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W czwartek (04.08) około godz. 
19:30 oficer dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie otrzy-
mał informację, że jednym z au-
tobusów jadących ul. Sikorskiego 
podróżuje prawdopodobnie pijana 
matka wraz z małym dzieckiem.
Policjanci od razu pojechali we 
wskazane miejsce. Na jednym 
z przystanków zauważyli jak z au-
tobusu wysiada młoda kobieta 
z kilkuletnim chłopcem. Kobieta, 
szła chwiejnym krokiem i z trud-
nością utrzymywała się na no-
gach.
Funkcjonariusze od razu wyczuli od 
niej alkohol. 32- latka była tak pija-
na, że nie wiedziała gdzie się znaj-
duje. Policjanci nie mogli nawiązać 
kontaktu z kobietą.
Po chwili rozmowy, policjanci usta-
lili numer telefonu do babci chłopca 
i wezwali ją na miejsce. Kobieta zo-
bowiązała się do opieki nad swoim 
5- letnim wnuczkiem. Natomiast 
pijana matka została zatrzymana 
w Izbie Wytrzeźwień.
Sporządzona przez policjantów do-
kumentacja z tej interwencji, trafi 
do Sądu Rodzinnego, który zajmie 
się tą sprawą.

kmp

Policjanci zatrzyma-
li 32- latkę, która pod 
wpływem alkoholu 
opiekowała się swoim 5- 
letnim synkiem. Kobieta 
była tak pijana, że ledwo 
trzymała się na nogach. 
Chłopiec został przeka-
zany pod opiekę babci, 
a nieodpowiedzialna 
matka noc spędziła 
w Izbie Wytrzeźwień. 
Sporządzona przez 
funkcjonariuszy doku-
mentacja trafi do Sądu 
Rodzinnego.

Kompletnie pijana 
matka opiekowała 
się swoim 5-letnim 
dzieckiem

Warmia i Mazury są od wielu 
lat miejscem docelowym licz-
nych wycieczek, kolonii oraz 
półkolonii szkolnych. Dzieci 
i młodzież przyjeżdżając do 
naszego regionu z pewnością 
nie mogą narzekać na nudę. 
W trakcie przebywania na ko-
loniach w województwie war-
mińsko-mazurskim, są oni pod 
opieką Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratora Oświaty, 
który podsumował pierwszy 
miesiąc wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Od 26 czerwca 
do 29 lipca, na terenie terenie 
działania Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratora Oświaty, za-
rejestrowano 1309 wypoczyn-

ków dla uczniów, z czego 272 
to półkolonie, a 1037 to po-
zostałe formy wypoczynku. 
Łącznie zarejestrowano ponad 
66 tysięcy uczestników. Do-
datkowo, zgłoszono 759 wy-
poczynków, organizatorów 
mających siedzibę na tere-
nie województwa warmińsko-
-mazurskiego. W tym przy-
padku, łącznie zarejestrowano 
ponad 33,5 tysiąca uczestni-
ków. Najbardziej obleganymi 
miejscami w województwie 
są powiaty: olsztyński, elblą-
ski, mrągowski, giżycki, pi-
ski, ełcki, ostródzki oraz wę-
gorzewski. W tych regionach 
województwa, według staty-

styk na dzień 5 sierpnia, było 
zarejestrowanych najwięcej 
wypoczynków.

Problemów nie dało 
się uniknąć

Nie obyło się jednak bez pro-
blemów związanych z miej-
scami wypoczynków dzieci 
i młodzieży. W lipcu, Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Olszty-
nie skontrolowała 483 turnusy, 
z czego w 3 stwierdzono nie-
właściwe warunki sanitarno-
-higieniczne z zakresu higieny, 
a w 18 nieprawidłowości w za-
kresie bezpieczeństwa żywno-

ści i żywienia. Łącznie olsz-
tyński sanepid nałożył na 
organizatorów 15 mandatów 
na sumę 3250 złotych. Najczę-
ściej występowały problemy 

związane z niewłaściwym sta-
nem sanitarnym pokoi miesz-
kalnych i sanitariatów, a także 
ze złym stanem pomieszczeń 
kuchennych oraz sprzętu. 
W przypadku niektórych tur-
nusów również źle przechowy-
wano żywność.

Wspólne kontrole

Dodatkowo, w trakcie niektó-
rych kontroli, razem z pracow-
nikami Inspekcji Sanitarnej, 
turnusy kontrolowała również 
policja, straż graniczna oraz 
straż pożarna. Do części kon-
troli przyłączyły się również 
inne działy Państwowej In-

spekcji Sanitarnej. Zarówno 
przed sezonem letnim, jak 
i podczas wakacji, prowadzą 
różnego rodzaju zajęcia edu-
kacyjne, które mają podnieść 

wiedzę z zakresu zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wy-
poczynkiem letnim.

Karol Dymkowski

Okres wakacyjny w Polsce minął już półmetek i na wypoczynek 
dzieci i młodzieży pozostał już niecały miesiąc. Województwo war-
mińsko-mazurskie, dzięki swojemu urokowi i dużej ilości jezior, jest 
doskonałym miejscem na wypoczynek w trakcie przerwy od nauki. 

Połowa wakacji za nami

Wakacje w naszym regionie to wypoczynek blisko natury
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KRÓTKO

NA CZASIE

Wstrzymanie małego ruchu gra-
nicznego z Rosją oraz Ukrainą było 
spowodowane szczytem NATO 
oraz Światowymi Dniami Mło-
dzieży, które odbywały się w Pol-
sce. Dla województwa warmiń-
sko-mazurskiego, MRG napędza 
gospodarkę regionu. W ciągu ostat-
nich lat, Rosjanie przyjeżdżali do 
naszego kraju na zakupy, i to nie 
małe. Kupowali m.in. sprzęt AGD 
i RTV, artykuły spożywcze, które 
są u nas dużo tańsze, a także odzież. 
Z kolei Polacy, odwiedzali obwód 
kalingradzki, żeby kupić tańsze pa-
liwo. Było to więc obustronne udo-
godnienie.

Marszałek jest 
zaniepokojony obecną 
sytuacją

Marszałek województwa, Gustaw 
Marek Brzezin zaznaczył w roz-
mowie z PAP, że jak najszybsze 
przywrócenie małego ruchu gra-
nicznego z Rosją, ma bardzo duże 
znaczenie dla regionu. - Pytam 

w liście skierowanym do ministra 
Błaszczaka o to, jakie są możliwo-
ści jak najszybszego uruchomie-
nia małego ruchu granicznego, 
bo dla nas ma on duże znaczenie 
turystyczne, gospodarcze, samo-
rządowe i kulturowe. Praktycznie 
wiele dziedzin życia gospodarczego 
w pasie przygranicznym było ukie-
runkowane pod kątem małego ru-
chu granicznego. Wiadomo, gdzie 
są ludzie, tam są pieniądze. Chcie-
libyśmy by ten ruch dalej funkcjo-
nował. Marszałek dodał również, 

że podczas gdy ruch był otwarty, 
w ciągu doby granicę Polski z Ob-
wodem Kalingradzkim przekra-
czało nawet kilka tysięcy turystów. 

Problemy w przyszłości

Gustaw Marek Brzezin, w liście 
do ministra Mariusza Błaszczaka 
zaznaczył, że wstrzymywanie ru-
chu teraz, może mieć swoje nega-
tywne odzwierciedlenie w przy-
szłości. - Mamy dobrze rozwijające 
się lotnisko w Szymanach, w 2018 

r. odbędą się Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej w Rosji w tym także 
w Kaliningradzie, mówiło się, że 
można tutaj stworzyć hotelowo-
-gastronomiczną bazę dla gości 
z całej Europy. Na pewno blokowa-
nie ruchu granicznego nie sprzyja 
perspektywom rozwoju gospodar-
czego, handlowego i turystycznego. 
Dodał także, że wiele małych firm 
funkcjonowało właśnie dzięki ma-
łemu ruchowi granicznemu z Ro-
sją. Również samorządy w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 
współpracują z naszymi sąsiadami, 
np. w Programie Polska-Rosja, 
a wstrzymanie małego ruchu gra-
nicznego, może wpłynąć na wyko-
rzystywanie środków unijnych. 

Terminy ciągle nieznane

Gdy mały ruch graniczny z Ukrainą 
został wznowiony 3 sierpnia, wice-
minister Jarosław Zieliński mówił 
w Szczytnie, że wstrzymany ruch 
z Rosją jest związany z bezpie-
czeństwem. Podobnie wypowiadał 
się podczas spotkania w Białym-
stoku, które odbyło się 8 sierpnia. 
- Jeśli ustaną przesłanki związane 
z zagrożeniami bezpieczeństwa, 
to wtedy będą podejmowane sto-
sowne decyzje. Nie powiedział 
jednak, o jakie zagrożenie bezpie-
czeństwa chodzi. Nie podano rów-

nież daty, kiedy ruch może zostać 
wznowiony. - Trudno mówić o ter-
minach. Bezpieczeństwo jest war-
tością nadrzędną. Powiedział wi-
ceminister Jarosław Zieliński, po 
czym dodał, że w chwili obecnej 
trudno jest cokolwiek prognozo-
wać. 
Wczoraj 10 sierpnia w MSWiA
w Warszawie odbyło się spotka-
nie na temat Małego Ruchu Gra-
nicznego z Jakubem Skibą, se-
kretarzem stanu oraz posłem 
Arkadiuszem Czartoryskim, 
Przewodniczącym Sejmowej 
Komisji Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. poseł Kukiz’15 
z naszego regionu Andrzej Ma-
ciejewski.-Sprawa jest bardziej 
skomplikowana niż mogłoby się 
nam wydawać. Podzielam przed-
stawione przez ministra na spo-
tkaniu argumenty w tej sprawie 
za wstrzymaniem MRG. General-
nie mogę powiedzieć tylko tyle, że 
jest to związane z bezpieczeństwem 
państwa. Dlatego też nie mam dla 
mieszkańców naszego regionu do-
brych wiadomości w tej sprawie. 
MRG w najbliższym czasie nie zo-
stanie wznowiony o tym jestem 
przekonany - powiedział nam po-
seł po spotkaniu.
Mały ruch graniczny z obwodem 
kaliningradzkim oraz wojewódz-
twami warmińsko-mazurskim 
i pomorskim obowiązywał od 2012 
roku. 

Karol Dymkowski

Od 4 lipca zawieszony jest mały ruch graniczny z Rosją. Wstrzymany był również 
z Ukrainą, jednak został on przywrócony 3 sierpnia. Mały ruch graniczny ma duże 
znaczenie gospodarcze dla regionu Warmii i Mazur, w związku z czym marszałek 
województwa – Gustaw Marek Brzezin, skierował list do ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, z pytaniem o możliwość jak najszybszego ponownego urucho-
mienia ruchu z Rosją.

Mały Ruch Graniczny z Rosją nie będzie szybko wznowiony 

Bezpieczeństwo państwa najważniejsze

Centrum Medycyny Ekspery-
mentalnej otrzymało patronat 
Emila Behringa, który był pierw-
szym laureatem Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizjologii i medy-
cyny, pochodzący z Prus Wschod-
nich. Placówka ma umożliwiać 
kształcenie studentów medycyny 
i prowadzenie badań naukowych 
z zakresu: biologii molekularnej, 
farmakologii, patofizjologii, mi-
kro przepływów krwi w siatkówce, 
toksykologii, hemofizjologii kli-
nicznej, badań eksperymentalnych 
w zakresie neurologii i neurochi-
rurgii.

Rozwój medycyny

Otwarciu placówki towarzyszył 
minister zdrowia Konstanty Ra-
dziwiłł, który mówił o centrum, 
jako wielkim kroku dla Olsztyna. 
– To kolejny krok w drodze do roz-
woju medycyny na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim. Myślę, że 
krok ważny, bo sytuujący uniwer-
sytet coraz mocniej w światowej 
czołówce, jeśli chodzi o możliwo-
ści naukowe, ale też edukacyjne. 
Centrum Medycyny Ekspery-
mentalnej funkcjonowało już od 

jakiegoś czasu, ale oficjalne otwar-
cie budynku nastąpiło 8 sierpnia. – 
Otwarcie zawsze jest takim przeło-
mowym momentem. – mówił prof. 
Wojciech Maksymowicz, dziekan 
wydziału medycyny na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim. 

– Ale wyposażenie w większości ma 
miejsce, już przygotowane są nowe 
działania, także to już się dzieje. 
Mamy aplikator komórek macie-
rzystych, który podaje je przez igłę 
bezpośrednio do rdzenia kręgo-

wego i to nie jest tylko demonstra-
cja, my testujemy ten prototyp.

Finansowanie z pieniędzy 
rządowych

Inwestycja jest sfinansowana przez 
Ministerstwo Zdrowia oraz uczel-
nię i jest to pierwsza inwestycja 
rządowa na terenie kampusu Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego. Olsztyńska uczelnia mu-
siała mieć wkład własny, jednak 
23 miliony złotych pochodzi z mi-
nisterstwa. Pieniądze zostały prze-
znaczone zarówno na budynek, jak 
i na cały sprzęt w Centrum Me-
dycyny Eksperymentalnej im. 
Emila Behringa. 

