała na celu 
całkowitą jego likwidację… 
Stanisław Pieszkowski /Bę-
klewski już tego nie doczekał. 
Aresztowany w grudniu 1946r., 
zmarł po pierwszych przesłu-
chaniach. W więzieniach UB 
znalazła się wtedy większość 
kadry kierującej działalnością 

WiN na Warmii i Mazurach. 
„Łupaszka” i „Lufa” walczyli 
nadal ale ich również czekała 
śmierć z rąk komunistów na 
mocy tzw. „zbrodni sądowych”. 
Partyzanci ROAK w większo-
ści ujawnili się w 1947r., co 
nie uchroniło ich przed repre-
sjami. Wcześniej zginęli ich do-
wódcy z północnego Mazow-
sza. Izydor Bukowski „Burza” 
poległ w zasadzce zorganizo-
wanej przez bezpiekę w sierp-
niu 1946r. Zacheusz Nowowiej-
ski „Jeż” stracił życie w grudniu 
tr. Wielu żołnierzy NZW czy 
dawnego ROAK trwało jesz-
cze w konspiracji przez kilka lat, 
na próżno licząc na jakąś szansę 
przetrwania…
Gdy trafiali do więzień, mogli 
tam niekiedy spotkać księży, 
opozycyjnie nastawioną mło-
dzież, członków rozbitego PSL 
lub chłopów, sprzeciwiających 
się kolektywizacji… Często 
tych samych, którzy podczas 
upalnego lipca 1946r. dostar-
czali partyzantom kwater.

Waldemar Brenda

Autor jest Naczelnikiem Delegatury IPN w Olsztynie, 
absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 r. obro-
nił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozprawę 
doktorską pt. „Polskie organizacje niepodległościowe 
w woj. olsztyńskim w 1945–1956”, napisaną pod kie-
runkiem dr. hab. Piotra Niwińskiego. Jest także auto-
rem licznych publikacji naukowych i popularnonauko-
wych poświęconych dziejom powojennego podziemia 
niepodległościowego w Polsce północno-wschodniej. 

Wojskowy piknik rozpocznie 
się w piątek 8 lipca o godzi-
nie 14:00 na Starym Mieście. 
Mieszkańcy i turyści będą mo-
gli obejrzeć najnowszy sprzęt 
wojskowy, wyprodukowany 
przez  Polską Grupę  Zbroje-
niową. Inne atrakcje to:  pokaz 

musztry paradnej, występy or-
kiestr wojskowych, gorąca żoł-
nierska grochówka a także wiele 
konkursów z nagrodami. Kolej-
na prezentacja  sprzętu wojsko-
wego Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej  nastąpi drugiego dnia Pikni-
ku na lotnisku Dajtki od godziny 

11:00 do 18:00. Goście festynu 
obejrzą także pokazy skoków 
spadochronowych oraz walki 
wręcz. Przez dwa dni pikniku 
będzie można się poczęstować 
dymiącą grochówka z żołnier-
skiego kotła.

rad

W dniach 8-9 lipca br. Polska będzie gospodarzem szczytu NATO. 
Ideę tego wydarzenia ma przybliżyć, organizowana w miastach wo-
jewódzkich impreza pod nazwą Piknik NATO. Artur Chojecki woje-
woda, Sławomir Sadowski wicewojewoda i płk Andrzej Szczołek 
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie na konferen-
cji prasowej zachęcali mieszkańców regionu do wzięcia udziału 
w pikniku.

Piknik NATO w Olsztynie

Archiwalna ulotka z czasów referendum „3xTAK”

Od lewej: płk Andrzej Szczołek szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Olsztynie, wicewojewoda Sławomir Sadowski 
i wojewoda Artur Chojecki

Flaga NATO będzie nam towarzyszyć podczas dwóch dni pikniku 
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„Jednogłośnie uważamy, że 
działalność Pana dyrektora 
w zakresie organizowania im-
prez kulturalnych oraz szerze-
nia kultury  w naszym środo-
wisku ma się nijak do potrzeb 
społeczności lokalnej…W na-
szym mieście brakuje imprez 
plenerowych, koncertów oraz 
pikników rodzinnych. Bra-
kuje imprez gdzie mieszkańcy 
Gminy i Miasta mogą się zin-
tegrować…Harmonogram let-
nich imprez i zajęć przy tak du-
żym budżecie jest według nas 
kpiną i jest nie do przyjęcia. 
Lepszym rozwiązaniem było 
by zrobić mniej imprez a ta-
kich, które ściągną naszą całą 
społeczność. Imprezy powinny 
być organizowane dla miesz-
kańców Miasta  a nie dla pra-
cowników CKB i ich rodzin 
oraz przyjaciół. Boli nas fakt, 
że w naszym mieście nic się nie 
dzieje. Na imprezy plenerowe 

musimy jeździć do okolicznych 
Miast i Gmin, które mają zde-
cydowanie mniejszy budżet”.
(przytaczamy oryginalną pi-
sownię - przyp. red.)   
Na łamach naszej Gazety wie-
lokrotnie pisaliśmy o różnych 
działaniach kulturalnych po-
dejmowanych przez CKB 
w Dobrym Mieście. Propo-
zycja imprez i zajęć na tego-
roczne wakacje wydaje  się 
również interesująca. Treść pi-
sma wzbudziła  zaskoczenie 
władz miasta, zwłaszcza, że 
znają ją jedynie z Internetu. Jak 
dotąd nie wpłynęło oficjalnie 
do Urzędu Miejskiego w Do-
brym Mieście. Nie wiadomo 
też, kto jest jego autorem.  A co 
na to władze gminy?-Nie prze-
widuję odwołania pana An-
drzeja Fabisiaka, jest to jednak 
jakiś sygnał, że, być może, dy-
rektor postawił sobie zbyt am-
bitne cele - mówi burmistrz 

Dobrego Miasta Stanisław 
Trzaskowski. Być może na-
leżało  zaproponować miesz-
kańcom także imprezę, na któ-

rej będzie się można po prostu 
dobrze pobawić. Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, że głów-
nym zadaniem CKB nie jest  
organizowanie imprez, ale ca-
łoroczna edukacja kulturalna 

i umożliwienie mieszkańcom 
twórczej samorealizacji. Przy-
kładem jest działalność Aka-
demii Każdego Wieku.  Nigdy 

