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Placówka ponad miesiąc 
temu stanęła do rywalizacji 
z muzeami multimedialnymi 
największych polskich aglo-
meracji. Województwo war-
mińsko- mazurskie repre-
zentowane było także przez 
Muzeum Państwa Krzy-
żackiego w Działdowie. 
Głównym założeniem orga-
nizatorów olsztyneckiego 
muzeum było przedstawie-
nie unikalnej zawartości te-
matycznej w sposób, który 
wykorzystuje w pełni zdoby-
cze nowych technologii oraz 
rzeczywistości wirtualnej 
i poszerzonej. -Muzeum to 
obiekt, w którym przy wpro-
wadzeniu nowoczesnych 
technologii takich jak ekrany 
dotykowe, stoły interaktywne, 
projekcje realizowane w tech-

nice 3D oraz stanowiska wy-
korzystujące technologię typu 
rzeczywistość rozszerzona, pre-
zentowana jest historia obozu 

jenieckiego Stalag IB Hohen-
stein i gminy Olsztynek-mówi 
Artur Wrochna burmistrz Olsz-
tynka. Multimedialne prezen-

tacje skomponowane 
z klasycznymi ekspona-
tami, archiwalnymi foto-
grafiami, mapami oraz 
oryginalnymi publika-
cjami skłaniają do reflek-
sji i na długo pozostają 
w pamięci odwiedzają-
cych. 
Za wygranie plebi-
scytu przewidziana jest 
7-dniowa kampania ban-
nerowa (double billboard) 
w witrynie oraz artykuł 
sponsorowany, umiesz-
czony bezterminowo na 
portalu kulturaonline.pl. 
Informacja o plebiscycie 

i jego wyniku została umiesz-
czona na wielu innych porta-
lach, między innymi national-
-geographic.pl. Drugie miejsce 
w głosowaniu zajęło Muzeum 

Dawnych Rzemiosł w Żarkach, 
trzecie należy do Centrum Dia-
logu Przełomy w Szczecinie. 
Sukces, osiągnięty przez olsz-
tyneckie muzeum dowodzi, że 
mniejsze miasta są w stanie wy-
promować się na forum ogólno-
polskim , zaprezentować, czę-
sto niezwykłą, historię a także 
pokazać swoją wyjątkowość. 
-O tym, że Multimedialne Mu-
zeum Obozu Jenieckiego Stalag 
IB i Historii Olsztynka spełnia 
misję, dla której zostało utwo-
rzone, świadczy nie tylko suk-
ces , osiągnięty w plebiscycie 
portalu kulturaonline.pl. , ale 
także coraz większa liczba zwie-
dzających zarówno z kraju jak 
i z zagranicy-podsumowuje 
burmistrz Artur Wrochna. 

rad

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsz-
tynka zostało wytypowane przez portal kulturaonline.pl do ogólno-
polskiego plebiscytu 37 najciekawszych muzeów multimedialnych 
w Polsce. Muzeum z Olsztynka zajęło w plebiscycie pierwsze miej-
sce, uzyskując 760 głosów. 

Muzeum z Olsztynka 
najciekawsze w Polsce

W Gminie Dobre Miasto w la-
tach 2013 - 2015 wydano łącz-
nie na opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami 203 678 zł, w tym 
na opiekę nad kotami wolnożyją-
cymi 31 710 zł. W ramach opieki 
nad wolnożyjącymi i bezdom-
nymi kotami wykonano 119 za-
biegów sterylizacji, 44 zabiegi 
kastracji i 17 zabiegów uśpie-
nia ślepych miotów. W 2016 r. 
zaplanowano na ochronę zwie-

rząt 104 500 zł, w tym 8 500 zł 
na opiekę nad kotami wolno-
żyjącymi. Nie do przecenienia 
jest praca wolontariuszy, któ-
rych w Dobrym Mieście nie bra-
kuje. Niezależnie od wszystkich 
sformalizowanych działań wy-
nikających z obowiązków usta-
wowych (ustawa o ochronie 
zwierząt) na prośbę wolontariu-
szy Gmina Dobre Miasto wybu-
dowała cztery domki dla kotów 

wolnożyjących. Jeden z nich do 
dnia dzisiejszego nie został jesz-
cze zagospodarowany. 
Od dwóch lat, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Dobrym Mieście organizuje 
konkurs skierowany do dzieci 
szkół podstawowych i przed-
szkoli na zbiórkę karmy dla ko-
tów bezdomnych i wolnożyją-
cych. Koty zyskują pomoc, która 

pozwala przetrwać im trudny, 
zimowy czas, a dzieci uczą się 
wrażliwości na los zwierząt. Po-
moc bezdomnym zwierzętom 
wymaga szerokiego współdzia-
łania Urzędu z mieszkańcami, 
a w szczególności ze stowarzy-
szeniami. W latach 2013 - 2014 
Urząd Miejski w Dobrym Mie-
ście ogłaszał nabór projektów na 
finansowanie zadań w dziedzi-
nie: Wspieranie różnorodnych 
działań na rzecz ochrony zwie-
rząt. Konkurs skierowany był 
do stowarzyszeń i miał na celu 
wsparcie ich działalności. Nie-

stety, żadne z dobromiejskich 
stowarzyszeń nie złożyło wów-
czas swojej oferty. 

(r)

Dobre Miasto pomaga bezdomnym kotom
Gmina Dobre Miasto corocznie opracowuje „Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Dobre Miasto”. 

Aktem oskarżenia zakoń-
czyło się postępowanie 
prowadzone przez poli-
cjantów z Komisariatu Po-
licji w Barczewie. Funkcjo-
nariusze zebrali materiał 
dowodowy potwierdzają-
cy, że to właśnie trzej męż-
czyźni, w tym jeden nielet-
ni dwukrotnie włamali się 
do sklepu i ukradli różne 
przedmioty o łącznej war-
tości ponad 2500 zł.

Do kradzieży doszło pod koniec 
maja. Sprawcy włamali się do tego 
samego sklepu dwukrotnie, noc 
po nocy. Zabrali ubrania, sprzęt 
elektroniczny oraz drobne przed-
mioty m. in. zapalniczki i latarki. 
Łączna wartość skradzionych rze-
czy wyniosła ponad 2500 zł.
Policjanci od razu zajęli się szuka-
niem odpowiedzialnych za to prze-
stępstwo.
W wyniku pracy operacyjnej usta-
lili, że kradzieży z włamaniem do-
konali trzej mężczyźni, w tym jeden 
nieletni.
19- letni Damian D., 40- letni Ry-
szard B. oraz 16- letni Konrad B. 
ukrywali się przed organami ści-
gania, jednak w końcu “wpadli” 
w ręce policji.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty kra-
dzieży z włamaniem. Przyznali się 
do zarzucanych im czynów.
Akt oskarżenia w sprawie doro-
słych sprawców trafił do sądu. 
Nieletni odpowie przed Sądem 
Rodzinnym.
Kradzież z włamaniem jest prze-
stępstwem zagrożonym karą do 
10 lat pozbawienia wolności. 

kmp

Barczewo: 
Dwukrotnie  
włamali się do tego 
samego sklepu

W muzeum multimedialnym zwiedzanie wygląda inaczej

Jednak można w nim zobaczyć i poczuć zmysłami o wiele więcej
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KRÓTKO

NA CZASIE

Olsztyn: Potańcówka na za-
kończenie lata odbędzie się 26 
sierpnia o godz. 18:00 
w Spichlerzu Miejskigo Ośrodka 
Kultury. Wstęp wolny.
Olsztyn: 28 sierpnia o godz. 
19:00 w Kościele pw. św. Anny 
i św. Szczepana w Barczewie 
odbędzie się Koncert Oratorium 
„Quo Vadis”.
Olsztyn: XXXVIII Olsztyńskie 
Koncerty Organowe będą miały 
miejsce 28 sierpnia w Bazylice 
Katedralnej św. Jakuba o godz. 
20:00. Wstęp wolny.
Olsztyn: Projekcja filmu „Par-
king” odbędzie się 1 września 
o godz. 19:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych 
w Olsztynie. Wstęp wolny.
Barczewo: 28 sierpnia o godz. 
19:00 w Kościele pw. św. Anny 
i św. Szczepana w Barczewie 
odbędzie się Koncert Oratorium 
„Quo Vadis”.
Barczewo: Oficjalne zakończe-
nie lata w Barczewie odbędzie 
się 26 sierpnia w Amfiteatrze.
Barczewo: Dożynki gminne 
w Barczewie odbędą się 10 
września.
Biskupiec: Rozpoczęcie Pleneru 
Rzeźbiarskiego odbędzie się 
w dniu 30.08.2016 r. na terenie 
CKTiS w Biskupcu.
Dobre Miasto: Koncert zespołu 
Pasja i Lelije odbędzie się w dniu 
27 sierpnia o godz. 20:00 na 
Przedmurzu Sowińskiego.

Jeziorany: 4 września w Amfi-
teatrze Miejskim w Jezioranach 
będą odbywały się Dożynki 
Gminno-Parafialne.
Lidzbark Warmiński: W dniach 
2-3 września w Zamku Bisku-
pów w Lidzbarku Warmińskim 
będzie odbywała się międzyna-
rodowa konferencja naukowa.
Jonkowo: Dnia 10 września 
w Warkałach odbędzie się świę-
to pieczonego ziemniaka.
Purda: W dniu 27.08.2016 r. 
odbędzie się Festyn Rodzinny 
w Kabornie.
Purda: 28 sierpnia odbędą się 
Dożynki Gminne.
Stawiguda: W dniach 03-04 
września w Naterkach będzie 
odbywał się Ogólnopolski Tur-
niej Golfowy TOGA GOLF.
Stawiguda: W dniach 2-4 wrze-
śnia we wsi Ruś odbędzie się III 
Warmińsko- Mazurski Rajd na 
Orientację „ABENTOJRA 2016”.

Wyb.(K)

-Wiadomości Gazeta War-
mińska: Jak będzie wyglądało 
uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 w woje-
wództwie warmińsko- mazur-
skim?
Krzysztof Marek Nowacki, 
Warmińsko- Mazurski Kura-
tor Oświaty: Uroczysta inau-
guracja nowego roku szkolnego 
nastąpi 1 września w Szkole 
Podstawowej w Barczewie. Nie 
jest to oczywiście przypadek. 
Obok Sienkiewicza, patronem 
2016 roku, jest Feliks Nowo-
wiejski. Rodzina Nowowiej-
skich, o głębokich tradycjach 
patriotycznych, sięgających 
powstania styczniowego, jest 
bardzo mocno związana z Bar-
czewem. W uroczystej inaugu-
racji obok kuratora, weźmie też 
udział wojewoda warmińsko- 
mazurski. 
- Nowy rok szkolny przynie-
sie wiele zmian w systemie 
oświaty?
Zasadnicza reforma rozpocz-
nie się od roku szkolnego 
2017/2018, a nadchodzący rok 
szkolny ma nas do niej przy-
gotować. Obecni szóstoklasiści 
w przyszłym roku nie pójdą już 
do gimnazjum, ale rozpoczną 
naukę w siódmej klasie. Nastąpi 
wygaszanie gimnazjum . Spe-
cjalnie używam tego słowa, bo 
jest ono najwłaściwsze. Wbrew 
poprzednim informacjom, 
prawdopodobnie ministerstwo 
zrezygnuje z nazwy szkoła po-
wszechna, a pozostanie nazwa 
- szkoła podstawowa, z tym , 
że będzie to już szkoła ośmio-
letnia. Gimnazjum przekształci 
się w szkołę podstawową, albo 
w liceum. Od roku 2017/2018 
również szkoły zawodowe będą 
się przekształcały w szkoły 
branżowe. Konkretne decy-
zje będą należały do samorzą-
dów lokalnych, które najlepiej 
znają swoje potrzeby. Minister-
stwo dostarczy jedynie zapisów 
prawa, które pozwolą na bezbo-
lesne przejście z jednej formuły 
do drugiej. Myślę, że do końca 
września pojawi się propozycja 
Ustawy i szczegółowych roz-
porządzeń. Potem odbędą się 