Milowy krok dla Olsztyna

Mimo, że jest to projekt finanso-
wany z budżetu Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego oraz Mi-
nisterstwa Zdrowia, natomiast 
są perspektywy na współpracę 
z samorządami w programie 2014-
2020. – Mamy zarezerwowane 
pieniądze na możliwości innowa-
cyjne, na realizację kontraktu te-
rytorialnego. – powiedział mar-
szałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin. – Myślę, że przed 
uniwersytetem i wydziałem medy-
cyny, również szpitalem uniwersy-
teckim, jest dobry czas na współ-

pracę z samorządem województwa 
Warmii i Mazur. Rozwój medycyny 
w Olsztynie i na uczelni rozpoczął 
się w 2008 roku, kiedy Minister-
stwo Obrony Narodowej przeka-
zało władzom uczelni szpital po-
wojskowy. – Jest to ósmy rok, a jest 
już tak dynamicznie rozwinięta in-
frastruktura. – zaznaczył Ryszard 
Górecki, rektor UWM. – Mamy 
konkretne plany. Pragnę byśmy 
dołożyli drugą część tego nowego 
szpitala w stronę Centrum Medy-
cyny Eksperymentalnej. Rektor 
UWM uznał również za prioryte-
towe, utworzenie centrum przyro-
doleczniczego, które ma miesić się 
na kampusie uczelni. Ma być one 
przeznaczone do leczenia i rehabi-
litacji osób starszych. 

Miejsce dla studentów 
medycyny

W Centrum Medycyny Ekspe-
rymentalnej im. Emila Behringa 
zlokalizowano sale seminaryjne 
przeznaczone dla studentów Ka-
tedry Farmakologii i Toksyko-
logii oraz Katedry Patofizjologii. 
W Centrum Medycyny Ekspery-
mentalnej mieści się również Za-
kład Innowacyjnej Neurochirur-
gii i Neurofizjologii im. Adolfa 
Becka i Napoleona Cybulskiego. 
Ponadto budynek połączono 
w pełni funkcjonalnie z istniejącym 
Laboratorium Badań nad Ko-
mórkami Macierzystymi.

Karol Dymkowski

Olsztyn wzbogacił się o Centrum Medycyny Ekspery-
mentalnej. Jest to nowa placówka Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego, a zarazem jeden z najnowo-
cześniejszych obiektów tego rodzaju w całym kraju. 
W otwarciu placówki uczestniczył minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł.

Centrum Medycyny Eksperymentalnej 
w Olsztynie już funkcjonuje!

Olsztyn: W ramach Wakacyjnych 
Czwartków prelekcja dr. Seba-
stiana Mierzyńskiego o wojnie 
trzynastoletniej i włączeniu 
Warmii do Królestwa Polskiego 
będzie miała miejsce w dniu 
11.08.2016 r. o godz. 17:00 
w Muzeum Warmii i Mazur.
Olsztyn: Koncert Mroza 
w ramach Olsztyńskiego Lata 
Artystycznego odbędzie się 
w piątek (12.08), o godz. 20:00 
w Amfitetrze im. Czesława 
Niemena.
Olsztyn: W dniu 14.08.2016 r. 
o godz. 13:00 w Amfiteatrze im. 
Czesława Niemena w ramach 
Olsztyńskiego Lata Artystycz-
nego odbędzie się IX Między-
narodowy Festiwal Muzyczny 
Narodów Europy Pod Wspólnym 
Niebem.
Barczewo: 26 sierpnia w Amfi-
teatrze w Barczewie odbędzie 
się zakończenie lata.
Biskupiec: X Warmińska Uczta 
Pierogowa odbędzie się w dniu 
13.08.2016 r. o godz. 13:00 
w Biesowie.
Gietrzwałd: Koncert zespołu 
Raz, Dwa, Trzy odbędzie się 
w sobotę (20.08) o godz. 20:00 
w Amfiteatrze w Gietrzwałdzie.
Gietrzwałd: 13 sierpnia 
w Tomarynach (wieże obronne) 
w godz. 12:00-17:00 będzie 
miał miejsce II Piknik Militarny. 
Dobre Miasto: Jarmark Sztuki 
Rękodzieła odbędzie się w dniu 
14 sierpnia o godz. 11:00 na 
Przedmurzu Sowińskiego.
Dobre Miasto: Koncert Mela 
Koteluk & Tomasz „Serek” 
Krawczyk odbędzie się w dniu 
17 sierpnia o godz. 18:00 
w Stodole Kultury. Przed-
sprzedaż biletów w cenie 30 zł 
w sekretariacie CKB.
Jeziorany: W dniu 13 sierpnia 
w Amfiteatrze Miejskim w Je-
zioranach odbędzie się koncert 
“Raz do roku w Jezioranach”.
Jonkowo: Festiwal KOLORYT 
będzie odbywał się w dniach 
19-20 sierpnia na Jonkowskich 
Błoniach.
Olsztynek: 15 sierpnia w Skan-
senie w Olsztynku o godz. 10.00 
odbędzie się Regionalne Święto 
Ziół.
Lidzbark Warmiński: W dniach 
12-15.08.2016 r. Będzie 
odbywać się impreza pt. “Dni 
Lidzbarka Warmińskiego”. 
Purda: W dniu 27.08.2016 r. 
odbędzie się Festyn Rodzinny 
w Kabornie.
Purda: 28 sierpnia odbędą się 
Dożynki Gminne.

Przejścia graniczne z obwodem kaliningradzkim opustoszały

Od lewej: prof. Ryszard Górecki rektor UWM i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł 
otwierają Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro wystąpi sze-
ścioro sportowców z naszego 
regionu i trenujących w naszych 
klubach. Mogło być siedmioro. 
Aleksandra Kowalczuk, zawod-
niczka AKS OSW Start Olsz-
tyn w taekwondo, w zasadzie 
pewniaczka, odpadła dosłownie 
w ostatnich sekundach w walce 
ze Słowenką na turnieju kwalifi-
kacyjnym w Stambule. Jeszcze 
kilku innych zawodników miało 
spore szanse na wyjazd do Rio, 
ale z różnych przyczyn, na przy-
kład zdrowotnych, się nie udało. 
Nie możemy także zapominać 
o zawodnikach, którzy wycho-
wali się w klubach na Warmii 
i Mazurach, ale aktualnie repre-
zentują inne drużyny. 
- Śledzę osiągnięcia wielu spor-
towców, lekturę gazety wbrew 
pozorom zaczynam od ostatnich 
stron, a nie od polityki – mówi 
marszałek Gustaw Marek 

Brzezin. - Liczę, że uda mi się 
uścisnąć im dłonie i pogratulo-
wać po powrocie z Rio. Wszyscy 
ci sportowcy to byli lub obecni 
nasi stypendyści, niektórzy wie-
loletni. To mnie bardzo cieszy, 
choć stypendia to ważny, ale nie 
jedyny dowód naszego zaanga-
żowania. 
Samorząd województwa od lat 
wspiera sport. Przeznacza na 
to znaczącą część swojego bu-
dżetu. 
- Nasze społeczeństwo zaczęło 
się ruszać, i mam na myśli nie 
tylko rekreację czy spędzanie 
wolnego czasu na świeżym po-
wietrzu – dodaje marszałek. - 
Coraz więcej osób systematycz-
nie uprawia jakąś dyscyplinę 
sportu, czasem nie tylko jedną. 
Z pewnością jest to efekt wyż-
szej świadomości zdrowotnej, 
dbałości o jakość życia, spo-
łecznej potrzeby przebywania 
w ciekawym, energicznym towa-

rzystwie, ale także atrakcyjnej, 
nowoczesnej, przyjaznej infra-
struktury. 

Samorząd województwa inwe-
stuje w bazę. Od lat buduje lub 
dofinansowuje infrastrukturę 
sportową, także z dużym udzia-
łem funduszy unijnych, wspiera 
sport szkolny, pomaga w mię-
dzynarodowej wymianie mło-
dzieży, przekazuje środki klu-
bom, federacjom czy ludowym 

zespołom sportowym, współor-
ganizuje cały wachlarz imprez, 
małych i wielkich – o znaczeniu 

międzynarodowym, jak choćby 
dwie sztandarowe - Puchar Świata 
w Siatkówce Plażowej czy Rajd 
Polski w Mikołajkach, który jest 
rundą Mistrzostw Świata. Zapy-
taliśmy marszałka, jak przyjmuje 
skargi sportowców, którzy poje-
chali do Rio, na złe przygotowanie 
bazy sportowej.

- Proszę mnie zwolnić z od-
powiedzi na to pytanie. Igrzy-
ska olimpijskie to oczywiście 
ogromne przedsięwzięcie logi-
styczne i finansowe, tym bar-
dziej się cieszę, że nam, jako go-
spodarzom województwa, udaje 
się współpracować przy organi-
zacji naszych czołowych wyda-
rzeń z bardzo odpowiedzialnymi 
i wiarygodnymi partnerami. Nie 
jesteśmy regionem o wielkości 
połowy kontynentu, jak Brazy-
lia, nie mamy takiego budżetu, 
a udaje nam się zapraszać gości 
z całego świata. W świat idą też 
telewizyjne relacje, a także opo-
wieści o naszej gościnności. Je-
śli zaprasza się gości, wszystko 
jedno czy na wielką imprezę 
czy malutkie, lokalne wydarze-
nie, warto się dobrze przygoto-
wać, witać ludzi serdecznością 
i uśmiechem. Nie ma lepszej wi-
zytówki niż otwarte serca, nie 
ma lepszej promocji regionu 
niż sport jako wyraz aktywno-
ści i zaangażowania jego miesz-
kańców. 

- Na ten konkurs w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
czekało wiele samorządów lo-
kalnych i ich mieszkańców – 
mówi marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin. – Ma on na celu 
poprawę mniejszych jezdni, 
nieobjętych Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym, ale ma-

jących wielkie znaczenie dla 
lokalnych społeczności, bo za-
pewniających dostęp do głów-
nych szlaków i dużych ośrodków 
miejskich. 
Do podziału jest łącznie 130 
mln zł. Z tych funduszy mogą 
być remontowane drogi gminne, 
powiatowe i wewnętrzne - tylko 

w miejscowościach do 5 tys. 
mieszkańców. O zainteresowa-
niu konkursem świadczy liczba 
wniosków o przyznanie po-
mocy, jakie wpłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie 
– 317, z czego 292 przeszły po-
zytywnie weryfikację. Szacuje 
się, że w ramach postępu prac 

i po zsumowaniu oszczędności 
poprzetargowych zostanie ogło-
szony jeszcze jeden nabór wnio-
sków do konkursu. 
Wybór dróg do inwestycji i pod-
pisanie umów z beneficjentami 
są planowane pod koniec sierp-
nia. 

- Wybór nowego szefa tego mu-
zeum przedłużył się trochę w cza-
sie przede wszystkim z przyczyn 
formalnych – mówi marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin. 
– Dodatkowo zarządowi woje-
wództwa zależało, aby instytucją 
pokierował nie tylko ktoś kompe-
tentny i biegły w działalności kul-
turalnej, lecz osoba kreatywna, 
z pomysłami. Dlatego szczególnie 
braliśmy pod uwagę zapropono-
waną przez kandydatów autorską 

koncepcję programowo-organi-
zacyjną w kontekście statutu mu-
zeum. Pomysł pani Magdaleny 
Górniak na pokierowanie tą spe-
cyficzną jednostką spodobał się 
na tyle członkom komisji konkur-
sowej, że postanowiła rekomen-
dować jej kandydaturę zarządowi 
województwa, a ten ją zaakcepto-
wał. 
Nowa szefowa jest absolwentką 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Skończyła liczne 

kursy i szkolenia, udziela się spo-
łecznie, wśród jej zaintereso-
wań jest dziedzictwo kulturowe 
Warmii i Mazur. Muzeum Kul-
tury Ludowej w Węgorzewie jest 
jedną z dwunastu instytucji kul-
tury w regionie. Historia węgo-
rzewskich zbiorów muzealnych 
sięga lat sześćdziesiątych XX 
wieku, kiedy to grupa miłośników 
regionu rozpoczęła gromadzenie 
różnego typu zabytków. Obecnie 
główne zainteresowania placówki 
ogniskują się wokół kultury ludo-
wej wszystkich grup etnicznych 
i narodowościowych zamieszku-
jących współcześnie i w przeszło-
ści Polskę północno–wschodnią. 

Muzeum w Węgorzewie pod nowym kierownictwem 
Wiadomo już, kto pokieruje Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie. To Magdalena Górniak, która dotych-
czas kierowała działem oświatowym i administra-
cyjno-gospodarczym w tej instytucji. 

Warmia i Mazury na każdych igrzyskach mają swoją re-
prezentację, tak jest także teraz – mówi marszałek Gu-
staw Marek Brzezin. 

Stypendyści marszałka na igrzyskach w Rio Stypendyści marszałka 
w Rio de Janeiro

Karol Zalewski, AZS UWM – 
lekkoatletyka
Kacper Kozłowski, AZS 
UWM – lekkoatletyka
Joanna Zachoszcz, AZS 
UWM – pływanie
Maciej Sarnacki, Gwardia 
Olsztyn – judo
Mateusz Kamiński, OKSW 
Olsztyn – kajakarstwo
Konrad Bukowiecki, 
Policyjny Klub Sportowy 
Gwardia Szczytno – 
lekkoatletyka

Zawodnicy, którzy 
wychowali się w klubach 
na Warmii i Mazurach, ale 
aktualnie reprezentują inne 
drużyny 

Małgorzata Jasińska 
(kolarka szosowa) 
pochodząca z Barczewa 
Emilia Ankiewicz 
(lekkaatletyka) z Barczewa 
Miłosz Jankowski (wioślarz) 
z Iławy
Natalia Rutkowska 
(kolarstwo szosowe) 
z Olsztyna 
Katarzyna Krawczyk 
(zapasy) z Olszewa 
Piotr Myszka (windsurfing) 
z Mrągowa

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał w piątek decyzję zarządu województwa o podziale środków na bu-
dowę i modernizację dróg lokalnych na Warmii i Mazurach. 