nie jest tak, żeby można było  
wszystkich zadowolić. Kilka lat 
temu z naszym partnerem- sto-
warzyszeniem młodzieżowym 
Druga Strona Ognia organi-
zowaliśmy imprezę pod nazwą 
Dobremiastock Festival. My 
wspieraliśmy ich finansowo 
i organizacyjnie, przeznacza-
jąc na ten cel nawet do 70 ty-
sięcy złotych, oni zajmowali 
się organizacją i doborem ze-
społów. Spotykało się to wów-
czas ze sporą krytyką, a dzisiaj, 
kiedy imprezy już nie ma, bo 
nasz partner się wycofał, jest 
wspominana z dużą nostalgią. 
Wydawało mi się, że najlep-
szą drogą dotarcia do potrzeb 
kulturalnych mieszkańców jest 
współpraca z partnerem ta-
kim, jakim była Druga Strona 
Ognia- kontynuuje Stanisław 
Trzaskowski. Jutro 6 lipca 
(rozmowa odbyła się 5 lipca- 
przyp. red. ) podczas spotka-
nia z młodzieżą mam nadzieję, 
że dojdziemy do jakiegoś poro-
zumienia i wyłoni się kolejny 
partner. Oczekujemy także kon-
kretnych propozycji. Jeśli po-
jawi się zapotrzebowanie na 
imprezę w stylu disco polo, to 
też ją zorganizujemy. Jeżeli 
spotkanie nie przyniesie kon-
kretnych wniosków,  będziemy 
rozpoznawali potrzeby mło-
dzieży, kierując się  wpisami na 
facebooku. Mówi się o tym, że  
w sąsiednich gminach dzieją 
się fajne rzeczy. Uważam, że 

nie ma sensu powielać tego, 
co robią inni i to niedaleko od 
nas. Możemy tam pojechać. Na 
nasze imprezy również przyjeż-
dżają ludzie z innych miejsco-
wości. Kiedy spojrzymy na listę 
wykonawców, którzy koncerto-
wali w naszym mieście w ostat-
nich latach, naprawdę nie ma 
się czego wstydzić. Nie tylko 
zaskoczył mnie sam list, ale 
także komentarze, które uka-
zały się w Internecie po jego 
opublikowaniu. Pojawiły się 
mianowicie wpisy, których au-
torzy uskarżali się, że przycho-
dzili do mnie z różnymi pro-
pozycjami imprez i nie zostali 
wysłuchani. Nie pamiętam ta-
kiego przypadku, żebym ko-
goś odprawił z niczym. Zawsze 
wspierałem różne inicjatywy 
młodzieży, chociaż za to też by-
łem krytykowany. 
Autorzy listu dopuścili się prze-
kłamania- dodaje wicebur-
mistrz Beata Harań- Piszą 
w nim, że budżet na imprezy 
miejskie wynosi 1,5 miliona 
złotych, tymczasem mamy 1,2 
mln na całoroczną pracę CKB 
, łącznie z kosztami utrzymania 
kilku budynków, a także wiej-
skich filii biblioteki i płacami 
pracowników.  Nie ma jednak 
szans na podjęcie polemiki, po-
nieważ nikt nie był na tyle od-
ważny, żeby się pod pismem 
podpisać i złożyć je oficjalnie 
do Urzędu.
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Na jednym z portali internetowych pojawiła się informacja o tym , 
że część mieszkańców Dobrego Miasta domaga się zwolnienia An-
drzeja Fabisiaka z funkcji dyrektora Centrum Kulturalno Bibliotecz-
nego. Głównym zarzutem wobec dyrektora , sformułowanym w pi-
śmie do burmistrza Dobrego Miasta, jest to, że oferta kulturalna nie 
spełnia oczekiwań mieszkańców.

Kto chce odwołać dyrektora 
CKB w Dobrym Mieście?

Przed olsztyneckim ratuszem 
odbyło się oficjalne przekazanie 
klucza do bram miasta przez Ar-
tura Wrochnę Burmistrza Olsz-
tynka Wielkiej Ochmistrzyni, 
która na czas trzydniowych har-
ców i zabaw w mieście objęła 
władzę, a w rolę tej postaci tro-
chę zmyślonej, trochę praw-
dziwej wcieliła się Katarzyna 
Waluk dyrektor MDK-u w Olsz-
tynku, który organizacyjnie przy-
gotował całą imprezę i czuwał 
nad jej prawidłowym przebie-
giem. W Parku Sportu, Kultury 
i Rozrywki odbyły się pokazy 

muzyczne i sportowe zaplano-
wane w tym dniu, które uświetnił 
koncert zespołu Papa D Pawła 
Stasiaka.
Drugiego dnia w sobotę 25 
czerwca od rana wędkarze rywa-
lizowali w poszukiwaniu „gru-
bej” ryby w zawodach o Puchar 
Burmistrza Olsztynka, a strażacy 
sprawdzali swoją sprawność 
i gotowość bojową na Gminnych 
Zawodach Strażackich. Równo 
w południe rywalizację rozpo-
częli rycerze w Turnieju Rycer-
skim o Topór Guntera von Ho-
henstien. Po południu rozpoczęły 

się zawody sportowe w Biegu 
O Puchar Burmistrza Olsztynka. 
Na scenie w parku wystąpili arty-
ści, skupieni w Miejskim Domu 
Kultury w Olsztynku. Tego dnia 
wieczorem na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru zespół Babsz-

tyl, a dzień zakończyła Video 
Dyskoteka z Grupą Taneczną 
FLAME.
W niedzielę trzeciego dnia 
w Parku odbył się blok zabaw 

z pokazem iluzjonisty dla dzieci 
i młodzieży. A na zakończenie 
tegorocznych Dni Olsztynka na 
scenie w Parku wystąpił z autor-
skim programem kabaretowym 
Andrzej Grabowski.

rad

W piątek 24 czerwca rozpoczęły się Dni Olsztynka od 
wspanialej wielobarwnej parady mieszkańców, szkół, 
instytucji, klubów, organizacji i pasjonatów motory-
zacji. W tym roku w obchodach wzięły udział delega-
cje zagraniczne z Niemiec i  Węgier.

Na Dniach Olsztynka było 
muzycznie i sportowo

Siedziba Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście 

Mażonetki Orkiestry z Płoskini prezentują się zawsze przepięknie

Mieszkańcy chętnie biorą udział w święcie swojego miasta

Katarzyna Waluk w roli Wielkiej Ochmistrzyni  jedzie przez miasto 
we wspaniałym powozie
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Odbyły się już wszystkie nie-
zbędne procedury i podpisano 
umowę z wykonawcą, wyłonio-
nym w przetargu. W bieżącym 
roku powstanie także chodnik w 
Kwiecewie. -Inwestycja zosta-
nie zrealizowania dzięki wspar-
ciu Zarządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego - mówi 