konsultacje społeczne i między-
resortowe. Swoją opinię musi 
wyrazić środowisko nauczy-
cielskie, związki zawodowe, 
dyrektorzy szkół, jednostki sa-
morządu terytorialnego itd. 
Propozycje ministerstwa mogą 
być więc, w wyniku tych kon-
sultacji, nieco zmodyfikowane.
 –Jednak nauczyciele boją się 
utraty pracy.
 Chciałbym wyraźnie powie-
dzieć, że obawy o miejsca 
pracy, zgłaszane przez nauczy-
cieli gimnazjów, są niezasadne, 
bo liczba dzieci w systemie jest 
ciągle ta sama. Nie ma żadnego 
powodu, dla którego 
miałaby być mniej-
sza liczba nauczycieli. 
Nie twierdzę, że nie 
mogą się zdarzyć sytu-
acje incydentalne, jed-
nostkowe, ale wynikają 
one głównie z proble-
mów, związanych z ni-
żem demograficznym. 
Co roku pewna grupa 
nauczycieli traci z tego 
powodu pracę. Jest to 
jedyny obiektywny 
czynnik, który powo-
duje spadek zapotrzebo-
wania na pracę nauczy-
cieli. Rząd zadecydował 
o znaczącym zwiększeniu sub-
wencji oświatowej z 1338 do 
4300 zł na jednego ucznia. 
Przyjęto założenie, że liczba 
pieniędzy w systemie musi po-
zostać taka sama jak dotychczas 
, pomimo tego, że maleje liczba 
uczniów. Każe nam to stawiać 
tezę, że nauczyciele w większo-
ści mogą być spokojni o pracę. 
- Wygaszanie gimnazjów to 
jeden z elementów reformy 
oświatowej. Proszę powie-
dzieć o innych zmianach 
w systemie oświaty. 
W fazie projektu są w tej chwili 
prace nad zmianami w awan-
sie zawodowym nauczycieli. 
Proponuje się na przykład 
ustanowienie nowego stopnia 
awansu- nauczyciel specjalista. 
Zmienić się ma także sposób 
oceny pracy nauczyciela przez 
dyrektora. Niektóre zmiany na-
stąpią już w rozpoczynającym 

się wkrótce roku szkolnym. Nie 
będzie już sprawdzianu po szó-
stej klasie. Szkoły będą miały 
możliwość skorzystania z na-
rzędzi, przygotowanych przez 
Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną w formie testów do zdia-
gnozowania wiedzy i umiejęt-
ności szóstoklasistów, ale to 
one same będą decydowały, 
czy chcą taką diagnozę przepro-
wadzić. Warto też pamiętać, że 
już od tego roku nie będą obo-
wiązywały tzw. „godziny kar-
ciane”. Nie oznacza to, że na-
uczyciele nie będą realizować 
zajęć pozalekcyjnych. Dobry 

nauczyciel, reagując na po-
trzeby ucznia, zawsze znajdzie 
dla niego czas. Odstępujemy od 
sformalizowania zajęć dodat-
kowych, co było powszechnie 
krytykowane przez środowisko 
nauczycielskie i przez związki 
zawodowe. Kolejna zmiana, 
która wchodzi w życie już 
w tym roku szkolnym, to przy-
wrócenie obowiązku szkolnego 
od siódmego roku życia. Nie 
oznacza to, że zamknięta jest 
droga do szkoły dla dzieci sze-
ścioletnich. Sześciolatek musi 
wcześniej brać udział w zaję-
ciach przedszkolnych. Decyzja 
o posłaniu dziecka do pierwszej 
klasy należy wówczas tylko 
do rodziców. Jeżeli pięciolet-
nie dziecko nie uczęszczało na 
zajęcia przedszkolne, rodzice 
muszą obligatoryjnie uzyskać 
pozytywną opinię Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej. 

Kolejną nowością, która wcho-
dzi już w tym roku, jest poja-
wienie się Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego przy Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej. 
Maturzyści będą mogli odwo-
łać się od oceny wystawionej 
przez egzaminatora na matu-
ralnym egzaminie pisemnym. 
Abiturient, który się odwoła, 
nie tylko będzie miał prawo 
wglądu do swojej pracy i zro-
bienia notatek, ale będzie mógł 
ją także sfotografować. 
- Czy reforma oświaty zmieni 
dotychczasowy zakres obo-
wiązków kuratoriów oświaty?
Wzrosną kompetencje kuratora 
oświaty. Uzyska on na przy-
kład prawo do zawetowania 
uchwały o likwidacji szkoły. 
Oczywiście, będą musiały za-
istnieć merytoryczne prze-
słanki do podjęcia takiej decy-

zji. Kurator będzie miał 
też obowiązek opiniowa-
nia planów pracy publicz-
nych placówek doskona-
lenia nauczycieli. Wraca 
też obowiązek opiniowa-
nia arkuszów organizacyj-
nych publicznych placó-
wek oświatowych. Będzie 
to filtr, sprawdzający po-
prawność stosowania 
prawa oświatowego przy 
układaniu arkusza, szcze-
gólnie , jeżeli chodzi o po-
prawne ułożenie siatki go-
dzin dla poszczególnych 
przedmiotów nauczania. 
To duże obciążenie dla 

pracowników kuratorium. Wi-
zytatorzy będą mieli moc pracy. 
Nie ukrywam, że po ośmiu la-
tach, kiedy nie było tego praw-
nego wymogu, trzeba będzie na 
nowo przygotować wizytato-
rów do wykonywania tych obo-
wiązków. Nastąpią też zmiany 
w sposobie przeprowadzania 
konkursów na dyrektorów pla-
cówek oświatowych. Obecnie 
kurator ma dwóch przedstawi-
cieli w komisji konkursowej, 
trzech deleguje jednostka sa-
morządu terytorialnego, po jed-
nej osobie: rada rodziców, rada 
pedagogiczna i każdy z dzia-
łających w gminie zawiązków 
zawodowych. Zgodnie z wpro-
wadzonymi zmianami kurator 
będzie miał odtąd w komisji 
konkursowej trzech przedstawi-
cieli . Nastąpi także wzmocnie-
nie roli rodziców i rady peda-
gogicznej, którzy od teraz będą 

mieli w komisji konkursowej 
po dwóch przedstawicieli. Rola 
organu prowadzącego została 
tym samym nieco osłabiona. 
Podsumowując, pani minister 
wkrótce opublikuje list do na-
uczycieli, w którym wskaże 
i wyjaśni nadchodzące zmiany. 
Mamy świadomość niepokoju, 
który zapanował wśród na-
uczycieli gimnazjów. Nauczy-
ciele szkół podstawowych są 
całkowicie spokojni i nawet 
się cieszą , bo w ich placów-
kach dojdą dwa poziomy klas. 
Nauczyciele liceów , techni-
ków i szkolnictwa zawodowego 
również nie mają powodów do 
niepokoju. Ministerstwo przy-
gotuje się też do działań osło-
nowych. W ramach środków, 
które są przeznaczone w bu-
dżecie na edukację, jest moż-
liwość przekwalifikowania 
nauczycieli. Szkoły będą po-
trzebowały na przykład więk-
szej liczby pedagogów, czy 
psychologów. Myślę, że są to 
działania na wyrost. Jestem 
w tej sprawie optymistą. Uwa-
żam, że wprowadzana reforma 
ma wiele zalet. Najbardziej cie-
szy mnie powrót do nauczania 
spiralnego. Obecnie realizo-
wane nauczanie liniowe najle-
piej można opisać na przykła-
dzie historii. Uczeń rozpoczyna 
podróż przez dzieje w pierwszej 
klasie gimnazjum , kończy ją 
w pierwszej klasie szkoły po-
nadgimnazjalnej i więcej już 
do niej nie wraca. Nauczanie 
spiralne historii polegać będzie 
na tym, że uczeń pozna wszyst-
kie epoki historyczne od klasy 
czwartej do ósmej, a w liceum 
lub technikum ponownie prze-
robi ten sam materiał, ale jako 
osoba dojrzalsza, lepiej przy-
gotowana do oceny faktów, do-
konywania analizy i syntezy 
wiedzy. Wprowadzane zmiany 
mają również na celu podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 
w szkołach. Jednym z priory-
tetów rządowych jest wycho-
wanie do wartości. Zakładamy, 
że każda szkoła powinna spra-
wować opiekę nad miejscem 
pamięci narodowej w swojej 
okolicy. Nie wyobrażam sobie, 
żeby szkoły, w pobliżu których 
są miejsca pamięci i upamięt-
nienia, nie uwzględniły tego 
w swoich programach wycho-
wawczych. Nacisk ma być po-
łożony nie tylko na wycho-
wanie patriotyczne, ale też 
wpajanie zasad dobrego wy-
chowania, odpowiedniego 
ubioru itp. Tam, gdzie respekto-
wane są zasady moralne, poja-
wia się też bezpieczeństwo. 

Dariusz Gołębiowski

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Niektóre zapowiadane zmiany 
w systemie edukacji zostaną wprowadzone już od tego roku szkolnego. Kolejne 
we wrześniu przyszłego roku. Ministerstwo Edukacji chce wprowadzać zmiany 
w sposób ewolucyjny, czyli pozbawiony nagłych wstrząsów. O to jak będzie wy-
glądał nowy system oświaty zapytaliśmy Krzysztofa Marka Nowackiego, War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przed pierwszym dzwonkiem. 

Na zasadniczą reformę w oświacie
poczekamy do przyszłego roku

Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski 
Kurator Oświaty
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bezpieczny Miejski Obszar 
Funkcjonalny to projekt, przy 
którym współpracują Olsztyn, 
sześć sąsiednich gmin oraz sta-
rostwo powiatowe. Dzięki temu 
poprawie ma ulec bezpieczeń-
stwo mieszkańców.
– Ten projekt jest początkiem re-
alizacji zadań wynikających ze 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych – mówił marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin. – 
W naszym województwie mamy 
trzy ZIT-y i to jest sytuacja uni-
kalna w skali kraju.
Beneficjentami projektu są Olsz-
tyn wraz z partnerami – gmi-

nami, które tworzą razem miej-
ski obszar funkcjonalny wokół 
stolicy województwa – Barcze-
wem, Dywitami, Gietrzwał-
dem, Jonkowem, Purdą i Sta-
wigudą. 
Bezpieczny MOF zakłada po-
wstanie Regionalnego Centrum 
Bezpieczeństwa przy ul. Augu-
stowskiej. Stworzony zostanie 
m.in. cyfrowy system łączno-
ści, czyli spójny system powia-
damiania mieszkańców i służb 
o zagrożeniach oraz spójny sys-
tem bezpieczeństwa na akwe-
nach- system powiadamiania że-
glarzy, mieszkańców i turystów 

o możliwości wystąpienia zagro-
żenia pogodowego. W ramach 
projektu zostaną wybudowane 
nowe maszty w rejonach, gdzie 
mieszkańcy i turyści korzystają 
z wypoczynku na wodzie. Na 
masztach zostaną również za-
montowane stacje pogodowe 
przekazujące w czasie rzeczy-
wistym informacje do Regio-
nalnego Centrum Bezpieczeń-

stwa oraz tablice informacyjne. 
Wśród zadań jest też uruchomie-
nie portali informacyjnych i apli-

kacji mobilnych, z których będą 
korzystać mieszkańcy. Regio-
nalne Centrum Bezpieczeństwa 
zostanie wyposażone w Mobilne 
Centrum Kierowania.
– Podpisanie tej umowy to fi-
nalizacja pewnego etapu dzia-
łań – przypomniał prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – 
W wielu aspektach podjęliśmy je 
już ponad dwa lata temu. Przed 
nami kolejne umowy na następne 
zadania. Bezpieczny MOF jest 
jednak tym najważniejszym 
z punktu widzenia podniesienia 
bezpieczeństwa mieszkańców.

W strukturze Regionalnego Cen-
trum Bezpieczeństwa znajdzie 
się również Regionalny Maga-
zyn Kryzysowy. To w obliczu 
coraz gwałtowniejszych zjawisk 
atmosferycznych może mieć 
kluczowe znaczenie dla polep-
szenia standardów bezpieczeń-
stwa mieszkańców.
Projekt powinien zostać zreali-
zowany do maja 2019 roku. Sza-
cunkowa wartość to niemal 38 
mln zł, z czego dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia Mazury 2014-
2020 wyniesie nieco ponad 32 
mln zł.
Przypomnijmy, że Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT) są 
nowym instrumentem polityki 
spójności. Służą wsparciu naj-
większych ośrodków miejskich 
w regionie i stosowane są, gdy 
strategia rozwoju tych obszarów 
wymaga zintegrowanego podej-
ścia przez zastosowanie kilku 
funduszy w ramach więcej niż 
jednej osi priorytetowej jednego 
lub kilku programów operacyj-
nych.