Lokalne drogi czekają na remonty

Marszałek Gustaw Marek Brzezin przyznaje, że lekturę gazety zaczyna 
od stron sportowych

Muzeum organizuje wiele wydarzeń, wkrótce może być ich jeszcze więcej. Fot. Katarzyna Dżurko-Piasecka i Andrzej Piasecki

Odnowiona trasa z Rekownicy do Pidunia, jedna z wielu inwestycji drogowych na 
Warmii i Mazurach. Wkrótce czekają nas kolejne
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Fundacja FZO to organiza-
cja pożytku publicznego, która 
dzięki pomocy stypendialnej 
wspiera edukację dzieci i mło-
dzieży z terenu powiatu. Środki 
na stypendia naukowo–socjalne, 
sportowo-socjalne lub arty-
styczno-socjalne pochodzą z do-
tacji przekazywanej z budżetu 
Powiatu Olsztyńskiego oraz da-
rowizn starosty, radnych powia-
towych i radnych miasta Bisku-
piec.
Z pomocy programu stypen-
dialnego Fundacji w formie sty-
pendiów skorzystać mogą ab-
solwenci gimnazjum, młodzież 
szkół średnich oraz studenci 
studiów dziennych (którzy nie 
ukończyli 25-go roku życia). 
Wszystkie te osoby muszą być 
mieszkańcami powiatu olsz-
tyńskiego (nie miasta Olsztyn) 
i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniej-
szą niż 4,50 na świadectwie 
kończąc gimnazjum bądź na 

świadectwie szkoły średniej, na-
tomiast w indeksie średnią 4,00
- są finalistami olimpiad, konkur-
sów lub mają udokumentowane 
inne szczególne osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne lub sportowe 
i znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej
- spełniają wymogi finansowe 
przyznania stypendium – dochód 

na osobę w rodzinie nie prze-
kracza 200% kryterium docho-
dowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej (zgodnie 
z ustawą dla osoby
samotnie prowadzącej gospo-
darstwo domowe kryterium do-
chodowe wynosi – 634 zł, a dla 
osoby w rodzinie – 514 zł); do-
chód nie może przekroczyć 

kwoty 1028 zł netto na osobę 
w rodzinie, a dla osoby samotnie 
prowadzącej gospodarstwo do-
mowe – 1268 zł.

WNIOSKI
Dokumenty można składać 
w terminie od 10 sierpnia do 31 
sierpnia 2016 roku. Kompletne 
wnioski (do pobrania tu: WNIO-
SKI i na fanpage’u Funda-
cji) wraz z załącznikami należy 
kierować bezpośrednio i osobi-
ście do koordynatora Fundacji 
w siedzibie FZO (budynek Sta-

rostwa Powiatowego w Olszty-
nie, Plac Bema 5, pok. 237), od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 11-15. Dokumenty wy-
słane pocztą lub przekazywane 
przez osoby trzecie nie będą 
brane pod uwagę.
Wniosek składa się z 3 elemen-
tów, muszą być wypełnione 

wszystkie rubryki. Wniosek 
główny po wypełnieniu musi 
być podpisany przez osobę 
ubiegającą się o stypendium. Je-
śli jest ona niepełnoletnia, wnio-
sek podpisuje również opie-
kun prawny wnioskodawcy. 
Oświadczenie o sytuacji rodzin-
nej i materialnej musi być pod-
parte zaświadczeniami: – o do-

chodach z tytułu pracy
- o statusie bezrobotnego
- wyrokami alimentacyjnymi
- decyzjami dotyczącymi świad-
czeń emerytalnych bądź rento-
wych, zasiłków
- o ilości ha w gospodarstwie 
rolnym
- o dochodach z trzech ostatnich 
miesięcy od daty złożenia wnio-
sku (maj – lipiec 2016 r.)
- i inne – kopie wraz z orygina-
łami do wglądu.
Wymagana jest potwierdzona 
przez pracownika MOPS, 
GOPS opinia dotycząca wnio-
sku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane 
oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana 
kopią świadectwa lub indeksu 
– potwierdzona „za zgodność 
z oryginałem”. Udokumento-
wane szczególne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub spor-
towe (kopie wraz z orygina-
łami do wglądu). Przy osobi-
stym składaniu kompletnego 
wniosku wszelkie dokumenty 
można potwierdzić „za zgod-
ność” w siedzibie Fundacji oka-
zując oryginał.
Szczegółowych informacji 
udziela koordynator Fundacji 
Joanna Rogowska pod nume-
rem tel. 89 521 05 69.

mbm

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowo-, sportowo lub arty-
styczno-socjalnego ze środków Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Doku-
menty będą przyjmowane od 10 do 31 sierpnia 2016 r. w dni robocze w godz. 11:00 
– 15:00 w pokoju 237 Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5.

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej zaprasza 
mieszkańców powiatu olsztyńskiego 

W obrębie działań Sanepidu 
znajduje się 108 wodociągów. 
Przez ostatnich 7 miesięcy in-
spektorzy wydali kilkanaście 
decyzji o nieprzydatności wody 
z powodu przekroczenia para-
metrów mikrobiologicznych. 
– Chodzi o obecność między 
innymi bakterii chorobotwór-

czych z grupy Coli – mówiła 
Teresa Parys, Powiatowy In-
spektor Sanitarno-Epidemio-
logiczny. – Gwałtowne desz-
cze w ostatnim czasie mogły 
się przyczynić do pogorsze-
nia jakości wody. Należy mo-
nitorować sytuację szczególnie 
tam, gdzie blisko złóż znajdują 

się gospodarstwa wykorzystu-
jące obornik. Trzeba też wzmóc 
czujność podczas awarii, wy-
miany zbiorników i magistrali.

Według dyrektora Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego 
w Starostwie Powiatowym 
w Olsztynie Zbigniewa Za-
łuskiego, gminy są przygoto-
wane na ewentualne sytuacje 
pogorszenia jakości wody. 
– W momencie, gdy zostaje 
stwierdzone w wodzie przekro-
czenie parametrów mikrobio-
logicznych lub chemicznych, 
burmistrzowie i wójtowie gmin 
zabezpieczają mieszkańców 
w czystą wodę. Zostają podsta-
wione beczkowozy lub wyda-
wana jest woda w paczkach.
Warunki pogodowe sprzy-

jają rozwojowi sinic, dlatego 
podczas posiedzenia została 
też omówiona sytuacja wody 
w jeziorach. - Przypominamy, 
że zarządca zarówno miejsc 
wyznaczonych, jak i tych zwy-
czajowo wykorzystywanych 
jako kąpieliska, powinien 14 
dni przed sezonem oraz w trak-
cie sezonu zbadać wodę. Obcy 
zapach, mętność wody, piana 
lub oleiste plamy opalizujące 
w słońcu powinny wzmóc czuj-
ność – apelowała Małgorzata 
Przestrzelska, kierownik Hi-
gieny Komunalnej w PSS-E.

mbm

Stan jakości wody na terenie powiatu olsztyńskiego był tematem posiedzenia 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 5 sierpnia 
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Skład zespołu pod przewodnictwem sta-
rosty olsztyńskiego został poszerzony o przedstawicieli administracji gmin oraz 
lokalnych wodociągów.

Opady mogą pogorszyć jakość wody

Ubiegłoroczni stypendyści z władzami fundacji ,powiatu i opiekunami

Jakość wody to temat strategiczny z punktu widzenia mieszkańców
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- Lidzbarskie Wieczory Hu-
moru i Satyry to impreza 
znana i uznana. Czego mo-
żemy oczekiwać na scenie 
pod zamkiem w tym roku?
-Ten rok, jak i poprzedni, 
jest dla nas wielkim wyzwa-
niem organizacyjnym. LWHiS 
to impreza ogromnej rangi, 
przypomnę że to najstarszy 
w Polsce Festiwal Kabaretowy 
- duma i chwała naszego mia-
sta. W oczekiwaniu na amfi-
teatr, tegoroczna Kabaretowa 
Noc pod Gwiazdami również 
odbędzie się na terenie Su-
chej Fosy pomiędzy Zamkiem 
a Hotelem Krasickim, po-
dobnie jak w roku ubiegłym. 
A czego możemy oczekiwać? 
Jak co roku, wielu okazji do 
śmiechu. Festiwal rozpo-
czyna się w czwartek, kończy 
w niedziele, oprócz wielkich 
gwiazd kabaretowych, które 
pojawią się podczas Nocy pod 
Gwiazdami, w Lidzbarskim 
Domu Kultury odbędą się tur-
nieje o złota szpilkę i wieczory 
specjalne - zabawa szykuje się 
do późnych godzin nocnych. 

Zachęcam do zapoznania się 
z pełnym programem Biesiad. 
Tegoroczny finał festiwalu od-
bywa się w niedziele 21 sierp-
nia pod hasłem „Gwiezdne 
Wojny Kopernika” i będzie 
transmitowany na żywo w TV 
POLSAT.
-Do końca sezonu wypoczyn-
kowego został niespełna mie-
siąc. Czy w tym czasie warto 
jeszcze odwiedzić niegdysiej-
szą kulturalną stolicę War-
mii? 
Lidzbark Warmiński to miej-
sce, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie. Oprócz zabytków 
– zamku biskupów warmiń-
skich, murów obronnych, cer-
kwi, fary, Wysokiej Bramy 
czy budzącej zachwyt Oranże-
rii Krasickiego, godna uwagi 
stała się także infrastruktura 
sportowo – rekreacyjna. Za-
praszam na spacer ścieżkami 
Doliny Symsarny, albo na ro-
wer ścieżką Green Velo. Se-
zon trwa także na naszym 
kąpielisku nad Jeziorem Wie-
lochowskim. Doskonały spo-
sób na spędzenie wolnych 

chwil to również Gra Miej-
ska – Spacerkiem po Ukła-
dzie Słonecznym z Mikołajem 
Kopernikiem – zabawa po-
łączona z edukacją. Uzupeł-
nieniem walorów historycz-
nych i naturalnych są liczne 
imprezy kulturalne i spor-
towe, którymi tegoroczny ka-
lendarz jest wypełniony od 
maja. Piątkowe i sobotnie wie-
czory lipca i sierpnia to oczy-
wiście Lidzbarskie Wieczory 
Jazzowe na scenie plenero-
wej przy Wysokiej Bramie 
w historycznym centrum mia-
sta. W sierpniu zapraszam nie 
tylko na wspomniane Lidz-
barskie Wieczory Humoru 
i Satyry, ale także na Dni Lidz-
barka Warmińskiego, podczas 
których oprócz koncertów nie 
zabraknie emocji sportowych 
i rywalizacji – Mistrzostwa 
Polski i Puchar Polski w Mo-
tocrossie, nocny turniej tenisa 
ziemnego, Lidzbarski Mara-
ton FITNESS & PILATES czy 
maraton pływacki to tylko nie-
które z propozycji. Dla miło-
śników dobrego i zdrowego 

smaku proponuję Ogólnopol-
skie Dni Pszczelarza, które od-
będą się na początku września. 
To oczywiście nie wszystko, 
pełny kalendarz imprez znaj-
dziecie Państwo na Portalu 

Miejskim lidzbarkw.eu. Bie-
żące informacje znajdziecie 
Państwo na Facebooku Urzędu 
Miasta Lidzbark Warmiński 
i w lokalnych mediach.

rad

Już za kilka Lidzbark Warmiński będzie gościł jak co roku plejadę gwiazd polskiego kabaretu. 
To na pewno jedna z ważniejszych imprez kulturalnych w kalendarzu miasta. Do końca se-
zonu urlopowego jeszcze trochę czasu zostało. -Warto zajrzeć do Lidzbarka, bo na mieszkańców 
i gości czeka jeszcze do końca sierpnia sporo atrakcji –mówi Jacek Wiśniowski burmistrz Lidz-
barka Warmińskiego.

Salwy gromkiego śmiechu za sprawą 
czołówki polskiego kabaretu

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego 
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Warsztaty odbywały się w sze-
ściu lokalizacjach na terenie 
gminy, tj. w Klewkach, Pur-
dzie, Klebarku Wielkim, No-
wej Wsi, Prejłowie i Giławach. 
W każdym miejscu odbyły się 
dwa czterogodzinne spotkania 

prowadzone przez Wojciecha 
Charewicza i Aleksandrę Czar-
newicz-Kamińską - autorów 
książki „Dieta i miłość”. 
Każde spotkanie dotyczyło in-
nego tematu. W trakcie pierw-
szych warsztatów uczestnicy 

mogli dowiedzieć się jak długo 
należy wyrabiać mięso, dla-
czego nie wolno myć mięsa 
przed mrożeniem i jak przy-
gotować smaczną kiełbasę 
z dzika. Kucharz zaprezento-
wał gościom półprofesjonalną 

maszynkę do nadziewania 
kiełbasy, a uczestnicy spotka-
nia mogli sprawdzić jej dzia-
łanie i swoje umiejętności pod-
czas części praktycznej zajęć. 
Podczas drugiego cyklu osoby 
biorące udział w warsztatach 
poznały sekrety doskonałego 
ciasta pierogowego i przepisy 
na ciekawe nadzienia. Dowie-
działy się także jak dokładnie 
filetować i przyrządzać ryby. 
- Podobało mi się, że miesz-
kańcy uczestniczących we 
wszystkich warsztatach są bar-
dzo otwarci, sympatyczni, wy-

mieniają się między sobą uwa-
gami. Dzięki temu wszystkie 
spotkania były bardzo żywe 
- mówi Wojciech Charewicz. 
Znany kucharz dodaje, że za-
interesowanie osób uczestni-
czących w warsztatach przeja-
wiało się również w zwracaniu 
uwagi na techniki kulinarne 
i używany sprzęt. - Mogłem 
podpowiedzieć niektóre rze-
czy osobom, głównie star-
szym, które o gotowaniu wie-
dzą praktycznie wszystko, jak 
np. przyrządzać rybę - mówi 
Charewicz.

