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Na cyfrową dostępność infor-
macji sektora publicznego i wy-
soką jakość e-usług publicz-
nych samorząd przeznaczył 
w konkursie ponad 13 mln zł. 
Środki te mogą przeznaczone 
między innymi na rozwój usług 
i aplikacji w zakresie e-admini-

stracji, w tym elektronicznych 
zamówień publicznych, bez-
pieczeństwa cybernetycznego, 
ochrony prywatności. Konkurs 
jest przeznaczony dla samorzą-
dów terytorialnych i ich jed-
nostek, organizacji pozarządo-
wych, instytucji kultury i rynku 

pracy, jednostek naukowych 
i uczelni. 
Samorządy i organizacje po-
zarządowe, ale także przedsię-
biorcy, spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe mogą się 
starać o dofinansowanie na 
wzrost efektywności energe-
tycznej i wysokosprawne wy-
twarzanie energii. Pula środ-
ków w tym konkursie to ponad 
132 mln zł.
Ruszy także konkurs na rewi-
talizację miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Ełku, gdzie 

do podziału jest ponad 11 mln 
zł. Te środki mogą być prze-
znaczone na drogi, ścieżki pie-
sze i rowerowe, infrastruk-
turę mieszkalną i społeczną, 
ochronę, rozwój i promowa-
nie walorów turystycznych. 
W konkursie mogą wystarto-
wać samorządy terytorialne 
i ich jednostki, organizacje po-
zarządowe, wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe, a także 
kościoły i związki wyzna-
niowe.
Termin składania wniosków 

w tych konkursach – od 30 
sierpnia do 28 września. Re-
gulaminy i szczegóły konkur-
sów będą wkrótce dostępne na 
stronie www.rpo.warmia.ma-
zury.pl.
Przypomnijmy, że w Regional-
nym Programie Operacyjnym 
Warmia Mazury 2014-2020 
mamy do dyspozycji ponad 
1,7 mld euro. Połowa z tych 
środków ma trafić do przedsię-
biorców i być zainwestowana 
w innowacyjne rozwiązania 
gospodarcze.

Pod koniec sierpnia samorząd wojewódz-
twa ogłosi kolejne duże konkursy z nowego 
regionalnego programu. Beneficjenci mogą 
już się przygotowywać do składania doku-
mentów.

Beneficjenci na start – konkursy ruszają

Po konsultacjach w lipcu 
i sierpniu tego roku program 
wraz z wypływającymi po kon-
sultacjach wnioskami trafi do 
zatwierdzenia przez Radę Mi-
nistrów we wrześniu tego roku. 
Konferencję rozpoczął wice-
minister Jerzy Szmit przy-
pominając, że: przez wiele lat 
dopominaliśmy się o likwida-
cję wykluczenia komunikacyj-
nego naszego regionu. Dodał 
też,że: -Najwięcej na realiza-
cji programu zyska wschodnia 
i północna część województwa 
warmińsko-mazurskiego- po-
wiedział.
–Na modernizację szlaków ko-
lejowych w regionie warmiń-
sko-mazurskim kolej otrzyma 
1,5 mld złotych – mówił prezes 
PKP PLK Ireneusz Merchel.
Prace modernizacyjne będą 
prowadzone na odcinku li-
nii kolejowej Ełk –Kor-
sze wraz z jej elektryfikacją. 
Pociągi pasażerskie będą po 
zaplanowanych pracach jeź-

dziły z dopuszczalną prędko-
ścią do 120 km/h, a towarowe 
do 100 km/h. Znacznie skróci 
się czas przejazdu w stosunku 
do dotychczasowego bo, aż 
o 37 minut w relacji Olsz-
tyn –Korsze-Ełk. Prędkość 
jazdy wzrośnie również na tra-

sie Działdowo-Olsztyn przez 
co skróci się czas przejazdu 
na trasie między tymi mia-
stami o 16 minut, ale ponie-
waż do Warszawy po tej linii 
kursują pociągi z Olsztyna to 
również w tym przypadku mo-
żemy spodziewać się skrócenia 

czasu podróży do stolicy, który 
po modernizacji ma wynieść 
ok. 2 h i 12 min. Na odcinku 
linii Ełk –Szczytno przy-
spieszenie przyniesie chyba 
na jw iększe  o szczędno -
ści czasowe ,bo o 1h 22min 

w relacji Szczytno-Ełk i tyle 
samo skróceniu ulegnie czas 
przejazdu w relacji Olsztyn-
-Szczytno-Ełk. Spore nakłady 
mają zapewnić lepszą szyb-
kość przejazdu na linii Gut-
kowo-Braniewo poprawa 
stanu nawierzchni kolejowej 

i remont obiektów inżynieryj-
nych przyspieszy przejazd na 
tym odcinku z obecnej 1h 49 
min do 1h 18 min. Na liście 
rezerwowej KPK znalazł się 
projekt rewitalizacji linii ko-
lejowej nr 220 na Odcinku 
Olsztyn-Gutkowo. Moder-
nizacji poddana zostanie li-
nia na odcinku Jabłonowo 
Pom.-Iława-Olsztyn-Kor-
sze. Czas przejazdu po zakoń-
czeniu prac skróci się o ok. 6 
min w relacji Iława- Olsz-
tyn i ok. 5 min w relacji Olsz-
tyn- Korsze. Dopiero w trze-
cim naborze projektów do CEF 
przewidziane jest złożenie pro-
jektu na modernizację linii ko-
lejowej E 75na odcinku Bia-
łystok-Suwałki-Trakiszki do 
granicy państwa.

rad

Modernizacja kolei będzie faktem
Jak  wygląda  kondycja kolei w naszym regionie obecnie, a co się 
zmieni w 2023 roku po realizacji Krajowego Programu Kolejowego 
wyjaśniali  w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim wice-
minister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit i Ireneusz Mer-
chel  prezes PKP Polskie Linie Kolejowe, którzy rozpoczęli ogólno-
polskie konsultacje programu w Olsztynie.

Policjanci z wydziału dw. 
z przestępczością gospo-
darczą Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie zatrzyma-
li 40-latka, który przewoził 
w aucie 800 paczek papie-
rosów bez polskich znaków 
skarbowych akcyzy. War-
tość uszczuplenia podatko-
wego w tym przypadku wy-
nosi ponad 13.000 złotych. 
Mężczyzna usłyszał zarzut. 
Grozi mu kara do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Policjanci z wydziału dw. 
z przestępczością gospodar-
czą Komendy Miejskiej Policji 
w Olsztynie na podstawie 
pracy operacyjnej zatrzymali  
40-latka, który w samocho-
dzie przewoził 800 paczek 
papierosów bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. 
W przypadku, gdy nielegalny 
towar trafiłby na rynek, stra-
ty Skarbu Państwa wyniosły-
by ponad 13.000 złotych.
 Wczoraj mężczyzna usłyszał 
zarzut. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu kara do 3 
lat pozbawienia wolności.

kmp

Zabezpieczyli 
800 paczek 
papierosów bez
polskich znaków
skarbowych 
akcyzy

Od lewej: Ireneusz Merchel prezes PKP PLK, Jerzy Szmit wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Artur Chojecki wojewoda 
warmińsko-mazurski
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W kąpieliskach 
zgłoszonych woda 
jest badana

W taką pogodę, kiedy żar wprost 
leje się z nieba mamy do dyspo-
zycji 5 kąpielisk na terenie Olsz-
tyna. Badania jakości wody są 
w nich wykonywane pierwszy 
raz przed otwarciem sezonu ką-
pielowego, a później co miesiąc, 
aż do jego zakończenia. Inaczej 
jest z miejscami wykorzystywa-
nymi do kąpieli. Tu badania ja-
kości wody wykonywane są raz 
przed sezonem i raz w sezonie. 
Miejsca zwyczajowe, w których 
ludzie kąpią się, ale które nie są 
oznaczone jako miejsca wyko-
rzystane do kąpieli (na przykład 
nad jeziorem Redykajny, Żbik, 
Wulpińskim czy Plusznem) 
nie są urzędowo objęte kontrolą 
jakości wody. Zlecenie takiego 
badania przez osobę prywatną 
jest odpłatne.
Sinice zmieniają kolor wody, 
tworzą opalizujące smugi, a cza-
sem wytwarzają pianę, która 
zbiera się przy brzegu. Kąpieli-
ska w Ukielu będą teraz badane 
dodatkowo, aż do zniesienia za-
kazu kąpieli.
Akweny, które nie zostały wy-

znaczone jako kąpieliska, mogą 
funkcjonować jako miejsca wy-
korzystywane do kąpieli pod 
warunkiem zgłoszenia się orga-
nizatora, który oznakuje dane 
miejsce, zapewni bezpieczeń-
stwo kąpiącym się oraz będzie 

prowadził badania wody. Prze-
prowadzona w 2014 roku czte-
roletnia klasyfikacja jakości 
wody w Olsztynie wykazała jej 
doskonałą jakość.

Miejsce niestrzeżone

- Są miejsca, gdzie gminy bu-
dują pomosty i oznakowują 
je jako miejsce niestrzeżone. 

Ustawa nakazuje stworze-
nie miejsc do kąpieli i niektóre 
gminy wywiązują się z tego obo-
wiązku. - mówi Grzegorz Śla-
ziński, wiceprezes zarządu 
Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego - Nałożony jest na gminy 
obowiązek zapewnienia oby-
watelom bezpieczeństwa, na-
tomiast z wywiązywaniem się 
bywa różnie. Gminy stawiają 
znak „Zakaz kąpieli”, bo nie 

mają pieniędzy na zatrudnianie 
ratowników.
W gminie Łukta, w miejsco-
wości Pelnik, jest mały pomost 
i dwóch ratowników. Plaże 
strzeżone są też w Ostródzie 
i Olsztynie. W Małdytach, na 
jeziorze Ruda Woda było pod-
topienie. Do tej pory nikt nie 
wpadł na pomysł, żeby zatrud-
nić tam ratownika.

Bezpieczny sezon

Z informacji uzyskanych z Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Olsz-
tynie wynika, że do 12 lipca 
bieżącego roku w powiecie 
olsztyńskim zostało zgłoszo-
nych 29 miejsc niebędących 
kąpieliskami, ale wykorzysty-
wanych do kąpieli.
Niegdyś, przy małych kąpie-
liskach trzeba było przyjąć 
do pracy jednego ratownika – 
obecnie minimum dwóch. Nie 
zawsze są pieniądze na zatrud-
nienie, nie zawsze są też ludzie 
chętni do pracy. Płace są ni-
skie, a odpowiedzialność wy-
soka. Godziny pracy ratowni-
ków zależą od godzin otwarcia 
plaż i natężenia turystów. Plaże 
mają różne „godziny szczytu” 
i właśnie z nimi związane są ra-
townicze dyżury.

Problemy 
z przechowywaniem 
sprzętu

Olsztyńscy ratownicy Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego przed otwarciem 
Centrum Żeglarstwa Wodnego 
i Lodowego trzymali sprzęt 
wodny oraz paliwo na Sło-
necznej Polanie. Obecnie ko-
rzystają z małego pomieszcze-
nia udostępnianego odpłatnie 
przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. 

- Chcielibyśmy wynajmować 
od miasta większe pomieszcze-
nie za rozsądne pieniądze, gdyż 
nasze zyski wykorzystujemy 
do rozwoju organizacji, pro-
wadzimy kursy profilaktyczne 
oraz szkolenia. Nie stać nas na 
płacenie za miejsce, gdzie nie 
mieści się cały sprzęt. – ape-
luje Grzegorz Ślaziński, in-
struktor WOPR.
Sezon kąpielowy w „Mari-
nie”, nad jeziorem Skanda oraz 
w kąpielisku miejskim przy 
molo głównym zakończy się 
31 sierpnia 2016 roku. Jedynie 
w akwenie jeziora Ukiel sezon 
kąpielowy trwać będzie aż do 
11 września. 
- Od sezonu letniego na kąpie-
liskach nie było ani jednego 
utonięcia. Przypadki z wcze-
śniejszych lat wskazują na to, 
że najczęściej toną ludzie, któ-
rzy są pod wpływem alkoholu. 
Nie pływajmy wtedy wpław 
ani sprzętem wodnym – ape-
luje podkomisarz Komendy 
Miejskiej w Olsztynie, Ma-
riola Plichta – Każde miejsce 
może stać się niebezpiecznym. 
Jeżeli pijemy może przydarzyć 
się nieszczęście. Wszystko za-
leży od ludzi - czy podchodzą 
z rozsądkiem, czy w prawi-
dłowy sposób pilnują swoich 
dzieci na plaży.
Przypominamy, że Centrum 
powiadamienia ratunkowego 
działa pod numerem 112.
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Najwięcej miejsc przygoto-
wano dla osób chcących stu-
diować stacjonarnie. Na studia 
pierwszego stopnia oraz jedno-
lite magisterskie, tych miejsc 
jest 5006, a na studia drugiego 
stopnia, władze uczelni przy-
gotowały 2442 miejsca. Do-
datkowo na rekrutację zimową 
w 2017 roku zarezerwowanych 
zostało 864 miejsc. Dla przy-
szłych studentów w trybie nie-
stacjonarnym, przygotowano 
łącznie 2044 miejsca, w tym 
1158 na studia pierwszego stop-

nia i jednolite magisterskie oraz 
886 na studia drugiego stopnia. 
W tym przypadku na rekrutację 
zimową zarezerwowano 168 
miejsc. 
Największą popularnością 
w rekrutacji na olsztyńskiej 
uczelni cieszył się, już tradycyj-
nie, kierunek lekarski. - W tym 
roku dokonano ponad 2000 za-
pisów na ten kierunek, z czego 
ponad 1800 spełniło wymogi 
formalne. – powiedział Paweł 
Łojewski z biura ds. studenc-
kich na Uniwersytecie War-

mińsko-Mazurskim. - Na kie-
runek lekarski przygotowaliśmy 
w tym roku o 50 miejsc więcej 
niż w latach poprzednich, czyli 
przyjmiemy na studia 150 osób. 
Wysokie zainteresowanie zano-
towały również takie kierunki, 
jak: weterynaria, prawo, eko-
nomia, bezpieczeństwo we-

wnętrzne, dietetyka oraz 
informatyka. Chętnych nie za-
brakło także na nowe kierunki 
dostępne na uczelni. Około 200 
osób wyraziło chęć studiowa-
nia pedagogikę wczesnej edu-
kacji, a ponad 100 – kierunek 
zwierzęta w rekreacji, edu-
kacji i terapii. Również nie-
mal 100 kandydatów pragnie 
studiować analizę i kreowanie 
trendów.
Tradycyjnie najwięcej chętnych 
do studiowania pochodzi w wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego, ponieważ prawie 44%. 
Drugim regionem w zesta-
wieniu jest Mazowsze – 20%, 
a trzecim województwo podla-
skie – 7,5%. 
Łącznie w systemie rejestra-

cji, chęć studiowania wyraziło 
ponad 13 tysięcy osób. Do 26 
lipca zamiar studiowania po-
twierdziło prawie 4400 matu-
rzystów i są to tylko kandydaci 
na studia pierwszego stopnia 
i jednolite magisterskie. Osoby 
ubiegające się o miejsca na stu-
dia stacjonarne drugiego stop-
nia i studia niestacjonarne, mają 
czas do 5 sierpnia na potwier-
dzenie zamiaru studiowania 
w Punkcie Obsługi Kandy-
data. Dodatkowo, o przyjęcie 
na Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski będzie można ubie-
gać się we wrześniowej, dodat-
kowej rekrutacji na kierunki, 
które nie zostaną zapełnione 
w pierwszym terminie.

dym

Do odwołania zostały zamknięte trzy kąpieliska nad 
jeziorem Ukiel z powodu zakwitu sinic. Sinice są tok-
syczne mniej-więcej przez 7 dni. Wszystko zależy od 
tego, jak długo bakterie będą utrzymywały się na wo-
dzie. Kąpieliska będą obserwowane przez Powiatową 
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Olsztynie.