Sławomir Kowalczyk, wójt 
gminy Świątki. Bardzo nas cie-
szy, że pamiętano o potrzebach 
mieszkańców tak małej gminy, 
jak nasza. Dodatkowo Zarząd 
Województwa przyznał nam 70 
tysięcy złotych dofinansowa-
nia na naprawę, zagęszczenie 
i odwodnienie  ok. 2,5 kilome-

tra drogi gminnej w Brzydowie. 
Drugie tyle musimy  wyłożyć 
sami. Zakończona została bu-
dowa 3- kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Świątki- Ko-
malwy, do której gmina Świątki 
dołożyła 25% kosztów. Około 
400-metrowy odcinek chod-
nika zostanie wybudowany od 

końca bloków w Kwiecewie w 
stronę Dobrego Miasta na tzw. 
Majątek. Prawdopodobnie w 
przyszłym roku  zostanie wyre-
montowany odcinek drogi wo-
jewódzkiej między Kalistami 
a Kłobią. W tej chwili inwesty-
cja jest w fazie projektowania. 
Pozytywnie został też rozpa-
trzony wniosek gminy  o przy-
znanie dofinansowania w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój  na 
szkolenia pracowników  wraz 
z częściową wymianą sprzętu 
komputerowego. Wartość pro-
jektu na gminę to około 200 ty-
sięcy złotych, przy czym kwota 

dofinansowania stanowi  90%. 
W gminie zrealizowano sze-
reg małych projektów, dofina-
sowanych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. W ramach 
edukacji ekologicznej pięć so-
łectw przeprowadziło akcje 
sprzątania swoich miejscowo-
ści przy pomocy miejscowych 
organizacji pozarządowych. 
W Skolitach było to Stowarzy-
szenie „Ogniwo” i strażacy z 
OSP. Dzięki dofinasowaniu z 
Funduszu możliwe było zorga-
nizowanie Dnia Rodziny z to-
warzyszącymi mu imprezami 
sportowymi i konkursami o te-
matyce ekologicznej.            
Gminom przyjdzie się niedługo 
zmierzyć z zapowiedzianymi 
przez rząd zmianami w oświa-

cie. -Nie ukrywam, że dla wło-
darzy samorządowych będzie 
to duże wyzwanie. Na razie nie 
wiadomo, czy będą zagrożone 
miejsca pracy i jak zmieni się 
wysokość nakładów finanso-
wych na oświatę. Niezrozumiałą 
propozycją rządu jest to, że na 
obsadę stanowisk dyrektorskich 
decydujący wpływ będzie miało 
Kuratorium Oświaty, a nie sa-
morząd, który jest organem pro-
wadzącym. W sierpniu zostanie 
przeprowadzona zewnętrzna, 
specjalistyczna analiza stanu 
oświaty w gminie i możliwych 
następstw reorganizacji szkol-
nictwa. Wówczas dopiero bę-
dziemy mieli więcej danych 
- wyjaśnia Sławomir Kowal-
czyk. 
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Do końca 2016 roku w Świątkach powstanie żłobek na 20 miejsc. 
Inwestycja będzie dofinansowana z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch. Koszt inwestycji 
to 800 tysięcy złotych, z czego ponad 370 tysięcy pochodzić będzie 
z dotacji.

W Świątkach wybudują żłobek 
i wymienią komputery

Kino pod chmurką
na dobry początek

Tegoroczny festyn w piątek  8 
lipca o godzinie 20:00 otworzy 
plenerowy seans filmowy w ra-
mach projektu „Kino letnie pod 
chmurką”. Jest to akcja, prowa-
dzona nie tylko w Stawigudzie, 
ale także w innych miejscowo-
ściach gminy i będzie prowa-
dzona przez całe lato. 

Atrakcji nie zabraknie, 
byle publiczność 
wytrzymała

W sobotę 9 lipca o 9:00 rano 
rozpocznie się  „Turniej szó-
stek piłkarskich o puchar Wójta 
Gminy Stawiguda”, który stał 
się już tradycyjną atrakcją  fe-
stynu. Turniej działa na zasa-
dzie kategorii open- nie ma 
ograniczeń wiekowych, a dru-
żyny mogą być mieszane. Tego 
samego dnia, o godzinie 15:00 
organizatorzy zapraszają na 
otwarty trening mało znanej do 
tej pory dyscypliny pod nazwą 
ulitmate frisbee. Najpierw zo-
staną omówione zasady gry, a 
następnie każdy chętny będzie 
mógł wypróbować swoich sił 

na orliku. Na godzinę 15:00 za-
planowano kolejną, po kinie let-
nim, nowość, a mianowicie Es-
tradę młodych. - Co prawda 
mieliśmy już wcześniej w pro-
gramie podobną imprezę, jed-
nakże do tej pory udział w niej 
brały przede wszystkim dzieci i 
młodzież, reprezentujące ośrodki 
kultury. W tej edycji poszerzamy 
grono uczestników o uczniów 
szkół z Gryźlin, Rusi, gimnazjum 
w Stawigudzie oraz przedszkola 
w Bartągu. Każda z tych placó-
wek przygotowuje jakiś program 
artystyczny. Prezentacje po-
trwają do godziny 17:30 -mówi  
Witold Lubowiecki- dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stawigudzie.

 Kolejną atrakcją, przygoto-
waną specjalnie dla dzieci bę-
dzie przedstawienie teatralne 
„Calineczka” w wykonaniu 
teatru ART-RE z Krakowa, 
które rozpocznie się o godzi-

nie 17:00.  O godzinie 18:00 
nastąpi uroczyste otwarcie Sta-
wigudiady przez wójta gminy 
Irenę Derdoń oraz zaproszo-
nych gości- przedstawicieli  
wszystkich gmin partnerskich, 

władz powiatowych i woje-
wódzkich. Pierwszą gwiazdą 
muzyczną festynu będzie ze-
spół  Babsztyl, a o godzinie 
20:00 swoje największe prze-
boje zaśpiewa  główna gwiazda 
pierwszego dnia- zespół Vox. 
Tradycyjnie, wieczór zakończy 
pokaz ogni sztucznych. Go-
dzina 22:00 jest umowna, po-
nieważ wszystko zależy od po-
gody. Jeżeli będzie zbyt jasno, 
pokaz zostanie przełożony  na 
godzinę późniejszą. Miłośnicy 
tańca będą mieli okazję poba-
wić się przy orkiestrze. „Za-
bawa pod gwiazdami” potrwa 
prawdopodobnie do godziny 
2:00.Wszystko zależy od tego, 

jak dobrze będą się bawić go-
ście festynu. 

W niedzielę zaczynają 
na sportowo

W niedzielę o godzinie 12:00 
rozpocznie się kolejny turniej 
szóstek piłkarskich, tym razem 
dla dzieci. -W tym roku organi-
zujemy to po raz pierwszy. Co 
prawda, ze względu na brak 
ograniczeń wiekowych, dzieci 
mogły brać udział w turnieju 
już wcześniej, ale wiadomo, że 
trudno im było rywalizować z 
dorosłymi. Dlatego też stwo-
rzyliśmy oddzielny turniej dla 
dzieci klas 1-6 -wyjaśnia  Wi-
told Lubowiecki.  Po części 
sportowej, o godzinie 14:00, 
rozpocznie się pokaz ratownic-
twa medycznego. Oddział PCK  
z Olsztyna przygotuje też swoje 
stanowisko, do którego  będzie 
można podejść i zapytać o za-
gadnienia, związane z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  O 14:30 na 
dzieci czekać będzie blok za-
baw i konkursów, z atrakcyj-
nymi nagrodami. Dodatkową 
atrakcją dla wszystkich będzie 
konkurs, w którym główną na-
grodą jest rower. Od piątku do 
niedzieli włącznie na terenie sta-
dionu w namiocie, ustawionym 
przez Urząd Gminy  każdy bę-
dzie mógł uzyskać bezpłatny 
los. W niedzielę przez koncer-
tem głównej gwiazdy wyloso-
wana zostanie nagroda główna. 
Należy pamiętać o tym, że na-
grodę może odebrać jedynie 
osoba pełnoletnia. Niedzielne 
popołudnie należeć będzie do 
miłośników sztuki teatralnej. 
O godzinie 15:40 Teatr Prawie 
Dorosły z Bartąga przedstawi 
sztukę Gabrieli Zapolskiej „Mo-
ralność pani Dulskiej” w swo-
jej własnej,  ciekawej adapta-
cji.  Stawigudiada będzie też 
okazją dla świętowania 15-le-