Gmina Dobre Miasto jest dru-
gim samorządem, który pod-
pisał z marszałkiem woje-
wództwa umowę na realizację 
projektu w ramach funduszy 
unijnych przeznaczonych na 
rewitalizację miast stowarzy-
szonych w sieci Cittaslow. Za 
16 mln złotych, z czego wkład 
własny gminy to ok. 2,5 mln zł 
w Dobrym Mieście w ramach 
dwóch projektów zostaną zmo-
dernizowane budynki przy ul. 
Olsztyńskiej 3 i Górnej 24 oraz 
zaadoptowany zostanie budy-
nek przy ul. Górnej 9a.
- Odtworzone i wyremonto-
wane pomieszczenia w tych bu-
dynkach będą służyć m.in. jako 
baza do czasowego przebywa-
nia osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym oraz jako 
miejsce do przeprowadzania 
szkoleń zawodowych i zajęć 

warsztatowo-szkoleniowych - 
mówił Stanisław Trzaskow-
ski, burmistrz Dobrego Mia-
sta. 
Drugi z realizowanych w Do-
brym Mieście projektów bę-
dzie polegać na wykonaniu 

ciągu spacerowego wzdłuż 
rzeki Łyny, remoncie istnieją-
cego mostu, budowie dwóch 
kładek dla pieszych przez 
rzekę oraz zagospodarowaniu 
terenu skweru przy ul. War-

szawskiej w centrum miasta. 
– Projekty nie są łatwe do re-
alizacji, ale mamy już spore 
doświadczenie - informował 
burmistrz. – Największy dys-
komfort może budzić dosyć 
krótki termin realizacji projek-

tów zawarty w umowach, bo 
wszystko powinno być ukoń-
czone do końca września 2018 
roku. Zrobimy wszystko, żeby 
zdążyć na czas z ich zakończe-
niem. 
Porozumienie ze Stowarzy-
szeniem „Polskie Miasta Cit-
taslow” w sprawie realizacji 
„Ponadlokalnego programu 
rewitalizacji sieci miast Citta-
slow województwa warmiń-
sko-mazurskiego” w ramach 
RPO na lata 2014-2020 zarząd 
województwa podpisał w paź-
dzierniku 2015 r. 
- Głównym celem programu 
jest ograniczenie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego po-
przez działania zmierzające 
do zwiększenia zatrudnienia 
oraz aktywizację społeczności 
lokalnych – powiedział mar-
szałek Brzezin. - Program za-
kłada także, iż przedsięwzięcia 
infrastrukturalne będą powią-
zane z działaniami ukierunko-
wanymi na m.in. poprawę do-
stępu do usług publicznych 
oraz włączenie społeczne. 
Aktualnie w skład polskiej 
sieci miasteczek Cittaslow 
wchodzi 25 miast, w tym  20 
z Warmii i Mazur. Polska sieć 
jest drugą (po sieci włoskiej li-
czącej 80 miast) siłą w stowa-
rzyszeniu, które zrzesza obec-
nie ok. 220 miast z 30 krajów 
świata.

Do ścisłego finału zakwalifiko-
wały się cztery drużyny z gminy 
Morąg, w finale morążanie wy-
walczyli dwa złote i dwa srebrne 
medale.
- Zamiast siedzieć przed telewizo-
rem czy komputerem, ta młodzież 
trenuje Indiacę, zwiedza Europę 
i przywozi do Morąga medale 
Pucharu Świata. Nic dziwnego, 
że nawet o 5 rano w swoim mie-
ście są witani wiwatami, transpa-
rentami i czerwonymi dywanami 
– powiedział podczas spotkania 
z medalistami marszałek Gu-
staw Marek Brzezin. – Gratu-
luję i dziękuję za tak wspaniałe re-

prezentowanie regionu i kraju. 
Indiaca to gra zespołowa, rodzaj 
połączenia siatkówki i badmin-
tona, która walczy o włączenie 
do dyscyplin olimpijskich. Wy-
myślona została w Brazylii, a do 
Europy zawitała w 1936 roku. 
W Polsce jest to jeszcze gra mało 
znana. Do Morąga przywiózł ją 
w 2010 roku Leszek Biernacki. 
Od tego momentu cieszy się 
ogromnym i wciąż rosnącym za-
interesowaniem. W przyszłym 
roku Mistrzostwa Świata 2017 
odbędą się na początku sierpnia 
w Polsce w Rozogach na Warmii 
i Mazurach. 

Marszałek województwa i prezydent Olsztyna pod-
pisali tzw. pre-umowę dotyczącą Bezpiecznego 
MOF-u. Bezpieczny MOF jest jedynym projektem 
pozakonkursowym realizowanym w formule ZIT 
w województwie warmińsko-mazurskim. Zadanie 
ma być zrealizowane w mniej niż trzy lata. 

ZIT Olsztyn uruchamia 
unijne fundusze

Rok 2016 to czas rozpoczęcia realizacji ponadlokal-
nego programu rewitalizacji miast Cittaslow w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Wsparciem obję-
tych zostało 14 miejscowości. Na ich kompleksową 
rewitalizację społeczną w RPO WiM na lata 2014-
2020 przeznaczono łącznie 51 mln euro.

Dobre Miasto sięga po pieniądze 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Cittaslow Na początku sierpnia  w Tartu w Estonii został roze-

grany 5. Puchar Świata Juniorów w Indiace. W Mi-
strzostwach udział wzięło 26 drużyn, reprezentują-
cych takie kraje jak Estonia, Niemcy, Luksemburg, 
Polska i Szwajcaria. W zawodach wystartowało 
sześć drużyn z gminy Morąg. 

Złoto i srebro dla 
zawodników z Morąga

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz 
odbiera podpisaną umowę od Gustawa 
Marka Brzezina marszałka województwa

Burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna

Stanisław Trzaskowski burmistrz Dobrego Miasta  podpisuje preumowę na realizację pro-
jektów w Dobrym Mieście z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem

Mistrzowie  z Morąga z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
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Święto plonów rozpocznie uro-
czysta Msza święta oraz koro-
wód z wieńcami dożynkowymi 
z całego powiatu, który przema-
szeruje do Parku Wiejskiego. 
Wszystkie wieńce zostaną wy-
eksponowane w wyznaczo-
nym miejscu, gdzie zostanie 
wybrany najładniejszy, eko-
logiczny wieniec dożynkowy. 
Podczas wybierania zwy-
cięzcy, istotną kwestią będzie, 
aby forma i użyty materiał na-
wiązywał do tradycji dawnych 
wieńców dożynkowych, wy-
stępujących na terenie Warmii 
i Mazur. Punktowana będzie 
różnorodność ekologicznych 
materiałów naturalnych uży-
tych do wykonania, takich jak: 
kłosy, ziarna zbóż, owoce, wa-
rzywa, kwiaty i zioła. - W tym 
roku niekoniecznie musi być je-
den wieniec z gminy powiatu 
olsztyńskiego- poinformo-
wała Halina Kirjew, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Świątkach. 

- Tym razem mogą być 
różne grupy wieńcowe. 
Może to być sołectwo, może 
to być wieś albo gmina. 
W zależności jak zorga-
nizują się mieszkańcy da-
nej gminy. Z jednej gminy 
może być kilka wieńców. 
Przyznane zostaną również 
nagrody pieniężne. Za za-
jęcie pierwszego miejsca, 
autorzy wieńca otrzymają 
1000 złotych, drugiego – 
700 złotych, a trzeciego – 
500 złotych. Autorzy zwy-
cięskiego wieńca, pojadą 
z nim na Dożynki Woje-
wódzkie, aby reprezento-
wać powiat olsztyński.

Konkursy nie tylko 
na wieńce 

Konkurs na wieniec dożyn-
kowy to nie jedyna okazja do 
współzawodnictwa w Świąt-
kach. Został ogłoszony rów-
nież Ponadregionalny Eko-

logiczny Konkurs Kulinarny 
na domowy sernik pieczony. 
Zadaniem zawodników będzie 
przygotowanie ciasta nawiązu-
jącego   tradycją   do regionu 
warmińskiego. Wszystko musi 
zostać wykonane na bazie natu-

ralnych ekologicznych składni-
ków, a receptura dołączona do 
wypieku. Po zakończonej kon-
kurencji, autorzy trzech naj-
lepszych serników otrzymają 
sprzęt gospodarstwa domo-
wego. Dodatkowo, wszyscy 

uczestnicy dożynek będą mo-
gli spróbować ciast i oddać głos 
na swojego faworyta w Plebi-
scycie o Nagrodę Publiczności, 

gdzie zostanie wybrany jeden 
zwycięzca. 
– Ponadto w tym roku odstą-
piliśmy od konkursu na „Su-
per chłopa” i „Super babę”- 
powiedziała Halina Kirjew. 
– Tym razem mamy konkurs 

o tytuł „Super sołtysa” i „Su-
per samorządowca”. Przygo-
towaliśmy dla nich kilka kon-
kurencji, w których będą 
rywalizować. 

Pokazy, zabawa oraz 
występy w Świątkach

Oprócz samych konkursów or-
ganizatorzy(Gminna Biblioteka 
Publiczna w Świątkach)  przy-
gotowali również inne atrakcje 
dla uczestników Powiatowo-
-Gminnych Dożynek. O mu-
zyczne zabawianie publiczności 
zadba zespół Hoboud z Olsz-
tyna. Muzycy w swoich utwo-
rach nawiązują do korzeni 
i historii Warmii i Mazur oraz 
ludów, które je zamieszkiwały. 
Teksty zespołu Hoboud opo-
wiadają o prostym, codzien-
nym życiu oraz romantycznych, 
mrocznych i tragicznych histo-
riach. Ponadto zaprezentowane 
zostaną pokazy wykonywania 
ekologicznych pokryć dacho-
wych strzechą trzcinową. Naj-
młodsi uczestnicy dożynek będą 
mogli spędzić czas w zagrodzie 
gier i zabaw, która tematycznie 
będzie nawiązywała do ochrony 
środowiska.

(rad)(dym) 

Święto plonów i ekologiczna, zdrowa żywność – pod takim hasłem odbędą się tegoroczne Po-
wiatowo-Gminne Dożynki w Parku Wiejskim w Światkach, które zaplanowano na 4 września. 
Plenerowa impreza ma promować kulturę, tradycję, historię oraz ochronę środowiska natural-
nego i zdrowy, ekologiczny tryb życia. 

Święto plonów w Świątkach coraz bliżej!

Ubiegłoroczny korowód dożynkowy w Świątkach
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Regaty 13 i 14 sierpnia, roz-
grywane były w formule 
24-godzinnego wyścigu non-
-stop. Trasa wiodła przez je-
ziora i kanały północnej czę-
ści szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich, ze startem i metą 
w giżyckim porcie Między-
narodowego Centrum Że-
glarstwa i Turystyki Wodnej 
na jeziorze Kisajno. W sumie 
do startu przystąpiło 21 ekip. 
Mundurowi z Olsztynka popły-
nęli jako dwie załogi na jach-

tach „Pablo” i „Ekspedyt”. Ten 
ostatni to nowa jednostka zbu-
dowana przez instruktorów 
z Yacht Klub Polska Olsztyn. 
W jej powstawaniu aktywnie 
uczestniczyła młodzież z olsz-
tyneckiego liceum i to właśnie 
jej – w nagrodę – przypadł za-
szczyt płynięcia w pierwszym 
starcie jednostki.
Zgodnie z tradycją, start nastą-
pił o godzinie 13.13. Pogoda 
była zmienna. – Tuż przed star-
tem zaczęło padać i nie przesta-

wało przez pierwsze 3 godziny. 
Potem pogoda się poprawiła, 
pojawiło się nawet słońce. Za 
to w nocy przeszło kilka ulew, 
na szczęście było w miarę cie-
pło. Najważniejsze, że przez 
cały czas trwania regat był 
wiatr (2 – 3 B). Dzięki temu 
przez prawie całą trasę regat, 
oprócz kanałów i Węgorapy, 
załogi nie musiały używać wio-
seł – relacjonuje Krzysztof 
Suwiński, nauczyciel mło-
dych żeglarzy z Olsztynka.
Najlepiej wystartował „Rekin” 
i nie oddał tego prowadzenia 
aż do mety. Początkowo jego 
przewaga nad „Bo Warmią” 
wynosiła kilka minut, ale po-
tem powoli i systematycznie ją 
zwiększał do 34 minut na me-
cie. Trzecie miejsce na „Eks-
pedycie” zajęła załoga sie-
demnastoletnich licealistów 
prowadzona przez swojego na-
uczyciela.