Tablica „Zakaz kąpieli” nie rozwiąże  
problemu bezpieczeństwa 

Prawie 9 500 miejsc dla przyszłych studentów w 2016 roku przygo-
tował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Chęć studiowania na olsztyńskiej uczelni wyra-
ziło ponad 13 tysięcy osób.

Najwięcej kandydatów chce zostać lekarzami

Olsztyn: Otwarcie wystawy 
UNIWERSYTECKA INNOWA-
CYJNOŚĆ będzie miało miejsce 
w dniu 28.07.2016 r. O godz. 
18:00 w Muzeum Nowocze-
sności.

Olsztyn: Już niedługo, bo 29 
lipca o godz. 20:00 w Amfi-
teatrze w Olsztynie odbędzie 
się Koncert przyjaciół Zbyszka 
Rojka. Wstęp wolny.
Olsztyn: Piotr Rogucki zaśpiewa 
na koncercie w dniu 30 lipca 
o godz. 20:00 w Amfiteatrze 
w Olsztynie. Bilety od 30 PLN.
Barczewo: Turniej Pisa Old Boy 
zostanie rozegrany w dniu 30 
lipca w Amfiteatrze w Barczewie.
Barczewo: 5 sierpnia w ramach 
Barczewskiego Lata Artystycz-
nego, w Amfiteatrze odbędzie 
się przegląd zespołów ERROR.
Gietrzwałd: 30 lipca w Amfite-
atrze w Gietrzwałdzie odbędzie 
się impreza „Raz do roku w Gie-
trzwałdzie”.
Gietrzwałd: 13 sierpnia 
w Tomarynach (wieże obronne) 
w godz. 12:00-17:00 będzie 
miał miejsce II Piknik Militarny. 
Dobre Miasto: 30 lipca o godz. 
19:00 na terenie przy Basenie 
„Na Fali” odbędzie się koncert 
muzyki tanecznej. Wystąpią 
m.in. Zespół Fanatic, Mateusz 
Mijal oraz zespół Weekend. 
Wstęp wolny.
Dobre Miasto: W dniu 6 sierpnia 
o godz. 18:00 w Stodole Kultury 
w Dobrym Mieście odbędzie 
się Festiwal „Dobre Miasto dla 
Teatru”.
Jeziorany: W dniu 13 sierpnia 
w Amfiteatrze Miejskim w Je-
zioranach odbędzie się koncert 
„Raz do roku w Jezioranach”.
Olsztynek: Impreza „Jajko czy 
kura – co było pierwsze?” odbę-
dzie się w dniu 31 lipca o godz. 
10.30 w skansenie w Olsztynku.
Olsztynek: 30 lipca w Witramo-
wie odbędzie się Festyn.
Olsztynek: W dniu 7 sierpnia 
w Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Olsztynku odbędą się 
zajęcia pt. „Tajemnice ciesiołki – 
jak dawniej budowano”.
Lidzbark Warmiński: W dniach 
12-15.08.2016 r. Będzie 
odbywać się impreza pt. „Dni 
Lidzbarka Warmińskiego”. 
Purda: 6 sierpnia w Purdzie 
odbędzie się festyn „Zgniłocha 
2016”.
Purda: 6 sierpnia odbędzie się 
Festyn w Giławach.

Wyb.(K)

Ratownika nad wodą nie zastąpi tablica „Zakaz kąpieli”

We wrześniu też można zostać 
studentem na UWM
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne to nowy instrument 
polityki spójności, który ma 
służyć wsparciu rozwoju miej-
skich obszarów funkcjonal-
nych oraz skłonić sąsiadujące 
ze sobą gminy do współpracy 
przy realizacji wspólnych pro-
jektów. 
- Jest to o tyle ważne, że tzw. 
ZIT-y obowiązkowe w RPO 
2014-2020 dotyczą tylko i wy-
łącznie miast, które są stolicami 
regionu, czyli w naszym przy-

padku Olsztyna – powiedział 
marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – Zarząd wojewódz-
twa w całej strategii rozwoju 
uznał jednak, że bardzo ważne 
są dwa miasta prezydenckie 
Ełk i Elbląg i stworzyliśmy 
tzw. ZIT-y bis. To jest nasz po-
mysł i nasze regionalne działa-
nie. Chodzi o to, żeby wesprzeć 
te ważne subregiony, wesprzeć 
rozwój funkcjonalnych inwe-
stycji w tych miastach i wokół 
nich, tak żeby region rozwi-

jał się równo i dobrze na całej 
przestrzeni. Te pieniądze, nie-
małe, będą stanowiły szansę 
intensywnego rozwoju tych El-

bląga, Ełku i obu subregionów.
W Ełku 20 mln euro przezna-
czonych zostanie na moderni-

zację infrastruktury drogowej, 
m.in. na przebudowę ulic Su-
walskiej, Kolonia i Wojska 
Polskiego, inwestycje w insty-
tucje kultury czy działania inte-
gracyjne lokalnej społeczności 
- planowane jest m.in. stworze-
nie centrum aktywizacji zawo-
dowej. O pozyskanie funduszy 

stara się również Ełckie Mu-
zeum Historyczne na rewi-
talizację i zagospodarowanie 

terenu Ełckiej Kolei Wąsko-
torowej.
Elbląg na Zintegrowane In-
westycje Terytorialne otrzyma 
blisko 40 mln euro. Samorząd 
planuje m.in. przebudować 
drogę wojewódzką 504 mię-
dzy Elblągiem a Braniewem, 
zbudować w Elblągu torowisko 
i trakcję tramwajową i zmoder-
nizować wiadukt w ciągu ulicy 

Lotniczej i Skrzydlatej. Plany 
dotyczą także podniesienia ja-
kości oferty edukacyjnej, roz-
woju kształcenia zawodowego 
oraz inwestycji w Elbląskim 
Szpitalu Specjalistycznym. 
Środki, które w ramach ZIT tra-
fią do Ełku, Elbląga i Olsz-
tyna pochodzą z RPO WiM 
2014-2020 oraz budżetu pań-
stwa.

Blisko 60 milionów euro trafi do Ełku i Elbląga dzięki 
środkom unijnym w ramach tzw. Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych.  Marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin podpisał porozumienia w tej 
sprawie z prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewi-
czem i prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim.  

Uruchamiamy Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne

Projekt „Aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa poprzez 
modernizację amfiteatru oraz 
budowę Centrum Rzemiosł 
i Kultury Warmińskiej” zakłada 
m.in. modernizację amfiteatru 
w Lidzbarku Warmińskim 
oraz odtworzenie historycznej 
zabudowy kamienicy, która bę-
dzie przeznaczona na potrzeby 
Ośrodka Aktywizacji Zawo-
dowej. Drugie przedsięwzię-
cie będzie dotyczyło zagospo-
darowania brzegów rzeki Łyny 
- m.in. regulacji przepływu 
wód, umocnienia nadbrzeża 
rzeki, zagospodarowania tere-

nów przybrzeżnych na teren 
rekreacyjny. Koszt obu przed-
sięwzięć to 17 mln zł, unijne 
dofinansowanie – 13,8 mln zł. 
- Lidzbark Warmiński jako 
pierwsza gmina podpisał 
umowy wstępne dla projektów 
realizowanych ze środków za-
rezerwowanych dla miast na-
leżących do sieci Cittaslow 
w RPO WiM na lata 2014- 
2020 – powiedział marszałek 
Brzezin.- Serdecznie gratuluję, 
czekamy na kolejne projekty 
gmin należących do stowarzy-
szenia, z którym w październiku 
ubiegłego roku podpisaliśmy 

porozumienie w sprawie reali-
zacji „Ponadlokalnego pro-
gramu rewitalizacji sieci miast 
Cittaslow Województwa War-
mińsko-Mazurskiego”.
Rok 2016 to czas rozpoczęcia 
realizacji ponadlokalnego pro-
gramu rewitalizacji miast Cit-

taslow w województwie war-
mińsko-mazurskim. Wsparciem 
objętych zostało 14 miejscowo-
ści. Na ich kompleksową rewi-
talizację społeczną w RPO WiM 
na lata 2014-2020 przezna-
czono łącznie 51,1 mln euro.

Pre-umowy dotyczące realizacji dwóch projektów 
podpisali marszałek województwa Gustaw Marek 
Brzezin oraz burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Ja-
cek Wiśniowski.

Miasta Cittaslow sięgają po pieniądze 
z Regionalnego Programu Operacyjnego

Jednym z głównych tema-
tów tegorocznej edycji kon-
kursu organizowanego przez 
MSZ jest promocja rozwoju 

polskich miast. Projekt, który 
realizowany będzie na War-
mii i Mazurach pozwoli po-
kazać zaangażowanie miast 

w rozwój społeczno-gospodar-
czy regionu, a także znaczenie 
współpracy międzynarodowej 
na poziomie lokalnym. Pla-
nowany jest udział partnerów 
z zagranicy (Danii, Francji 
i Włoch), który umożliwi wy-
mianę doświadczeń w zakre-
sie rozwiązań wdrażanych na 
rzecz miast i ich mieszkańców.

W ramach projektu na jesieni 
zorganizowane zostaną trzy 
debaty w największych mia-
stach województwa – Olszty-
nie, Elblągu i Ełku. Spotka-
nia poświęcone będą polityce 
miejskiej w zakresie sportu 
i turystyki, rewitalizacji oraz 
ekonomii społecznej. Będzie 
to okazja do dyskusji na temat 

możliwości wspierania zrów-
noważonego rozwoju obsza-
rów miejskich oraz podniesie-
nia jakości życia mieszkańców.
Projekt został przygotowany 
i będzie realizowany przez De-
partament Współpracy Mię-
dzynarodowej Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach 
konkursu MSZ „Wsparcie 

wymiaru samorządowego 
i obywatelskiego polskiej po-
lityki zagranicznej 2016”. 
Całkowita wartość projektu to 
blisko 115 tys. zł. 
Ze wszystkich regionów Polski 
tylko województwo warmiń-
sko-mazurskie otrzymało dofi-
nansowanie w tym konkursie.

Samorząd województwa rozpocznie wkrótce realiza-
cję projektu „Miasta, w których warto żyć…”. Przedsię-
wzięcie to zostanie dofinansowane przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych RP kwotą w wysokości 
ponad 80 tys. zł.

Samorząd województwa ma pomysł na rozwój miast

W Wyższej Szkole 
Policji w Szczytnie 
powstanie Centrum Nauki

Marszałek Gustaw Marek Brzezin z prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim

Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku z promesą od Gustawa Marka Brzezina 
marszałka na realizację ZIT

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podpisuje pre umowę 
z marszałkiem województwa

22 lipca w Szczytnie podpisano wstępną umowę  
o przygotowaniu do realizacji projektu „Budowa i wy-
posażenie Centrum Nauki InnoPolice”. 

Od lewej: Wioletta Jaskólska wicemarszałek województwa, Danuta Górska burmistrz 
Szczytna, Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa, Komendant-Rektor 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski
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–Drogę wyremontowano za pie-
niądze pochodzące z kilku źró-
deł – mówiła Małgorzata Chy-
ziak starosta olsztyński, która 
razem ze Stanisławem Trza-
skowskim burmistrzem Do-
brego Miasta sprawdzała jak wy-
konano inwestycję i przy okazji 
symbolicznie otwarto drogę po 
przebudowie. Mieszkańcy jeżdżą 
po niej cały czas ,bo utrudnienia 
w ruchu były tylko w czasie prze-
budowy.
Połowę kwoty potrzebnej do 
przebudowy drogi pozyskano 
z wieloletniego Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych na lata 2016-2019.Ta 
kwota to 745 660 złotych. Po-
zostałą część w solidarnie wy-

łożyły z budżetu: powiat olsz-
tyński 378 980 złotych i gmina 
Dobre Miasto 372 830 złotych. 
Całość kosztowała 1 491 320 zło-
tych. –Przebudowa drogi trwała 
od końca marca i zakończyła się 
trzy dni temu – mówi Stanisław 
Trzaskowski burmistrz Do-
brego Miasta.
–Najważniejsze prace moder-
nizacyjne to przede wszystkim 
poszerzenie drogi z 3,6 m do 5 
m– objaśnia techniczną stronę 
wykonanej przebudowy dyrek-
tor Powiatowej Służby Drogo-
wej Artur Bal. Droga uzyskała 
też dwustronne pobocza o sze-
rokości 0,76 cm z kruszywa ła-
manego i co ważne nowy dywa-
nik asfaltowy o średniej grubości 

5 cm.Dla mieszkańców, których 
posesje zlokalizowane są przy 
drodze ważną sprawą było prze-
budowanie zjazdów z drogi na 
posesje, dojazdów do lasu i pól 
.Odnowiono w ten sposób około 
40 zjazdów. Po raz pierwszy od-

kąd droga istnieje zamontowano 
na niej bariery energochłonne 

w miejscach niebezpiecznych 
dla ruchu takich jak: zakręty czy 
przydrożne skarpy i zlikwido-
wano przełomy. –Sporo osób do-
jeżdża do pracy dlatego nowa 
droga z pewnością zwiększy bez-
pieczeństwo, a mieszkańcy zaosz-
czędzą pieniądze na naprawach 
pojazdów – z zadowoleniem 
podsumował ukończenie inwe-
stycji sołtys Piotraszewa Ry-
szard Piwowarek.

rad

W Piotraszewie (gm. Dobre Miasto) droga, która  łączy wieś z drogą krajową od 
wielu dziesięcioleci nie była remontowana. Sołtys wsi Ryszard Piwowarek twier-
dzi nawet ,że od 50 lat. Dziury ,koleiny i miejscami potężne braki w jezdni po re-
moncie zastąpił świeżo wylany asfaltowy dywanik na całej szerokości  drogi, na 
odcinku 4,5 km.