Dodaje, że pozytywna atmos-
fera na tyle mu się udzieliła, 
że na warsztatach przyrządził 
więcej potraw, niż pierwotnie 
zakładał program. 
W warsztatach wzięło w sumie 
udział ponad 200 osób. Wśród 
uczestników znalazły się za-
równo osoby starsze, młodzież 
jak i osoby niepełnosprawne. 
- Celem projektu była aktywi-
zacja mieszkańców wsi oraz 
wzmocnienie więzi międzypo-
koleniowej. Cieszy mnie fakt, 
że udało się zrealizować te cele 
i zainteresować warsztatami 
tak wiele osób. - mówi Rafał 
Wilczek, autor projektu. 

ab

Od 5 lipca na terenie gminy Purda odbywały się warsztaty kulinarne realizowane 
w ramach projektu „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii i Mazur”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Warsztaty kulinarne dla miłośników 
regionalnej kuchni

W rywalizacji weźmie udział 
siedem drużyn – przedstawi-
ciele gmin z terenu powiatu 
olsztyńskiego i szczycień-
skiego, tj. gminy Olsztynek, 
Barczewo, Biskupiec, Dźwie-
rzuty, Pasym, Jedwabno 
i Purda. Przedmiotem kon-
kursu będzie przygotowanie 
potraw z produktu wspólnego 
dla „świętej Warmii” i „dzi-
kich Mazur”, tj. ziemniaka. 
Kucharze będą mogli wyko-
rzystać w swoich daniach także 
elementy runa leśnego (np. 

grzyby, jagody) oraz dziczy-
znę. Każda drużyna będzie mu-
siała przygotować zupę oraz 
danie główne. Reprezenta-
cje poszczególnych gmin będą 
składać się z maksymalnie 
czterech osób. 
Przygotowane przez uczest-
ników potrawy będą oceniane 
przez komisję konkursową po-
wołaną przez organizatorów 
konkursu. W jury zasiadać bę-
dzie m.in. Wojciech Charewicz 
- kucharz, podróżnik, a także dr 
dietetyki Aleksandra Czarne-

wicz-Kamińska. Celem organi-
zowanego przez Gminę Purda 
i Gminny Ośrodek Kultury 
w Purdzie konkursu jest kulty-
wowanie, propagowanie i po-
głębianie wiedzy o tradycjach 
kuchni regionalnej Warmii 
i Mazur oraz ochrona kulinar-
nego dziedzictwa i wykazanie się 
znajomością w przygotowaniu 
potraw z ziemniaków, dziczyzny 
oraz runa leśnego. Do wygrania 
w konkursie będą nagrody o łącz-
nej wartości 10 000 zł. 

ab

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie pn. „Kulinarne Dzie-
dzictwo Pogranicza Warmii i Mazur”, który odbędzie się podczas Dożynek Gmin-
nych organizowanych 28 sierpnia na boisku sportowym w Klewkach.

Konkurs kulinarny 
w Gminie Purda

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Gminę Purda, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnicy warsztatów w Klewkach
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-Czym są Niedzielniki?
Maciej Mydlak: To nazwa 
projektu teatralnego, a jedno-
cześnie tytuł spektaklu, który 
przygotowujemy. Tytułowe 
niedzielniki, to ludzie urodzeni 
w niedzielę, obdarzeni umiejęt-
nością widzenia dusz. W poda-
niach i legendach z naszych te-
renów występują również jako 
tragarze duchów, którym po-
magają dotrzeć na miejsce spo-
czynku.
-Miejsce spoczynku? Du-
sze? Tematyka spektaklu jest 
smutna i mroczna?
Nie… (śmieje się). Wprost 
przeciwnie, to pełna humoru 
opowieść o odnajdowaniu drogi 
do wnętrza siebie i bliżej jej do 
komedii romantycznej, niż po-
ważnego moralitetu z kostuchą 
w tle. 
-Skąd w ogóle pomysł na taki 
temat?
Wszystko zaczęło się przypad-
kiem, od książki Maxa P. Toep-
pena „Wierzenia mazurskie”, 
która wpadła mi w ręce w olsz-
tyńskiej księgarni. Zafascyno-
wany różnorodnością wierzeń 
i legend przeczytałem ją w ca-
łości tego samego dnia. Słysza-
łem wcześniej o kłobukach, to-
pichach, czy wilkołakach, ale 
jak się okazało, moje wyobra-
żenia na temat tych magicz-
nych stworów były dalekie od 
prawdy. Poczciwy kłobuk, któ-
rego pamiętałem z ilustracji 
jako diabełka, jak się okazało 
- nie miał rogów i nie intereso-
wała go ludzka dusza. Był du-
chem opiekuńczym warmiń-
skich i mazurskich domostw, 
przedstawianym najczęściej 
w formie ptasiej. 
-Wiele takich historii odnala-
złeś w tej książce?
Wiele, ale nie tylko w tej. Za-
cząłem przesiadywać w biblio-
tekach i ku memu zaskocze-
niu, książki, które znalazłem, 
ostatnio były wypożyczane 
w latach 60 lub w połowie 70. 
A były to pozycje nad wyraz in-
teresujące, zawierające legendy 
i podania bezpośrednio spisane 

przez autentycznych bajarzy 
z terenu Warmii i Mazur. Nie-
którzy z nich twierdzili, że byli 
naocznymi świadkami tych wy-
darzeń! Na przykład człowiek 
opisujący złoto płonące na po-
lach pod Dorotowem, które dia-
bli przepalali, by nie straciło 
świeżości leżąc pod ziemią, za-
kopane przez bogatego gbura. 
I takie właśnie legendy posta-
nowiłem ożywić przy okazji 
Niedzielników. 
-Która z legend najbardziej 
Cię zauroczyła?
Zdecydowanie ta o tytułowych 
niedzielnikach, którzy nocą, 
gdy wszyscy spali, brali na 
plecy zagubione dusze i tasz-
czyli je na cmentarz. Czułem, 
że muszę opowiedzieć tę hi-
storię, zwłaszcza, że gdy opo-
wiadałem ją moim znajo-
mym, którzy wychowali się 
na Warmii, okazywało się, że 
kompletnie nie znają bogatej 
i barwnej spuścizny kulturowej 

swojego regionu. Sam pamięta-
łem z dzieciństwa różne zabo-
bony i wierzenia kultywowane 
przez starsze osoby, ale zupeł-
nie nie rozumiałem ich znacze-
nia i pochodzenia. Dotarło do 
mnie, że jeszcze jedno lub dwa 
pokolenia i te kulturowe korze-
nie zostaną wyrwane lub, po 
prostu, uschną. Postanowiłem 
zrobić, co w mojej mocy, by je 
ocalić od zapomnienia. Właśnie 
dlatego napisałem tę sztukę. 
Konsultowałem ją później ze 
znawcami kultury warmińsko-
-mazurskiej – dr Jerzym Łapo 
i dr Janem Chłostą.
-I nie boisz się, że dzisiejszego 
widza nie interesują ludowe 
bajania z dawnych czasów?
Zabierając się do pracy nad 
projektem, stawiałem sobie to 
pytanie. Ale wcześniej sztuką 
zainteresowało się Radio Olsz-
tyn, które na jej podstawie na-
grało słuchowisko, tekst był 
też przedstawiany widzom 

w formie „Teatru przy Stoliku” 
– spotkaliśmy się z ciepłym 
przyjęciem. „Niedzielniki” 
nie są zresztą przeniesieniem 
na scenę warmińskich bajek. 
To historia młodej niedziel-
nicy Minki i jej pierwszego po-
ważnego zadania, opowieść 
o rodzących się uczuciach, 
o więzach rodzinnych i poszu-
kiwaniu drogi do samego sie-
bie. Bohaterowie wędrują na 
granicy dwóch światów – baj-
kowego i rzeczywistego. Z tego 

wszystkiego wyszła nam w su-
mie komedia z elementami mu-
sicalu... detektywistycznego. 
-Musicalu?
Ogromną rolę w spektaklu od-

grywa muzyka Marcina Rumiń-
skiego, chwilami industrialna, 
czy budząca skojarzenia z este-
tyką Pink Floyd, w innym miej-
scu przepełniona ludowością, 
by za moment zaskoczyć peł-
nym powietrza ambientem. 
Dodać należy, że w spektaklu 
wykorzystujemy również pio-
senki i taniec. Autorką chore-
ografii jest Tatiana Asmołkowa, 
a stworzone przez nią układy ta-
neczne dalekie są od oberków, 
czy polek (śmiech).

-Konkretnie do kogo chcecie 
trafić ze spektaklem?
To rozrywka dla całej rodziny, 
a poprzez swój kontekst, także 
edukacyjna. Chcemy zarazić 

widzów miłością do jedynej 
w swoim rodzaju, przepięknej 
tradycji naszego regionu.
-Wydaje się nader trudne zre-
alizowanie takiego przedsię-
wzięcia przez jedną osobę.
Największe podziękowania na-
leżą się Towarzystwu Kultury 
Teatralnej w Olsztynie, które 
wzięło nas pod swoje skrzydła, 
dzięki czemu mogliśmy star-
tować w otwartym konkursie 
ofert dla organizacji pozarządo-
wych, ogłoszonym przez olsz-
tyński ratusz. Otrzymaliśmy 
dotację, która wystarczy na po-
krycie części wydatków na re-
alizację projektu. Musieliśmy 
rozpocząć poszukiwania insty-
tucji i firm, które dostrzegłyby 
sens wsparcia projektu. Pozy-
tywnie odpowiedziało „Spo-
łem” PSS w Olsztynie, Powiat 
Olsztyński i Studio OFF. Szu-
kamy nowych dróg dofinan-
sowania, jakimi są kampanie 
crowdfundingowe. Na portalu 
PolakPotrafi.pl od półtora ty-
godnia można odnaleźć projekt 
„Niedzielniki”, wybrać nagrodę 
i wesprzeć mniejszą lub więk-
szą kwotą nasz spektakl. Przy 
okazji można tam posłuchać 
jednej z piosenek ze spektaklu, 
obejrzeć fragmenty prób i do-
wiedzieć się więcej o nas i na-
szym spektaklu. Przyznam, że 
bardzo liczymy na miłośników 
teatru i Warmii.
-Jakiego rodzaju trudności 
trzeba pokonać, żeby przygo-
tować spektakl ze wszystkim, 
nawet rekwizytami? 
Zdecydowaną większość re-
kwizytów wykonujemy rze-

czywiście własnoręcznie, ze 
względu na konieczność mini-
malizowania kosztów. 

Dokończenie na stronie 9

Kłobuki, wilkołki i zagubione duszyczki - to tylko niektóre z postaci, 
które stały się bohaterami projektu pod nazwą „Niedzielniki”. O tym, 
czy dawne wierzenia warmińskie mogą dziś zafascynować i co ma 
ludowizna do muzyki rockowej, rozmawiamy z Maciejem Mydla-
kiem, olsztyńskim aktorem i reżyserem. 

Drzewo potrzebuje silnych korzeni, by wypuszczać nowe gałęzie

Niedzielniki

Od lewej: Maciej Mydlak i ksiądz kanonik dr Kazimierz Dawcewicz 

Odtwórcy głównych ról Katarzyna Trzeszczkowska i Radosław Jamroż
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Dokończenie ze strony 8

Wielkie podziękowania jednak 
należą się też Olsztyńskiemu 
Teatrowi Lalek i Teatrowi Ja-
racza za wypożyczenie części 
kostiumów, czy udostępnie-
nie pracowni. Miejski Ośrodek 
Kultury w Olsztynie zgodził 
się nieodpłatnie użyczyć nam 
sprzęt nagłośnieniowy i oświe-
tleniowy, a Muzeum Warmii 
i Mazur wpuszcza nas na dzie-
dziniec zamkowy, gdzie za-
gramy premierę naszego spek-
taklu.

-Kiedy nastąpi ten najważniej-
szy dzień?
Premiera odbędzie się w nie-
dzielę 21 sierpnia o godz. 19:00. 
Wstęp jest bezpłatny. „Niedziel-
niki” to spektakl plenerowy, 
więc chcielibyśmy co roku latem 
bawić turystów i mieszkańców 
podolsztyńskich miejscowości, 
wykorzystując przepiękne natu-
ralne scenerie zamków, skanse-
nów, czy jezior. A są to miejsca 
magiczne, przepełnione duchem 
starych legend i wierzeń. Trzeba 
tylko to dostrzec. Realizując 

spektakl jeździmy do miejsc, 
w których dzieje się akcja sztuki 
lub gdzie miały miejsce wyda-
rzenia opisane w legendach. Lu-
dzie, których tam spotykamy, 
niejednokrotnie od nas dowia-
dują się historiach, które przed 
dziesiątkami lat miały miejsce 
w ich miejscowościach. Dla-
tego chcemy i musimy im o tym 
przypominać. Każde drzewo po-
trzebuje silnych korzeni, by móc 
wypuszczać nowe rozłożyste ga-
łęzie.

Dariusz Gołębiowski

Maciej Mydlak
„Niedzielniki”

reżyseria: Maciej Mydlak
scenografia: Beata Akinis-Sowińska
muzyka: Marcin Rumiński
Udział biorą aktorzy Olsztyńskiego Teatru Lalek: Jarosław Cupriak, Adam Hajduczenia, Elżbieta 
Grad; Teatru im. S. Jaracza: Wiesława Szymańska – Niemaszek, Marian Czarkowski, Maciej My-
dlak; studenci Studium Aktorskiego im. A. Sewruka: Katarzyna Trzeszczkowska, Radosław Jam-
roż, Anna Kosik, Piotr Dębowski, Karolina Spiel.
Premiera: 21 sierpnia o godz. 19:00 na dziedzińcu zamku olsztyńskiego. 
Wstęp bezpłatny.