cia istnienia miejscowego ze-
spółu Kosejder. Niedawno ze-
spół wystąpił na przeglądzie 
w Jezioranach, gdzie wywal-
czył nagrodę starostwa olsztyń-
skiego. Na uroczystość oprócz 
jubilatów zaproszono także go-
ści. Będą to chóry:  Legenda 
ze Stawigudy oraz Konsonans 
z Tomaszkowa, a także  kapela 
Ojdana z Barczewa (w składzie 
usłyszymy laureata 2 miejsca 
tegorocznego Festiwalu Kapel 
i Muzyków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym nad Wisłą, 
który jest najważniejszą tego 
typu imprezą ogólnopolską).  O 
godzinie 18:30 zmieni się  tro-
chę klimat na rockowy dzięki 
występowi   kolejnej gwiazdy 
festynu- Janka Samołyka z 
Wrocławia. Artysta umieścił 
na liście przebojów Programu 
3 już 5 swoich utworów. Wy-
stępował w Opolu, nagrał kilka 
płyt. Zwieńczeniem 23 Stawi-
gudiady będzie występ najwięk-
szej gwiazdy tegorocznej edy-
cji- zespołu Akcent i Zenona 
Martyniuka, który już od paru 
dobrych lat zapełnia wszystkie 
sale koncertowe. Na gości fe-
stynu czekają  liczne dodatkowe 
atrakcje, takie  jak: wesołe mia-
steczko, koniki, czy liczne sto-
iska z zabawkami i kulinariami. 
W tym roku wszyscy, którzy 
produkują rękodzieło, są zwol-
nieni z wszelkich opłat za sto-
isko. Mogą bezpłatnie wysta-
wić swoje prace. Także zaplecze 
gastronomiczno-kulturalne jest 
dosyć zachęcające. -Zapowiada 
się dobra zabawa, na którą jesz-
cze raz pragnę wszystkich ser-
decznie zaprosić –kończy Wi-
told Lubowiecki.
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W tym roku, po raz pierwszy w historii festynu, 
Stawigudiada będzie trwała 3 dni- od piątku 8 
lipca, aż do niedzieli 10 lipca. Impreza odby-
wać się będzie na stadionie sportowym, a or-
ganizatorzy zapowiadają wiele atrakcji.

Święto mieszkańców Stawigudy 
już w najbliższy weekend

Krasnal Piksel zabawiał w roku 
ubiegłym dzieci i dorosłych

Małgorzata Ostrowska jak zwykle nie zawiodła publiczności
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- Niedawno odbyło się Walne Ze-
branie LGD „Warmiński Za-
kątek”. Jakie ważne uchwały 
podjęliście na kolejny okres 
działalności?
Małgorzata Ofierska, Pre-
zes LGD „Warmiński Zaką-
tek”- Walne zebranie było bar-
dzo ważne, ponieważ zamykało 
10 lat naszej działalności. Było 
spotkaniem podsumowującym 
a jednocześnie otwierającym ob-
chody 10-lecia, które oficjalnie 
odbędą się we wrześniu. Za nami 
10 lat pracy i 5 kadencji zarządu. 
Na ostatnim walnym zebraniu po-
stanowiliśmy, że zmienimy struk-
turę zarządu- zmniejszyliśmy jego 
skład o kilka osób. W związku 
z tym, że przed nami pojawiają się 
nowe wyzwania, trochę się prze-
branżowujemy, komercjalizujemy, 
zmierzamy do utworzenia dzia-
łalności gospodarczej. Nie wiemy 
jeszcze w jakiej formule to się 
stanie, cały czas nad tym debatu-
jemy. Tak ewoluujemy, jak zmie-
nia się rzeczywistość. Staramy się 
być organizacją niezależną. Przyj-
dzie dzień, że fundusze unijne się 
skończą, a my nadal chcielibyśmy 
być firmą, która służy ludziom. 
Do tego jednak potrzebne będą 
pieniądze. Jak już wspomniałam, 
obchody 10- lecia oficjalnie roz-
poczną się we wrześniu. W drugiej 
połowie tego miesiąca odbędzie 
się konferencja, która otworzy 
działania konkursowe, ale będzie 
też podsumowywała 10 lat naszej 
działalności. Chcemy też zorgani-
zować imprezę jubileuszową dla 
wszystkich członków LGD, po-
nieważ nie wyobrażam sobie ob-
chodów 10-lecia naszej działalno-
ści bez ich udziału. To oni kreują 
„Warmiński Zakątek”. Jest nas 
ponad 200 osób, więc jest to nie-
mała grupa osób. Należą do niej 
samorządy, stowarzyszenia, nad-
leśnictwa, przedsiębiorcy i osoby 
fizyczne.
-Co można powiedzieć o obec-
nej, znowelizowanej strategii 
działania na lata 2016-2020?
-Obecna strategia teoretycznie za-
planowana jest na lata 2016-2020, 
jednak faktyczny okres jej reali-
zacji przypada na lata 2016-2023. 
Pracowaliśmy nad nią w zeszłym 
roku, a w maju tego roku podpisa-
liśmy umowę na jej finansowanie 
i obecnie przygotowujemy się do 
pierwszych konkursów. Jak zwy-
kle, pozyskane pieniądze są środ-
kami nie dla nas, ale dla mieszkań-
ców obszaru, na którym działamy. 
Jest to teren 12-tu gmin, na którym 