Zakończono inwestycję drogową na powiatówce 
w Piotraszewie (gm. Dobre Miasto)

Jedni wrócili

W pierwszym dniu pobytu mło-
dzież  zwiedzała średniowieczne 
miasto Brugię. Piękno tej ,,We-
necji Północy” młodzież  podzi-
wiała  płynąc łodzią kanałami 
łączącymi to miasto z Morzem 
Północnym. Najważniejszym 
punktem programu było zło-
żenie wizyty  w Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli, 
gdzie  wysłuchano  prelekcji 
o strukturze i funkcjonowaniu 
Parlamentu Europejskiego. 
Tego dnia  prof. Barbarą Ku-
drycka spotkała się z uczestni-
kami wizyty studyjnej w gma-
chu parlamentu. Dyskutowano 
m.in. o problemach i przyszło-
ści Unii Europejskiej. W ko-
lejnych dniach pobytu  grupa 
zwiedzała w  Brukseli  mię-
dzy innymi :Atomium, park 
miniatur ,,Mini Europę”, 
oraz Parlamentarium. Wy-
cieczka zakończyła się pobytem 
w Waterloo- miejscu  klęski 
Napoleona w 1815 r. W nowo-

czesnym muzeum największe 
wrażenie wywarł  film ,,Bitwa 
pod Waterloo” w 4D . Symbo-
lem Waterloo jest ogromny ko-
piec z lwem na szczycie zwró-
conym w kierunku Francji, na 
który należy koniecznie wejść.

Drudzy pojadą 

Licealiści z Zespołu Szkół w Bi-
skupcu wygrali konkurs wiedzy 
o Unii Europejskiej, organizo-
wany przez Biuro Informacyjne 

Parlamentu Europejskiego 
w Polsce. W nagrodę pojadą 
do… Strasburga.
W konkursie startowali ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych 
z całej Europy. Musieli wyka-
zać się znajomością historii, 
kultury, języków, systemów po-
litycznych i społecznych Unii. 
Liczyła się jednak nie tylko wie-
dza, ale także czas wypełnienia 
testu. Udzielenie bezbłędnych 
odpowiedzi na 30 pytań liceali-
stom z Biskupca zajęło nieco 

ponad 3 minuty. To wystarczyło 
do zakwalifikowania się do 
grona laureatów.
W kwietniu przyszłego roku 24 
uczniów i opiekun pojadą na 
kilka dni do Strasburga. Jeden 
dzień spędzą w siedzibie Par-
lamentu Europejskiego, gdzie 

spotkają się zwycięzcy quizu 
z całej Europy, m.in. uczniowie 
z powiatowych szkół w Dobrym 
Mieście i Olsztynku.
Zwycięzcy konkursu będą 
uczestniczyć w symulowa-
nych posiedzeniach komi-
sji parlamentarnych, także 

w posiedzeniu plenarnym. Mu-
szą przygotować się do dys-
kusji, prowadzonej w języku 
innym niż ojczysty oraz do mi-
nutowej prezentacji szkoły i re-
gionu, z którego przyjechali.
- To świetna szkoła życia i po-
znawania Unii – uważa dyrek-
tor Zespołu Szkół w Biskupcu 
Krzysztof Janczara. - Cie-
szymy się z sukcesu naszych 
uczniów i życzymy, by pobyt 
w siedzibie Parlamentu Euro-
pejskiego natchnął ich do dal-
szej pracy. Wyjazd będzie na-
grodą nie tylko dla uczestników 
quizu. Miejsca w 24-osobo-
wej grupie zarezerwowaliśmy 
także dla najbardziej aktyw-
nych i twórczych uczniów naszej 
szkoły.

rad

Uczniowie ZSR w Smolajnach : Małgorzata Kril, Natalia Gapska, Krystian Małż 
wraz z opiekunem Czesławą Chwiedorowicz –nauczycielką uczestniczyli w wy-
cieczce do Brukseli. Wyjazd był nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w kon-
kursie filmowym ,, Młodzi kręcą Unię’’  zorganizowanym przez europosłankę z na-
szego regionu prof. Barbarę Kudrycką.

Uczniowie ze szkół powiatowych zwiedzają unijne instytucje

Od lewej : Gustaw Pietrulewicz  kier. Referatu Inwestycji UM w Dobrym Mieście, Małgorzata Chyziak starosta olsztyński, 
Stanisław Trzaskowski burmistrz Dobrego Miasta, Iwona Kowalewska wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście, 
Ryszard Piwowarek sołtys Piotraszewa, Artur Bal dyrektor PSD.

W środku centralnie prof. Barbara Kudrycka
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Inwestycje drogowe 

Wkrótce przeprowadzone zo-
staną przetargi na budowę 
drogi w Smolajnach. W ubie-
głym roku projekt ten zwy-
ciężył w głosowaniu miesz-
kańców w ramach budżetu 
obywatelskiego. Z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
gmina pozyskała również do-
finansowanie na budowę frag-
mentu drogi od Nowej Wsi 
Małej do Praslit. Wkrótce zo-
stanie ogłoszony drugi przetarg 
na realizację tej inwestycji. 
Po rozstrzygnięciu przetargu 
prace rozpoczną się prawdopo-
dobnie na początku września, 
a zakończą w ciągu dwóch 
miesięcy.

Strażacy czekają na 
przebudowę remizy

Gmina złożyła także wnio-
sek na dofinansowanie zakupu 
średniego samochodu strażac-
kiego dla OSP Dobre Miasto. 
-Wniosek uzyskał pozytywną 
ocenę formalną w Urzędzie 
Marszałkowskim, nie trzeba 
było niczego poprawiać ani 
uzupełniać. Wiemy, że zgło-
szono dużo więcej wniosków, 

niż jest pieniędzy -mówi Be-
ata Harań, zastępca burmi-
strza Dobrego Miasta. Trwają 
też prace nad projektem roz-
budowy remizy przy ulicy Ko-
ściuszki. Będzie gotowy do 
końca sierpnia, ale mogę zdra-
dzić, że wstępna koncepcje jest 
bardzo nowatorska. Jeżeli doj-
dzie do jej realizacji, będzie to 
na pewno pozytywne zaskocze-
nie dla mieszkańców. W budże-
cie gminy zapewniono na tę in-
westycję 900 tysięcy złotych, 
a jej realizacja rozpocznie się 
jeszcze w 2016 roku. Koncep-
cja zakłada dobudowę trzech 
garaży dla ciężkich wozów 
i pomieszczeń socjalnych oraz 
zagospodarowanie terenu wo-
kół. Wyjazdy z boksów gara-
żowych mają być skierowane 

wprost na ulicę Kościuszki, 
a chodniki po tej stronie ulicy 
mają zostać zlikwidowane.

Szkolne remonty 

Intensywne prace prowadzone 
są w Szkole Podstawowej nr 
2. Odnawiane są ściany na ko-
rytarzach. W miejsce lamperii 
zostaną położone płytki. Jest 
to kontynuacja prac, rozpoczę-
tych już w poprzednich latach. 
Ponadto dokończona zostanie 
budowa boiska z poliuretanu. 
-Być może do końca roku ka-
lendarzowego obok powsta-
nie też bieżnia do biegu na 60 
m i skocznia- mówi Gustaw 
Pietrulewicz, Kierownik Re-
feratu Inwestycji i Planowa-
nia Przestrzennego. Prace re-
montowe prowadzone są także 
w budynku gimnazjum. Pole-
gają one na wymianie całej na-
wierzchni w hali sportowej, za-
lanej wiosną w wyniku awarii. 
Naruszona została wówczas 

konstrukcja podłogi. Ponadto 
w gimnazjum trwają prace 
przygotowawcze do otwarcia 
Szkoły Muzycznej. W piwnicy 
powstają specjalne pomiesz-
czenia do nauki gry na instru-
mentach perkusyjnych. Gra na 
perkusji nie może przeszkadzać 
w nauce gry na innych instru-
mentach. 

Zmiany w oświacie 

Pod koniec czerwca minister 
oświaty ogłosiła reformę, po-
legającą głównie na likwida-
cji gimnazjów. -Musimy zacząć 
się przygotowywać do zmian, 
związanych z funkcjonowa-
niem oświaty- mówi Beata Ha-
rań. Przestaną istnieć szkoły 
podstawowe i gimnazja, a po-
wstaną szkoły powszechne. Na 
razie dokonaliśmy wstępnych 
symulacji, z których wynika, że 
nie będziemy mieć raczej żad-
nych problemów lokalowych, 
natomiast mogą je mieć szkoły 
średnie, którym przybędzie je-
den rocznik. 

Nabrzeże Łyny uzyska
nowy wygląd 

Po sesji nadzwyczajnej Rady 
Miejskiej zostały podpisane 
umowy na opracowanie doku-
mentacji w ramach cittaslow. 
Na cztery projekty w ramach 
tego programu Dobre Miasto 
uzyskało dotację w wysokości 
20 mln złotych. Jeden z nich 
dotyczy utworzenia ciągów 

spacerowych wzdłuż Łyny 
z małą infrastrukturą i dwiema 
kładkami przez rzekę, zaczy-
nając od ulicy Warszawskiej, 
przez przystań kajakową, ulicę 
Górną i teren po prawej stro-
nie Łyny w pobliżu baszty. 
Następnie kładka poprowadzi 
spacerowiczów wzdłuż Małej 
Łyny i ulicy Malczewskiego 
na teren w okolicach targowi-
ska . Powstaną tam place za-
baw, zostaną postawione tężnie 
i ławki. Projekt zakłada rów-
nież zagospodarowanie Placu 
im. ks. Jerzego Popiełuszki 
na ulicy Warszawskiej. Pozo-
stałe trzy projekty zakładają re-
monty budynków. Jeden z nich 
stoi przy ulicy Olsztyńskiej 3. 
Zostanie tu przeprowadzony 
remont generalny wraz z ter-
momodernizacją i dostosowa-
niem obiektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W dru-
gim budynku będzie mieścił 
się Ośrodek Twórczości Lo-
kalnej. Dokumentacja będzie 
dotyczyła nie tylko remontu 
samego budynku i zagospoda-
rowania terenu wokół niego, 
ale także budowę odcinka drogi 
do ulicy Olsztyńskiej, dzięki 
czemu zostanie także uspraw-
niony dojazd do stadionu. Ko-
lejnym zadaniem jest remont 
zabytkowego budynku byłej 
stajni na ulicy Górnej 24. Pro-
jekt będzie obejmował dodat-
kowo budowę odcinka ulicy, 
która skomunikuje budynek ze 
Stodołą Kultury. Wyremonto-
wany obiekt zostanie przeka-

zany Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej, który bę-
dzie tu realizował miękkie pro-
jekty społeczne. -Chcemy, żeby 
powstał tu Klub Integracji. Lu-
dzie potrzebujący będą mieli 
możliwość ugotowania sobie 
jedzenia, wykąpania się, wy-
prania ubrań - wyjaśnia Beata 
Harań. Dodatkowo myślimy 
o utworzeniu jadłodajni, dzia-
łającej na zasadzie baru mlecz-
nego, gdzie będzie można tanio 
i dobrze zjeść. Dokumentacje 
projektów w ramach Cittaslow, 
łącznie z pozwoleniami na bu-
dowę, należy złożyć do końca 
roku. Całość musi być ukoń-
czona i rozliczona do września 
2018 roku. Dodatkowo, w 2017 
roku gmina będzie realizować 
bardzo dużą inwestycję, bu-
dowę nowego przedszkola. 

Stadion miejski 
w nowej odsłonie

Do listopada tego roku po-
wstanie też dokumentacja 
na przebudowę i moderniza-
cję stadionu miejskiego tak, 
aby powstał stadion lekkoatle-
tyczny z bieżnią, skoczniami 
do skoku w dal i wzwyż, rzut-
nią młotem i kulą. -Dokumen-
tacja jest przygotowywana tak, 
aby można było sięgnąć po do-
tacje- wyjaśnia Gustaw Pie-
trulewicz. Projekt obejmuje 
nie tylko infrastrukturę typowo 
lekkoatletyczną, ale również re-
nowację płyty stadionu. 
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Okres urlopowy w pełni, ale w Urzędzie Miejskim w Do-
brym Mieście praca wre. Kończy się realizacja jednych 
inwestycji, przygotowywane są dokumentacje pod re-
alizację kolejnych. Okres wakacji to także okazja do 
przeprowadzenia niezbędnych remontów w placów-
kach oświatowych.