REKLAMA

Tegoroczne Święto rozpocznie 
się od godz. 10:00 kiermaszem, 
na którym nie zabraknie miodów 
– tradycyjnych i pitnych, ciast 
i słodyczy, produktów ziołowych 
oraz przypraw i kulinariów z ich 
dodatkiem. Swoje wyroby ofero-
wać będą również rękodzielnicy 
w postaci pamiątkowej ceramiki, 
garncarstwa, rzeźby, obrazów, 
świec, wyrobów z drewna oraz 
wikliny.
15 sierpnia w tradycji ludowej 
nazywany był świętem Matki 
Boskiej Zielnej. 
Z tej okazji odprawiona zostanie 
uroczysta Msza święta, podczas 
której będzie można poświę-
cić wykonane własnoręcznie 
wianki i bukiety z przygotowa-
nych wcześniej ziół, kwiatów 
i zbóż. Podczas imprezy odbędą 
się warsztaty i pokazy: zioła ma-
lowane na szkle, wykonywanie 
świeczek, stemplowanie tkanin, 
zioła na ceramice, a także pre-
lekcje Zioła na zdrowie, czyli 
jak naturalnie wspomóc trawie-
nie, trzustkę i wątrobę oraz Re-

gionalna bioróżnorodność, czyli 
o ziołach we wianku, kłobuku 
i smoku wawelskim. Smakosze 
będą mieli okazję spróbować zio-
łowych przysmaków, naparów 
i herbat, a osoby zaciekawione 
przyszłością poznają swój ho-
roskop ziołowy. W karczmie 
z Małszewa będzie można obej-
rzeć filmy o tematyce ziołowej 
i bajki. Na scenie wystąpią ze-
społy: Mazurskie Kwiaty, Pie-
śni i Tańca Jedwabno oraz Kurna 
Chata. Ponadto imprezie towa-
rzyszyć będzie interaktywna 
ekspozycja Nadleśnictwa Olsz-
tynek Woda w lesie, która pre-
zentuje rolę lasów w ochronie 
zasobów wodnych i bioróżno-
rodność ekosystemów. Impreza, 

która na stałe wpisała się do ka-
lendarza imprez Warmii i Mazur, 
organizowana jest od 2010 roku. 
Święto nawiązuje do ludowej 
tradycji święcenia ziół, kwiatów 
oraz zbóż, promuje zastosowa-
nie ziół w tradycyjnej medycy-
nie, kosmetyce i kulinariach oraz 
propaguje tradycje pszczelarskie. 
Jest to niezwykle barwne i aro-
matyczne święto.

Wszechobecny aromat świeżych ziół, degustacje ziołowych naparów i herbat, 
bajkowe spotkania z ziołami, święcenie wianków oraz kiermasz produktów regio-
nalnych, a na scenie koncerty i występy artystyczne. Tradycyjnie 15 sierpnia za-
praszamy na Regionalne Święto Ziół do skansenu w Olsztynku. 

Regionalne Święto 
Ziół w Olsztynku

„W hołdzie Mi-
kołajowi Koper-
nikowi” zagrają: 
Roman Perucki - 
organy i Maria Pe-
rucka - skrzypce. 
W  p r o g r a m i e 
znajdą się m. in. 
utwory J.S. Bacha 
(1685-1750) Prelu-
dium i fuga c-moll 
BWV 546 na or-
gany solo; Antonio 
Vivaldiego (1678-
1741) La Strava-
ganza, op. 4 la mi-
nore (organy solo) 
Allegro, Grave, Allegro. Z to-
warzyszeniem skrzypiec organy 
zabrzmią w utworach Jose-
pha Rheinbergera (1839-1901) 
z Sechs Stücke op.150 /1887 
für Violin und Orgel: Thema mit 
Veraenderungen, Abendlied.

Dalszą część koncertu wypeł-
nią utwory: Zbigniewa Kruczka 
(*1952) Preludium i fuga 
BACH: Marsz, organy solo; 
Ch. M. Widora (1844-1937) 
Adagio z IV Symfonii organo-
wej (opr. J.P. Imbert); Juliena 
Breta (*1974) Hevelius, organy 

solo oraz Mieczysława Surzyń-
skiego (1866-1924) Wariacje 
nt., „Kto się w opiekę...”, organy 

solo.
Koncert rozpocznie 
się o godzinie 14.15 
w bazylice archika-
tedralnej Wniebo-
wzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny 
i św. Andrzeja we 
Fromborku.
Bilety w cenie 15 
zł normalny i 10 zł 
ulgowy dostępne są 
przed koncertem.
Organizatorzy: Pa-
rafia Katedralna 
Wniebowzięc i a 
Najświętszej Ma-
ryi Panny i św. An-

drzeja we Fromborku, Muzeum 
Pomnika Historii „Frombork 
Zespół Katedralny”, Muzeum 
Mikołaja Kopernika we From-
borku oraz Miasto i Gmina 
Frombork.

rad

14.08.2016 roku usłyszymy ostatni koncert w ra-
mach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Or-
ganowej Frombork 2016. 

W hołdzie Mikołajowi Kopernikowi” 
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej Frombork 2016

Święto ziół zagościło na stałe 
w muzealnym kalendarzu
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Na realizację inwestycji, wy-
łonionej w ramach tegorocz-
nej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Gmina Dobre Miasto 
zabezpieczyła 450 tysięcy zło-
tych- mówi Artur Jankow-
ski, sekretarz Urzędu Miej-
skiego w Dobrym Mieście. 
Jest to kwota znacznie więk-
sza w stosunku do roku ubie-
głego. Mamy też jeszcze jedną, 
istotną zmianę- do wykorzy-
stania jest cała kwota. W ubie-
głym roku przyjęto do realiza-
cji jedynie zwycięski projekt. 
W tym roku może być ich kilka, 
byle wspólny koszt ich realiza-
cji zmieścił się w kwocie 450-
ciu tysięcy złotych. Wartość po-
jedynczego projektu nie może 
być przy tym niższa niż 50 ty-
sięcy zł. Wnioski do BO mogą 
składać mieszkańcy gminy 
Dobre Miasto pod warunkiem 
uzyskania poparcia przez co 
najmniej 50-ciu mieszkańców. 
Formularze zgłoszeniowe są 

do pobrania w Urzędzie Miej-
skim w Pokoju Obsługi Intere-
santa i w sekretariacie a także 
na stronie internetowej www. 
dobremiasto.com.pl. Popraw-
nie wypełniony formularz 
musi zawierać dane identyfi-
kujące wnioskodawcę, opis za-
dania, miejsce i uzasadnienie 
jego realizacji, szacunkowy 
koszt projektu. Zachęcam zain-
teresowane osoby do kontaktu 
z poszczególnymi referatami 
i konsultowania się tak, aby-
śmy nie musieli odrzucać wnio-
sków z powodów formalnych- 
apeluje Artur Jankowski. 
Urzędnicy są przygotowani 
do służenia wszelkimi infor-
macjami. Wieloosobowe Sta-
nowisko ds. Gospodarki Nie-
ruchomościami i Rolnictwa 
może na przykład sprawdzić, 
czy teren , wskazany przez po-
mysłodawcę inwestycji, należy 
do mienia gminy, co jest pod-
stawowym warunkiem dopusz-

czenia wniosku do konsultacji 
społecznych. Zgodność pro-
jektu z obowiązującym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego gminy ustalić 
można w Referacie Inwesty-
cji i Planowania Przestrzen-
nego. Urzędnicy nie mają za to 
prawa wypełniać formularzy 
za wnioskodawców. Termin 
składania wniosków upływa 
dnia 12 sierpnia w godzinach 
urzędowania. Na wniosek 
mieszkańców głosowanie nad 
projektami zostało wydłużone 
i w tym roku będzie trwało cały 
miesiąc. 29 sierpnia zostanie 
opublikowana lista projektów, 
dopuszczonych do konsultacji 
. Glosowanie odbywać się bę-
dzie od 30 sierpnia do 30 wrze-
śnia od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu, 
a więc już w okresie powaka-
cyjnym. W głosowaniu trzeba 
uczestniczyć osobiście oraz 
wylegitymować się dokumen-

tem, poświadczającym za-
mieszkanie na terenie Gminy 
Dobre Miasto. Ponieważ nie 
wszyscy mieszkańcy gminy są 
tu zameldowani, dostępny bę-
dzie druk specjalnego oświad-
czenia. Osoby mieszkające , 
ale niezameldowane w Gminie 

Dobre Miasto, po wypełnie-
niu tego oświadczenia również 
będą miały prawo głosować. 
Karty do głosowania będą 
ostemplowane i dostępne wy-
łącznie w Sali Ślubów, gdzie 
stać będzie urna do glosowa-

nia. Swój głos można oddać 
tylko na jeden, wybrany pro-
jekt. Po zakończeniu głosowa-
nia specjalnie powołana przez 
burmistrza Komisja ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego dokona 
zliczenia głosów. Ogłoszenie 
wyników głosowania nastąpi 5 

października. Projekt, lub pro-
jekty, które uzyskają najwyż-
szą liczbę głosów zostaną auto-
matycznie wpisane do budżetu 
gminy na 2017 rok. Jeżeli doj-
dzie do sytuacji, że koszt reali-
zacji drugiego lub trzeciego 

w kolejności projektu przekro-
czy nieznacznie pulę 450-ciu ty-
sięcy złotych, przeznaczonych 
na tegoroczny Budżet Obywa-
telski, Uchwałą Rady Gmin 
możemy go powiększyć o 5%- 
kończy Artur Jankowski. 

rad

Specjalnie dla obsługi pro-
gramu w Urzędzie Miejskim 
zostało utworzone Wielooso-
bowe Stanowisko ds. Rodziny. 
Tylko dwa urzędy na terenie 
całego naszego województwa 
zdecydowały się na takie roz-
wiązanie. W pozostałych ob-
sługą programu zajmują się 
Miejskie Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej. Do 1 lipca do urzędu 
Miejskiego wpłynęło 1145 
wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia, wydano 1126 de-
cyzji, których beneficjentami 
jest 1580 dzieci. Pierwsze de-
cyzje zostały uroczyście wrę-
czone przez zastępcę burmi-
strza Beatę Harań w sali narad 
urzędu w dniu 27 kwietnia. Do 
lipca Gmina Dobre Miasto wy-
płaciła świadczenia w wyso-
kości 3.153. 131 złotych. Na 
realizację programu do końca 
roku gmina otrzymała środki 
w kwocie 7.165.443 zł. Naj-

większe świadczenie wycho-
wawcze przysługuje dwóm 
wielodzietnym rodzinom 
z Podleśnej i Międzylesia. Na 
siedmioro dzieci co miesiąc 
otrzymują 3500 zł. W dalszym 
ciągu budżet gminy wspiera ro-
dziny poprzez udzielanie zasił-

ków rodzinnych, stypendiów 
szkolnych i innych świad-
czeń, których rozdziałem zaj-
muje się Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Wynika to 
stąd, że świadczenia 500+ nie 
wlicza się do dochodów ro-
dziny. MOPS w Dobrym Mie-
ście do końca roku wypłaci 
6.745.915 zł. Trudno na razie 
mówić o konkretnych skutkach 
wdrożenia w gminie programu 
„Rodzina 500+”. O tym, czy ro-
dzice we właściwy sposób prze-
znaczyli uzyskane świadczenia 
przekonamy się już we wrze-
śniu. Wszystkie dzieci powinny 
być dobrze wyposażone do no-
wego roku szkolnego- mówi 
Artur Jankowski, sekretarz 
Gminy Dobre Miasto. Nie-
zbędne jest monitorowanie sy-
tuacji dzieci, na które pobie-
rane jest świadczenie 500+. 
Zajmują się tym głównie pra-
cownicy MOPS-u , ale liczymy 
też na pomoc szkół i przed-
szkoli. 

rad

W drugiej połowie sierpnia Gmina Dobre Miasto rozpocznie realiza-
cję inwestycji, wyłonionej w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego, czyli budowę drogi w Smolajnach. Tymczasem 
można już składać wnioski w ogłoszonej właśnie II edycji BO. 

Dobre Miasto- rusza II edycja 
Budżetu Obywatelskiego

Po czterech miesiącach od wejścia w życie 
rządowego programu „Rodzina 500+” Urząd 
Miejski w Dobrym Mieście dokonał pierw-
szego, wstępnego podsumowania realizacji 
programu w gminie.

W ramach programu „Rodzina 500+” 
do rodzin z Gminy Dobre Miasto 
trafiło już ponad 3 miliony złotych !

Artur Jankowski sekretarz UM w Dobrym Mieście

500 plus to długofalowa inwestycja
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Czy wszyscy młodzi ludzie 
piją i ćpają? Czym jest uza-
leżnienie? Czy można żyć na 
trzeźwo? Na te i inne pytania 
Piotr Nagiel odpowiada pod-
czas koncertu profilaktycznego 
pt: „Daj Siebie Innym” wyko-
nując utwory własnej kom-
pozycji. Każdy człowiek ma 
w sobie wiele pozytywnych 
wartości, które może przeka-
zać drugiemu. Jakie korzyści 
płyną z prowadzenia zdrowego 
stylu życia? Co to znaczy być 
„Tu i Teraz”, dzielić się rado-
ścią z drugim człowiekiem. 
Czy warto iść przez życie nie 
sięgając po alkohol czy narko-

tyk. Do czego może doprowa-
dzić picie i branie narkotyków. 
Piotr Nagiel w trakcie koncertu 
dzieli się swoim własnym do-
świadczeniem. Ledwo uszedł 
z życiem przez to, że kiedyś 
jako nastolatek dokonał wielu 
niewłaściwych wyborów. Stara 
się też pokazać, jakie bogac-
two znajduje się w każdym 
człowieku i jak wiele może 
on zmienić w sobie i w swoim 
otoczeniu. Dodatkowe atrak-
cje przygotowane na ten dzień 
to ognisko, plażowa piłka siat-
kowa, kącik zabaw dla dzieci 
oraz stoisko Punktu Informa-
cyjno – Konsultacyjnego Pro-

filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień oraz 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 
Utwory Piotra Nagiela to m.in: 
PŁACZ, MASKA, MIĘDZY 
WIERSZAMI, KOGOŚ MI 
BRAK, SPOKOJNE ULICE, 
DAJ SIEBIE INNY, BYĆ TU 
I TERAZ.
Koncert profilaktyczny po-
przedzony będzie mszą święta 
w intencji trzeźwości w rodzi-
nach, która odbędzie się w ko-
ściele p.w. Św. Kosmy i Da-
miana w Świątkach o godzinie 
11.00. Kazanie wygłosi ks. 
kan. Tadeusz Alicki.