W klasie DZ Klasyczna, zgod-
nie z oczekiwaniami obserwa-
torów, trwała zażarta walka. 
Początkowo prowadzi ła 
„Pierwsza Szklanka”, lecz 
potem wyprzedzili ją liceali-
ści na „Pablo” ze sternikiem 

Jackiem Bogdanowiczem. Na 
mecie młodzi żeglarze mieli 9 
minut przewagi. Trzecie miej-
sce ze stratą 57 minut zajęła za-
łoga z Łotwy na „Balandze”. 
W klasie DZ Tradycyjna poza 
konkurencją była „Zakara”, 
która prowadziła od początku. 
Nie była to niespodzianka, 
gdyż „Zakara” zwyciężyła już 
jedenasty raz i jej rekord był 
trudny do pobicia. Równo że-
glował „Komodor”, ale na 
ostatnim odcinku trasy znako-
mitym finiszem wyprzedziła go 
o 1 minutę „ Egeria”.
Nagrody zwycięzcom wrę-
czali Waldemar Buszan, dy-
rektor Departamentu Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego i Małgorzata 
Chyziak, starosta olsztyński. 
– Żeglarstwo to piękny sport. 
Wymaga nie tylko umiejętno-
ści praktycznych i sprawności 

fizycznej, ale też dojrzałości 
emocjonalnej. Nasza młodzież 
sprawiła się rewelacyjnie, jest 
wspaniałym ambasadorem po-
wiatu – mówiła starosta.
Sukces licealistów z Olsz-
tynka to nie tylko miejsce na 

podium.– Patrzę na nich, jak 
się zmieniają pod wpływem 
żeglarstwa – mówi Krzysz-
tof Suwiński. – Mam wraże-
nie, że zdobywają szacunek do 
samych siebie i nabierają po-
kory wobec przyrody. Poza tym 
uczą się współpracować w gru-
pie. Jestem z nich dumny, bo 
zachowali uwagę i skupienie 
do końca zawodów – bez snu, 
przy niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych. Tego nie 
da się wgrać poprzez aplikację 
w smartfonie – śmieje się kapi-
tan.
Mundurowi planują jeszcze 
w tym sezonie udział w Memo-
riale Braci Eysmondów, rega-
tach z okazji 50-lecia ZHP Per-
koz oraz zawodach o Puchar 
Babiego Lata i Puchar Prezy-
denta Olsztyna. Maja jeszcze 
jedno ciche marzenie – popły-
nąć w rejsie Dunajem. Trasa li-
czy 1 tys. km, rozpoczyna się 

w niemieckim Kelheim, a koń-
czy w Budapeszcie. Ale to już 
może za rok…
 
Klasyfikacja generalna XV 
Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski DZ:

Rekin
Bo Warmia
Ekspedyt
Pablo
Pierwsza Szklanka
Balanga
Załoga „EKSPEDYTA” pły-
nęła w składzie: Krzysztof Su-
wiński, Adrian Kotwicki, Ar-
kadiusz Lubiejewski, Karolina 
Gutkowska, Milena Jackow-
ska, Magdalena Miecznikow-
ska, Cyprian Durka, Patryk 
Gawęda, Miłosz Mówiński, 
Daniel Suwiński, Kamil Su-
wiński, Sebastian Sawicki. 
Na jachcie „PABLO” płynęli: 
Jacek Bohdanowicz, Justyna 
Grabowska, Paweł Wachowski, 
Kamil Obuchowicz, Wikto-
ria Żebrowska, Aleksander Pa-
luszczyk, Marcin Wiśniewski, 
Norbert Kardahs, Przemysław 
Łyndo, Kamil Jakusz de Go-
stomski, Tomasz Kołsut.

mbm

Już po raz piętnasty na Wielkich Jeziorach Mazurskich odbyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski DZ – najtrudniejsze w kraju 
regaty śródlądowe jachtów typu dezeta. Po raz drugi wzięła w nich 
udział młodzież z klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Olsztynku. 
Młodzi żeglarze nie tylko powtórzyli ubiegłoroczny sukces, a nawet 
go pobili, zdobywając złoto i brąz.

Mundurowi rozbili bank nagród

Małgorzata Chyziak starosta olsztyński ze zwycięską drużyną z Olsztynka
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Wiadomości Gazeta Warmiń-
ska: Czy uważa Pan, że szczyt 
NATO i Światowe Dni Mło-
dzieży posłużyły jako pretekst 
do zamknięcia małego ruchu 
granicznego z Rosją?
Jacek Protas, Poseł na Sejm 
RP, przewodniczący Plat-
formy Obywatelskiej RP na 
Warmii i Mazurach: Tak to 
chyba należy odebrać. Prawo 
i Sprawiedliwość od początku 
było przeciwne małemu ru-
chowi granicznemu. Lider tej 
partii w naszym regionie, Jerzy 
Szmit, wielokrotnie negatywnie 
wypowiadał się o tym rozwią-
zaniu, już gdy prowadzone były 
trudne negocjacje w sprawie 
wprowadzenia małego ruchu. 
Nie był to łatwy proces bo, po 
pierwsze, z Rosjanami w ogóle 
trudno się negocjuje, po drugie, 
musieliśmy uzyskać ustępstwa 
także ze strony Komisji Euro-
pejskiej. PiS od początku twier-
dził, że mały ruch graniczny 
doprowadzi do rozwoju prze-
stępczości , rozprzestrzenienia 
się chorób zakaźnych itp. Po 
czterech latach możemy odpo-
wiedzialnie stwierdzić, że nic 
takiego nie nastąpiło. Co roku, 
podczas konferencji z udzia-
łem Instytutu Spraw Zagra-
nicznych, samorządowców 
i przedstawicieli Obwodu Kali-
ningradzkiego, dokonywaliśmy 
podsumowania i zbieraliśmy 
wyłącznie pozytywne opinie 
dotyczące m.in. wpływu małego 
ruchu wpływu na gospodarkę 
regionu, kontakty międzyludz-
kie, czy wymianę kulturalną. 
Uważam, że z sąsiadami po-
winno mieć się dobre relacje. 
Mieszkańcom Warmii i Mazur 
na pewno na tym zależy. Gra-
nica z Obwodem liczy ponad 
200 kilometrów i bezpośrednio 
oddziałuje na życie mieszkań-
ców kilkunastu miast. Stanowi-
sko lokalnych polityków Prawa 
i Sprawiedliwości jest dla mnie 
niezrozumiałe. Mam na myśli 

ministra Jerzego Szmita i wo-
jewodę, którzy twierdzą, że nic 
złego się nie stało. To zadziwia-
jąca opinia. Wstrzyma-
nie małego ruchu gra-
nicznego będzie miało 
bezpośrednie, nega-
tywne skutki gospodar-
cze dla naszego regionu. 
Może w skali kraju nie 
będzie to tak odczu-
walne, ale dla powiatów 
województwa warmiń-
sko-mazurskiego, już 
tak. Trzeba powiedzieć 
jasno, że PiS działa na 
ich szkodę. Upraszcza-
nie sprawy i mówienie 
tylko o walce z przemy-
tem jest bardzo krzyw-
dzące dla mieszkańców 
przygranicznych tere-
nów. Wszyscy dokład-
nie wiemy, że nie ist-
nieje przemyt na wielką 
skalę. Jeżeli nawet ktoś 
pojedzie i zatankuje ta-
niej paliwo, to nic złego 
się nie dzieje. Na grani-
cach z Niemcami , Cze-
chami i Słowacją handel 
przygraniczny to normalne zja-
wisko. Jeśli jakiś towar u sąsiada 
jest tańszy, to się tam jedzie i go 
kupuje. Milion mieszkańców 
Obwodu Kaliningradzkiego sta-
nowi ogromne zaplecze dla oży-
wienia naszego handlu i usług . 
Rosjanie nie tylko przyjeżdżają 
do nas kupować lepszą i tańszą 
żywność, ale korzystają z róż-
nego rodzaju usług, począw-
szy od dentysty, skończywszy 
na fryzjerze. Przykład Lidz-
barka Warmińskiego pokazuje 
, że Rosjanie przyjeżdżają do 
nas na kilka godzin, czyli na 
krótkie wypady weekendowe , 
ale i na dłuższe turnusy wypo-
czynkowe. Dla naszej gospo-
darki utrata tych klientów to ol-
brzymia strata. Tłumaczenie się 
względami bezpieczeństwa jest 
kuriozalne dlatego, że odprawa 
graniczna obywatela z pozwole-

niem MRG niczym nie różni się 
od odprawy obywatela z wizą 
w paszporcie. 

- Być może nie chodzi o walkę 
z pospolitą przestępczo-
ścią. Nasze stosunki z Rosją 
nie są najlepsze. Zmniejsza 
się poziom bezpieczeństwa 
w Europie. Mówiąc o sytuacji 
w Europie, patrzymy na to, co 
dzieje się na Krymie i w Don-
basie. Być może rząd polski 
dysponuje jakąś wiedzą, któ-
rej nie ma przeciętny obywa-
tel , o realnym zagrożeniu ze 
strony Rosji?
- Sytuacja jest skomplikowana 
od co najmniej kilku lat. Miesz-
kańcy Warmii i Mazur wiedzą 
o tym bardzo dobrze, że w żad-
nym wypadku zaostrzenie sto-
sunków polsko- rosyjskich nie 
wpłynęło na poziom napięcia 
na linii Obwód Kaliningradzki 
nasze województwo. Wstrzy-
manie małego ruchu granicz-
nego jest dzisiaj odbierane przez 

Rosjan jako gest nieprzyjazny. 
Zwykli mieszkańcy Obwodu 
Kaliningradzkiego nie potrafią 
tego zrozumieć. Dla władz na 
Kremlu to woda na młyn. Pro-
paganda rosyjska udowadnia 
swoim obywatelom, że to Po-
lacy są winni zaostrzaniu wza-
jemnych stosunków. Minister 
Waszczykowski wpisuje się 
w politykę Putina. Retoryka Ro-
sjan dociera do Niemców, czy 
do Francuzów. Mamy wynego-

cjowany , ale jeszcze niepodpi-
sany program Polska- Rosja , na 
którego realizację Unia Europej-
ska, Polska i Rosja przeznaczyły 
62 mln euro. W chwili, gdy Pol-
ska podkręca konflikt z Rosją 
w sprawie małego ruchu gra-
nicznego, mam wielkie wątpli-
wości, czy ten program w ogóle 
ruszy. Przypominam, że już jest 
opóźniony. Założono w nim re-
alizację wielu inwestycji, które 
z braku pieniędzy mogę w ogóle 
nie powstać. Priorytetem jest 
budowa nowego mostu w Bar-
toszycach. Jeżeli program nie 
ruszy, mostu nie będzie. Nie tak 
dawno wystąpiłem z inicjatywą 
do naszych samorządów i Mini-
stra Sportu, aby wspólnie rozpo-
cząć akcję promocyjną Warmii 
i Mazur przed Mistrzostwami 
Świata w Piłce Nożnej , które 
odbędą się m.in. w Kaliningra-

dzie w 2018 roku. Uważam, że 
moglibyśmy stanowić naturalne 
zaplecze hotelowe i rekreacyjne 
dla kibiców Mundialu. Obwód 
Kaliningradzki ma mniej do za-
oferowania przybyszom z Eu-
ropy Zachodniej. Jeżeli udałby 
nam się te walory wypromo-
wać, to kibice przyjadą także do 
nas. Nieprzyjazne gesty wobec 
Rosjan nie sprzyjają temu, aby 
właśnie tak się stało. 
- Wróćmy do kwestii bezpie-
czeństwa. Nie zapominajmy 
o tym, że Obwód Kalinin-
gradzki jest strefą militarną. 

W tej chwili stacjonuje 
w nim , według niektó-
rych obliczeń, nawet 
do 400 tysięcy żołnie-
rzy.
 - Absolutnie w to nie 
wierzę. Czasy, kiedy 
Obwód Kaliningradzki 
był nafaszerowany woj-
skiem, mamy dawno 
poza sobą. Wystar-
czy tam pojechać i sa-
memu zobaczyć. Było 
tam kiedyś kilka lotnisk, 
zostało jedno. Na wy-
brzeżu niszczeje sprzęt 
desantowy. To wszystko 
wskazuje na to , w jakim 
stanie jest armia rosyj-
ska w Obwodzie Kali-
ningradzkim. Nie wiem, 
ile stacjonuje tam w tej 
chwili wojska, ale nie 
ma to najmniejszego 
związku z małym ru-
chem granicznym. Je-
żeli Putin ma wrogie za-
miary wobec naszego 

kraju i NATO, to dowiemy się 
o tym, czy będzie mały ruch, 
czy go nie będzie. Polski rząd 
doskonale o tym wie. Posłowie 
pytają rządzących , jakie realne 
przesłanki zadecydowały o tym, 
że mały ruch graniczny został 
wstrzymany. Na razie ministro-
wie wypowiadają się w me-
diach w sposób nieskoordyno-
wany. Każdy mówi co innego. 
Najważniejszym, kuriozalnym 
argumentem ministra Szmita 
jest to, że nie możemy budować 
rozwoju gospodarczego Warmii 
i Mazur w oparciu o przemyt 
– utożsamiany jako mały ruch 
graniczny. Nie jest to ani praw-
dziwy, ani rozsądny argument. 
Uważam, że w ten sposób rząd 
lekceważy mieszkańców War-
mii i Mazur. Mamy peryferyjne 
położenie, dlatego trudniej nam 
się żyje. Trudniej jest rozru-

szać gospodarkę z dala od szla-
ków komunikacyjnych, centrów 
przemysłowych, od Europy. 
Wynegocjowaliśmy mały ruch 
graniczny, żeby chociaż trochę 
zniwelować tę peryferyjność 
i bariery z nią związane. 
- Argumentem rządu może 
być to, że cztery lata temu nie 
było małego ruchu granicz-
nego, a mimo to ludzie jakoś 
tu żyli i radzili sobie. 
- Dwadzieścia lat temu też „ja-
koś” żyliśmy, chociaż granica 
w ogóle była zamknięta. Nor-
malne jest, że chcemy żyć co-
raz lepiej. Wystarczy sprawdzić, 
jakie cztery lata temu mieli-
śmy bezrobocie, a jak to wy-
gląda teraz. Można też porów-
nać ówczesny i obecny dochód 
na mieszkańca. Kiedy się ro-
zejrzymy, widać wiele nowych 
hoteli, restauracji, obiektów re-
kreacyjnych i sklepów. To także 
skutek małego ruchu z Obwo-
dem. 
- Czy za krytyką poczynań 
rządu idą jakieś konkretne 
działania?
Natychmiast, kiedy okazało się, 
że został odwieszony mały ruch 
graniczny z Ukrainą, a z Rosją 
nie, wysłałem w tej sprawie in-
terpelację do pani premier. Po-
magałem grupie mieszkańców 
w przygotowaniu petycji za 
przywróceniem małego ruchu 
granicznego. Powstał specjalny 
komitet, którego celem jest ze-
branie pod nią jak największej 
liczby podpisów. W najbliż-
szym czasie będą się odbywały 
spotkania i zbierane będą pod-
pisy we wszystkich powiatach, 
objętych małym ruchem gra-
nicznym. Apeluję o składanie 
swoich podpisów, aby było ich 
jak najwięcej, kiedy dotrą już do 
pani premier. 
- Czy w tej sprawie istnieje ja-
kaś współpraca z samorzą-
dami województwa pomor-
skiego?
- Jak najbardziej. Działamy 
w porozumieniu. Tam również 
mieszkańcy są zbulwersowani 
i zaniepokojeni. Trzeba jednak 
powiedzieć uczciwie, że mały 
ruch graniczny jest korzystny 
przede wszystkim dla miesz-
kańców kilku powiatów na-
szego województwa. Pomorze, 
a przede wszystkim Trójmiasto, 
sobie poradzi. Natomiast nasze 
powiaty są w gorszej sytuacji 
gospodarczej. Musimy bronić 
miejsc pracy w handlu i usłu-
gach oraz interesu naszych firm. 