Pracowite wakacje dobromiejskich urzędników 

Rosną koszty dla gminy
i dla mieszkańców

Koszty obejmują transport, 
zbieranie odzysku, unieszko-
dliwianie odpadów komunal-
nych, tworzenie i utrzymy-
wanie punktów selekcyjnego 
zbierania odpadów, obsługę ad-
ministracyjną systemu, a także 
edukację ekologiczną w zakre-
sie prawidłowego postępowa-
nia z odpadami komunalnymi. 
W myśl zasady „zanieczysz-
czający płaci” wszyscy, którzy 
produkują odpady muszą po-

kryć koszty ich unieszkodli-
wienia. Z założenia gmina nie 
powinna dokładać do systemu 
z własnego budżetu. 
-Jest to zasada stosowana 
od lat w Europie Zachodniej, 
a obecnie nawet na całym świe-
cie. Mieszkańcy, którzy pro-
dukują śmieci, muszą pokryć 
koszty ich unieszkodliwienia. 
Gmina ma obowiązek zorga-
nizować system, ogłosić prze-
targ, wyłonić wykonawcę ra-
zem z innymi gminami oraz 
wybudować instalację, która 
będzie unieszkodliwiała od-

pady. Gmina Dobre Miasto jest 
współwłaścicielem olsztyńskiej 
instalacji.- mówi kierownik 
Referatu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunal-
nej w Dobrym Mieście, Agata 
Wagner-Mioduszewska. 
Dotychczas obowiązujące 
stawki opłat były niewystar-
czające. Dlatego zaistniała ko-
nieczność ich podwyższenia. 

Miesięczny transport i uniesz-
kodliwienie odpadów kosz-
tują gminę średnio 143 tys zł. 
Z opłat, przy założeniu, że 2/3 
mieszkańców segreguje od-
pady, do budżetu miesięcznie 
wpływało 110 tys zł. Z prze-
prowadzonej symulacji wpły-
wów do wynika, że przy obec-
nej produkcji oraz proporcji, 
ceny powinny zostać podwyż-

szone następująco: odpady se-
gregowane- wzrost o 1,5 zł, 
(nowa cena 9 zł/os.); odpady 
zmieszane- wzrost ceny o 5 zł, 
(nowa cena 16 zł/os.). Po pod-
wyżce do budżetu powinno 
wpłynąć 145 tys. zł. . - Ludzie 
często nie segregują odpadów, 
bo nie mają w domu wystar-
czającej powierzchni, którą 
mogliby na ten cel przezna-
czyć lub po prostu stwierdzają, 
że nie chcą i nie będą tego ro-
bić. Uważam, że jest to na-
sze wspólne dobro i wszystkim 
nam powinno zależeć na tym, 
żeby produkcja odpadów zmie-
szanych, za których utylizację 
płacimy dość sporo, była jak 
najmniejsza.- dodaje Agata 
Wagner-Mioduszewska. 

Producenci opakowań
powinni ponosić koszty
ich unieszkodliwiania

Jej zdaniem wystarczające byłoby 
segregowanie chociażby szkła, 
które dużo waży i plastiku, który 
objętościowo zajmuje dużo miej-
sca, a tego typu odpadów produ-
kowanych jest najwięcej. -Nie 
jest to skomplikowane i nie utrud-
nia życia- przekonuje. Przykła-
dowo- kartony po mleku czy so-
kach wrzucane są do pojemników 
jako plastik. Ustawa o gospodarce 
odpadami nie zobowiązuje produ-
centów opakowań do rozliczania 
się z odzysku, więc produkowanie 
opakowań kaucjonowanych, zdat-
nych do wielokrotnego użytku nie 
jest w ich interesie. 

Dokończenie na stronie 7

Od 1 sierpnia w Gminie Dobre Miasto  nastąpi pod-
wyżka stawek opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Zgodnie z ustawą  gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi z pobranych od mieszkańców opłat. 

Wyższe ceny za odbiór odpadów komunalnych

Brzegi Łyny staną się traktem spacerowym dla mieszkańców i gości

Zutylizowane odpady maja taka postać
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Dokończenie ze strony 6

Jak zauważa Agata Wagner-
-Mioduszewska -Kiedyś w Pol-
sce segregacja była na dobrym 
poziomie, dzieci zbierały ma-
kulaturę i butelki do skupu, po-
nieważ wszystko było kaucjono-
wane i przynosiło korzyść dla 
każdego. W zbiórce selektyw-

nej wszystkie oddane odpady są 
najpierw oczyszczane, a następ-
nie połowa zaliczana jest jako 
odpady zmieszane, ponieważ re-
-cykler nie chce ich przyjąć. Pro-
ducent opakowań używa najtań-
szych i najgorszych materiałów, 
co sprawia, że opakowanie jest 
zbyt słabe, aby mogło być wielo-

krotnego użytku. Niestety, to nie 
producent odpowiada za odzysk 
lecz gmina, która kompletnie nie 
ma na to wpływu. Dodatkowo, 
od 1 stycznia 2016 roku odpady 
nie mogą być wywożone na skła-
dowisko, co wiązało się z mniej-
szymi kosztami. Obecnie wszyst-
kie odpady zmieszane muszą 

jechać do instalacji, być przetwo-
rzone i oczyszczone, co automa-
tycznie generuje wyższe koszty. 
Za odpady zmieszane na bramce 
pobierana jest opłata w wysoko-
ści prawie 300 zł brutto od każdej 
tony, natomiast odpady zbierane 
selektywnie są przyjmowane za 
symboliczną złotówkę. Ceny 

na bramce ustala zakład uniesz-
kodliwiania odpadów. Gminę 
Dobre Miasto obowiązuje plan 
wojewódzki, według którego zo-
bowiązana jest ona wywozić od-
pady do instalacji regionalnej, 
a co za tym idzie dostosować się 
do jej cennika. Za wywóz odpa-
dów do innej instalacji gmina 

zapłaciłaby karę liczoną w ty-
siącach złotych. -Instalacja po-
winna liczyć swoje koszty w ten 
sposób, żeby nas zbytnio nie ob-
ciążać. Wybudowaliśmy ją także 
po to, żeby nie wozić odpadów 
gdzieś indziej, bo to mijałoby się 
z celem. - podsumowuje Pani 
Agata Wagner-Mioduszewska.

Oprócz samej ulicy wyremon-
towane zostanie rondo Jana 
Pawła II. Władze miasta pla-
nują też przygotowanie ma-
łego dworca dla pasażerów 
oczekujących na busy. Wszyst-
kie przystanki zostaną prze-
niesione na jedną stronę ulicy. 
Po zakończeniu modernizacji 
ulicy Jana Pawła II, rozpoczną 

się prace remontowe na ulicy 
Świerczewskiego. Burmistrz 
Artur Wrochna ma nadzieję, 
że do czasu zakończenia tego 
zadania, ulica zmieni swojego 
patrona. Z pewnością trzeba 
będzie przeprowadzić szerokie 
konsultacje z mieszkańcami 
w sprawie wyboru nowej na-
zwy. -Na pewno będziemy też 

musieli zmienić nazwę ulicy 22 
lipca, być może ulicy Pionie-
rów. Już od dawna mieliśmy 
takie plany, ale odstąpiliśmy 
od nich z uwagi na koszty dla 
mieszkańców. W tej chwili obli-
guje nas do tego nowa Ustawa- 
wyjaśnia burmistrz Olsz-
tynka Artur Wrochna. 
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Trochę o historii

Pierwszy dworzec zbudo-
wano  w Olsztynku w 1887 
roku. Budynek przetrwał kil-
kadziesiąt lat w dobrym sta-
nie. Po I wojnie światowej, 
niedaleko Olsztynka powstał 
pomnik – mauzoleum, upa-
miętniający bitwę pod Tannen-
bergiem z 1914 roku-  Tannen-
berg-Denkmal. Do Olsztynka 
zaczęli przyjeżdżać weterani 
I wojny światowej, odbywały 
się tu ważne uroczystości pań-
stwowe. W 1934 roku na przy-
kład, w mauzoleum został uro-
czyście pochowany bohater 
spod Tannenberga, prezydent 
Niemiec Paul von Hindenburg. 
W związku z dużym ruchem 
pasażerskim, kolej niemiecka 
zdecydowała się zbudować 

w Olsztynku nowoczesny, 
duży dworzec. Jego przebu-
dowę ukończono w 1939 roku.  
Po II wojnie   światowej budy-
nek coraz bardziej podupadał 

w związku z tym , że zmalało 
znaczenie połączenia kolejo-
wego Olsztynka z Olsztynem 
i Działdowem. Było coraz 
mniej pasażerów. Po 1989 roku 

w pomieszczeniach dworca 
zaczęły funkcjonować różne 
firmy, między innymi hurtow-
nia butów. Dworzec stał się 
praktycznie niedostępny dla 
podróżnych. -Spółka PKP od-
powiedzialna za infrastruk-

turę kolejową uzyskała fun-
dusze unijne w ramach nowej 
perspektywy finansowej i wy-
typowała cztery dworce na li-
nii Działdowo- Olsztyn do re-

witalizacji -mówi burmistrz 
Olsztynka Artur Wrochna. 
Między innymi będą to dworce 
w Nidzicy i Olsztynku. Bardzo 
się cieszymy, że nasz piękny 
dworzec odzyska dawną świet-
ność. Termin realizacji tych in-
westycji to koniec 2018 roku, 
czasu jest więc niewiele. 

Co zrobić z budynkiem 
po remoncie ?

Budynek jest bardzo duży 
(jego powierzchnia to około 
1400 m²),  w związku z tym 
PKP poszukuje partnerów, któ-
rzy mogliby go zagospodaro-
wać, zwłaszcza, że podróżnych 
ciągle ubywa. Miasto myśli 
o tym, aby w przyszłości prze-
jąć z rąk PKP część budynku 
dworca. Władze Olsztynka li-
czą na to, że odnowiony bu-
dynek dworca  będzie służył 
miastu. Pojawił się nawet  po-
mysł, aby umieścić tam insty-
tucje kultury- salę widowi-
skową , kino, być może także 
bibliotekę i pracownie, na 
które brakuje miejsca w obec-

nym Domu Kultury.  Potrzeba 
też miejsca dla organizacji 
społecznych. -Moją wstępną 
ofertę przesłaliśmy PKP- kon-
tynuuje Artur Wrochna. Ko-
lej przy pomocy swojego biura 
projektowego przygotuje te-
raz koncepcję zagospodaro-
wania  budynku. Trzeba w niej 
uwzględnić fakt, że jest to 
obiekt  zabytkowy. Ma powró-
cić do takiego kształtu, w ja-
kim powstał w 1939 roku, łącz-
nie z odtworzeniem otoczenia 
wokół dworca. Gotowa kon-
cepcja zostanie z nami skon-
sultowana, a potem rozpocznie 
się etap projektowania. 
Rewitalizacja  czterech dwor-
ców na trasie Działdowo- Olsz-
tyn łączy się z podjętą ostatnio 
decyzją o modernizacji tej linii 
kolejowej. PKP są już po roz-
mowach z burmistrzami gmin, 
przez które przebiega linia. 
Trasa będzie przystosowywana 
do większych prędkości, po-
wstaną nowoczesne przejazdy 
kolejowe, a zostaną zlikwi-
dowane te, które nie spełniają 
swojej funkcji. 

Zabytkowy dworzec kolejowy w Olsztynku ma ponad stuletnią  hi-
storię. Niestety, od wielu lat popada w ruinę, głównie z powodu 
spadku znaczenia połączeń kolejowych. Dzięki funduszom unijnym 
wkrótce nastąpi rewitalizacja obiektu. W związku z tym pojawia się 
pytanie, jak zagospodarować odnowiony budynek dworca. 

Dworzec kolejowy w Olsztynku zyska 
nowy wygląd i przeznaczenie

 Olsztynku trwa remont generalny ulicy Jana Pawła II, prowadzony 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  Ulica przy 
dworcu kolejowym , wyłożona zabytkową kostką brukową zapada 
się, bo nie wytrzymuje wielotonowego nacisku samochodów cięża-
rowych. 

Remonty ulic i zmiana patronów

Dworzec kolejowy w Olsztynku

Przy dworcu znajduje się plac i ulica JP II, na której rozpoczął się remont

rad
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-Co wyjątkowego jest w ba-
loniarstwie, co odróżnia je od 
innych sposobów latania?
Arkadiusz Iwański, pilot ba-
lona na ogrzane powietrze, 
pasjonat baloniarstwa,firma 
Hi Fly/Hi Ballons z Wło-
cławka: Baloniarstwo to zu-
pełnie inna forma lotnictwa niż 
lot np. samolotem. Po pierw-
sze, baloniarze są w 100% 
uzależnieni od wiatru. Balon 
lata zarówno z kierunkiem jak 
i z prędkością wiatru, przez co 
sterowalny jest tylko w pio-
nie. Operujemy jedynie wy-
sokością. Po drugie, latanie 
balonem daje trochę inną per-
spektywę i wrażenia . Lecimy 
wolniej, siedzimy w koszyku, 
a więc mamy dużo bliższy kon-
takt z przyrodą. Lot balonem 
zapewnia zupełnie inne dozna-
nia i spojrzenie na świat. Przy 
locie na wysokości 100 me-
trów widać jeszcze szczegóły 
na ziemi, jej dokładny zarys, 
wszystko wygląda bardzo po-
dobnie jak z perspektywy na 
ziemi. Powyżej 100 metrów 
powoli wszystko zaczyna się 
zmniejszać i wyglądać jak małe 
makiety, natomiast już od 1000 
metrów wzwyż w zasadzie 
nie widać już nic, a ziemia za-
mienia się w mapę topogra-
ficzną. Operując powyżej 3,5 
tysiąca metrów należy uzbroić 
się w aparaturę tlenową, ze 
względu na to, że im wyżej 
jesteśmy, tym powietrze jest 
rzadsze, więc może brakować 
tlenu. Jeśli zdarzy się ,że naru-
sza się tę strefę 3,5 – 4 tys. me-
trów to na bardzo krótki czas.
- Jak taki przykładowy lot 
wygląda w skrócie?
Przede wszystkim, balon nie 
może wrócić do miejsca swo-
jego startu. Podróżujemy 
z miejsca A do miejsca B, więc 
zawsze jest podział na ekipę 
powietrzną, czyli pilota oraz 
osoby stanowiące załogę, które 
lecą wraz z nim, a także załogę 

naziemną, która podąża samo-
chodem za balonem. Ponie-
waż termika nie sprzyja lotom 
balonem, loty odbywają się za-
zwyczaj wieczorem lub rano 
w okresie wiosenno- letnim, 
kiedy warunki pogodowe są 
dość stabilne. Każdy balon ma 
także swoje ograniczenia, więc 
generalnie nie powinno się star-
tować przy wietrze większym 
niż 8m/sek, natomiast przy lo-
tach na uwięzi szybkość wia-
tru nie powinna przekraczać 
2m/sek. Jak już wspomnia-
łem- operujemy tylko wyso-
kością, a na różnych wyso-
kościach kierunek wiatru jest 
zmienny i zależny od pogody. 
Dla przykładu, przy pogodzie 
przedfrontowej wiatr na róż-