mieszka ok. 106 tysięcy miesz-
kańców. Beneficjentów będzie na 
pewno wielu. Nowa strategia ma 
zupełnie inną formę niż dotych-
czasowa. Unia Europejska i prze-
pisy krajowe trochę przebranżo-
wiły lokalne grupy działania. Do 
tej pory zajmowaliśmy się głów-
nie aktywnością społeczną i na-
mawianiem mieszkańców do bra-
nia spraw w swoje ręce, aby sami 
poprawiali jakość infrastruktury, 
zarówno na obszarach wiejskich 
jak i w małych miasteczkach oraz 
realizowali rożne działania, które 
będą ich integrowały, a także pod-
nosiły poziom ich życia i kwalifi-
kacje. W nowej strategii stawiamy 
przede wszystkim na przedsię-
biorczość. Chodzi o wspiera-
nie przedsiębiorców, rozwój za-
równo nowych firm jak i tych już 
funkcjonujących. Bardzo mocno 
skłaniamy się także w kierunku 
przedsiębiorczości społecznej, tj. 
komercjalizowania się organiza-
cji pozarządowych i prowadze-
nia przez nich odpłatnej działal-
ności gospodarczej. Po pierwsze, 
chcemy w ten sposób przygoto-
wać nasze organizacje na czas, 
kiedy pieniędzy unijnych na rynku 
będzie bardzo mało, a po dru-
gie, chcielibyśmy, żeby organiza-
cje pozarządowe były niezależ-
nymi bytami, funkcjonującymi 
nie tylko i wyłącznie dlatego, że są 
środki, pompowane do organiza-
cji, aby ta realizowała dane zada-
nia. Najczęściej są to pieniądze od 
samorządów lokalnych, ale także 
z programu działań lokalnych 
FIO. Chcielibyśmy, aby pienią-
dze dotacyjne były uzupełnieniem 
tego, co robi organizacja, a nie na 
odwrót. 
-Jakie są główne zmiany w no-
wej strategii?
- Główną jest zmiana budżetowa. 
W nowej strategii połowa fundu-
szy jest lokowana na przedsiębior-
czość, natomiast bardzo niewiele 
jest kierowanych bezpośrednio 
do samorządów lokalnych. Przy 
większości lokalnych grup dzia-
łań duża pula środków trafiała do 
samorządów lokalnych. W nowej 
strategii do gmin trafi relatywnie 
niedużo pieniędzy. Do tej pory re-
alizowaliśmy projekty gmin, bu-
dowaliśmy świetlice wiejskie, 
place zabaw, generalnie mnóstwo 
tego typu projektów. W tej chwili 
nie mamy tak dużych budżetów, 
pozwalających gminie na budo-
wanie świetlic wiejskich za nasze 
środki. Te budżety są naprawdę 
niewielkie, ponieważ maksy-

malna wartość dofinansowania 
projektów, które będą realizowały 
gminy, to 100 tys. zł. Po pierwsze, 
obszar projektowy będzie zupeł-
nie inny, a po drugie, możemy do-
finansowywać wyłącznie projekty, 
dotyczące infrastruktury kultu-
ralnej, rekreacyjnej bądź sporto-
wej. Dodatkowo, stowarzysze-
nia będą mogły bardzo zdziałać 
dzięki środkom, przeznaczonym 
na rozwijanie aktywności społecz-
nej w rożnych obszarach. Dosyć 
dużo środków będziemy dystry-
buowali poprzez własne programy 
grantowe. Stowarzyszeniom i fun-
dacjom będzie łatwej pozyskiwać 
dotacje, bo będą współpracowały 
tylko z nami. Bez pośrednictwa 
Urzędu Marszałkowskiego proce-
dura będzie prostsza, choć nieko-
niecznie krótsza. 
-W założeniu stowarzyszenia 
działają na rzecz swoich człon-
ków i realizują zadania statu-
towe.
- Każde stowarzyszenie czy fun-
dacja ma swoje cele statutowe 
i mogą one funkcjonować tylko 
w obrębie tych celów. Jednakże 
niewiele organizacji działa wy-
łącznie na rzecz swoich członków. 
Zazwyczaj są to organizacje, które 
mają określone cele społeczne, 
czyli mają za zadanie zapobiegać 
problemom społecznym, poma-
gać grupom, w których funkcjo-
nują. Nigdzie jednak nie jest po-
wiedziane, że mają je realizować 
wyłącznie z pieniędzy dotacyj-
nych. Osobiście jestem przeciwna 
takiemu bardzo społecznemu po-
strzeganiu organizacji. Zadania 
społeczne mogą być realizowane 
przez stowarzyszenia, na rzecz 
swoich członków i w zakresie, 
w jakim chcą je realizować. Na-
tomiast nie można wymagać wy-
łącznie pracy nieodpłatnej od 
ludzi, którzy pracują już w organi-
zacjach, a tym samym bardzo się 
w to angażują.
-Jakie programy dotacyjne ma-
cie w ofercie dla stowarzyszeń?
-Jeżeli chodzi o lokalną strategię 
rozwoju, to mamy kilka działań, 
głównie dotyczących rozwijania 
aktywności społecznej w obszarze 
ekonomii społecznej. Na pewno 
będziemy bardzo mocno promo-
wali działalność wsi tematycz-
nych. Jest to nasz konik i dofi-
nansowanie rożnych projektów 
dla wsi tematycznych jest dla nas 
priorytetem. Będzie to dofinanso-
wanie do 20 tys. złotych. Z takimi 
środkami można już coś zdziałać. 
Obok wdrażania lokalnej strate-

gii, mamy także swoje małe pro-
gramy, np.: Działaj Lokalnie, czy 
Małe Dotacje. Program FIO War-
mia i Mazury lokalnie nam się już 
kończy, ale będziemy pisali wnio-
sek na kolejny okres, tym razem 
4-letni i mam nadzieję, że nadal 
będziemy ten program wdrażali.
-Ważnym elementem w dzia-
łalności LGD jest rozwijanie 
przedsiębiorczości.

-Połowa budżetu strategii to środki 
przeznaczone dla przedsiębiorców 
i mówimy tu o kwocie prawie 6 
mln złotych. Bardzo dużo środków 
będziemy uruchamiali jesienią 
tego roku, a następne w styczniu. 
Będziemy próbowali dofinanso-
wać wszystkie pomysły, gotowe 
do realizacji. Mamy dwa główne 
strumienie środków. Pierwszy , to 
środki na rozwój firm już istnie-
jących w kwocie do 100 tys. zło-
tych, na zasadach podobnych jak 
działało to dotychczas, czyli 50% 
a czasem nawet 70% dofinanso-
wania. Natomiast drugi strumień 
stanowić będą środki na tworze-
nie nowych firm, gdzie dotowane 
będzie aż 80%. Kwota dofinanso-
wania będzie wypłacana w formie 
zaliczki. Będzie też wypłacana 
premia za utworzenie nowej firmy 
w kwocie 50 tysięcy złotych. Li-
czymy na to, że uda nam się wes-
przeć dużo ciekawych pomysłów 
na przedsiębiorczość. Chcemy 
także dofinansować powstanie 
dwóch inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego, czyli miejsc, w których 
stowarzyszenia i koła gospodyń 
wiejskich będą mogły wykonywać 
swoje przetwory rolno-spożywcze 
oraz formalnie i legalnie je sprze-
dawać. Każdy, kto będzie produ-
kował właśnie w tym miejscu, od 
razu otrzyma zezwolenie na han-
del swoim produktem na rynku 
lokalnym. Póki co, przetworami 
może handlować wyłącznie rol-
nik, a także przedsiębiorca mający 
tego typu firmę. Wstępnie chcie-

libyśmy, żeby na naszym terenie 
powstał jeden inkubator serowar-
ski, bo wiemy, że coraz więcej 
rolników zajmuje się produkcją 
serów, twarogów, czy jogurtów. 
Rozmawiamy w tej chwili z przed-
siębiorcą, który byłby w stanie taki 
inkubator utworzyć. Pragniemy 
także stworzyć inkubator prze-
twórstwa owoców i warzyw, bo 
na tego typu produkcję jest duże 
zapotrzebowanie. Dżemy, konfi-
tury, musy, to główny wyrób sto-
warzyszeń, kół gospodyń i indy-
widualnych osób. Jeżeli chodzi 