Dariusz Gołębiowski

Przedstawiciele rządu wciąż ogólnikowo wypowiadają się na temat 
powodów zawieszenia małego ruchu granicznego z Obwodem Kali-
ningradzkim. Perspektywy jego ponownego uruchomienia są coraz 
bardziej odległe. - Jeżeli ułatwienia w ruchu nie zostaną przywrócone 
firmy z terenów przygranicznych mogą stracić w najbliższych pięciu la-
tach nawet 1,5 mld złotych-mówi Jacek Protas poseł na Sejm i szef 
Platformy Obywatelskiej na Warmii i Mazurach.

Dla gospodarki regionu utrata 
tych klientów to strata

Jacek Protas poseł na Sejm i szef warmińsko-mazurskich struktur PO
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Przyjechaliście z bronią?

Podróż rozpoczynamy we Lwo-
wie. To tygiel kulturowy. Bo-
hater setek piosenek, utworów 
poetyckich, wspomnień literac-
kich. Obiekt westchnień miło-
śników Kresów Wschodnich, 
cel wyjazdów przeróżnych sto-
warzyszeń i grup kultywują-
cych pamięć historyczną. 
Czy można napisać coś no-
wego o Lwowie skoro nie-
mal każdy, kto tam trafi, po-
pada w zachwyt? Czy można 
być obiektywnym patrząc na 
secesyjne kamienice, łamiący 
się bruk w wąskich uliczkach, 
po którym suną z flegmą tram-
waje? Jak nie zachłysnąć się 
urodą tego miejsca, szczególnie 
w weekend, gdy ścisłe centrum 
zamknięte jest dla aut, a uli-
cami przechadzają się długono-
gie Ukrainki z wiankami na gło-
wach, z których zwisają grube 
jak ramię złociste warkocze? 
Nas Lwów urzeka od razu. 
Trafiamy doń bladym świ-

tem. Część mieszkańców wy-
gląda na takich, którzy dopiero 
co wstali, część na takich, któ-
rzy jeszcze nie położyli się 
spać. Jesteśmy w centrum, które 
w 1998 roku zostało wpisane na 
listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Po-
szukujemy hostelu, w którym 
na wstępie słyszymy najdziw-
niejsze pytanie, które zadano 
nam podczas całej podróży: czy 
przejechaliście z bronią?
W sobotni wieczór miasto pul-

suje życiem. Widać wszyst-
kie kolory skóry, czuć zapachy 
wielu kuchni. Bez problemu 
możemy zjeść środkowoazja-
tycką somsę, płow, lagman, 
kaukaskie chinkali i chacza-
puri albo oprzeć się na kuchni 
ukraińskiej, w której dominuje 
oczywiście barszcz i wareniki, 
czyli nasze polskie pierogi. 
Ceny w restauracjach i przy-
bytkach niskie. To cieszy tury-
stę z Polski, ale i martwi, bo to 
oznaka, że naszym wschodnim 
sąsiadom nie wiedzie się za do-
brze. Zauważyć to można spo-
glądając na niski kurs hrywny, 
która konsekwentnie od lat pi-
kuje, a wydarzenia z 2014 roku 
i zajęcie przez Rosję Krymu, 
jeszcze przyspieszyły dewalu-
ację ukraińskiej waluty. 
 
Mów do mnie po polsku

Podróżując od Lwowa po Ki-
jów wszędzie natrafiamy na 
polskojęzycznych Ukraińców 
lub Ukraińców starających się 

mówić po polsku. We Lwo-
wie zaczepia nas w sumie kilka 
osób, kiedy dowiadują się ,że 
jesteśmy z Polski. Opowiadają, 
że pracowały w Polsce, albo 
pracują lub taki mają zamiar. 
W Kamieńcu Podolskim za-
trzymuje nas Andriej, lokalny 
przewodnik, który nie dość, że 
mówi bardzo dobrze po polsku, 
to jeszcze chętnie dzieli się wie-
dzą na temat miasta. Inny czło-
wiek zagaduje nas po polsku, 
odruchowo odpowiadamy po 

rosyjsku, na co ten z grymasem 
na twarzy: mówcie po polsku, 
skoro ja mówię tak do was. 
W Kijowie jesteśmy często na-
gabywani, jeśli ktokolwiek 
usłyszy tylko rozmowy między 
nami. Tak jak pani Ania, kobieta 
po 50., która corocznie na parę 
miesięcy przyjeżdża do Zako-
panego, więc świetnie mówi 

po polsku. W jej towarzystwie 
zwiedzamy kijowski Plac Nie-
podległości (Majdan Niezależ-
ności) i najważniejsze punkty 
stolicy kraju. W tym samym Ki-
jowie napotykamy inne osoby, 
które również są nam pomocne, 
mówią po polsku i w życiu nie 
spodziewalibyśmy się, że kel-
nerka może sobie zrobić prze-
rwę, bo fajnie rozmawia się jej 
z Polakami. Nikogo nie inte-
resuje w tym czasie, że klienci 
czekają na obsługę.

Kontakt łapiemy z przemiłą 
Aliną, na stałe pracującą w pol-
skiej firmie transportowej na 
Ukrainie. Będzie naszym 
wsparciem. Poznaje nas z in-
nymi Ukraińcami, kieruje i pod-
powiada. Z kolei w Iwano-Fran-
kowsku rezolutny przechodzień 
rzuca swoje obowiązki i rusza 
z nami na poszukiwanie taniego 
noclegu. Skutecznie. Znajduje 
nam w sercu miasta ministe-
rialny hotel za śmiesznie niskie 
pieniądze.
Wyjazd na Ukrainę uświada-
mia nam, jakim „rajem” stali-
śmy się dla Ukraińców. Niemal 
na każdym kroku widujemy 

szyldy i reklamy zachęcające 
do wyjazdu do pracy do Pol-
ski. Pomoc w załatwieniu wa-
katu, w transporcie, w organi-
zacji wizy do Unii Europejskiej. 
Podejmujemy w rozmowach te-
mat kilka razy, ale prócz zado-
wolenia, że jest praca, jest też 
utyskiwanie, że tylko na budo-
wach czy w charakterze sprzą-
taczek. 
Parę razy próbujemy dyskuto-
wać o trudnych relacjach ukra-
ińsko-polskich i Wołyniu. Ro-
bimy to raczej z ciekawości, 
a nie z chęci rozdrapywania 
dawnych ran. Okazuje się, że 
nikt specjalnie nie chce na ten 
temat rozmawiać, a młodzi to 
bagatelizują. Dla nich, jak dla 
większości młodych mieszkań-
ców Unii Europejskiej, najważ-
niejszy jest rozwój, dobra praca, 
świat bez granic. Choć czuć 
czasami kompleks, gdy o Pol-
sce mówi się „Europa”, jakby 
ta targana konfliktami i proble-
mami Ukraina nie leżała na Sta-

rym Kontynencie. Unia Euro-
pejska stała się dla Ukraińców 
synonimem czegoś lepszego, 

tak samo jak całkiem przecież 
niedawno była dla nas.

Bohaterowie zostają 
w pamięci

Wojna tocząca się na wschodzie 
Ukrainy jest niemal niezauwa-
żalna w kraju. Choć widujemy 
miejsca, w których można za-
ciągnąć się do armii. W telewi-
zji emitowane są spoty zachę-
cające do walki, ale mundur 
zakłada jedynie część Ukra-
ińców. Andriej, przewodnik 
w Kamieńcu Podolskim, tłu-
maczy, że nie ma poboru, bo 
oficjalnie Ukraina prowadzi 
akcję antyterrorystyczną. Po-
wszechny zaciąg ogłaszany jest 
w stanie wojny. 
Widać jednak, że kraj jest nie-
spokojny. We Lwowie, na 
Cmentarzu Łyczakowskim, 
wydzielono kwaterę na świeże 
mogiły poległych podczas walk 
w Donbasie. Na krzyżach wi-
szą portrety, a z nich uśmiechają 

się w większości młode twarze. 
Najświeższe groby pochodzą 
z czerwca 2016 roku. Zachowu-
jemy się niereportersko, kiedy 
trzyosobowa rodzina pielęgnuje 
grób syna, a nam brakuje od-
wagi, żeby porozmawiać, prze-
szkodzić w tej chwili zadumy. 
We Lwowie trafiamy również 

na wiece patriotyczne, pod-
czas których kilkadziesiąt osób 
śpiewa pieśni, kobiety na ulicz-
nych straganach smażą placki 
ziemniaczane i podają kompot 
za przysłowiowe co łaska. Pie-
niądze zbierane podczas kwesty 
trafiają na zakup wyposażenia 
dla żołnierzy. 
Najnowszą, bolesną histo-
rię Ukrainy, widać w Kijowie, 
a w szczególności na Placu Nie-
podległości (Majdan Nieza-
leżności). To miejsce, gdzie na 
przełomie 2013/14 roku setki 
tysięcy Ukraińców, stawiało 
opór władzy i znienawidzo-
nemu prorosyjskiemu prezy-
dentowi Janukowyczowi. 
Na pierwszy rzut oka nic się nie 
zmieniło, jakby dwa lata temu 
nic się nie wydarzyło. Tętni ży-
cie, roześmiani Ukraińcy przy-
siadają na ławkach i skwerach, 
a nocą plac wraz z przyległym 
do niego Chreszczatykiem, hu-
czy młodością i radością. Lu-
dzie bawią się i tańczą na ulicy. 
Popijają kawę, soki, kwas chle-
bowy, a wieczorami sączą piwo 
lub wino koło Majdanu. 
Wciąż jednak nad placem gó-
ruje niewyremontowany po 
spaleniu dom Saturn, który słu-
żył za siedzibę bojownikom 
z Euromajdanu. Wrażenie robi 
aleja Bohaterów Niebiańskiej 
Sotni (przemianowana w części 
z ulicy Instytuckiej) poświęcona 
setce ofiar cywilnych, które stra-
ciły życie na Majdanie. Właśnie 
na tej ulicy, 18-21 lutego 2014 
roku, od kul sił MSW i jednostki 
specjalnej Omega, zginęło kil-
kadziesiąt osób. 
Na murze ciągnącym się aleją 
Bohaterów Niebiańskiej Sotni 

Ciąg dalszy na stronie 9 

Kilkanaście dni, dwa kraje, dziesięć odwiedzonych miast, 3000 pokonanych ki-
lometrów – tak w skrócie wyglądała nasza podróż po Ukrainie i Mołdawii. 
A wszystko to w cieniu 22 lipca, kiedy Sejm przyjął uchwałę nazywającą ludo-
bójstwem zbrodnię, do której doszło w latach 40. na Wołyniu. Podczas wyjazdu 
przekonaliśmy się, że tam nikogo to specjalnie nie obchodzi. Młodzi Ukraińcy nie 
chcą zagłębiać się w przeszłość.