nych wysokościach skręca na-
wet do 180 stopni, co daje 
możliwość dość mocnego po-
kierowania kursem. Jeżeli cho-
dzi o stronę techniczną lotu, to 
balon nagrzany jest gorącym 
powietrzem i unosi się na za-
sadzie różnicy ciśnień i tem-
peratur. Im wyższa tempera-
tura w powłoce balonu, tym 
większą nośność uzyskujemy. 
Z kolei, aby wylądować mu-
simy tę temperaturę wychło-
dzić, albo poprzez przeczeka-

nie, aż temperatura powietrza 
się ochłodzi, albo poprzez wy-
puszczenie go przy pomocy 
klapy spadochronowej. Zbior-
nik na gaz ma pojemność 45 
litrów, co pozwala na odbycie 
godzinnego lotu. Każdy balon 
ma wskaźnik poziomu paliwa, 
który uaktywnia się, kiedy 
w zbiorniku jest mniej niż 35% 
paliwa. Do startu musimy mieć 
zapas minimum 2 zbiorników, 
a jeżeli chcemy odbyć dłuższy 
lot to zabieramy 3 lub 4. Balon, 

w przeciwieństwie do innych 
statków powietrznych, ma taki 
plus, że można go spakować 
w przyczepkę i przemieścić 
się z nim z miejsca na miejsce. 
Do startu potrzebujemy tak na-
prawdę jedynie plac o promie-
niu ok 30 metrów i o ile wa-
runki pogodowe na trasie lotu 

pozwalają nam lecieć i bez-
piecznie wylądować, to mo-
żemy wystartować. 
-Czy da się precyzyjnie zapla-
nować i określić miejsce lądo-
wania podróżując balonem?
Generalnie latanie balonem 
polega na bezpiecznym za-
planowaniu lądowania. Przed 
każdym planowanym startem 
należy zbadać prognozę po-
gody, następnie potwierdzić ją 
lokalnie przez puszczanie ba-
lonika z helem oraz obserwa-

cję, aby móc zaplanować lądo-
wanie w bezpiecznym miejscu. 
Np. jeżeli mielibyśmy pręd-
kość wiatru 10 km/h i zapas 
gazu na ok 1 h lotu, a zaplano-
walibyśmy lot na jakąś dłuższą 
trasę to wiadomo, że lądowa-
nie skończy się w lesie. Dla-
tego planowanie jest kluczowe 

dla późniejszego bezpieczeń-
stwa lotu. 
-A co z ewentualnymi prze-
szkodami typu linie wyso-
kiego napięcia czy wieże tele-
komunikacyjne?
Linie energetyczne są naszym 
największym zagrożeniem. 
Podchodząc do lądowania, za-
wsze czy w większości przypad-
ków, lądujemy nieprzygodnie, 
więc trzeba na te linie zwracać 
uwagę w szczególności. Linii 
między jednym, a drugim słu-
pem z zasadzie nie widać. Naj-
więcej wypadków, które mają 
miejsce jest spowodowanych 
nieuwagą, nie sprawdzeniem 
gdzie może nastąpić kontakt ba-
lonu z linią energetyczna. Całe 
szczęście, w większości wy-
padków kończy się to bezpiecz-
nie. Ryzyko jednak jest, dlatego 
będąc nisko nad ziemią trzeba 
dość mocno się koncentrować. 
- Ile osób może lecieć w balo-
nie?
Zazwyczaj jest to załoga pilot 
plus 2 lub 3 osoby. W balonie 
niekoniecznie przelicza się to 

na osoby, ale bardziej na wagę. 
Przyjmujemy, że jeden pasażer 
waży ok. 70 kg. 
-Jaki jest koszt lotu balonem?
Godzinny przelot pasażerski 
dla 2 osób kosztuje średnio 
500 do 800 złotych za osobę. 
Ciężko jest określić średnią od-
ległość podczas takiego lotu, 

ponieważ wiatr może wiać za-
równo z prędkością 1 km/h, 
jak i 8 km/h. Dlatego liczone 
jest to w czasie, a nie w kilo-
metrach. W baloniarstwie na 
ogrzane powietrze dystans nie 
jest najistotniejszą rzeczą. Jest 
on kluczowy, albo w balonach 
gazowych, gdzie zwycięzcą 
jest ten, który pokona naj-
większy dystans, albo w szy-
bowcach, gdzie każdy stara się 
osiągnąć jak największą od-
ległość. W baloniarstwie na 
grzane powietrze liczy się mo-
bilność, dzięki której możemy 
przemieszczać się z miejsca na 
miejsce. 
- Jakim mianem określiłbyś 
tę dyscyplinę? Sport, pasja, 
a może sposób na życie?
Tak naprawdę każde z tych 
określeń jest trafne. Do ba-
loniarstwa można podejść na 
rożne sposoby. Jest bardzo 
dużo zawodów balonowych, 
zarówno w Polsce jak i za gra-
nicą, o różnym poziomie spor-
towym. 

Dokończenie na stronie 9

Podczas Jarmarku Rozmaitości w Świątkach spotkaliśmy pięcio-
osobowa ekipę z balonem na ogrzane powietrze. Po wstępnej roz-
mowie dowiedzieliśmy się ,że są z Włocławka i specjalnie przyje-
chali na tę imprezę. Zaciekawiło nas w jaki sposób lata się balonem 
na ogrzane powietrze, bo oprócz praw fizyki ,które rządzą lotem są 
jeszcze dodatkowe sprawy. Jakie ? O tym dowiedzieliśmy się od  
pasjonata baloniarstwa ,człowieka ,który utrzymuje się z tego, że 
pilotuje balon.

W lataniu balonem start 
i lądowanie to dwa różne miejsca

Drugi od prawej Arkadiusz Iwański pilot balonu z załogą 

Palniki gazowe 
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Dokończenie ze strony 8

Są tez festiwale balonowe, 
więc możemy tu wkroczyć 
w sferę czysto rekreacyjną, 
gdzie nacisk położony 
jest bardziej na samą 
zabawę, latanie i spo-
tkania integracyjne, 
niekoniecznie na wy-
niki sportowe. Mam 
wielu znajomych, któ-
rzy balon traktują jako 
rekreacyjny sposób 
na życie. Jadą na wa-
kacje do znajomych 
i zabierają ze sobą ba-
lon. Poprzez uczest-
nictwo w imprezach 
typu festyny czy do-
żynki jesteśmy w sta-
nie pokazać ludziom 
trochę inną perspek-
tywę i inne spojrzenie 
na tę formę podróżo-
wania. Wiadomo, że 
lot balonem na uwięzi 
jest jedynie substytutem peł-
nego startu balonem. W moim 
odczuciu, lot na uwięzi daje je-
dynie jakieś 10 % emocji, które 
towarzyszą przy locie swo-
bodnym. Jednakże daje także 
możliwość zasmakowania jak 
to wszystko działa i wygląda. 
Jeżeli chodzi o kwestie zara-
biania na tym, to jest to wyko-
nalne. Jesteśmy certyfikowaną 
firmą lotniczą. Prowadzimy 
loty balonowe, usługi związane 
z balonami, szkolenia lotni-
cze, zajmujemy się w zasadzie 
wszystkim co dotyczy balo-
nów. Więc w moim przypadku 
jest to zarówno sposób na życie 
i pracę, a jednocześnie pasja. 
Jeżeli ktoś traktuje to tylko jako 
pasję, to w zależności od zasob-
ności portfela, albo ma swój 
sprzęt, albo korzysta z czyjegoś 
sprzętu i płaci za każdą godzinę 
lotu. 
-Jakie warunki należy speł-
nić, żeby zostać pilotem ba-
lona? 
Jak wszędzie są pewne ograni-
czenia i wymogi. Trzeba mieć 
określone predyspozycje, żeby 
przejść badania lekarskie, oraz 
spełnić określone warunki żeby 
odbyć kurs, a następnie zdać 
egzamin państwowy. Jeżeli 
ktoś przejdzie przez tę ścieżkę, 
która na dobrą sprawę nie jest 
już taka skomplikowana jak 
kiedyś, to może zostać pilotem. 
Normalne szkolenie balonowe 
składa się z części teoretycz-
nej i praktycznej. W tej chwili 
na część teoretyczną składa się 
ok 50-60 godzin szkolenia, na-
tomiast szkolenie praktyczne 
to ok. 16 godzin w powietrzu. 
Przy dobrej pogodzie i spraw-
ności ucznia, który ma dość 

dużo czasu, można to zrobić 
dość szybko. 
-A koszt zakupu balonu i po-
trzebnego sprzętu?

Sytuacja jest podobna jak 
w przypadku samochodów. 
Można kupić samochód za 
3 tys. zł, jak i za 3 miliony. 
Z balonami bywa podobnie. Są 
rożne rodzaje balonów- małe, 
sportowe, jednoosobowe, trzy-
dziestoosobowe, więc ciężko 
to zgeneralizować do jednego 
punktu wyjścia. Można po-
wiedzieć, że używany balon 
o przyzwoitej kondycji to koszt 
kilkudziesięcioleciu tysięcy 
złotych. Nowy balon, przysto-
sowany do spokojnego latania 
turystycznego, dla pilota plus 
2/3 osób, to kwota rzędu 150-
200 tys. zł. 
-Czy potrzebne są jakieś ze-
zwolenia na lot balonem?
Z balonem jest identycznie jak 
z każdym innym statkiem po-
wietrznym. Jedyny plus jest 
taki, że ze względu na brak 

sterowalności ma pierwszeń-
stwo. Polska podzielona jest na 
strefy. Większość kraju to tzw. 
przestrzeń G, tj. przestrzeń lo-

tów swobodnych, gdzie mamy 
do dyspozycji 9,5 tysiąca stóp 
wolnej przestrzeni. Później 
mamy rożne strefy kontrolo-
wane typu CTR (lotniska kon-

trolowane), czy ATZ (tym-
czasowe kontrolowane albo 
tymczasowo wyłączone strefy, 
tj. poligony, aerokluby itp.). 

Mamy także korytarze 
lotnicze, czyli ścieżki 
podejścia samolotów 
dużych, lotniska woj-
skowe, więc trochę 
tych stref jest. 
-Jak często przepro-
wadzany jest prze-
gląd balonu?
Wszystko zależny od 
producenta. Szczegó-
łowe warunki tech-
niczne czy użytkowa-
nia w locie opisane są 
w dwóch głównych 
dokumentach: instruk-
cji użytkowania w lo-
cie i instrukcji obsługi 
technicznej. Więk-
szość producentów 
uprościła te interwały, 
mniej więcej je zuni-

fikowała i w zasadzie prawie 
każdy balon przechodzi prze-
gląd roczny, albo po 100 go-
dzinach lotu. Zawsze wykonuje 
się przegląd przedlotowy, który 

sprawdza podstawowe kom-
ponenty i jest tak w przypadku 
każdego statku powietrznego. 
Tego typu przegląd pozwala 
ocenić na bieżąco sprawność 
wszystkich podzespołów statku 
powietrznego. Kolejne prze-
glądy wykonuje się po jakiejś 
awarii czy przegrzaniu po-
włoki, ponieważ jest to czyn-
nik, który się zdarza w przy-
padku balonów. 
-Czy możesz przytoczyć nam 
jakąś ciekawą sytuację, która 
Cię spotkała podczas lotu? 
Jeden raz miałem taki przypa-
dek, lecąc ze skoczkiem spa-
dochronowym, że ze względu 
na termikę udało nam się wy-
lądować w tym samym miej-
scu, z którego wystartowali-

śmy. Sam lot trwał 30 min. Jest 
to dosyć zabawne, ponieważ 
jak już wspomniałem przy lo-
tach balonem takie sytuacje ra-
czej nie mają miejsca. Jeżeli 
chodzi o ciekawy klimat, z któ-
rym miałem możliwość się ze-
tknąć, to zdecydowanie była to 
Hiszpania. Sam teren jest spe-
cyficzny, przez pogodę i tempe-
raturę porównywalny do mek-
sykańskiego. Pamiętam, że 
odprawy i start odbywały się 
w nocy, było ciemno, natomiast 
później bardzo szybko robiło 
się widno. Całe szczęście loty 
odbywały się w miarę w sprzy-
jających warunkach pogodo-
wych, choć temperatura i wil-
goć dawały się we znaki.