o popularne na naszych terenach 
wytwory alkoholowe- nalewki, to 
dochodzi tutaj konieczność posia-
dania zezwolenia na sprzedaż al-
koholu. Wniosek o utworzenie in-
kubatora składa przedsiębiorca lub 
organizacja pozarządowa, która 
prowadzi działalność gospodar-
czą. Chcemy się przyczynić do 
rzeczywistego wzrostu przedsię-
biorczości na wsi. Widzimy, że 
wsie tematyczne, np. Praslity czy 
Blanki, zaczynają robić na wsi biz-
nes, co jest dla nas bardzo ważne, 
ponieważ mamy świadomość, że 
na wsi także można generować 
dochody. Trzeba tylko otworzyć 
umysł, wyjść z ciekawym pomy-
słem i nastawić się na współpracę. 
Naprawdę pomożemy, o ile do-
strzeżemy pasję , a pomysł będzie 
miał szansę przyciągnąć ewentual-
nych turystów, co przyczyni się do 
sukcesu finansowego. Wieś tema-
tyczna jest pomysłem, mającym 
na celu stworzenia oferty na ze-
wnątrz. W Praslitach jest to Bosa 
Ekologia i Dydaktyka. W Blan-
kach natomiast już od czterech 
lat postawiono na zioła. Nikomu 
na pewno nie odmówimy wspar-
cia i będziemy realizowali dużo 
przedsięwzięć, związanych z roz-
wijaniem aktywności społecznej, 
natomiast już nie tak, jak to się 
odbywało dotychczas. Będziemy 
także rozwijali ofertę wspierania 
biznesu i aktywizacji zawodowej 
dla osób, które chcą powrócić na 
rynek pracy. Wesprzemy równie 
lokalne organizacje pozarządowe, 

które zechcą się zająć działalno-
ścią gospodarczą. Od 1 lipca uru-
chomiliśmy program dotacji dla 
osób bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo, które chcą roz-
począć działalność gospodarczą. 
Będziemy także wspierać przed-
siębiorców przy pozyskiwaniu 
środków poprzez wsparcie ko-
mercyjne, tj. odpłatne, w zakresie 
przygotowania wniosków, bizne-
splanu i aplikowania o fundusze. 
Myślę, że jest to dobry kierunek, 
bo nic nie zmienia regionu tak jak 
ludzie, którzy pracują. Jak są miej-

sca pracy, to jest dobrobyt na da-
nym obszarze.
-Kto finansuje działania LGD?
-Finansowani jesteśmy z kilku 
programów. Jako organizacja po-
zarządowa, tak jak każda inna, 
pierwszego stycznia stajemy 
w obliczu poszukiwania środków, 
nie mamy zakontraktowanych bu-
dżetów i subwencji z budżetów 
centralnych. Jesteśmy uzależnieni 
od własnej inicjatywności i kre-
atywności. Ile wymyślimy i jak 
dobrze wymyślimy, tyle mamy. 
Na ten moment realizujemy lo-
kalną strategię rozwoju, dysponu-
jąc kwotą prawie 12 mln złotych, 
którą mamy zakontraktowaną 
z Marszałkiem Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego do 2023 
roku. Drugi strumień, to środki 
z naszego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, którymi także za-
rządza Urząd Marszałkowski. Na 
ten moment mamy zakontrakto-
wane środki z Europejskiego Fun-
duszu, przeznaczonego na dotacje 
dla osób bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo. Czekamy także 
na rozstrzygnięcia kilku innych 
konkursów. Naszym stałym gran-
todawcą jest Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności. Oczywiście 
mamy także środki z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Funduszy Inicjatyw 
Obywatelskich. Korzystamy rów-
nież ze środków Krajowych Ob-
szarów Sieci Wiejskich, tych lo-
kalnych i tych ogólnokrajowych.

Dariusz Gołębiowski

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jesienią będzie obchodzić ju-
bileusz 10- lecia działalności, związanej  z funkcjonowaniem funduszy unij-
nych. Dlatego niedawno na Walnym Zebraniu podjęto znaczące uchwały o 
zmianie strategii działania stowarzyszenia w latach 2016-2020.O działalno-
ści i nowych kierunkach rozwoju rozmawiamy z Małgorzatą Ofierską, pre-
zesem LGD „Warmiński Zakątek”.

LGD „Warmiński Zakątek” w tym roku 
obchodzi 10 lat działalności

Pracownicy „Warmińskiego Zakątka”. Trzecia od lewej prezes Małgorzata Ofierska 
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Wójt Gminy Purda
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), informuje, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie w dniach od  7 lipca 2016 r. do 28 lipca 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. Ogłoszenie 
znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie pod adresem: www.bip.purda.pl oraz na stronie internetowej 
www.purda.pl.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) podaje się do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony do 10 lat:

1. Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 o powierzchni 0,5034 oraz 59/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klewki 
o numerze KW OL1O/0094641/3 – oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł 
netto/ m2 rocznie

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
W “Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., 
nieruchomości położone są w strefie I - “podmiejskiej” i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych. 
Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz boisko do siatkówki plażowej.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 
– oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie

Na nieruchomość został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr II-20/02 Rady Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest w części w strefie 6 UT – usługi turystyczne – plaża i pole namiotowe ogólnodostępne oraz w części w strefie 
LS 1-3 – grunty leśne. „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych: w zakresie odprowadzania ścieków ustala 
się możliwość stosowania zbiornika zbiorczego na gromadzenie nieczystości ciekłych, do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej”
 
W “Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., 
nieruchomość położona jest w strefie IV - “rolniczo - turystycznej”, obszar IVC –„krajobrazowy” na terenach rolniczych i leśnych.

Na nieruchomości znajduje się pomost, ziemianka, nieużytkowane ujęcie wody – studnia wiercona o głębokości ok. 17m i średnicy 110 cm.

Nieruchomości opisane w pozycjach od 1 do 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz 
nie są przedmiotem zobowiązań.
Zagospodarowanie nieruchomości w pozycji numer 1 polegać ma na zorganizowaniu ogólnodostępnej plaży i prowadzeniu działalności turystycznej oraz rekreacyjnej. 
Zagospodarowanie nieruchomości w pozycji numer 2 polegać ma na zorganizowaniu ogólnodostępnej plaży i prowadzeniu działalności turystycznej tj. pola namiotowego 
ogólnodostępnego.