Krótka podróż po Ukrainie, Mołdawii i Naddniestrzu

Ukraina: Wszyscy chcemy do Europy

Ławra Peczerska. Prawosławny klasztor w Kijowie, siedziba zwierzchnika Ukraiń-
skiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu w Moskwie

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie  to nie tylko kawałek polskiej historii, ale  również 
piękna lekcja architektury

Aleja Bohaterów Niebiańskiej Sotni w Kijowie
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widzimy portrety poległych, 
małe pomniki zbudowane 
z tarcz, które osłaniały wal-
czących przed kulami. Gdzie-
niegdzie widać inne miejsca 
pamięci zbudowane z kostki 
brukowej, kasków, masek prze-
ciwgazowych i wszystkiego, co 
mieli pod ręką protestujący na 
Euromajdanie.
Nawet w dzień palą się tutaj zni-
cze. Niektórzy, mimo panują-
cego hałasu i zgiełku, przystają 
na chwilę zadumani i modlący 
się. Zaskakuje kontrast: pamiątki 
po poległych i roześmiane twa-
rze młodych ludzi cieszących się 
życiem. Ania, która oprowadza 
nas po Kijowie, mimo że nie była 
obecna w tych dniach w kraju, 
zadziwia szczegółową wiedzą na 
temat wydarzeń. 
Stajemy przed pamiątko-
wymi tablicami. Na jednej 
z nich pieśń łemkowska „Pły-
nie kaczka”. To ulubiony utwór 
25-letniego Michaiła Żyznieu-
skiego, Białorusina, który zgi-
nął 22 stycznia. Po pogrzebie 
aktywisty utwór stał się pieśnią 
żałobną kijowskiego Majdanu.

Hej, płynie kaczka po Cisie, 
Płynie kaczka po Cisie. 
Mateczko moja nie łajaj mnie, 
Mateczko moja nie łajaj mnie... 
 
Och, zganisz mnie w złej go-
dzinie, 
Zganisz mnie w złej godzinie... 
Sam nie wiem gdzie polegnę, 
Sam nie wiem gdzie polegnę... 
[…]

Prezydencka pensja 
za mała 

Nie mogliśmy nie obejrzeć 
opuszczonej rezydencji byłego 
prezydenta Ukrainy, która znaj-
duje się w posiadłości w Mię-
dzygórzu pod Kijowem. Daw-
niej był tutaj klasztor, który 
funkcjonował od XVI wieku. 
W 1933 w zabudowaniach mo-
nasterskich otwarty został dom 
wypoczynkowy dla pisarzy, 

a dwa lata później klasztor zo-
stał wysadzony w powietrze. 
Na jego miejscu wzniesiono 
dacze dla państwowych dygni-
tarzy. 
Obecnie była posiadłość Janu-
kowycza to 160 hektarów (ofi-
cjalnie 140) fantastycznego 
ogrodu botanicznego z olbrzy-
mią willą z bali (Honka), w któ-
rej mieszkał prezydent Ukrainy. 
Cały kompleks zmieścił zoo, 
park samochodowy z kilku-
dziesięcioma autami (również 

zabytkowymi), pola golfowe, 
boiska, lądowiska dla helikop-
terów, korty do tenisa, siłownię, 
grotę solną, kilkanaście bani, 
stawy, wodospady i Bóg wie, 
co jeszcze. Co krok rekonstruk-
cje antycznych rzeźb, z wody 
niemal wyskakują ryby, żeby 
je podkarmić, gdzieniegdzie 
strzelają w niebo fontanny. 
Za rezydencją znajduje się ol-
brzymi taras, z którego widać 
rozszerzający się w tym miej-
scu Dniepr, nazywamy przez 
miejscowych „morzem kijow-
skim”.
Całość ocieka kiczem, prze-
pychem, złoceniami. Nie-
stety do Honki nie dostaliśmy 
się (trzeba umawiać się dzień 
wcześniej), ale wystarczyło 
kilka godzin poruszania się 
po terenie, aby stwierdzić, że 
były prezydent Ukrainy miał 
dla siebie samego hojną rękę . 

Przewodnik tłumaczył, że mie-
sięczne utrzymanie rezydencji 
kosztowało około 800 tys. zł. 
Obecnie około 600 tys. Spadło 
też zatrudnienie w kompleksie. 
Z 800 osób do 250. Z tą jednak 
różnicą, że teraz trzeba z czegoś 
zapłacić pracującym, a nie się-
gać do rządowej kasy. Całość 
dostępna jest dla zwiedzają-
cych, bo to jest to ciche i piękne 
miejsce, odwiedzane szczegól-
nie przez pary młode, które ro-
bią sobie pamiątkowe zdjęcia.

Kołomyja nie pomyja

W szybkim tempie odwiedzamy 
kilka miast. Wizytujemy Jarem-
cze w Karpatach Wschodnich, 
które w okresie przedwojennym 
było jednym z najpopularniej-
szych i najlepiej zagospodaro-
wanych kurortów zimowych nie 
ustępując popularnym w tym 
okresie Zakopanemu i Krynicy. 
Trochę w Jaremczach cepe-
lii i kiczu, ale ludzie wydają się 
szczęśliwi, wędrując w głąb gór 
na piesze wycieczki. 
Następnie jedziemy do Koło-
myi, która kojarzy się z popu-
larnym wierszykiem „Koło-
myja nie pomyja, Kołomyja 
miasto. A dziewczyny tam sma-
kują, jak najlepsze ciasto”. Cia-
sta nie próbowaliśmy, ale od-
wiedzamy zaskakujące, jedyne 
na świecie muzeum pisanek 
z wielkim, kolorowym jajem 
przed wejściem. Wewnątrz pi-
sanki ukraińskie, chińskie, izra-
elskie, a nawet polskie. Każda 
z nich wykonana z maestrią: 
bogata w gęste wzory, szlaczki, 
motywy roślinne. Pobieramy 
szybką naukę czytania pisa-
nek, bo okazuje się, że każdy 
ze wzorów coś oznacza i opo-
wiada osobną historię. W osłu-
pienie zmieszane z podziwem 
wprawia nas fakt, że wszystko, 
co widzimy, zostało wykonane 
ręcznie, choć trudno w to uwie-
rzyć, gdy przyjrzy się drobia-
zgowości wykonania. Wrażenie 

robi na nas wizyta w antykwa-
riacie, gdzie właściciel posiada 
olbrzymi zbiór książek w języku 
polskim, wydanych na dawnych 
Kresach Wschodnich. 
Przez przypadek trafiamy do 
Iwano-Frankowska, dawnego 
Stanisławowa, którego nazwa 
została zmieniona w 1962 roku, 
aby uczcić poetę ukraińskiego 
Iwana Franko, jak i 300. rocz-
nicę założenia miasta. Kilka-
naście godzin wystarczyło, aby 
polubić to miejsce, ale to wciąż 

mało, aby poznać je lepiej. 
Na trasie podróży nie mogło 
zabraknąć Kamieńca Podol-
skiego, który był najdalej wy-
suniętym na południe miastem 
wojewódzkim w historii Pol-
ski. Zespół urbanistyczno-ar-
chitektoniczny Starego Miasta 
i twierdzy to najchętniej odwie-
dzana część Kamieńca Podol-
skiego, dawnej bramy Polski, 
czy przedmurza chrześcijań-
stwa, jak nazywano to miasto 
w przeszłości. Sam zamek we-
wnątrz nie robi wrażenia, prze-
szkadza, że informacje są tylko 
po rosyjsku i ukraińsku, a część 
pomieszczeń zamkowych za-
adaptowano na potrzeby mu-
zeum historii Ukrainy. To chyba 
najbardziej zaskakująca ekspo-
zycja, bo wśród przedmiotów 
znalazła się nawet słynna, kra-
ciasta torba bazarowa – symbol 
upadku ZSRR i rodzącego się 
kapitalizmu na obszarze poso-
wieckim.

Miasto, gdzie ulice 
zamiatano bukietami róż

Kamieniec Podolski zacho-
wał swój polski charakter i kli-
mat – taki wniosek wysnuwamy 
spotykając się z olbrzymią 
życzliwością, czy rozmowami 
w naszym ojczystym języku. 
Dodać należy, że w rzymsko-
katolickiej parafii św. Piotra 
i Pawła w święta i niedziele od-
bywają się Msze po polsku. 

Sama Katedra powstała w 1483 
roku, a w 1750 roku dobudo-
wano do niej prezbiterium. Tuż 
obok znajduje się Brama Trium-
falna z 1781 roku, wzniesiona 
ku czci Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, o czym infor-
muje pozłacana inskrypcja na 
łuku bramy. Przy katedrze stoi 
również minaret. To pamiątka 
po burzliwych dziejach, kiedy 
miasto było w rękach Turków. 
Po odzyskaniu miasta przez Po-
laków w 1699 roku, zgodnie 
z traktatem pokojowym, muzuł-
manie ustawili 33,5-metrowy 
minaret z półksiężycem, a pod 
nim drewnianą figurę Matki 
Boskiej. W 1756 roku zastą-
piono ją 4,5-metrową, wyko-
naną ze stopu miedzi i srebra 
oraz pozłacaną rzeźbą Matki 
Boskiej, stojącej na kuli i księ-
życu. Tym samym katedra ka-
mieniecka jest jedynym na 
świecie kościołem katolickim, 
przy którym stoi minaret. 
Podoba nam się w Czerniow-
cach. Klimatyczne miasto, któ-
rego atutem jest architektura, 
czyli mieszanka rumuńsko-pol-
sko-ukraińska z eklektycznym 
kompleksem uniwersytetu. 
„Mały Wiedeń”, jak nazywano 
miasto, to przede wszystkim 
czarujące secesyjne kamienice 
ciągnące się wzdłuż głównych 
ulic. Jest coś magnetycznego 
w mieście, które leży niemal na 
granicy trzech państw: Mołda-
wii, Ukrainy i Rumunii. O Czer-
niowcach pisał Austriak Geo-
rge Heintzen: „Miasto, gdzie 
wolny dzień zaczynał się od 
Schuberta, a kończył pojedyn-
kiem. Miasto w pół drogi mię-
dzy Kijowem i Bukaresztem, 

między Krakowem i Odessą – 
było niepisaną stolicą Europy, 
gdzie śpiewały najpiękniejsze 
soprany koloraturowe, woźnice 
sprzeczali się o Karola Krausa, 
chodniki zamiatano bukietami 
róż, a księgarń było więcej niż 
kawiarni”.
Wyjeżdżamy z Kijowa, uma-
wiając się przez Internet na pod-
wózkę z Ukraińcem. Granicę 
mamy przekroczyć w Dorohu-
sku. Nim jeszcze dojedziemy 
do Polski, to dowiadujemy się, 
że po szczycie NATO i Świa-
towych Dniach Młodzieży gra-
nica dla małego ruchu gra-
nicznego z Ukrainą została 
ponownie otwarta i możemy 
spodziewać się tłumów. I tłumy 
są. W rzędach setki aut, wśród 
których dominują passaty mo-
gące zabrać sporo paliwa do 
baku. Wszyscy skubią pestki 
słonecznika, plują, palą papie-
rosy i zniecierpliwieni czekają 
na wjazd do Polski. Na pasach 
dla mieszkańców Unii Europej-
skiej mniejszy ruch i zdecydo-
wanie szybsza odprawa. 
„Nie jesteśmy z Europy” – kwi-
tuje wzruszeniem ramion jeden 
z Ukraińców.

Tekst: Karol Fryta
Zdjęcia: Piotr Stankiewicz

 
W następnym numerze „Gazety 
Warmińskiej” druga część po-
dróży, a w niej wizyta w Mołda-
wii i w parapaństwie Naddnie-
strzańskiej Republice Mołdawii, 
której istnienie uznają tylko 
dwa… nieuznawane przez spo-
łeczność międzynarodową pań-
stwa. 

Grób Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Serce Lwowa, czyli Opera Lwowska 

Honka, tak nazywa się willa, w której mieszkał były prezydent Wiktor Janukowycz 
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-Każda zainteresowana gmina 
musiała zaopiniować ten plan. 
Nie ukrywam, że nasza opi-
nia, skierowana do Urzędu 
Marszałkowskiego była nega-
tywna- mówi wójt Irena Der-
doń. Uważam, że narzucono 
nam monopol olsztyńskiego 
ZGOK-u . Na terenie naszego 
województwa pracuje 5 insta-
lacji. Gdyby zamiast przymuso-
wej rejonizacji był wolny rynek, 
myślę, że stawki za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów by-
łyby konkurencyjne. Pomimo, 
że jesteśmy współwłaścicie-
lami instalacji olsztyńskiej, nie 
musielibyśmy swoich odpa-
dów przekazywać właśnie tam. 
Obecnie powstaje nowy plan 
wieloletni , który ma obowią-

zywać do 2020 roku. Na stro-
nie Urzędu Marszałkowskiego 
są prowadzone konsultacje 
społeczne. Każdy mieszkaniec 
może przedstawić swoją opinię. 
Władze naszej gminy ponow-
nie wydały negatywną opinię, 
ale niestety nie mamy wyboru. 
Obrady akcjonariuszy spółki są 
zawsze bardzo burzliwe. Samo-
rządy wiedzą o tym, że koszty 
zagospodarowania odpadów 
przekładają się na mieszkań-
ców, dlatego walczą o jak naj-
niższe stawki. Dotychczasowa 
opłata za odbiór odpadów 
zmieszanych wynosiła ok.300 
zł brutto za tonę śmieci i była 
to cena wywalczona przez sa-
morządy, bo wstępnie propono-
wano kwotę 350 zł brutto. Je-

steśmy zobowiązani oddawać 
nasze odpady wyłącznie do Za-
kładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Olsztynie, 
który zaczął pracę na początku 
2016 roku. W związku z tym re-
alne koszty gospodarki odpa-
dami poznaliśmy dopiero w tym 
roku- mówi Irena Derdoń. 