Dariusz Gołębiowski

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Tak wygląda balon na uwięzi
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Krótkie otwarcie i powita-
nie przez wójta gminy Świątki 
Sławomira Kowalczyka ikie-
rownika Gminnej Biblioteki 
w Światkach Halinę Kirjew, 
która wraz z pracownikami bi-
blioteki  co roku organizuje 
jarmark, nie przedłużało nie-
potrzebnie oczekiwania na wła-
ściwą zabawę. Na początku pro-
gramu mocny akcent, bo festyn 
rozpoczęto od konkursu „No-
szenia żon”. Siedem par miało 
do pokonania dystans o długo-
ści ponad stu metrów, partnerki 
na plecach partnerów. Tor skła-
dał się z dwóch przeszkód ,które 
trzeba było pokonać przed do-
tarciem do mety przy czym 
jedna znajdowała się w jego 
połowie, a druga dosyć głęboki 

rów z wodą,  tuż na kilkanaście 
metrów przed metą. Kiedy zmę-
czenie dawało o sobie znać, jak 
łatwo się domyśleć. nie obeszło 
się beż widowiskowych kąpieli-

,spowodowanych głównie zmę-
czeniem i pośpiechem z chęci 
wygrania zawodów. A było o co 
walczyć,bo główna nagroda to 
aż ….60 litrów piwa. Zwycię-
ska   para zachowała się jednak 
w stosunku do pozostałych bar-
dzo sportowo i fair play, bo po-
dzieliła się z tymi, którzy mieli 
mniej szczęścia na mecie ,za-
trzymując dla siebie ok. trzy 
czwarte z całej nagrody. Spor-

towy gest bardzo spodobał się 
publiczności, która takie zacho-
wanie nagrodziła brawami.
Na scenie w Parku Wiejskim, 
gdzie odbywał się festyn, 
szybko zainstalowała się grupa 
muzyki coverowej  COVER-
BANDA, która świetnie pora-
dziła sobie ze znanymi przebo-
jami światowych sław muzyki 
pop i rocka, za co uzyskała 
uznanie i aplauz publiczności, 
której przybywało z każdą  go-
dziną.  Jednym z punktów pro-
gramu, jeszcze przed występami 
muzyków,  był występ dzieci ze 
świetlicy w Kwiecewie, które 

zatańczyły Belgijkę  do orygi-
nalnej muzyki.
Warto też wspomnieć o bar-
dzo szczytnej inicjatywie po-
mocy Sebastianowi, który uległ 
kilka tygodni temu wypad-
kowi. W tym celu organizatorzy 
przygotowali specjalne stoisko 
,w którym można było kupić 
różne gadżety i książki za nie-
wielkie pieniądze, ale wszystko 
rozeszło się bardzo szybko, bo 
do stoiska ustawiła się długa ko-
lejka i przesuwała się sprawnie, 
aż do ostatniej rzeczy w koszy-
kach.
Podczas przerw zespołu sceną 

zawładnął bajkowy i przycią-
gający wzrok publiczności obu 
płci pokaz mody koronkowej 
z kolekcji projektantki Barbary 
Cały. Wspaniałe modelki  w pro-

fesjonalnym pokazie mody na 
scenie w wiejskim parku? Ktoś 
mógłby  powiedzieć niemoż-
liwe, a jednak taki pokaz się 
odbył i chyba wszyscy, tzn. pu-
bliczność i projektantka z mo-
delkami byli zadowoleni z efek-
tów, bo publiczność z zachwytu 
nagrodziła pokaz długimi bra-
wami, a Barbara Cały dzięko-
wała za tak wspaniałe przyjęcie 
jej kolekcji sukien i zaprezen-
towała na bis kolekcję… mody 
ślubnej- także z koronek.
Sporo zainteresowania wzbu-
dził na boisku za parkiem praw-
dziwy …balon na ogrzane 

powietrze. Pięcioosobowa za-
łoga baloniarska przyjechała 
aż z Włocławka . Balon wraz 
z osprzętem w postaci ko-
sza, palników gazowych i bu-
tli z gazem sprawnie i szybko 
został wyładowany ze specjal-
nej przyczepki na murawę bo-
iska. Ale przez kilkadziesiąt 
minut nic się nie działo. Balo-
niarze czekali. Odpowiadali 
pytającym kiedy rozpoczną 
się loty,  że aż przejdzie „ta 
chmura” ,a potem jeszcze kilka 
innych. I kiedy już część pu-
bliczności , powątpiewająca 
czy balon w ogóle się wzniesie, 
straciła nadzieję  i przeniosła się 
z boiska do parku przed scenę 

ok. godz. 19-tej okazało się, że 
wreszcie nadeszła  chwila, która 
pozwoliła na wypełnianie ba-
lonu ogrzanym przez gazowe 
palniki powietrzem, bo wiatr 
ustał. Od razu zrobił się ruch 
i spora grupka, która chciała 
zobaczyć jak ogromnych roz-
miarów balon wypełnia się i ro-
śnie  zebrała się w jego  pobliżu. 
Po ok. godzinnym napełnianiu 
wreszcie balon z pierwszymi 
chętnymi uniósł się w powietrze 
na wysokość ok. 30 metrów.
Gwiazdą wieczoru był ze-
spół SOLEO, który od momentu 
pojawienia się od razu ściągnął 
publiczność pod samą scenę 
i poprowadził zabawę w rytmie 
dico. Nikogo nie speszył nawet 
chwilowy brak prądu w czasie 
drugiego utworu, który spowo-
dowany był chwilową awarią 
generatora prądu. Fani w ra-
mach nie zawinionej przez ze-
spół awarii otrzymali prezenty 
w postaci płyt zespołu i koszu-
lek z jego autografami.
Na dobrym jarmarku zwykle nie 
brakuje jadła i napitków. Tak też 
było  w Świątkach, bo dookoła 
parku porozstawiały się stoiska 
z napojami i jadłem. Chętnych 
do jednego i drugiego nie bra-
kowało.

rad

Jarmark Rozmaitości w Świątkach to dobry przepis na udaną im-
prezę w stylu: dla każdego coś miłego.  W tym roku recepta, sądząc 
po liczbie przybyłej na tegoroczną imprezę  publiczności, spraw-
dziła się niezawodnie.

Jarmark z ciekawym programem 
i dobrą zabawą
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Festynowy dzień zaczął się 
wcześnie, bo o godzinie 10 Ro-
werową grą terenową „Orien-
tuj się!”,a dwie godziny później 

rozpoczął się IV Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Sołtysa 
Majdy-Kręsk. Po sportowych 
emocjach po południu przy-
szedł czas na część muzyczną 
festynu. Otworzył ją zespół po-

chodzący z Boliwii „Compania 
de Danza Acuarela” pod prze-
wodnictwem Natalii Lomy. 
Grupa została założona w 2013 

roku w Cochabamba. Nazwa 
zespołu nawiązuje do różno-
rodności i intensywności kolo-
rów, charakterystycznych dla 
rodzimego folkloru. Tancerze 
mają ponad 10 letnie doświad-

czenie artystyczne oraz pra-
gnienie zainteresowania folklo-
rem dzieci i młodzież, poprzez 
naukę szacunku dla tradycji. 

Występom tancerzy towarzy-
szyła kapela grająca na trady-
cyjnych instrumentach mu-
zycznych takich jak charango, 
bombo czy quena.
Po prezentacjach rodem z Boli-

wii na scenie pojawili się Gru-
zini. Zespół Megobroba został 
utworzony w 2001 roku i działa 
na codzień przy Państwowej 
Szkole Sztuk Pięknych. Od po-
czątku swojego istnienia brali 
udział w międzynarodowych 
festiwalach folklorystycznych. 
W 2013 roku zostali zwycięz-
cami festiwalu „Złoty Smok” 
w Batumi oraz zajęli pierw-
sze miejsce na festiwalach 
w Signagi, Tibilisi, Bakuriani. 

W Majdach zaprezentowało się 
24 tancerzy w wieku od 8 do 17 
lat pod przewodnictwem Ma-
nana Sakhelashvili.
Poza tymi dwoma gru-
pami artystycznymi mogli-
śmy zobaczyć na scenie ze-
spół Dybzakispecjalizujący 
się w muzyce ludowej War-
mii i Mazur oraz Stare Drobne 
Małże będące grupą coverową, 
która powstała w latach 90.

fip

W sobotę 23 lipca 2016 roku odbyły się XXII Międzynarodowe Pre-
zentacje Folklorystyczne „Lato w Mojdach”.

Lato w Mojdach gościło zespoły z Boliwii i Gruzji

-Jak się pisze taki przebój, 
jak „Oczy zielone”?
Zenon Martyniuk, muzyk, 
wokalista zespołu Akcent: 
Zawsze staramy się , żeby na-
sze piosenki miały fajną linię 
melodyczną, tekst łatwy do 
zapamiętania, dzięki czemu 
są chętnie śpiewane przez na-
szych fanów. Ta piosenka jest 
jednak wyjątkowa. Od razu 
przypadła do gustu publiczno-
ści podczas jej pierwszego wy-
konania na Festiwalu Muzyki 
Tanecznej w Ostródzie w 2014 
roku. Zdobyliśmy wówczas 
nagrodę publiczności, która 
już w drugim , bisowym wy-
konaniu śpiewała z nami ten 
charakterystyczny fragment 
:”Przez twe oczy zielone, zie-
lone oszalałem”. 
-Czy wiesz, ile „Przez twe 
oczy zielone” mają wyświe-

tleń na kanale YouTube? 
- Nie śledzę tego tak dokła-
danie, ale chyba około 40 
milionów. 
- W tej chwili już ponad 51. 
To chyba spory sukces?
- Tak. Popularność piosenki 
zawdzięczamy także naszym 
piłkarzom. Kamil Grosicki 
zaśpiewał ją w szatni po wy-
granym meczu z Irlandią. 
Dzięki temu stała się znana 
nie tylko fanom muzyki ta-
necznej, ale także kibicom 
piłki nożnej. Powstało mnó-
stwo jej przeróbek. My też 
nagraliśmy ją w wersji bal-
ladowej. 
- Jak popularność prze-
kłada się na pieniądze?
- Bardzo dużo koncertujemy, 
ale było tak już wcześniej, 
bo na rynku muzycznym je-
steśmy już od 27 lat. Dzięki 

temu nie narzekamy na finanse. 
Poza koncertowaniem, wyda-
jemy też płyty. Ostatnia uka-
zała się w ubiegłym tygodniu. 

Album nazywa się „Przekorny 
los”, a znalazły się na nim pio-
senki, które powstały od 2000 
roku do chwili obecnej. 
- Kiedy 27 lat temu weszli-
ście po raz pierwszy na scenę, 
wierzyliście w sukces? 

- Staraliśmy się grać 
piosenki taneczne, me-
lodyjne, samowpada-
jące w ucho, z fajnym 
tekstem. Sukcesy przy-
szły same, chociaż nie 
przypuszczaliśmy, że 
będziemy aż tak po-
pularni. Na początku 
znano nas tylko w oko-
licach Białegostoku, 
później przyszła popu-
larność w całym kraju. 
Koncertujemy także 
zagranicą- w Niem-
czech, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Grecji, Sta-
nach Zjednoczonych.
- Ludzie oficjalnie 
wstydzą się przyznać, 
że słuchają muzyki 
disco polo, ale na kon-
certach pojawiają się 
tłumy fanów. Czym to 
wytłumaczyć?

- Nie wiem. Staram się grać 
fajną muzykę, dobrze zaaran-
żowaną, z nośnym tekstem. 
Muzykę dzielę na dobrą i złą. 
Jeśli ludziom się podoba, to 
znaczy, że jest dobra. Sam słu-
cham różnej muzyki, nie tylko 
tanecznej- rocka, reggae, blu-
esa, jazzu, a także klasycznej. 
- Jak oceniasz obecną kon-
dycję muzyki disco polo, czy 
inaczej, tanecznej ?
- Myślę, że jest na wyższym 
poziomie, niż na przykład w la-
tach 90-tych. Obecne aranżacje 
są ciekawsze i dużo bogatsze. 
- Jakie jest zainteresowanie 
wykonywaniem muzyki ta-
necznej wśród młodych lu-
dzi?
- W tej chwili są setki, a nawet 
tysiące zespołów, które pró-
bują zaistnieć na rynku mu-
zycznym. Wybiją się ci naj-
lepsi. 
- Co mógłbyś powiedzieć czy-
telnikom naszej gazety na 
resztę wakacji?
- Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich czytelników Ga-
zety Warmińskiej. Zapraszam 
na nasze koncerty, które z pew-
nością będą jeszcze do końca 
wakacji na Warmii i Mazurach. 

rad

Tego lata na większości imprez masowych króluje muzyka i gwiazdy z gatunku 
muzyki tanecznej. Jednym z najbardziej popularnych zespołów tego gatunku jest 
Zenon Martyniuk wokalista z zespołu „Akcent”. Na festynie w Stawigudzie udało 
nam się zapytać o przepis na popularność zespołu i muzyki, którą wykonuje.

Staramy się, żeby nasze piosenki 
miały fajną linię melodyczną

Niekoronowany król disco Zenon Martyniuk

Irena Derdoń wójt Stawigudy  otwiera „Lato w Mojdach”

Tancerze z Boliwii dali wspaniały popis

Antoni Gromadzki sołtys wsi Majdy
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- Jakie to uczucie być wy-
braną najpiękniejszą kobietą 
na Warmii i Mazurach? Mo-
nika Ciołkowska, Miss War-
mii i Mazur 2016:
- Pierwsze uczucie, jak się do-
wiedziałam o wygranej, to był 
ogromny szok. Sama gala była 
poprzedzona tygodniowym 
zgrupowaniem, także każda 
z nas chciała wygrać i emo-
cje rosły z dnia na dzień. Uczu-
cie wspaniałe, na pewno jest 
to swojego rodzaju wyróżnie-
nie, ale myślę, że tak naprawdę 
wiele w moim życiu się nie 
zmieniło od tego momentu. Na 
razie ciężko powiedzieć co się 
zmieniło, ponieważ minęło za 
mało czasu. Na pewno jest to 
miłe uczucie, które każda z nas 
chciała poczuć i mi się udało na 
szczęście.
- Jak zareagowali na to Twoi 
najbliżsi?
- Byli szczęśliwi, general-

nie na samej gali był jedy-
nie mój chłopak i brat, po-
nieważ rodzice wyjechali, 
ale na początku jak się do-
wiedzieli przez telefon to 
niedowierzali. Myślę, że 
każdy wiedział, że chcia-
łabym wygrać, ale jednak 
była nutka niepewności, 
bo każda z dziewczyn była 
piękna i przede wszystkim 
były wartościowe, miały 
dużo do powiedzenia, także 
trzeba pamiętać, że miss to 
nie tylko uroda, ale też to co 
sobą każdy człowiek repre-
zentuje. Po ogłoszeniu wy-
ników rodzina była bardzo 
szczęśliwa, tak jak wszyscy zna-
jomi, każdy mi gratulował, co 
było niesamowitym uczuciem. 
W sumie nigdy wcześniej nie 
doświadczyłam tego, żeby w tak 
krótkim okresie czasu, tyle osób 
mi gratulowało i wspierało w tej 
chwili.

- Jak Ci się podoba nagroda 
główna, czyli samochód?
- Bardzo mi się podoba, na 
pewno będzie się nim świetnie 
jeździć, zresztą moja koleżanka 
Madzia, która również rok temu 
zdobyła taką samą nagrodę, 
jest zachwycona tym samocho-

dem. Jest kompaktowy, malutki, 
także myślę do jazdy w mieście 
będzie idealny.
- Kolor biały pasuje?
- Bardzo lubię białe samochody 
i jeszcze ta żółta korona. Będę 

charakterystyczna i rozpo-
znawalna, także będę mu-
siała uważać gdzie jeżdżę. 
Bardzo mi się podoba sa-
mochód.
- Czy masz już pomysł, 
gdzie pojedziesz na sa-
mym początku?
- Na pewno będę jeździła 
nim do pracy. Później może 
jakaś krótka wycieczka do 
Trójmiasta na weekend, zo-
baczymy. Na pewno będzie 
służył dobrze.