Ustala się termin zagospodarowania nieruchomości w pozycjach od 1 do 2 zgodny z przedstawionym harmonogramem prac zagospodarowania terenu, wybranym 
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak 
jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w dzierżawie nieruchomości, upływa z dniem 18 sierpnia 2016 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 7 lipca 2016 roku do dnia 28 lipca 2016 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 
89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie 
internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Purda, dnia 7 lipca 2016 roku

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

KAWALERKĘ "AS" 603-584-180

LOKAL użytkowy od 50 do 150m2, 
Żabka lub Biedronka, całe wojewódz-
two, 600-40-40-43, 725-299-920

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

2-POKOJOWE 49m2 Gębika 177.000zł, 
43,40m2 Janowicza 169.000zł, (89)543-
08-61 "Sadowski"
2-POKOJOWE, nowe, 880-200-901
3-POKOJOWE Sucharskiego 197.000zł, 
(89)543-08-61 "Sadowski"
45000ZŁ za M-2 bez czynszowe, 49m2, 
c.o. miejskie, po remoncie, 2 garaże sprze-
dam, Żytkiejmy, 501-601-550
BUDOWLANA 1280m2 i 1000m2, 
536-191-751
BUDYNEK wolno stojący usługi-han-
del 96m2, wszystkie media na działce 
350m2, z możliwością rozbudowy 
Olsztyn, 601-538-010
DE.FACTO: Sprzedaż - kawalerka El-
bląg, ul. Rzeźnicka (Stare Miasto), pow. 
33m2, nowe budownictwo, ogrzewa-
nie miejskie, I piętro, wysoki standard. 
Cena 168.000zł, Tel. (55)232-46-84, 
508-390-748. Zdjęcia na www.DE-
FACTO.ELBLAG.pl

DOM (138m2) na Mazurach+ budy-
nek gospodarczy, działka 12 arów, 
190.000zł, 798-792-775
DOM piętrowy, dobry rozkład pomiesz-
czeń. Lubawa/Rożental, 500-589-056
DOM w Barczewie, 694-485-644
DOMY (osiedle II etap) w zabudowie 
jednorodzinnej i bliźniaczej, 604-428-
768
DZIAŁKA 30a pod budowę, 510-946-
200
DZIAŁKA budowlana bezpośrednio, 
791-499-373
DZIAŁKA budowlana w Pluskach, 
2400m2, 601-538-010
DZIAŁKA ROD - domek murowany, 
669-262-149
DZIAŁKA, Patryki, 509-149-661

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 504-175-182
DO pracy w budownictwie, wyburze-
niach, dobre zarobki, 502-169-639
DOCIEPLENIA, 731-348-815
HURTOWNIA papiernicza zatrudni w 
dziale sprzedaży, szef@equimed.olsz-
tyn.pl
KIEROWCA C+E kraj, 604-212-663
KIEROWCĘ C+E, Kętrzyn, 722-357-145

KIEROWCĘ kat. C. 608-310-592
KIEROWCĘ kat. C, C+E Szwecja, kraj, 
506-422-558
MALARZA proszkowego, pomocnika 
malarza tel. 89 526-64-12
MECHANIK samochodowy, 501-796-
815
MECHANIK samochodów ciężaro-
wych, 517-843-572
MURARZ, technolog robót wykończe-
niowych, 608-533-161
OPIEKUNKI do 1500 euro wymagany 
niemiecki komunikatywny, na umowę, 
737-488-914, 737-499-812
PAKOWACZY 89 526-64-12
PRACA, Niemcy, min. podstawy nie-
mieckiego, 576-392-561
PRACOWNIKÓW budowlanych- cie-
śla szalunkowy, zbrojarz - delegacja, 
517-305-246
PRACOWNIKÓW fizycznych z pra-
wem jazdy B, 517-853-506
PRZY budowie sieci sanitarnych, 693-
071-360
ŚLUSARZY-SPAWACZY 89 526-64-
12
TOKARZA 20zł netto/godz. Samochód 
do dyspozycji, 509-469-941

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
tel.669 336 031

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie , glazurnicze, podłogi. 
tel.669 336 031

RENOWACJA i naprawa nagrobków, 
podnoszenia, układanie polbruku, ła-
weczki, możliwość spłaty ratalnej, tel. 
666 284 864
! ! ! ogrodzenia, panele montaże, 787-
018-584
! Glazura, hydraulika, malarskie, 669-
336-031
1,5T +winda najtaniej 797-451-602
BRAMY, ogrodzenia, 511-082-137
CYKLINOWANIE bezpyłowe, 500-
709-992
CZYSZCZENIE dywany, tapicerki, 
601-480-139
DACHY- naprawy, 502-202-377, bar-
bud5@wp.pl
DACHY, 511-082-137
ELEKTRYK, 504-702-800
HYDRAULICY, 501-209-794
HYDRAULICZNA, gaz, ogrzewania, 
608-518-771



159 czerwca 2016 r.numer 78www.gwarminska.pl
SPORT I REKREACJA

Po niebyt udanym ostatnim se-
zonie tradycyjnie już nastąpiły 
duże roszady w skłądzie. 
Do zespołu olsztyńskich aka-
demików dołączą: Aleksander 
Śliwka (Resovia Rzeszów), Łu-
kasz Makowski (TSV Unterha-
ching), Adrian Buchowski (Ef-
fector Kielce), Michał Żurek 
(Łuczniczka Bydgoszcz), Woj-
ciech Włodarczyk (Cuprum 
Lubin), Daniel Pliński (Czarni 
Radom), Jakub Kochanow-
ski (SMS Spała), Jan Hadrava 
(Nantes Reze), Hidde Boswin-
kel (CMC Ravenna) oraz Eze-
quiel Palacios (La Union de For-
mosa).
Do szerokiej kadry zostaną włą-
czeni zawodnicy, którzy na co 

dzień występują w drużynach 
młodzieżowych AZS UWM 
oraz Chemika Olsztyn. Są to: 
Leszek Wójcik, Piotr Szostek, 
Maciej Ostaszyk, Szymon Ku-
lik, Oliwier Kubacki oraz Mi-
chał Tomczak.
Zespół opuścili natomiast Bar-
tosz Bednorz (Skra Bełchatów), 
Krzysztof Gulak, Marcin Wa-
liński (MKS Będzin), Michał 
Potera (MKS Będzin), Paweł 
Adamajtis (AZS Częstochowa), 
Filip Stoilović, Krzysztof Bień-
kowski, Maciej Zajder, Bram 
van den Dries, Thoman Koele-
wijn.
Przygotowania do nowego se-
zonu rozpoczną się 27 lipca 
2016 roku od badań lekarskich. 

Następnie siatkarze rozegrają to-
warzyskie spotkania z Lotosem 
Treflem Gdańsk - 25-26 sierp-
nia w Iławie oraz 2-3 września 
w Starogardzie Gdańskim. Po-
nadto zamierzają wziąć udział 

w turniejach towarzyskich w El-
blągu (10-11 września), Rypinie 
(16-17 września) oraz Przysusze 
(24-25 września).
Ligową rywalizację olsztynia-
nie rozpoczną 1 października. 