Gmina odbiera od
wszystkich

W gminie Stawiguda od-
pady odbierane są od wszyst-
kich stałych mieszkańców , 
przedsiębiorców a także tu-
rystów. Niektóre sąsiednie 
gminy nie obejmują komplek-
sowo całej gospodarki odpa-
dami. Przedsiębiorcy i turyści 
muszą podpisywać na własną 
rękę umowy o wywóz śmieci 
z wyspecjalizowanymi fir-
mami. Kompleksowy odbiór 

śmieci ma swoje dobre i złe 
strony. Stawigudzie, jako gmi-
nie turystycznej, zależy na za-
chowaniu czystego środowi-
ska. Nie znajduje się tu śmieci 
w lasach, czy przy drogach. 
Pociąga to jednak za sobą 
skutki finansowe. Gmina pro-
dukuje bardzo dużo odpadów. 
Ich liczba sukcesywnie rośnie 
wraz z nadejściem sezonu let-
niego. W lutym 2016 roku 
było to 150 ton, w marcu 165 
, w maju 175 , w czerwcu 202 
, a w lipcu już prawie 230 ton. 
Gmina płaci za transport i za 
zagospodarowanie odpadów. 
Zgodnie z Ustawą nie może 
dopłacać do gospodarki odpa-
dami. Koszty muszą ponieść 
mieszkańcy. Stawka , obo-
wiązująca uprzednio od 2012 
roku, nie pokrywa rzeczywi-
stych kosztów. Gmina ma też 
problem z tym, że nie wszy-
scy płacą za wywóz śmieci. 
-Osoby, wynajmujące pokoje 
turystom często nie uiszczają 
za nich opłat-wyjaśnia wójt 
Irena Derdoń. Gmina pla-
nuje uszczelnić także system 
opłat pobieranych od miesz-
kańców budownictwa wie-

lorodzinnego. -Wiele osób 
wynajmuje mieszkania lub po-
koje , a deklaruje, że w lokalu 
mieszka tylko jedna osoba. 
Produkcja odpadów jest znacz-
nie większa, a wnoszone opłaty 
są za małe-podsumowuje 
wójt Stawigudy. Urzędnicy 
zastanawiają się, w jaki sposób 
można temu zaradzić, oczywi-
ście, w granicach obowiązują-
cego prawa.

O ile więcej?

Nowe stawki wchodzą w ży-
cie od września tego roku. Zo-
stały skalkulowane na podsta-
wie rzeczywistych kosztów 
przekazywania odpadów do 
olsztyńskiego ZGOK-u. Cena 
za odpady zmieszane to 18 
zł od osoby ( do tej pory było 
to 14 zł), a za segregowane 
opłata została podniesiona z 8 
do 12 złotych. Gospodarstwa, 
w których mieszkają dwie lub 
jedna osoba nadal wnosić będą 
mniejsze opłaty niż przed 2013 
rokiem, kiedy płacili ok. 20 
złotych za pojemnik miesięcz-
nie. 

rad

Rada Gminy w Stawigudzie  podjęła  decyzję o podwyższeniu stawek za odbiór odpadów ko-
munalnych. Od 1 stycznia 2016 roku znane są rzeczywiste koszty, jakie ponosi  gmina  w ra-
mach gospodarki odpadami komunalnymi.  Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Od-
padami Stawiguda, podobnie jak 36 innych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, 
ma obowiązek przekazywania odpadów do olsztyńskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi.  

Rosną koszty i opłaty też 

„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.

W rywalizacji weźmie udział sie-
dem drużyn – przedstawiciele gmin 
z terenu powiatu olsztyńskiego i 
szczycieńskiego, tj. gminy Olszty-
nek, Barczewo, Biskupiec, Dźwie-
rzuty, Pasym, Jedwabno i Purda. 
Przedmiotem konkursu będzie 
przygotowanie potraw z produktu 
wspólnego dla „świętej Warmii” 
i „dzikich Mazur”, tj. ziemniaka. 
Kucharze będą mogli wykorzystać 
w swoich daniach także elementy 
runa leśnego (np. grzyby, jagody) 

oraz dziczyznę. Każda drużyna bę-
dzie musiała przygotować zupę 
oraz danie główne. Reprezentacje 
poszczególnych gmin będą składać 
się z maksymalnie czterech osób. 
Przygotowane przez uczestników 
potrawy będą oceniane przez ko-
misję konkursową powołaną przez 
organizatorów konkursu. W jury 
zasiadać będzie m.in. Wojciech 
Charewicz - kucharz, podróż-
nik, a także dr dietetyki Aleksan-
dra Czarnewicz-Kamińska. Ce-

lem organizowanego przez Gminę 
Purda i Gminny Ośrodek Kultury 
w Purdzie konkursu jest kultywo-
wanie, propagowanie i pogłębianie 
wiedzy o tradycjach kuchni regio-
nalnej Warmii i Mazur oraz ochrona 
kulinarnego dziedzictwa i wykaza-
nie się znajomością w przygotowa-
niu potraw z ziemniaków, dziczy-
zny oraz runa leśnego. Do wygrania 
w konkursie będą nagrody o łącznej 
wartości 10 000 zł. 

ab

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

ZGOK w Olsztynie 
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„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.

„Kulinarne Dziedzictwo Po-
granicza Warmii i Mazur” 
to projekt realizowany przez 
gminę Purda w ramach dotacji 
uzyskanej ze środków europej-
skich z Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020. Fi-
nałem projektu będzie konkurs 
kulinarny, który odbędzie się 
podczas Dożynek Gminnych 
28 sierpnia w Klewkach. Te-
matem przewodnim kulinar-
nych zmagań będzie ziemniak 
– produkt wspólny dla „świę-
tej” Warmii i „dzikich” Ma-
zur. Do konkursu zaproszono 
przedstawicieli 6 gmin (Pa-
sym, Jedwabno, Dźwierzuty, 
Barczewo, Biskupiec i Olszty-
nek). W celu promocji projektu 
zorganizowano sześć wyjaz-
dów, podczas których przed-
stawiciele gminy Purda rozdali 
kilkaset porcji degustacyjnych 

mazurskiego kartoflaka (babka 
ziemniaczana) i warmińskich 
plinców (placki ziemniaczane).
Pierwszy wyjazd promocyjny 
odbył się w minioną sobotę, 
tj. 9 lipca. Celem był Festiwal 
Browarnictwa organizowany 
na Rynku w Pasymiu. Purdę 
reprezentowali: Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Szczęściary”, 
dyrekcja i pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Pur-
dzie oraz asystent wójta. Przy-
gotowane stoisko cieszyło się 
ogromną popularnością. Go-
ście z apetytem zajadali przy-
gotowane porcje kartoflaka 
i plince. Przy stoisku rozda-
wano ulotki promujące projekt 
i zapowiadające konkurs kuli-
narny. Podczas degustacji roz-
mawiano o przepisach, projek-
cie i gminie Purda. 
Kolejną akcję promocyjną zor-

ganizowano podczas imprezy 
pn. „Wyspa Wenecka” w Bar-
czewie. Tematem przewodnim 
wydarzenia była co prawda 
kuchnia włoska, ale przygo-
towana przez przedstawicieli 
urzędu gminy w Purdzie de-
gustacja potraw z ziemniaków 
cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem.
Punktem docelowym trzeciego 
wyjazdu było IX Biskupieckie 

Międzynarodowe Święto Folk-
loru. mazurskiego kartoflaka 
oraz warmińskich plinców 22 
lipca próbowali mieszkańcy 
m.in. USA, Boliwii, Indone-

zji, Serbii czy Gruzji. Nie zapo-
mniano także o mieszkańcach 
Biskupca, których zaproszono 
na konkurs kulinarny do Kle-
wek. 
7 sierpnia przedstawiciele 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Purdzie i Koła Gospodyń 
Wiejskich Szczęściary poja-
wili się na II Festiwalu Folklo-
rystycznym w Jedwabnie. Sto-
isko z warmińskimi plincami 
i mazurskim kartoflakiem oka-
zało się bezkonkurencyjne, 
a przygotowane porcje degu-

stacyjne rozeszły się w rekor-
dowym tempie. 
Przedostatnia akcja promo-
cyjna odbyła się 15 sierpnia 
w Muzeum Budownictwa Lu-

dowego w Olsztynku podczas 
„Święta Ziół”. Goście, którzy 
odwiedzili stoisko promocyjne 
gminy Purda byli zaskoczeni 
smakiem serwowanych potraw 
z ziemniaków. Wśród uczest-
ników wydarzenia byli także 
tacy, którzy nie mieli okazji 
wcześniej próbować ani mazur-
skiego kartoflaka, ani warmiń-
skich plinców. 
Ostatnim przystankiem była 
gmina Dźwierzuty. Akcję pro-
mocyjną zorganizowano pod-
czas Dożynek Gminnych. 

Stoisko przygotowane przez 
przedstawicieli gminy Purda 
stanęło wśród stoisk z poszcze-
gólnych sołectw. Warmińskie 
plince i mazurski kartoflak na-
trafili na sporą konkurencję 
w postaci np. chleba ze smal-
cem, różnego rodzaju ciast i lo-
kalnych nalewek. Mimo to por-
cje degustacyjne rozeszły się 
bardzo szybko. Mieszkańcy 
Dźwierzut szczególnie chętnie 
próbowali mało znanych na te-
renie ich gminy plinców. Placki 
ziemniaczane smakowały im 
tak bardzo, że niektórzy wra-
cali po dokładkę.
Stoisko promocyjne przygoto-
wane przez gminę Purda cie-
szyło się ogromną popularno-
ścią. Mieszkańcy wszystkich 
gmin bardzo chętnie próbowali 
mazurskiego kartoflaka i war-
mińskich plinców. - Liczymy, 
że po udanej akcji promocyj-
nej sąsiednie gminy przyjmą 
nasze zaproszenie do konkursu 

kulinarnego organizowanego 
w trakcie Dożynek Gminnych 
w Klewkach. – mówi Agnieszka 
Budziszewska, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Purdzie, uczestniczka ak-
cji promocyjnych. - To bardzo 
ważne, żeby w konkursie wzięły 
udział drużyny z gmin leżących 
na pograniczu Warmii i Mazur. 
To świetna okazja do spotka-
nia i wzajemnej promocji. - do-
daje Rafał Wilczek, sekretarz 
gminy Purda, autor projektu. 

agb

Przedstawiciele gminy Purda pojawili się w 
sześciu okolicznych gminach ze stoiskiem 
promocyjnym przygotowanym w ramach 
konkursu „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza 
Warmii i Mazur”. Podczas akcji częstowali 
zebranych gości Mazurskim Kartoflakiem
i Warmińskimi Plincami.

Akcja promocyjna gminy Purda

Uczestniczki projektu były z jego promocją w Jedwabnie 

Tak wygląda babka ziemniaczana i plince. Wszystko z ziemniaka

Promocja projektu i gminy Purda w Dźwierzutach
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Podopieczni ośrodka dowożeni 
są z Dobrego Miasta i okolicz-
nych wsi autobusami szkol-
nymi. Mają również zapew-
niony transport powrotny. Za 
transport i pobyt w ośrodku 
nie ponoszą żadnych kosz-
tów. Dodatkowo, gmina wy-
najęła specjalną taksówkę, 
która dowozi osoby niepełno-
sprawne ruchowo, tj. chodzące 
o lasce lub jeżdżące na wózku. 
Osoby skierowane do ŚDS mu-
szą przebywać w nim 6 godzin 
dziennie a w czasie wakacji 
krócej. 

Mają wszystko czego
im brakuje na co dzień

Ośrodek służy poprawie jako-
ści życia podopiecznych. Mają 
oni do dyspozycji wiele pra-
cowni, które nie tylko zapew-
niają udany sposób na spędze-
nie czasu, ale także edukują. 
Najważniejsza jest pracownia 
gospodarstwa domowego. Pod-
opieczni uczą się tam np. jak 
zrobić pranie, sprzątać, mają 
zapewniony trening kulinarny. 
Wszystkie posiłki spożywane 
przez uczęszczających są przy-
rządzone przez nich samych, 
oczywiście pod pilnym okiem 
terapeutów. Głównym założe-
niem terapii jest ciągłe powta-
rzanie czynności wykonywa-
nych w codziennym życiu tak, 
aby nie uległy zapomnieniu.-
-Chodzi o to, aby poprawiać 
ich aktywność w domach, aby 
tam także wykazywali się naby-

tymi w ośrodku zdolnościami- 
mówi Ewa Głód-Strzelczyk, 
kierownik ŚDS „7niebo” 
w Piotraszewie . Niestety, 
bywa z tym różnie. Są przy-
padki, że ktoś bardzo aktywnie 
uczestniczy w zajęciach i bar-
dzo się stara, jednak w swoim 
własnym domu nie robi nic. Dla 
niektórych są to jakby dwa od-
dzielne światy. Przyczyny oczy-
wiście mogą być różne. Nasi 
terapeuci chwalą każdego, mó-
wiąc podopiecznym jak bardzo 
są ważni i potrzebni, jednak 
w domach osoby te mogą nie 
spotykać się z taką motywacją 
ze strony rodziny, stąd czują się 
zniechęcone. Należy pamiętać, 
że każdy z nich jest inny i do 
każdego trzeba podejść ina-
czej. ŚDS w Piotraszewie dys-
ponuje również sporym tere-

nem,na którym urządzony jest 
ogródek. To w nim na grząd-
kach i rabatach podopieczni 
sieją kwiaty, sami koszą trawę 
i pomagają w pracach ogrodni-
czych.