Miss Polski niedługo 
skończy panowanie

Podsumowanie tegorocznej 
edycji konkursu Miss Warmii 
i Mazur 2016 odwiedziła aktu-
alna Miss Polski oraz zeszło-
roczna Miss Warmii i Mazur – 
Magdalena Bieńkowska. Jest to 
dla niej półmetek z tytułem oraz 
koroną laureatki konkursu ogól-
nopolskiego.

- Od grudnia jesteś Miss Pol-
ski, jaki to czas dla Ciebie? 
Magdalena Bieńkowska, Miss 
Polski 2016:
- Był to okres od samego po-
czątku bardzo pracowity, obo-
wiązków doszło mnóstwo, ale 
cieszę się, że tak sprawnie idzie 
praca z biurem Miss Polski. 
Mamy bardzo dużo projektów 
jeszcze przed nami, jak konkurs 
międzynarodowy, do którego 
właśnie rozpoczęliśmy przygo-
towania. 
- Czy przygotowania do kon-
kursu to duży wysiłek i dużo 
wyrzeczeń?
-Myślę, że tak. Ja jeszcze mia-
łam w międzyczasie zajęcia 
na uczelni, więc tego czasu 
było bardzo mało. Pamiętam 
te zgrupowania, w międzycza-
sie były sesje, egzaminy, prace, 
także intensywnie i uczyłam się 
i uczęszczałam we wszystkich 
zdjęciach, nagraniach, materia-
łach, które były przygotowy-
wane do samego finału. Czas 
trzeba sobie poświęcić i jakoś 
wygospodarować. 
- A jak od grudnia zmieniło się 
Twoje życie?
- Dużo pracy, propozycji zawo-

dowych i nie tylko tych zwią-
zanych z tytułem Miss, ale też 
typowo zawodowych. Ostat-
nio nawet dostałam propozycję 
stażu po wizycie w ambasadzie, 
związaną z moim kierunkiem 
studiów, także przydaje się ta 
korona. Dziewczyny starajcie 
się jak najbardziej, bo może to 
nie tylko pomagać w karierze 
modelki, social mediach, a także 
imprezach i eventach, ale rów-
nież może pomagać w znalezie-
niu przyszłej pracy.
- Wspomniałaś o potencjal-
nych przyszłych kandydat-
kach, co możesz im poradzić 
od siebie, jako Miss Polski?
- Przede wszystkim musicie być 
sobą, naturalne, pracowite i bar-
dzo cierpliwe. Tu trzeba bardzo 
dużo cierpliwości i po prostu 
trzeba czekać na bieg wydarzeń.
- Niestety przyjdzie mo-
ment, żeby pożegnać się z ko-
roną, czy będzie to dla Ciebie 
trudne?
- No już półmetek, jestem prak-
tycznie w połowie drogi. Myślę, 
że nie będzie to bardzo trudne. 
Każda dziewczyna ma rok, musi 
go wykorzystać jak najlepiej 
i jestem przygotowana na to, że 
tą koronę będę musiała oddać. 
Na pewno będzie trochę przy-
kro, bo jest to duże ułatwienie 
i tyle świetnych projektów się 
robi, ale nie będzie wyboru.

dym

Monika Ciołkowska została wybrana najpiękniejszą kobietą na Warmii i Mazurach. 
Na podsumowaniu tegorocznej edycji konkursu piękności w województwie War-
mińsko-Mazurskim, laureatka odebrała kluczyki do nowego Volkswagena UP. Mo-
nika Ciołkowska oraz Pierwsza Wicemiss Warmii i Mazur znalazły się w ścisłym fi-
nale konkursu Miss Polski 2016 i w grudniu powalczą o koronę najpiękniejszej Polki.

Warmia i Mazury krainą pięknych dziewcząt, 
które sięgają po laury w konkursach piękności

Gra momentalnie wywołała 
wielki fenomen na całym świe-
cie. Miliony ludzi wychodzi 
w domów, żeby złapać i dodać 
do swojej kolekcji nowe Poke-
mony. Aplikacja jest również 
bardzo popularna na Warmii 
i Mazurach. Co chwilę można 
zauważyć kogoś idącego ze 
smartfonem w ręku, jednak nie 
pisze on wiadomości, ani do ni-
kogo nie dzwoni. On szuka ko-
lejnego, unikalnego stworka. 
Szczególnie dużo osób można 
zauważyć w pobliżu tzw. Po-
kestopów, którymi są miejsca 
związane z kulturą oraz histo-
rią. Pozwalają one graczom 
zbierać niezbędnie przedmioty 
do łapania Pokemonów oraz 
ustawiać wabiki na stworki. 
Szczególnie popularnym miej-
scem w Olsztynie jest Most 

Jana, na którym znajdują się 
trzy takie przystanki. Codzien-
nie można tam spotkać od kil-
kunastu do nawet kilkudziesię-
ciu „trenerów Pokemon”.

Sentymenty do postaci 
sprzed lat

Grającymi są najczęściej osoby 
w wieku od 20 do 30 lat i jak 
większość z nich mówi, jest to 
sentyment i powrót do dzieciń-
stwa. - Urodziłem się w 1991 
roku. Kiedy Pokemony wcho-
dziły na rynek byłem już 
w szkole i bardzo chętnie się 
bawiłem, grając w gry, ogląda-
jąc serial i filmy. – Mówi Ma-
ciek, gracz Pokemon GO. - 
Teraz wróciły te emocje, jakie 
wtedy odczuwałem w stosunku 
do tych małych stworków. Jak 

byłem młody to jeździliśmy 
z kolegami na rowerach po 
osiedlu i wyobraża-
liśmy sobie, że dany 
Pokemon stoi gdzieś 
obok nas. Teraz 
mogę robić to w tro-
chę bardziej rzeczy-
wisty sposób. We-
dług graczy, jest to 
dobry sposób na ak-
tywne spędzanie wol-
nego czasu oraz od-
krywanie nowych 
miejsc w mieście. 
W taki sposób z aplikacji ko-
rzysta Basia. – Przede wszyst-
kim, daje mi to dobrą zabawę, 
uśmiechy mijających mnie tre-
nerów Pokemon, odkrywanie 
nowych miejsc w mieście, jak 
Pokestop przy Michelin - kto 
wie o tym, że tam jest tak ol-

brzymia opona! A także przy-
jemność wyciągania mojego 
chłopaka sprzed komputera na 
długie spacery.

Fenomen jak spadająca 
gwiazda

Gra miała swoją premierę na 
początku lipca i od razu zyskała 
miliony fanów. Socjolog profe-
sor Marek Sokołowski z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego uważa, że gra, mimo 
swojej popularności, stop-
niowo będzie jednak zanikała. 

- Cały fenomen polega na tym, 
że trzeba wyjść z domu. Można 
łączyć przyjemne z pożytecz-
nym. Do tej pory każdy gracz 
siedział w domu, teraz musi 
wyjść. Na razie ciężko ocenić, 
jak długo to przetrwa, ale jak 
każdy fenomen, to przeminie. 
Podobnie było z kostką Rubika. 

Aktualnie jednak, po-
pularność gry jest na 
bardzo wysokim po-
ziomie. Pokemon GO 
na platformach An-
droid oraz iOS bije 
rekordy w ilości po-
brań i stała się naj-
częściej pobieraną 
aplikacją.

Naiwność 
zawsze 

jest ukarana

Gra wymaga od graczy uda-
nia się w wyznaczone miej-
sca, żeby złapać danego Poke-
mona. Czasem są to miejsca, 
których lepiej unikać w godzi-
nach wieczornych. Zdarzały 

się sytuacje, w których gra-
cze byli zwabiani do tzw. Po-
kestopów przez złodziei, któ-
rzy ustawiali na nich wabik 
na Pokemony, po czym okra-
dali niczego nie świadomych 
„trenerów Pokemon”. Rów-
nież policja ostrzega przed po-
święcaniem zbyt dużej uwagi 
grze i apeluje o rozwagę. – 
Przede wszystkim należy mieć 
oczy dookoła głowy. – mówi 
sierżant Tomasz Markow-
ski z Warmińsko-Mazurskiej 
Policji. – Trzeba uważać pod-
czas pokonywania jezdni oraz, 
gdy aplikacja zaprowadzi nas 
w niebezpieczną okolicę. Rów-
nież granie w grę podczas jazdy 
jest niedopuszczalne. Może do-
prowadzić do wypadku, a za 
korzystanie z telefonu podczas 
jazdy grozi mandat w wysoko-
ści 200 złotych i 5 punktów kar-
nych. Wychodząc na polowa-
nie na Pokemony należy przede 
wszystkim zachować rozwagę 
i dopiero wtedy „złapać je 
wszystkie”.

dym

Cały świat został opanowany przez… Pokemony, a dokładniej przez aplikację na 
smartfony i tablety – Pokemon GO. Jest to darmowa gra miejska, korzystająca 
z nawigacji satelitarnej, która na świat rzeczywisty nakłada wygenerowane kolo-
rowe stworki. Zadaniem grających, jest oczywiście - „złapanie ich wszystkich”.

Powróciło Pokemonowe szaleństwo

Dwie miss z naszego regionu od lewej  Miss Polski 
2016 Magdalena Bieńkowska  i Monika 
Ciołkowska Miss WiM

Pokemony zawładnęły wyobraźnią
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Mirosław „Micia” Bojenko jest 
artystą. Robi zdjęcia, wystawy, 
rzeźbi, ma galerię Obora. Do 
Głotowa(gm. Dobre Miasto) 
przeprowadził się 25 lat temu. 
- Nie boję się żadnej pracy, 
mogę robić cokolwiek – mówi 
- Urodziłem się w Szczecinie, 
mieszkałem w Londynie, Wa-
szyngtonie, Warszawie, to nie 
ma znaczenia. Czuję, że jestem 
stąd. To jest mój dom bo wybra-
łem go sam.
Dom Mici zaczyna się tam, 
gdzie widać wielką, drewnianą 
bramę. Po lewej jest mieszka-
nie, po prawej Obora. Jest ogró-
dek, a w nim groszek i cukinie, 
za galerią widać oczko wodne, 
na środku podwórka stoi huś-
tawka na ogromnej sprężynie.
Na jednym z pni leży kamień, 
z wierzchu płaski i wygła-
dzony. Micia mówi, że to bę-

dzie kolejna ryba. W całym 
domu porozstawiane są ich 
rzeźby. Nie mają oczu, nie mają 
gatunków, nie mają nawet stan-
dardowej ilości płetw. Bojenko 
znajduje kamienie i nadaje 
nowy kształt tym, które mu się 
podobają.

Obora

Galeria Obora ma oszklone 
drzwi. Pierwotnie miała być 

studiem fotograficznym. Te-
raz w środku wiszą zdjęcia – 
z Ameryki i Głotowa, fotogra-
fie dłoni, wyobrażenie życia 
i śmierci.
- Tu po prostu można wejść 
i nie należy się wstydzić. Praca 
powinna się zacząć od szkoły 
podstawowej – tłumaczy Mi-
cia – Trzeba uczyć, że do gale-
rii można pójść bez kwiatów, że 
nie trzeba się specjalnie ubie-
rać, nie trzeba mieć biletów. 
Trzeba mieć tylko szacunek do 
miejsca. Ludzie nie chodzą do 
galerii, bo boją się ośmiesze-
nia. Myślą o tym jak mają się 
ubrać, co przynieść, że się na 
czymś nie znają. Tutaj nie ma 
na czym się znać. Albo się po-
doba albo nie. 

Sól tej ziemi

Od wielu lat Bojenko jeździ po 
Warmii i fotografuje kapliczki. 
Najstarsza z nich ma 602 lata. 
W 2012 roku Micia wydał al-
bum „Warmińskie Kapliczki”. 
Znajdują się w nim polsko-
-niemieckie spisy miejscowo-
ści wraz z nazwami obecnych 
i byłych powiatów. Kapliczek 
nie powinno się poddawać se-
gregacji. Sentencje na nich 
zapisane są w językach pol-
skim, niemieckim oraz w łaci-

nie. Historia jest wspólna, dla-
tego mamy dwa języki – polski 
i niemiecki.
- Szukałem granic Warmii – 

opowiada Micia - Właśnie 
wtedy odkryłem, że te kapliczki 
są jej solą. One tworzą mapę – 
tam gdzie są kapliczki, tam jest 
Warmia. Tam, gdzie się kończą 
– Warmia się kończy i zaczy-
nają się Mazury. To jest ważne. 
Nawet z szacunku dla byłych 
mieszkańców trzeba je rato-
wać. Mną kieruje moralność. 
Obiekt, który człowiek wybu-
dował kiedyś z głębokiej wiary 
trzeba zachować dla potom-

nych. Dramatem jest, że nie 
wiemy kto, z jakiego powodu, 
często nawet kiedy wybudo-
wał. Uszanujmy to co zostało. 
To nie jest ani niemieckie, ani 
polskie, to kwestia historii tej 
ziemi.
Jeszcze większą tragedią zdaje 

się być fakt, że ludzie próbują 
„naprawiać” kapliczki na wła-
sną rękę. Otynkowują wie-
kowe cegły, które później się 
odparzają i kruszą. Aby je 
zniszczyć wystarczy jeden rok. 
Jedna zima.
W Jonkowie rozbijano mło-
tami barokową kapliczkę. 

Konserwator zabytków nie za-
reagował. Kapliczkę rozbito 
do końca i przestawiono pod 
słup energetyczny. To samo 
czekało kapliczkę ze wsi Sam-
borek. Została postawiona 
przy śmietnikach do segrego-
wania śmieci, pod nią leżały 
rozbite kineskopy. Rok póź-

niej kapliczka została otynko-
wana.
 - Żadna gmina nie jest w sta-
nie podjąć się remontu, bo we-
dług przepisów narzucanych 
przez konserwatora zabyt-
ków wynosiłby on co najmniej 
30 tysięcy. Ludzi powinno się 
edukować, bo sami starają się 
je naprawiać, tylko nie mają 
świadomości, jakich materia-
łów wolno używać, żeby ich 
nie zniszczyć – apeluje Miro-
sław Bojenko.
Większość ludzi nie zdaje so-
bie sprawy jaką kapliczki są 
promocją dla regionu. -- Kiedy 
wydałem książkę zacząłem jeź-
dzić po gminach. W końcu tra-
filiśmy do gminy Stawiguda. 
Tam wzięto 5 książek. Patrzyli 
na mnie trochę jak na jakie-
goś świra, pasjonata, takie 
miałem wrażenie. Ludzie nie 
mają świadomości jaki to jest 
promocyjny produkt. Szukają 
świąt latawców, sera… A war-
mińskie kapliczki to tożsamość 
tej ziemi.