Profilaktyczny koncert Piotra Nagiela „DAJ SIEBIE INNYM” jest or-
ganizowany nie bez powodu w miesiącu sierpniu, który jest nazy-
wany miesiącem trzeźwości. Co to znaczy: Dawać siebie innym? 
Co można dać drugiemu człowiekowi od siebie? Czy dając coś dru-
giemu człowiekowi możemy oczekiwać czegoś w zamian? Czy al-
koholizm i narkomania to choroby śmiertelne?

W gminie Świątki pamiętają 
o profilaktyce przeciwko 
uzależnieniom

Od czerwca do września sta-
rówka jest sceną dla Olsztyń-
skiego Lata Artystycznego. 
Cykl imprez, w których uczest-
niczą nie tylko mieszkańcy mia-
sta, ale także tłumy turystów, 
odbywa się między innymi 
w Amfiteatrze im. Czesława 
Niemena, scenie staromiej-
skiej, na rynku, czy w pobliskim 
Parku Centralnym. Niewątpliwą 
atrakcją, nie tylko dla turystów, 
jest możliwość zwiedzenia go-
tyckiego Zamku Kapituły War-
mińskiej i podziwiania z wieży 
zamkowej malowniczych wi-
doków miasta. W krajobraz sta-

rówki wpisane są stoiska kwia-
ciarek, u których możemy kupić 
świeże, cięte kwiaty dla naszej 
lepszej połówki. Na olsztyń-
skiej starówce nie brakuje lo-
dziarni, kawiarni i knajpek 
z bardzo urozmaiconą ofertą 
menu. Trzeba jednak pamię-
tać, że o ile od października 
do kwietnia można bezproble-
mowo wjechać na Stare Miasto 
i zostawić swoje auto, tak zna-
lezienie miejsca parkingowego 
latem, szczególnie w weekendy, 
graniczy z cudem (z powodu 
letniej organizacji ruchu i za-
mknięcia centrum starówki dla 

aut). Dlatego najlepiej przyjść 
na piechotę, ewentualnie sko-
rzystać z dużego parkingu, na 
który możemy dojechać, skrę-
cając w lewo na zjeździe z Mo-
stu Jana.
Osoby zainteresowane szybkim 
i ekologicznym przemieszcze-
niem się ze Starego Miasta na 
Plażę Miejską lub w kierunku 
odwrotnym, mają możliwość 
poruszania się elektrycznymi 
busami, które kursują od go-
dziny 12.00 do 19.30. Sło-
neczny Bus przywozi pasaże-
rów prosto pod Wysoką Bramę. 
Może zabrać za jednym razem 

maksymalnie 14 osób. Na sta-
rówkę busy docierają są o każ-
dej pełnej godzinie, natomiast 
na Plażę Miejską w połowie 
każdej godziny.
- W najbliższy weekend w ra-
mach Olsztyńskiego Lata Arty-
stycznego skorzystać można 
z kilku ciekawych propozycji 
kulturalnych. 
- W piątek 12 sierpnia o godz. 
20.00 w Amfiteatrze im. Cze-
sława Niemena wystąpi Mrozu. 
- W sobotę 13 sierpnia o godzi-

nie w 20.00, również w amfi-
teatrze wystąpi grupa Hitano 
i goście w koncercie pod nazwą 

Gypsy Carnaval – Muzyka i Ta-
niec Romów.
- W niedzielę 14 sierpnia w am-

fiteatrze o godzinie 13.00 roz-
pocznie się IX Międzynaro-
dowy Festiwal Muzyczny 
Narodów Europy Pod wspól-
nym niebem.
- W niedzielę 14 sierpnia 
o godz. 20.00 w bazylice konka-
tedralnej św. Jakuba rozpoczną 
się XXXVIII Olsztyńskie Kon-
certy Organowe im. Feliksa No-
wowiejskiego.

fil

Gorące, słoneczne lato zachęca do spędzania wakacji na łonie natury. Ci, którzy 
zostają w mieście, nie mogą jednak narzekać na brak propozycji atrakcyjnego 
spędzenia wolnego czasu. Olsztyn może się poszczycić jedną z najpiękniejszych 
starówek w Polsce. To idealne miejsce spacerów, spotkań towarzyskich , a także 
uczestnictwa w rożnych wydarzeniach kulturalnych. 

Atrakcje olsztyńskiej starówki latem

Letnie atrakcje na olsztyńskiej starówce 
jeszcze potrwają 

mon
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Robiąc zakupy do szkoły, 
warto udać się na nie z dziec-
kiem. Dzięki temu, nasza po-
ciecha będzie mogła wybrać 
sobie przybory, które jej się 
spodobają. Może to mieć 
znaczny wpływ na przykłada-
nie się do nauki z pomocą tych 
przedmiotów. Należy jednak 
pamiętać, żeby nie przekroczyć 
ustalonego budżetu na szkolną 
wyprawkę. 

Co powinien mieć uczeń?

Przede wszystkim, uczeń musi 
mieć w czym nosić wszystkie 
przybory, zeszyty oraz książki. 
Lekarze sugerują, żeby nie ku-
pować dzieciom toreb na ramię, 
ponieważ mogą one powodo-
wać skrzywienia kręgosłupa. 
Najlepszym wyborem jest ple-
cak z utwardzoną powierzch-
nią, która dotyka pleców. Naj-
tańsze tornistry to wydatek 
rzędu 40-50 złotych. Kolej-
nym niezbędnym elementem 
wyposażenia ucznia jest piór-
nik, który można kupić już na-
wet za 10 złotych. Do tego dłu-

gopisy i ołówki, w cenie około 
5 złotych za komplet. Ceny ze-
stawów geometrycznych za-
czynają się już od około 2 zło-
tych, podobnie jak gumka czy 
klej. Do duetu z długopisami 
i ołówkami niezbędne są ze-
szyty. Ceny za najtańsze z nich, 
zaczynają się już od złotówki. 
Lepsze, z twardą okładką 
i większą liczbą kartek to wy-
datek rzędu 3-4 złotych. Inne 
artykuły papiernicze, szczegól-

nie potrzebne w klasach I-III, 
to bloki (ok. 3 złote), bloki ko-
lorowe (ok. 3 złote), bibuła (ok. 
80 gorszy za rolkę), teczka (ok. 
15 złotych), farby (około 10-20 
złotych) oraz kredki (10-15 zło-
tych za komplet) i nożyczki (ok. 
4 złotych). Warto również ku-
pić pojemnik na drugie śniada-
nie dla naszego dziecka. Koszt 
takiego pudełka to około 20 zło-
tych. Dużym wydatkiem mogą 
być buty na zmianę oraz strój 

na zajęcia wychowania fizycz-
nego. Taki zestaw to minimal-
nie wydatek rzędu około 100 
złotych. Wybierając się na ta-
kie zakupy, najlepiej udać się do 
super- lub hipermarketu. Obec-
nie jest wiele promocji na ar-
tykuły szkolne, które pozwolą 
zaoszczędzić nawet ponad 100 
złotych. Jest to duża oszczęd-
ność, a przy kilku dzieciach, jak 
u Pani Magdy, może okazać 
się to bardzo pomocne. - Jeżeli 
chodzi o tegoroczną wyprawkę 
to zamierzam wydać na 3 dzieci 
1300 złotych. Podręczniki do 
gimnazjum kupujemy używane, 
ponieważ jest to ostatni rocznik, 
który idzie starą podstawą pro-
gramową. Nie opłaca się kupo-
wać nowych, bo ich nie odsprze-
damy. Maciuś do „zerówki” 
musi mieć cały zestaw pod-

ręczników i ćwiczeń nowych. 
Ola w III klasie ma bezpłatne 
podręczniki i ćwiczenia do na-
uki  oraz podręczniki do angiel-
skiego Jeżeli chodzi o ceny to 
myślę, że są trochę wyższe niż 
w zeszłym roku. 

Czas na podręczniki

Podobnie, jak uważa Pani 
Magda, najoszczędniejszym 
wyborem jest kupno używa-
nych podręczników na kier-
maszach. Uczniowie klas I-III 
korzystają z darmowych pod-
ręczników, co jest znaczną ulgą 
finansową dla rodziców. Dodat-
kowo, uczniom w klasach IV-VI 
i szkół gimnazjalnych przysłu-
gują specjalne dofinansowania, 
którymi zajmują się szkoły.

Dofinansowanie 
z budżetu państwa

Rodzice mogą również ubie-
gać się o dofinansowanie na 
szkolną wyprawkę z rządo-
wych pieniędzy. Na najbliższy 
rok szkolny przeznaczono bli-
sko 24 miliony złotych. Pro-
gram ma na celu wyrównanie 
szans edukacyjnych i wspie-
ranie rozwoju edukacyjnego 
uczniów. Rządowy Program 
„Wyprawka Szkolna”, ofe-
ruje również wsparcie finan-
sowe dla uczniów z niepełno-
sprawnością. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej szacuje, 
że pomoc finansową w ramach 
programu otrzyma ponad 57,5 
tysiąca uczniów.

Karol Dymkowski

Został niecały miesiąc do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dla rodziców jest 
to bardzo kosztowny okres. Wydatki związane z wyprawką szkolną często spra-
wiają niemały kłopot i mocno uszczuplają rodzinny budżet. Sprawdziliśmy ceny 
najważniejszych artykułów szkolnych.

Szkolna wyprawka

Freerun, czyli z języka an-
gielskiego wolny bieg, zy-
skał swoją popularność w XXI 
wieku i wywodzi się z Par-
kour. Różnica między nimi 
polega na tym, że w Parkourze 
najważniejsza jest szybkość 
i prostota w przemieszcza-
niu się, a we Freerunningu, na 
pierwszym miejscu stawiana 
jest efektowność wykony-
wanych ewolucji. Zawarte są 
w nim przeróżne salta, obroty 
i ewolucje, które mają zachwy-
cać obserwujących. Parkour 
swój początek ma we Francji, 
a za jego prekursora uważa się 
Davida Belle. Jego znajomy, 
Sebastien Foucan postanowił 
wzbogacić Parkour o elementy 
akrobatyczne i w ten sposób 

narodził się Freerun. W obec-
nych czasach obydwie dyscy-
pliny są popularne na całym 
świecie i mają swoich zwolen-
ników. Jednak można stwier-
dzić, że każda osoba, która tre-
nuje Freerunning, ćwiczyła lub 
ciągle ćwiczy Parkour. 

To więcej, niż spędzanie 
wolnego czasu

Jak mówi wiele osób trenują-
cych Freerun oraz Parkour, jest 
to dla nich oderwanie się od 
szarej rzeczywistości i zwięk-
szanie możliwości swojego 
ciała. - Najwięcej satysfakcji 
dał mi Parkour, ponieważ to 
właśnie dzięki tej zajawce po-
czułem, że zaczynam panować 

nad własnym ciałem. – mówi 
Mateusz Kolasiński, Fre-
erunner i Traceur (osoba tre-
nująca Parkour) z Biskupca. 
- Nie potrzebowałem kosztow-
nego sprzętu oraz specjalnych 
miejscówek, po prostu ubiera-

łem wygodne ubrania i korzy-
stałem z tego co było na mie-
ście. Jak każda dyscyplina 
sportowa lub sztuka, dla wielu 
osób jest to nie tylko sposób na 

spędzanie wolnego czasu, a pa-
sja, którą chcą się dzielić z jak 
największą ilością osób. Ma-
teusz nie jest osobą, która sta-
wia pierwsze kroki we Freeru-
nie oraz Parkourze. - Mój staż 
w treningu to 10 lat, przez te 

10 lat jestem człowiekiem z pa-
sją i to właśnie pasja zmienia 
ludzi. Dzięki Parkour pozna-
łem wiele niesamowitych ludzi, 
zwiedziłem wiele miejsc, prze-
żyłem wiele przygód, nauczy-
łem się wiele i teraz mogę moją 
wiedzą dzielić się z młodszym 
pokoleniem. 

Trzeba znać swoje 
możliwości

Jak każdy sport ekstremalny, 
Freerun oraz Parkour są bardzo 
niebezpiecznymi dyscyplinami 
i wymagają dużej siły i jeszcze 
większej rozwagi. Trenując nie 
należy przeceniać swoich moż-
liwości i decydować się na wy-
konanie danej ewolucji tylko 
wtedy, kiedy jest się tego pew-
nym. Jak powiedział Mateusz 
Kolasiński, maksymalne sku-
pienie jest jego przepisem na 
unikanie kontuzji. - Faktycz-
nie, ludzie, którzy na co dzień 

nie trenują a widzą nasze tre-
ningi, mogą stwierdzić, że jest 
to sport bardzo kontuzyjny, jed-
nak my do każdego skoku czę-
sto przygotowujemy się nawet 
kilka miesięcy, krok po kroku. 
Ja przez okres 10 lat miałem 
jedną poważną kontuzję spo-
wodowaną głównie brakiem 
doświadczenia oraz zbytnią 
pewnością siebie. Prawdopo-
dobnie teraz, uniknąłbym tej 
kontuzji.