Wówczas na wyjeździe zmie-
rzą się z Jastrzębskim Węglem. 
Tydzień później we własnej hali 
podejmą beniaminka PlusLigi – 
GKS Katowice.

al

Ciekawostką jest, że drużyna ze 
Słupska w swoich szeregach ma 
do dyspozycji aż 4 zawodników 
z USA. Pojedynek Lakers kon-
tra Griffons zapowiada się więc 

bardzo interesująco. Obie dru-
żyny będą walczyć w grupie 
północnej wraz z Toruń Angels  
i Bydgoszcz Archers o awans 
do fazy play off. Na stadionie w 

Kortowie nie zabraknie atrakcji 
dla kibiców. Wszystkie domowe 
spotkania AZS Olsztyn Lakers - 
nieodpłatne.

al

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w Maratonie Kajakowym 
to impreza z ogromną tradycją. W 
tym roku rozegrana zostanie jubi-
leuszowa, 30. już edycja zawodów. 
Co ważne - czwarty raz zmagania 
odbędą się w stolicy Warmii i Ma-
zur.
- Dla jej sprawnego przebiegu i jak 
najlepszych wrażeń z Olsztyna od-
dajemy wszystko, co mamy naj-
lepsze, czyli jezioro Ukiel i jego 
bogatą, wodną infrastrukturę spor-
towo-rekreacyjną - mówi prezy-
dent miasta, Piotr Grzymowicz. - 
Kajakarze byli na nim obecni od 

zawsze, przysparzając olsztyń-
skiemu sportowi chwały i radości. 
Mam nadzieję, że będzie tak rów-
nież w tym roku.
Łącznie rywalizować będzie ok. 
350 zawodników w siedmiu kate-
goriach. Zmagania odbędą się na 
obszarze całej Zatoki Grunwaldz-
kiej.
- Przez dwa dni będziemy mieli 
możliwość oglądać najlepszych 
kajakarzy maratończyków - za-
chęca do wizyty nad Ukielem 
przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego zawodów, Janusz Mi-
lewski.

Przed kibicami i działaczami olsztyńskiego 
Indykpolu co raz mniej pytań. Wiemy już 
kiedy i w jakim składzie personalnym do kol-
nych rozgrywek PlusLigi przystąpi olsztyń-
ski zespół.  

Siatkarze w pełnym składzie 
gotowi do nowego sezonu  

Olsztyńscy Jeziorowcy rozpoczną sezon 2 ligi PLFA 17 lipca o godz. 
15:00 na stadionie UWM w Kortowie przy ul. Oczapowskiego 12. La-
kers podejmą drużynę Griffons Słupsk i będzie to pierwszy pojedy-
nek obu ekip sezonu 2016. Na boisku w drużynie Lakers zainaugurują 
sprowadzeni amerykańscy zawodnicy Jamar Dials oraz Caesar Harris. 

Olsztyńscy Jeziorowcy 
wchodzą do gry! 

W najbliższy weekend  (9 i 10 lipca) czeka nas porcja sportowych emocji z naj-
wyższej półki. Do Olszyna przyjedzie czołówka kajakarzy-maratończyków.

Kajakarskie emocje 
w CRS Ukiel 

Siatkówka  zawsze budzi emocje

Kajakarze w nietypowej pozycji
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Francuz rok temu na tych tra-
sach okazał się niedościgniony 
dla konkurentów i w tym roku 
chciał powtórzyć ten wyczyn. 
Jednak już po pierwszym dniu 
i czwartkowym superoesie, 
było wiadomo, że nie będzie to 
łatwe zadanie. Główną atrak-
cją dla kibiców na 2,5 kilome-
trowym odcinku specjalnym 
przygotowanym w Mikołaj-
kach było bezpośrednie star-
cie ostatniej pary kierowców, 
czyli Sebastiena Ogiera oraz 
Thierrego Neuvilla , który 
został zwycięzcą tego od-
cinka. Francuz popełnił mały 
błąd na końcu trasy, przez co 
stracił do Belga 0,4 sekundy 
i ukończył ten dzień na czwar-
tym miejscu. Neuville był li-
derem, a za nim uplasowali 
się kolejno: Mikkelsen i Ta-
nak. Najwyżej z Polskich kie-
rowców był Jarosław Kołtun 

startujący w kategorii WRC2, 
który po czwartkowych zma-
ganiach był 22. Kajetan Ka-

jetanowicz był na odległym, 
trzydziestym miejscu.
W piątek rozpoczęły się praw-

dziwe zawody, na lekko mo-
krej nawierzchni. Dobrego 
tempa nie mógł utrzymać ak-
tualny lider rajdu Thierry 
Neuville i dzień zakończył 

na piątym miejscu. Niesamo-
wite tempo i niemal bezbłędną 
jazdę zaprezentował Tanak, 

który po drugim dniu został li-
derem rajdu. Tuż za nim upla-
sował się Mikkelsen, ze stratą 
4,2 sekundy. Podium drugiego 
dnia uzupełnił Hayden Pad-
don, a czwarty pozostał aktu-
alny lider mistrzostw, Ogier, 
który ciągle nie mógł odnaleźć 
swojego tempa z dwóch po-
czątkowych tegorocznych raj-
dów, które wygrał. 
Sobotnie ściganie było kwin-
tesencją Rajdu Polski. Szyb-
kie odcinki specjalne na pół-
nocy Mazur mogą podobać się 
kibicom i kierowcom. Wszyst-
kie trzy poranne odcinki spe-
cjalne zwyciężył Ott Tanak, 
który nie dał szans konkuren-
cji. Po południu stratę zaczął 
odrabiać Andreas Mikkelsen, 
jednak na 16 OS-ie popełnił 
błąd i swoją pozycję umocnił 
Estończyk, zyskując 21,3 se-
kundy nad wiceliderem. Duży 
awans zaliczył Kajetanowicz, 
który po trzecim dniu rajdu był 
na szóstym miejscu w katego-
rii WRC2. 
W nocy, przed ostatnim dniem 
73. Rajdu Polski na War-

mii i Mazurach zaczął padać 
deszcz, przez co wszystkie 
trasy niedzielnych odcinków 
były znów mokre, co utrud-
niło zmagania kierowców. 
Pierwszym poszkodowanym 
był Dani Sordo, który uderzył 
w ustawione na szykanie bloki 
ze słomy. Kolejnym pechow-
cem okazał się Stephane Le-
febvre, który urwał na trasie 
koło. Po tej sytuacji sędziowie 
wywiesili żółtą flagę. Najwięk-
szym pechowcem 73. Rajdu 
Polski został jednak świet-
nie jadący Tanak. Estończyk 
uszkodził koło na przedostat-
nim odcinku specjalnym. Wy-
miana koła oznaczała ponad 
40-sekundową stratę, przez co 
na prowadzenie wyszedł An-
dreas Mikkelsen i to właśnie 
on zwyciężył na mazurskich 
trasach. Podium uzupełnili ko-
lejno: Ott Tanak oraz Hay-
den Paddon. Aktualny mistrz 
świata Sebastien Ogier zakoń-
czył Rajd Polski na szóstym 
miejscu. 

dym

Andreas Mikkelsen okazał się najszybszym kierowcą na malowniczych mazur-
skich szutrach podczas 73. Rajdu Polski, pokonując świetnie jadącego Otta Ta-
naka, którego z waliki o zwycięstwo wyeliminował pech. Jeszcze przed rozpoczę-
ciem rajdu, faworytem był aktualny mistrz świata i lider tabeli Sebastein Ogier, 
jadący za kierownicą Volkswagena Polo R WRC. 

Rajdowe emocje na mazurskich trasach

Foto/Marcin Kaliszka/Zwycięzcy tegorocznego rajdu na podium