Aleksandra Łozowska

W domu Mici biegają dwa koty – matka i syn. Obydwoje potrafią ro-
bić sztuczki i stają na tylnych łapach. Oba rude z błękitnymi oczami. 
Są identyczne, chociaż Micia mówi, że poznaje je po miauczeniu.

Jestem stąd, bo sam 
wybrałem to miejsce

Mirosław „Micia” Bojenko wybrał Głotowo na swoje miejsce zamieszkania 

Galeria Obora w Głotowie
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OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
/WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ POKOJU do wynajęcia 
w weekendy lub dluższy okres z od-
dzielnym wejściem w Olsztynie. Proszę 
o sms. Tel.727243487 
KUPIĘ/WYDZIERŻAWIĘ 50-100 ha 
gruntów rolnych, min. klasy IV a, oko-
lice Olsztyna, tel. 509 814 680.
MIESZKANIE 2,3-pokojowe pilnie, 
(89)543-08-61 “Sadowski”.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

! DOM z budynkiem gospodarczym 
Szczytno ul. Pomorska 229.000zł, Per-
fekt 89/535-48-08.
30KM od Gołdapi sprzedam za 
49500zł, wtremontowane, 2-pokojowe 
mieszkanie na I piętrze, w dwukondy-
gnacyjnym bloku, 49,3m2, co, 
garaż, czynsz 330 zł, 785-10-10-10.
30-METROWE Grunwaldzka 20A, 
602-313-371.
32M2 Gałczyńskiego 25, 602-313-371.
DOM w Barczewie, 694-485-644.
DOMEK wolnostojący, Olsztyn ul. 
Opolska 798-52-00-88.
DZIAŁKĘ rezydencką we Fromborku 

2ha, w lesie, z mediami sprzedam. Ku-
pię mieszkanie w Gdańsku, 502-247-
257.
FROMBORK, działki budowlane z me-
diami. Cena 19000zł/działka, 502-247-
257.
GIETRZWAŁD Centrum- działka 
mieszkalno-usługowa 2246m2, Perfekt 
89/535-48-08.
I TY możesz zostać deweloperem na 
swoim kupując kilka działek w cenie 
10zł/m2 + Vat, 785-10-10-10.
LIKWIDATOR P.P.H.U. Karbon 
sprzeda nieurchomość o pow. 6455 m2 
położoną w Zabłudowie. W skład wcho-
dzi: bud. socbiurowy, budynek 
mag, plac utwardzony, 507-263-991.
M-4 Żołnierska, 500-355-108.
MIESZKANIE 2-pokojowe z kuchnią, 
40m2, 2007r., ul. Popiełuszki, Olsztyn, 
789-380-075.
NA działce 1000m2 z linią brzegową 
dom 240m2, Tumiany 605-539-164.
NATERKI -Tanio dom jednorodzinny 
138m2 (r. bud. 2008), wysoki standard, 
działka 11a. Zamiana- M3, M-4. 504-
464-010.
RODZICOM z 500+ i nie tylko na te-
renie gm. Frombork oferujemy działki 
budowlane z mediami za połowę ceny. 
Cena od 12 zł/m2 netto, 

502-247-257
WWW.DOMKIHOLENDERSKIE.EU, 
503-103-703

INNE KUPIĘ

KUPIĘ stare motocykle-części:
silniki,ramy,baki,koła,kosze itd. oraz 
wojenne  przedmioty:szable,bagnety,

hełmy,czapki,mundury,odznaki 
i inne, 505529328.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego, 601-64-90-31, 504-175-182.
! Pomogę odzyskać każdą należność, 
793-164-163.
DO produkcji plandek 601-663-648.
ELEKTRYK, praca na budowie, 604-
981-825.
FIRMA Budowlana Olsztyn, poszukuje 
majstra budowy/inżyniera budowy (po-
siadanie uprawnień budowlanych bę-
dzie dodatkowym atutem). 
Kontakt tel. 665-044-112 e-mail alu-
bud3@wp.pl w dni robocze w godz. 
8-16.
FIRMA RENOX zatrudni kierowcę kat. 
C, (89)523-91-52, CV prosimy wysyłać 
na e-mail renox@renox.pl.

FIRMA zatrudni pracowników budow-
lanych i zlecę wykonanie tynków ce-
mentowych na elewacji 800m2. Tel. 
600-420-607.
FREZER - Olsztynek, 601-822-663.
GAZOWNIKA do napraw instalacji w dom-
kach holenderskich, Dorotowo, tel. 503-
103-703.
INSTALATORA instalacji niskoprądo-
wych, bogdan@alarmserwis.net.pl.
KIEROWCA C+E, HDS, woj. war-
-maz. Umowa o pracę, pełen etat, atrak-
cyjne zarobki. Tel. 797-590-507.
KIEROWCA z kat CE+HDS, na ternie 
woj. war-maz. Tel. 501-813-067.
KIEROWCĘ kat.C, C+E Szwecja, kraj, 
506-422-558.

USŁUGI
 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, podłogi. 
tel.669 336 031. 

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 500-
709-992.
CYKLINOWANIE, cykliniarki -wypo-
życzalnia, 607-858-026.
CZYSZCZENIE dywany, tapicerki, 
601-840-139.
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W finale rywalizowała z zawod-
niczką KTK Kalisz Wiktorią Po-
lak, przegrywając zaledwie o 0,11 
sekundy. Sukces jest tym większy, 

że w Biskupcu nie ma odpowied-
niego zaplecza do trenowania tej 
odmiany kolarstwa, natomiast za-
wodnicy z Kalisza mają swój tor.

Marta Jaskulska to wielokrotna 
medalistka imprez kolarskich. 
Tylko w minionym roku zdobyła 
6 tytułów mistrza Polski.

-Paweł, zostałeś kapitanem 
zespołu?
Tak się złożyło. Janusz Bu-
cholc odszedł z naszego klubu. 
Podczas obozu było głosowa-
nie.i Na mnie padł wybór i to ja 
będę kapitanem w najbliższym 
sezonie
-W ostatni piątek (16 lipca) 
wygraliście 3 :1 w 1/32 Fi-
nału Pucharu Polski z ROW-
-em 1964 Rybnik. Jaki to był 
mecz? 
Pokazaliśmy ,że jesteśmy 
w dobrej dyspozycji. W me-
czu z ROW-em Rybnik dali-
śmy sygnał , że mocno wcho-
dzimy w ten sezon. Pewnie 
wygraliśmy z mocnym i wyma-
gającym zespołem. Cieszy to, 

że potwierdziliśmy dobrą dys-
pozycję i czekamy na pierw-
szy mecz.  Założeniem trenera 
było, żeby dać się wyszumieć 
rywalowi na początku. My, 
jako drużyna dobrze do tego 
podeszliśmy i doskonale wy-
pełniliśmy założenia taktyczne. 
-Trener Stomilu, Adam Ło-
patko powiedział po meczu, 
żeby nie brać tego wyniku 
mocno do siebie, ponieważ 
rywal był  II ligi. 
Zrobiliśmy to co do nas nale-
żało i w następnej rundzie za-
gramy z Ruchem Chorzów. 
Myślę, że będzie to dobre wi-
dowisko dla nas i dla kibiców 
-Przed Wami nowy sezon. 
Jak przebiegły przygotowa-

nia do niego? 
Wszystko było zgodnie 
z planem. Mieliśmy dobry obóz 
przygotowawczy w Zielonce 
pod Warszawą. Świetne wa-
runki do pracy i super boiska. 
Jesteśmy pewni, że to będzie 
procentować. Zagraliśmy kilka 
fajnych sparingów i walczymy 
w sobotę o 3 punkty. 
-Nastąpiły roszady w skła-
dzie? Powiedz, kto doszedł do 
drużyny? 
Wiktor Biedrzycki, Olek Kar-
bowiak, Marcel Ziemann, To-
masz Zahorski, Arek Czar-
necki, Tomek Wełnicki, Patryk 
Kun. Część z nich to nowe twa-
rze w stolicy Warmii i Mazur, 
część to piłkarze wracający do 

Stomilu.  Wszyscy bardzo do-
brze wkomponowali się w ze-
spół. Potwierdził to mecz pu-
charowy. 
-W sobotę pierwszy mecz se-

zonu. Jakie to będzie spotka-
nie? 
Na pewno będziemy wszystko 
robić, żeby te punkty zdobyć. 
W Chrobrym też zaszły spore 

zmiany. Trener głogowian już od 
lat buduje zespół i robi to z głową. 
Musimy skupić się na własnej 
grze i zagrać jak najlepiej.

al

W najbliższą sobotę, 30 lipca o godzinie 18:00 Stomil Olsztyn ro-
zegra pierwsze spotkanie w nowym sezonie 1 ligi. Jego przeciwni-
kiem  na olsztyńskim stadionie będzie Chrobry Głogów. Przed tym 
meczem rozmawiamy z pomocnikiem “Dumy Warmii” - Pawłem Gło-
wackim, który będzie pełnił rolę kapitana zespołu. 

Walczymy w sobotę o 3 punkty 

Specjalizująca się w kolarstwie szosowym zawodniczka LKK War-
mia Biskupiec Marta Jaskulska wywalczyła w Pruszkowie srebrny 
medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tym razem startowała 
w konkurencji na torze na dystansie 2 kilometrów na dochodzenie.

Srebrna Marta Popływają w Wielchowskim 

W poniedziałek 15 sierpnia nad 
Jeziorem Wielchowskim od-
będzie się Amatorski Maraton 
Pływacki Wielchowo 2016. 
Zmagania pływaków-amato-
rów podzielono na cztery ka-
tegorie: I Kat rocznik 2006-
2004- jedna długość basenu 
(około 50 m); II Kat rocznik 
2003- 2001- dwie długości ba-
senu (około 100 m);: III Kat 

rocznik 2000- 1998- trzy dłu-
gości basenu (około 150 m); 
Kat Open Kobiet i Mężczyzn 
dystans około 1600 m. Głów-
nym celem iprezy jak podkre-
ślają organizatorzy jest popu-
laryzacja sportu pływackiego 
wśród dzieci , młodzieży 
i dorosłych jako aktywnej 
formy   rekreacji Uczestnic-
two w sportowej rywalizacji 

na zasadach fair play  Zachę-
canie do rekreacji w gronie ro-
dziny i wspólnego uczestnic-
twa  w zawodach i  Integracja 
międzypokoleniowa podczas 
zabaw sportowych.
Zapisy kończą się 12 sierp-
nia 2016 r. do godz.12.00. Za-
praszamy do wzięcia udziału 
w zawodach i kibicowania pły-
wakom-amatorom! 

Jezioro Wielochowskie – jezioro, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidz-
bark Warmiński, leżące na terenie  Pojezierza Olsztyńskiego. Po-
wierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 54,9 
ha przez 56,8 ha do 57,5 ha Kształt linii brzegowej jeziora przypo-
mina dzban. Tyle encyklopedia i geograficzna wiedza, a co będzie 
się tam działo? Sprawdźcie sami! 

Paweł Głowacki kapitan drużyny Stomilu w nowym sezonie

Marta Jaskulska wywalczyła srebro

Ośrodek nad jeziorem Wielochowo
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REKLAMA

Na stadionie lekkoatletycznym zobaczymy 
kulomiota Konrada Bukowieckiego z Gwar-
dii Szczytno. W kadrze olimpijskiej są także 
kanadyjkarz Mateusz Kamiński z Olsztyń-
skiego Klubu Sportów Wodnych i judoka 
Gwardii Olsztyn Maciej Sarnacki.
Podczas Igrzysk o medale walczyć też będą: 
Małgorzata Jasińska – kolarka szosowa 
z Barczewa, jeżdżąca w grupie Ale Cipollini, 
pływaczka Joanna Zachoszcz oraz dwaj bie-
gacze – Kacper Kozłowski i Karol Zalewski 
– z klubu AZS UWM Olsztyn. 
Pamiętać trzeba też koniecznie olimpijczy-
ków, wywodzących się z naszego regionu, 
choć reprezentujących już kluby spoza War-
mii i Mazur. A są to: 26-letnia braniewianka 
Emilia Ankiewicz (wychowanka Zatoki, 
obecnie AZS AWF Warszawa), specjalizu-
jąca się w biegu na 400 m ppł., jej rówie-

śnik, iławianin Miłosz Jankowski (WIR 
Iława, teraz AZS AWFiS Gdańsk), wiosłu-
jący w dwójce podwójnej wagi lekkiej, dalej 
dwie kolarki rodem z Olsztyna — 32-letnia 
Małgorzata Jasińska (LUKK Krokus Mazur 
Barczewo, obecnie Ale Cipollini), która wy-
startuje na szosie, a także 25-letnia Natalia 
Rutkowska (Art Print Olsztyn; TKK Pacific 
Toruń), przewidziana do torowego wyścigu 
drużynowego na dochodzenie. Oprócz wy-
mienionych są jeszcze 26-letnia zapaśniczka 
Katarzyna Krawczyk (kat. 53 kg), wywo-
dząca się z Olszewa w gm. Mikołajki (repre-
zentuje Cement Gryf Chełm) oraz 35-letni 
Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk), mistrz 
świata w windsurfingowej klasie RS:X. 
Zmagania w Rio de Janeiro rozpoczną się 5 
sierpnia i potrwają do 21 sierpnia. 

al

Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. W ekipie, która będzie 
reprezentowała Polskę  znalazło się 238 sportowców (100 
kobiet i 138 mężczyzn) oraz 198 osób współpracujących 
z zawodnikami. Sportowcy wystąpią w 23 dyscyplinach. 
W Brazylii zobaczymy siedmiu reprezentantów Warmii i Mazur. 

Siedmiu 
wspaniałych do Rio 

Konrad Bukowiecki będzie walczył o medale dla Polski i naszego regionu