Szybki rozwój

Freerun oraz Parkour bardzo 
rozwinęły się w Polsce w ciągu 
10 lat. Doskonałym przykła-
dem może być impreza or-
ganizowana co roku, właśnie 
w Biskupcu. W pierwszych 
edycjach „Biskupiec JAM” 
brało udział około 20 osób. 
Podczas tegorocznej edy-
cji, która odbyła się w kwiet-
niu, miasto gościło około 200, 
nie tylko z Polski, ale również 
z zagranicy.

Karol Dymkowski

Sportowe buty, dresowe spodnie i silna wola – tylko tyle potrzeba, 
żeby trenować Freerun, czyli sztukę szybkiego i efektownego poru-
szania się po mieście. Jest to dyscyplina, która nie wymaga dużego 
wkładu finansowego, a daje trenującym ogromną satysfakcję.

Całe miasto jest dla nich placem zabaw

Trzeba dużo rozwagi i szczęścia, żeby nie złapać kontuzji
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań – 16.09.2016 r.

 1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
 2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
 3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
 4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
 5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

Rokowania przeprowadzone zostaną 16 września 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  
w Purdzie w pokoju nr 11A (woj. warmińsko-mazurskie).

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie do dnia 12 września 2016 roku zaliczki pobieranej ty-
tułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej równej kwocie 20 % 

ceny wywoławczej oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie w Urzędzie 
Gminy w Purdzie do dnia 12 września 2016 roku. Na kopercie należy umieścić adnotację: 
Oferta – „Rokowania w dniu 16 września 2016 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych”

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

nej, 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.

MARATON
Maraton złych superbohaterów
pt 23:00 
  
KINO KONESERA   
Wojna 
śr 19:15 

KULTURA DOSTĘPNA    
Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać
czw 18:00

FILMOWE PORANKI
Wakacje z Bobem Budowniczym cz. 4 - HDD
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:00

PREMIERY     
Mój przyjaciel smok (2D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:15, 12:45, 15:15, 18:00
Mój przyjaciel smok (3D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:45, 14:15, 16:45
Randka na weselu (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 14:00, 18:45, 21:15 
Sausage Party (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 16:30, 19:30, 21:30 
Śmietanka towarzyska (2D,napisy)

pt, sb, nd, pn, wt, śr 13:15, 18:15, 20:45
czw 13:15, 18:15, 20:30
Barbie: Gwiezdna przygoda (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:00, 13:00, 15:00, 17:30

POZOSTAŁE TYTUŁY    
Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie (2D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:15, 13:30, 16:00, 18:30 
Jason Bourne (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30, 15:30, 20:15 
Legion samobójców (2D,dubbing)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw10:45, 16:15 
Legion samobójców (2D,napisy)   
pt 13:30, 19:00, 23:00 
sb, nd, pn, wt, śr, czw 13:30, 19:00, 21:45 
Legion samobójców (3D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr 12:00, 17:45 
czw, 12:00    
Legion samobójców (3D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr 14:45, 20:30   
czw, 14:45, 20:45 
Nie ma mowy! (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 21:00   
Złe mamuśki (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, czw 11:30, 19:15, 21:45  
śr 11:30, 21:45   

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 12-18.08.2016 r

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

Wiadomości Gazeta Warmińska, to  bezpłatny dwutygodnik  i portal internetowy co-
dziennie aktualizowanych informacji  z regionu. Obecnie poszukujemy  dynamicznych, 

ambitnych osób do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Sprzedaży  powierzchni reklamowej
Miejsce pracy: Olsztyn i region

Jeżeli:
• Motywują cię ambitne zadania i wysokie zarobki wypracowane efektywną sprzedażą
• Szukasz pracy, która wymaga od Ciebie wyzwań, samodzielności i inicjatywy
• Z łatwością przychodzi Ci budowanie długofalowych relacji z ludźmi
• Jesteś osobą zaangażowaną i wychodzisz z inicjatywą
• Szybko i chętnie się uczysz
• Doskonale znasz Internet i MS Office

Chcesz:
• Osiągać sukcesy w aktywnej sprzedaży powierzchni reklamowej do wszystkich nośni-

ków reklamowych wydawnictwa, w druku i on-line
• Realizować plany sprzedażowe
• Samodzielnie poszukiwać nowych klientów oraz utrzymywać relacje biznesowe z do-

tychczasowymi klientami
• Mieć wpływ na rozwój oferty sprzedażowej wydawnictwa poprzez wdrażanie własnych 

pomysłów
• Reprezentować i kreować pozytywny wizerunek firmy
• Otrzymywać atrakcyjne wynagrodzenie wypracowane efektywną sprzedażą (pensja 

stała, premia prowizyjna)
• Doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe oraz poznać rynek prasy i reklamy dzięki 

pracy w naszym zespole 
• Rozwijać się zawodowo i mieć szansę awansu

Dołącz do Naszego zespołu.

Aplikację złóż  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@gwarminska.pl

Mile widziane doświadczenie w sprzedaży reklam lub usług niematerialnych  
(ubezpieczenia, kredyty itp.)
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Pozostałym dziękujemy za prze-
słanie aplikacji.W wysyłanych dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 
883 z póżn. zm.)
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AUTO-MOTO KUPIĘ

! AUTO-SKUP, Gotówka, Najlep-
sze ceny, 602-81-70-00.
!! KASACJA – złomowanie po-
jazdów. Wydawanie zaświad-
czeń. Płacimy za pojazdy osobowe 
i ciężarowe. Transport gratis. Ka-
non Elbląg ul. Malborska 91.(0-
55)232-54-65.
AUTO SKUP, 786-153-461.
KASACJA pojazdów, skup aut, 
własny odbiór, 668-427-885.
SKUP samochodów, 502-646-575.

AUTO-MOTO SPRZEDAM

GARAŻE BLASZANE, bramy 
garażowe, kojce, transport, mon-
taż GRATIS- cały kraj!, www.
konstal-garaze.pl, 89/650-30-43, 
85/733-60-26, 55/621-23-38, 512-
853-323.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ zboże: pszenica,owies,
jęczmień,żyto,pszenżyto,
kukurydzę,lubin,bobik, 

Eko,itp. Min. 24t.Zapewniam 
transport, place w dniu 

odbioru. Tel.509-942-079.

PRACA DAM/SZUKAM

! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego, 601-64-90-31, 504-
175-182.
! MLM. Suplementy. Perfumy, 
Mercedes Benz, 783-257-084.
CUKIERNIKA zatrudnię. Poszu-
kuję osoby odpowiedzialnej, su-
miennej z poczuciem estetyki. 
506-796-771.
GLAZURNIKÓW, pracowników 

ogólnobudowlanych na budowę 
608-056-975.
HOTEL Natura Mazur Resor-
t&Conference w Warchałach za-
trudni pracowników w każdym 
wieku na stanowiska: cukiernik, 
kucharz – możliwość zamieszka-
nia, atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia. E-mail: andrzej.baldyga@na-
turamazur.pl Tel. 533381402.
KIEROWCA C+E kraj, zagranica, 
604-212-663, 608-310-592.
KIEROWCA C+E www.domkian-
gielskie.pl Dorotowo, 503-103-
703
KIEROWCA kat. B do 30 lat 508-
252-557.
KIEROWCA C+E Kętrzyn, 722-
357-145
KIEROWCA C+E, 506-422-558.
KIEROWCĘ kat. C, 506-422-558.
MALARZA proszkowego, pomoc-
nika malarza 89 526-64-12.
MALARZY, szpachlarzy, 603-
584-239.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie 
rolnym, 797-580-971.
MURARZ pracownik ogólnobu-
dowlany, 57-00-29-618.
MURARZA, cieślę, 501-582-674.
OPERATOR CNC 89 526-64-12.
OPIEKUNKI do 1500 euro wyma-
gany niemiecki komunikatywny, 
na umowę, 737-488-914, 737-499-
812.

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/WYNAJMĘ/

ZAMIENIĘ

KUPIĘ/WYDZIERŻAWIĘ 50-
100 ha gruntów rolnych, min. 
klasy IV a, okolice Olsztyna. Tel. 
509-814-680.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

WYNAJMĘ duże (min. 4 pok.) 
mieszkanie w Olsztynie, może 

być do remontu lub 
odświeżenia, 502-575-295.

!!! Pilnie M-3 w starej kamienicy 
(54m2) po remoncie, I piętro ul. 
Nowowiejskiego 238.000zł, tel. 
603-646-373.
30KM od Gołdapi sprzedam za 
49.500 zł, wyremontowane, 2-po-
kojowe mieszkanie na I piętrze, 
w dwukondygnacyjnym bloku, 
49,3m2, co, garaż, 785-10-10-10.
31,3M2 Skłodowskiej 602-313-
371.
3 -POKOJOWE 57m2 Ku -
trzeby 220.000zł, Sucharskiego 
197.000zł, (89)543-08-61 „Sadow-
ski”.
49M2 Gębika 177.000zł, Janowi-
cza 167.000zł (89)543-08-61 „Sa-
dowski”.
DOM Wójtowo 160m2 do wykoń-
czenia wewnątrz, 355.000zł, 664-
776-510.
DOMEK w szeregowcu w Tomasz-
kowie przy jeziorze, ul. Wędkar-
ska. Pilnie sprzedam, 350.000zł, 
600-250-510.
DWA mieszkania (32m2, 58m2) 
lub zamienię na dom, 572-734-
073.
DZIAŁKI budowlane: 15arów, 
30arów, k. Giżycka. 507-851-280.
FROMBORK, rezydencką działkę 
dla wybranych, z trzech stron las, 
uzbrojoną. Kupię mieszkanie 2, 
3-pokojowe w Gdańsku, 501-601-
550.
GRUNWALDZKA kawalerka 
602-313-371.

I Ty możesz zostać deweloperem na 
swoim kupując kilka działek w ce-
nie 10zł/m2 + vat, 785-10-10-10. 
KAWALERKA Jaroty, 117.000zł, 
(89)543-08-61 „Sadowski”.
MAGAZYN, biura ul. Lubelska 
lub wynajmę, 504-007-661.
MIESZKANIE 48m2 bez pośred-
ników, 572-734-073.
NATERKI – TANIO dom jedno-
rodzinny 138m2 (r. bud.2008), 
wysoki standard, działka 11a. Za-
miana – M3, M-4. 501-272-381.
OD 12zł netto/m2 za uzbrojoną 
działkę budowlaną we Fromborku, 
możliwość na raty, 501-247-257.
RÓŻNOWO, działka budow-
lana, 1.000m2, pełne uzbrojenie, 
69.000zł, 795-525-451.
SPRZEDAM działkę o po-
wierzchni 1,67ha, położoną w Lu-
bawie. Cena: 60zł/m2, 605-844-
910.
WWW.DOMKIHOLENDER -
SKIE.EU, 503-103-703-.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, ma-
larskie , glazurnicze, podłogi. 

Tel.669 336 031.

! Glazura, hydraulika, malarskie, 
669-336-031.
CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
500-709-992.
CZYSZCZENIE dywany, tapi-
cerki, 601-840-139.
DACHY- naprawy, 502-202-377.
DACHY, papa termozgrzewalna, 
798-655-899.
DEKRASKIE- kompleksowo, 
511-080-667.

DOCIEPLANIE budynków, ele-
wacje, 501-536-679.
ELEKTRYK, 504-702-800.
GAZ, instalacje wewnętrzne, ze-
wnętrzne, 501-384-719.
HYDRAULICY, 501-209-794.
KOPARKOŁADOWARKA, 601-
698-968.
MALOWANIE, 782-404-688.
MALOWANIE, szpachlowanie, 
zabudowy kartonowo-gipsowe, 
glazura. Drobne i większe re-
monty, 690-390-454.
MINIKOPARKA, 602-484-153.

SPRZEDAM stemple budowlane, 
509-287-995.
SZPACHLOWANIE 10zł/m, so-
lidnie, 515-848-676.
SZPACHLOWANIE, 535-852-
683.
TYNKI agregatem, 501-047-879.
WYBURZENIA, wykopy, wywóz 
gruntu, ziemi, tłuczeń, piasek, ko-
parki-ładowarki, wywrotki, czar-
noziem, 604-849-831.
WYLEWKI samopoziomujące, 
www.aia.com.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA
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Największa rewolucja dopadła 
IV ligę warmińsko-mazurską. 
- To będzie na pewno mocniej-
sza liga niż w ubiegłym sezonie. 
Dużo się zmieniło jeśli chodzi 
o zespoły w niej występujące - 
mówi Michał Alancewicz, tre-
ner Stomilu II Olsztyn, który 
wraz ze swoją drużyną był wi-
cemistrzem IV ligi w ubie-
głym sezonie. I dodaje - Tak na 
prawdę bliżej jej jest do tej starej 
III niż do IV. Wiele ekip będzie 
chciało awansować, choć sezon 
wszystko zweryfikuje. W nowej 
czwartej lidze zobaczymy ta-
kie drużyny jak: Orlęta Reszel, 
GSZS Rybno, Stomil II Olsz-
tyn, Błękitni Orneta, Tęcza 
Biskupiec, Zatoka Braniewo, 
Warmiak Łukta, Omulew 
Wielbark, Mrągowia Mrą-
gowo, Unia Susz, Znicz Biała 
Piska, GKS Wikielec, Ro-
minta Gołdap, MKS Korsze, 
Granica Kętrzyn, Mamry Gi-
życko.
Żeby zamieszania był mało, tuż 
przed startem rozgrywek Start 
Działdowo wycofał drużynę 

z rozgrywek IV ligi i w najbliż-
szym sezonie drużyna seniorów 
Startu nie będzie grała w ogóle. 
Z prawa gry w IV lidze skorzy-
stał w tej sytuacji zespół z Wiel-
barka.
W wyniku tego w ostatniej 
chwili uzupełniono klasę okrę-
gową o Syrenę Młynary, 
a A-klasę o Leśnika Nowe Ra-
muki. Spowodowało to prze-
sunięcie DKS Dobre Miasto 
z II do I grupy klasy okręgowej 
w miejsce drużyny z Wielbarka. 

Syrena Młynary przystąpi do 
II grupy w miejsce DKS Dobre 
Miasto.
LZS Świątki-Skolity zostały 
przesunięte z III do II grupy A-
-klasy w miejsce Syreny Mły-
nary. Leśnik Nowe Ramuki 
przystąpi do III grupy A klasy 
w miejsce LZS Świątki-Sko-
lity.
W III grupie B klasy zamiast 14 
będzie 13 drużyn - pauza w miej-
sce KS Leśnik Nowe Ramuki.

al

IV liga warmińsko-mazurska 

Kolejka 1 - 13-14 sierpnia
Orlęta Reszel  - Mamry Giżycko  13 sierpnia, 17:00
GSZS Rybno  - Granica Kętrzyn  13 sierpnia, 16:00
Stomil II Olsztyn  - MKS Korsze  14 sierpnia, 15:00
Błękitni Orneta  - Rominta Gołdap  13 sierpnia, 16:00
Tęcza Biskupiec  - GKS Wikielec  13 sierpnia, 16:00
Zatoka Braniewo  - Znicz Biała Piska  13 sierpnia, 16:00
Warmiak Łukta  - Unia Susz  13 sierpnia, 16:00
Omulew Wielbark  - Mrągowia Mrągowo 13 sierpnia, 16:00

Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: warmińsko-mazurska I

Kolejka 1 - 13-14 sierpnia
GKS Dźwierzuty  - Śniardwy Orzysz  14 sierpnia, 14:00
MKS Ruciane-Nida  - Pisa Barczewo  14 sierpnia, 14:00
Czarni Olecko  - DKS Dobre Miasto  13 sierpnia, 17:00
Pojezierze Prostki  - Vęgoria Węgorzewo 13 sierpnia, 17:00
Wilczek Wilkowo  - Cresovia Górowo Iławeckie 14 sierpnia, 14:00
Łyna Sępopol  - Victoria Bartoszyce  13 sierpnia, 17:00
SKS Szczytno  - Granica Bezledy  14 sierpnia, 17:00
Błękitni Pasym  - Mazur Pisz  13 sierpnia, 14:00

Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: warmińsko-mazurska II

Kolejka 1 - 13-14 sierpnia
Pomowiec Gronowo Elbląskie- Syrena Młynary  13 sierpnia, 16:00
KS Mroczno-Grodziczno - Warmia Olsztyn  13 sierpnia, 16:00
Radomniak Radomno - Orzeł Janowiec Kościelny 13 sierpnia, 17:00
Czarni Rudzienice  - Olimpia Olsztynek  13 sierpnia, 17:00
Polonia Iłowo  - Polonia Pasłęk  13 sierpnia, 16:00
Start Nidzica  - Tęcza Miłomłyn  13 sierpnia, 17:00
GKS Stawiguda  - Ewingi Zalewo  13 sierpnia, 17:00
Kormoran Zwierzewo - Fortuna Dorotowo Gągławki 12 sierpnia, 18:00

Gra już LOTTO Ekstraklasa, gra pierwsza, druga i trzecia liga. W najbliższy week-
end do gry wracają natomiast nasze regionalne rozgrywki. W tym sezonie przed 
kibicami i klubami nie lada rewolucja. W związku z reformą przeprowadzoną 
przez PZPN składy lig są mocno zmienione. 

Wracają emocje piłkarskie w niższych ligach! 

- Ostatnio odniosłeś wielki suk-
ces. Zwyciężyłeś w swojej klasie 
HR4 w 25 Rajdzie Rzeszowskim. 
Podobno nie obeszło się bez przy-
gód na trasie?
Marcin Kurp, kierowca rajdowy, 
startuje w klasie HR4: -Rajd Rze-
szowski był 3 rundą Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski i 7 rundą Mistrzostw Eu-
ropy. Trzeba było przejechać 200 
km oesowych, podczas, gdy za-
zwyczaj jest to ok. 120 kilome-
trów. Trasa była bardzo wymaga-
jąca technicznie. Nie można było 
się zbyt mocno rozpędzać, bo od-
cinki były krótkie, ale pełne zakrę-
tów. O trudności rajdu świadczy 
fakt, że wystartowało ponad 90 
załóg , a do mety dojechało tylko 
37. Sukcesem było samo ukończe-
nie rajdu, a nam udało się wygrać 

w swojej klasie, z czego jestem bar-
dzo dumny. Pierwszego dnia po-
jawiły się problemy z hamulcami. 
Na szczęście mieliśmy zapasowe 
tarcze i klocki. Włożyliśmy cał-
kowicie nowy układ hamulcowy, 
który wytrzymał do końca zawo-
dów. Było bardzo gorąco. Tempe-
ratura jak w tropikach. Samochód 
też się przegrzewał i potrzebo-
wał większego chłodzenia. Mieli-
śmy problem z oponami, bo nasze 
były zdecydowanie za miękkie Po 
dziesięciu kilometrach jazdy nasze 
opony zaczynały płynąć. Po pierw-
szym dniu kupiłem i zamieniłem 
opony na twarde, ale pech chciał, że 
zmieniła się pogoda. Nie pozostało 
nam nic innego, jak założyć mięk-
kie opony, bo tylko takie mieliśmy. 
Wytrzymały. W trakcie wyścigu 
zepsuł się nam też amortyzator, 

w związku z czym samochód szo-
rował po ziemi. Mojemu najgroź-
niejszemu rywalowi, zepsuł się sil-
nik i nie ukończył rajdu . Pozostali 
zawodnicy nie stanowili dla mnie 
problemu zwłaszcza, że po pierw-
szym dniu miałem 7 sekund prze-
wagi. Drugiego dnia udało mi się 
ją utrzymać, a ostatnie trzy odcinki 
przejechałem spokojnie, nie ryzy-
kując popełnienia jakiegoś błędu, 
który mógłby mnie wyeliminować 
z wyścigu. 
- Startujesz w klasie HR4. Jak 
najkrócej można określić kryte-
ria dopuszczające do startu w tej 
klasie?
- Do klasy HR4 zalicza się pojazdy 
o pojemności silnika do 1600 i na-
leżące do grupy A, co oznacza sa-
mochód z przeróbkami. Mój sa-
mochód należy raczej do grupy N, 

czyli ma niewiele przeróbek, ale 
umówiliśmy się , że dla dobra rywa-
lizacji będziemy wszyscy jeździć 
w jednej grupie. Dzięki temu jest 
większa konkurencja. 
- Jeździłeś już wcześniej w Raj-
dzie Rzeszowskim?
- Tak, ale mam bardzo słabą pamięć 
do tras. To, że wcześniej jechałem 
jakąś trasą nie jest dla mnie żad-
nym bonusem, bo jej nie pamiętam. 
Wielu kierowców ma taką pamięć 
i to im ułatwia rywalizację. 
- Rzeszowski rajd rozgrywano na 
szutrze czy asfalcie?

- Moją specjalnością są rajdy szu-
trowe. W Rzeszowie jechaliśmy 
jednak nawierzchnią asfaltową. 

Tylko niektóre odcinki dojazdowe 
przebiegały na szutrze. 
- Jaką zajmujesz pozycję w kla-
syfikacji ogólnej po trzech star-
tach w Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski, bo 
to chyba półmetek, jeśli chodzi 
o klasyfikacje generalną w tych 
Mistrzostwach?
- Dwa rajdy skończyłem na pierw-
szym miejscu, a jeden na drugim, 
mam więc sporą przewagę punk-
tową nad rywalami. Dokładnie 
mam 68 punktów, a kolejna załoga 
30. Za wygrany rajd otrzymuje się 

25 punktów, niezależnie od tego, ile 
załóg wzięło udział w zawodach. 
W ubiegłym roku liczba punktów 
zależała od frekwencji. Uważam, że 
nowy sposób punktowania sprzyja 
większej liczbie załóg w każdym 
rajdzie. Absencja w jednych zawo-
dach oznacza utratę dużej liczby 
punktów. W kolejnych rajdach 
można jej nie odrobić. W tej chwili 
jesteśmy na półmetku rywalizacji 
w Mistrzostwach Polski. Za mie-
siąc odbędzie się Rajd Nadwiślań-
ski w Puławach i Kazimierzu Dol-
nym, w październiku Dolnośląski 
i w listopadzie Rajd w Arłamowie. 
- Wystartujesz we wszystkich 
trzech rajdach, czy, korzysta-
jąc z olbrzymiej przewagi punk-
towej, odpuścisz sobie występ 
w którymś z nich?
- Mam zamiar wystartować we 
wszystkich trzech eliminacjach, 
o ile coś nie pomiesza mi szyków. 
Zakończenie i podsumowanie se-
zonu nastąpi w grudniu podczas 
Rajdu Barbórka, który rozgrywany 
jest w Warszawie poza elimina-
cjami Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Najlepsze trzy 
załogi z każdej klasy biorą udział 
w odcinku specjalnym na ulicy Ka-
rowej. Każdy kierowca 
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Marcin Kurp jedzie po zwycięstwo 
w Mistrzostwach Polski
Załoga Kurp/Grzywaczewski wygrała w ostatni weekend 25 Rajd Rzeszowski 
w klasie HR4. Marcina Kurpa pytamy o stopień trudności rajdu i zamierzenia do 
końca tego sezonu, który kończy się w listopadzie.Na razie w klasyfikacji gene-
ralnej Mistrzowstw Polski w swojej klasie Marcin jest liderem.

Rozgrywki ligowe wracają na boisko

Zwycięska załoga Kurp/Grzywaczewski jest liderem rankingu po rajdzie 
rzeszowskim
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Dla zawodników z Olsztyna był 
doskonały sprawdzian umie-
jętności przed zawodami se-

rii Grand Prix, które odbędą się 
27 sierpnia właśnie w Olszty-
nie! Impreza z cyklu Grand Prix, 

zgromadzi najlepszych zawod-
ników z całego świata. W stolicy 
Warmii i Mazur będą rywalizo-

wać w kategoriach profesjonal-
nych oraz amatorskich. Zawody 
odbędą się w Parku Centralnym. 

Przedstawiciele klubu Kettlebell Olsztyn odnieśli sukcesy w zawodach World Grand Prix Series w norweskim 
Stavanger zdobywając trzy medale. Iwona Polak i Krystian Walczak zdobyli srebro, natomiast trener Maciej 
Gorzkowski zdobył złoty medal, deklasując wszystkich rywali. 

Trzy medale w Norwegii! 

al
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rajdowy marzy o tym, żeby kiedyś 
przejechać ten odcinek. 
- Co uznałbyś za największe 
swoje osiągnięcie w tym sezonie?
- Chciałbym pojechać we wszyst-
kich eliminacjach i utrzymać pro-
wadzenie. Byłby to mój najwięk-
szy dotychczasowy sukces .
- Zastanawiałeś się już nad tym, 
w którym momencie zakończysz 
swoją rajdową karierę?
- Nie mam jakiegoś określonego 
celu, po którym zadecydowałbym 
o zakończeniu startowania. Naj-
bardziej męczą mnie sprawy fi-
nansowe i to, że muszę sam siebie 
sponsorować. Co prawda, otrzy-
muję dużą pomoc od władz Do-
brego Miasta, ale to kropla w mo-
rzu potrzeb. Sport, który uprawiam 
, wymaga olbrzymich nakładów 
finansowych. Komplet nowych 
opon to 6 tys. złotych. Mnie na to 
nie stać. Na ostatni rajd kupiłem od 
znajomego używane opony i… nie 
trafiłem z mieszanką. Mając spon-
sora, który pokryłby choćby po-
łowę kosztów, miałbym zapew-
niony komfort psychiczny i lepiej 
doposażony, mniej narażony na 
awarie samochód. Do każdego ko-
lejnego startu byłbym znacznie le-
piej przygotowany. 
- Gdyby udało ci się pozyskać ta-
kiego sponsora strategicznego, 

który chciałby w ciebie zainwe-
stować, co by się mogło zmienić? 
Zmieniłbyś klasę w której star-
tujesz lub samochód?
- Na pewno jeździłbym autem bar-
dziej doinwestowanym. Wolę jeź-
dzić swoim autem, bo jest to tań-
sze, ale wygodniej jest jeździć 
czyimś samochodem. W zależno-
ści od jego klasy koszt wypożycze-
nia może wynosić 30 i 100 tysięcy 
złotych. Samochód wynajmuje się 
razem z obsługą, przed rajdem są 
przeprowadzane testy. Kierowca 
wsiada w przygotowany samo-
chód i nic go więcej nie absorbuje. 
W moim przypadku jest inaczej. 
Mam nawet problemy z przepro-
wadzaniem treningów, bo to też 
kosztuje- trzeba zamknąć drogę, 
kupić paliwo. W sporcie rajdo-
wym bez poważnych funduszy 
nie ma możliwości rozwoju. Wiele 
osób ma sytuację podobną do mo-
jej. Mają talent, który mogliby roz-
wijać, ale brakuje im sponsora. 
Trzeba się z tym pogodzić, zaci-
snąć zęby i robić swoje. Cieszę się 
z tego, że w ogóle jeżdżę, startuję 
w Mistrzostwach Polski, osiągam 
pewne sukcesy. Wiele osób, z któ-
rymi rywalizowałem jeszcze jako 
amator, nie wybiły się. Dzisiaj już 
nie startują. 

rad

Od  lewej: Maciej Gorzkowski, Iwona Polak i Krystian Walczak