Ruch to zdrowie, 
a talenty trzeba rozwijać

Każda osoba musi także przy-
najmniej 2-3 razy w tygodniu 
uczestniczyć w terapii rucho-
wej, w specjalnie przeznaczo-
nej do tego sali. Są też pra-
cownie, pozwalające rozwijać 
talenty podopiecznych: ręko-
dzieła, gdzie istnieje możli-
wość zajęcia się haftem, kra-
wiecka, gdzie powstają piękne 
przedmioty użytkowe np. torby 
zakupowe, ale powstają rów-
nież kostiumy szyte na spe-

cjalne występy. Pracownia pla-
styczno-techniczna, pozwala 
między innymi rozwijać zdol-
ności malarskie, a kompute-
rowo-biurowa, w której jest 

możliwość skorzystania z Inter-
netu, podopieczni uczą się jak 
drukować, bindować i zszywać 
dokumenty. Azylem dla zmę-
czonych pracą jest specjalna 
sala, w której każdy w razie po-
trzeby może w spokoju odpo-
cząć. -W naszym domu mamy 
bardzo zdolną dziewczynę, 

która pod okiem terapeuty, 
pana Artura Sobieszka, roz-
wija talent malarski. W paź-
dzierniku planujemy zorganizo-
wać wernisaż jej prac, których 
jest naprawdę bardzo dużo- 
opowiada Ewa Głód-Strzel-
czyk. 

Nie ma czasu na nudę

Poza aktywnościami wewnątrz 
ośrodka, kierownictwo zapew-
nia podopiecznym wiele in-
nych rozrywek- wyjazdy do 
kina, wycieczki, spływy kaja-
kowe. ŚDS „7niebo” wyposa-
żony jest także w rowery, więc 
często organizowane są na nich 
wycieczki. -W tym roku nie 
udało się wyjechać na dłużej, 
ale warto wspomnieć, że w po-
przednich latach podopieczni 
mieli możliwość tygodniowego 
wyjazdu do Jastrzębiej Góry 
w ramach warsztatów wypo-

czynkowo-socjoterapeutycz-
nych- podkreśla kierownik 
domu. 
Co roku tworzony jest kalen-
darz imprez, organizowane są 
ciekawe dni tematyczne (dzień 
japoński, romski, niemiecki), 
podczas których wszyscy się 
przebierają i jedzą potrawy 
charakterystyczne dla danego 
kraju. Każda z tego typu placó-
wek w województwie co roku 
organizuje większą imprezę. 
Rok temu w Piotraszewie była 
to „Grekolandia”, podczas któ-
rej podopieczni wraz z tera-
peutami, przebrani w greckie 
stroje, przeszli przez wieś 
z pochodniami i flagami Gre-
cji, a następnie tańczyli greckie 
tańce i brali udział w konkuren-
cjach olimpijskich. W tym roku 
tematem przewodnim był folk-
lor polski, wesele i oczepiny. 
Imprezę uświetniły bryczki 
oraz zespół folklorystyczny 
z Jezioran, który zgodził się 
wystąpić za darmo.

Do ŚDS trafia się 
z niepełnosprawnością 
 
Oczywiście nie każdy może zo-
stać podopiecznym ŚDS w Pio-
traszewie. Każda osoba musi 
posiadać zaświadczenie od le-
karza psychiatry czy neurologa. 
Bez odpowiedniej kwalifika-
cji nie ma możliwości pobytu 
na terenie ośrodka. Wszystkie 
kwalifikacje wymagane roz-
porządzeniem ministra pracy 
i polityki społecznej weryfikuje 
pracownik MOPS-u, który wy-
daje decyzję administracyjną, 
kierując kandydata na trzymie-
sięczny okres próbny, po któ-
rym zespół terapeutów z ŚDS 
„7niebo” decyduje, czy dana 
osoba kwalifikuje się do by-
cia podopiecznym. -Na ogół 
szansę dostaje każdy, jednak 
czasami niektóre osoby rzeczy-
wiście się nie sprawdzają. Nie 
są w stanie dostosować się do 
innych i do regulaminu, więc 
same rezygnują- mówi Ewa 
Głód-Strzelczyk. ŚDS nie ma 
obowiązku zapewniania po-
mocy medycznej, natomiast 
pomaga podopiecznym np. za-
rejestrować się do lekarza, pil-
nuje terminów wizyt, czasem 
zdarza się, że na prośbę pod-
opiecznego terapeuta udaje się 
wraz z podopiecznym do leka-
rza. 
Nie każdy odnajdzie się w pracy 
w podobnym ośrodku. -Tę 
pracę trzeba po prostu kochać- 
wyjaśnia Ewa Głód-Strzel-
czyk. Do jej wykonywania po-
trzeba ogromu cierpliwości 
i życzliwości dla drugiego czło-
wieka. Moim zdaniem to nie 
wykształcenie jest czynnikiem 
decydującym o przydatności 
do tej pracy. Są osoby po oligo-
frenopedagogice, które nie od-
najdą się w tym zawodzie, a są 
także osoby typu pana Artura 
Sobieszka, który skończył ASP 
w Łodzi, ale świetnie się u nas 
odnajduje i po prostu kocha to, 
co robi. Nasi podopieczni także 
go uwielbiają. Cierpliwości nie 
można się nauczyć, trzeba ją 
mieć. Ważne jest także budowa-
nie zaufania. Nasi podopieczni 
przychodzą do nas ze swoimi 
problemami, często niektórzy 
z nich mają bardzo tragiczne 
doświadczenia życiowe i myślę, 
że niejeden z nas na ich miejscu 
nie poradziłby sobie z pewnymi 
sprawami- kończy Ewa Głód-
-Strzelczyk.

rad

GMINA

REKLAMA

Środowiskowy Dom Samopomocy „7niebo” w Piotraszewie (gm. 
Dobre Miasto) jest domem dziennego pobytu dla osób niepełno-
sprawnych umysłowo, niewymagających jednak leczenia szpital-
nego. Obecnie opiekuje się 43 osobami. 

W „7niebie” nie ma czasu na nudę

Korowód weselny przeszedł przez Piotraszewo

Tylu biesiadników w Piotraszewie dawno nie widziano
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Głównym zadaniem stawi-
gudzkiej rady jest w tej chwili 
opracowanie regulaminu pracy 
i  ustalenie  obszarów działa-
nia. We wrześniu po raz pierw-
szy gmina ogłosi konkurs dla 
organizacji pozarządowych , 
działających na terenie gminy 
Stawiguda na powierzenie  za-
dań publicznych, których reali-
zacja musi upłynąć do końca 
2016 roku. Gmina przewi-

działa środki na dofinansowa-
nie działań zarówno inwesty-
cyjnych, jak i społecznych. 
Nie będą to duże środki, ale 
takie, które będą mogły wspo-
móc organizacje pozarządowe. 
Odpowiednie kwoty zostaną 
także zarezerwowane w przy-
szłorocznym budżecie. Gmina 
jedynie dofinansowuje dzia-
łania, wyłonione w ramach 
konkursu. Każde stowarzysze-

nie musi się wykazać wkładem 
własnym.  Rada będzie opinio-
wać wnioski, zgłaszane przez 
organizacje. -Jestem przeko-
nana, że dzięki radzie oży-
wieniu ulegną działania spo-
łeczne w naszej gminie- mówi 
wójt gminy Stawiguda Irena 
Derdoń. -Chcielibyśmy za-
angażować jak największą 
liczbę mieszkańców do po-
dejmowania działań prospo-
łecznych. Jestem przekonana 
o tym, że współpraca rady 
i władz gminy będzie się ukła-
dała bardzo dobrze, ponieważ 
przyświeca nam wspólna idea 
pracy na rzecz środowiska lo-
kalnego. Myślę ,że od jakie-
goś czasu widać wzrost aktyw-
ności społecznej mieszkańców 

naszej gminy.. Jako przykład 
mogę podać powstanie i ak-
tywną działalność nowych kół 
gospodyń wiejskich w Rusi 

i w Stawigudzie. Bardzo pręż-
nie działają Stowarzyszenia 
„Majdy- Kręsk” i „Tomasz-

kowo”. Realizują one nie tylko 
projekty miękkie, ale także 
o charakterze inwestycyjnym. 
Jestem pewna, że wprowadze-
nie konkursów ofert dla orga-
nizacji pozarządowych przy-
czyni się jeszcze bardziej ożywi 
tę działalność. Na razie odbyło 

się jedno spotkanie nowopow-
stałej rady, podczas którego 
wybrano jej przedstawicieli. 

Następne spotkanie jest za-
planowane na początek wrze-
śnia. Nie został jeszcze  usta-
lony harmonogram pracy rady 
na 2017 rok. Urząd Gminy ma 
w radzie dwie przedstawicielki 
- Iwonę Korwek i Joannę 
Herda- dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Teresa Prusinowska i Anna 
Westfeld reprezentują Radę 
Gminy.  Wójt Irena Derdoń 
zapewnia, że formularze wnio-
sków konkursowych będą nie-
skomplikowane i łatwe do 
wypełnienia. Miejscowe or-
ganizacje pozarządowe wie-
lokrotnie składały wnioski 
o dofinansowanie do różnych 
instytucji, mają więc potrzebne 
umiejętności i doświadczenie. 
Tym niemniej urząd gminy za-
pewni możliwość konsultacji 
z kompetentnym pracowni-
kiem i wszelką pomoc w wy-
pełnianiu wniosków. 

rad

W gminie Stawiguda od 6 lipca funkcjonuje Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. Jej kompetencje 
określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zada-
nia, jak: opiniowanie aktów prawa miejscowego do-
tyczących sfery pożytku publicznego, czy  wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania or-
ganizacji pozarządowych w gminie . 

Gmina Stawiguda ma pozarządowego 
partnera do współpracy

Na początek Teatr Jaracza promonuje 
spektakl dyplomowy studentów Stu-
dium Aktorskiego”Zespół Śmierci 
i Tańca”. To nie przypadek, że za-
czyna właśnie od produkcji studenc-

kiej, bowiem 12 września obchodzić 
będzie Jubileusz 25-lecia działalności 
Studium Aktorskiego im. Aleksandra 
Sewruka w Olsztynie. Szkoła to duma 
Teatru! Z tej kuźni talentów wyłonili 
się m.in.: Mariusz Drężek, Agnieszka 
Sienkiewicz, Piotr Wawer Junior, Mi-
lena Gauer, Grzegorz Gromek i wielu 
innych znakomitych aktorów. „Jaracz” 
chce wspólnie z absolwentami, wykła-
dowcami i przyjaciółmi Teatru święto-
wać ćwierć wieku olsztyńskiej szkoły 
aktorskiej.
We wrześniu zobaczyć będzie można 

także na koprodukcję z Teatrem 
Mickiewicza z Częstochowy, czyli 
„Kredyt” oraz spektakl wyjątkowo 
aktualny «W stanie zagrożenia» i przed-
stawienie traktujące o korporacyjnych 

pracoholikach „Najwięcej samobójstw 
zdarza się w niedzielę”.
Natomiast pierwszą premierą nowego 
sezonu artystycznego będzie „Sztuk-
mistrz z miasta Lublina” I. B. Sin-
gera w reżyserii Janusza Kijowskiego, 
na podstawie adaptacji Michała Ko-
mara i Jana Szurmieja, z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej i muzyką Zyg-
munta Koniecznego. Premierę tego nie-
zwykłego muzycznego przedsięwzięcia 
zaplanowaliśmy na 1 października 2016.
Do zobaczenia przy 1 Maja 4! 

mac

Teatralne korytarze znowu wypełnione - aktorzy, reżyserzy, sce-
nografowie, obsługa techniczna... - wszyscy pracują w pocie 
czoła nad nadchodzącymi premierami oraz początkiem nowego 
sezonu, który wystartuje już 10 września.

W sobotę (20.08), każdy, 
kto był w Różnowie mógł 
dowiedzieć się wiele 
o historii tego miejsca, 
a nawet „cofnąć w cza-
sie”. Wszystko za sprawą 
gry terenowej – „Róż-
nowskie Legendy”. 
Uczestnicy mogli spotkać 
założyciela wsi, Jana 
z Łajs, który w 1354 roku 
otrzymał przywilej lo-
kacyjny wsi Różnowo. 
Ponadto grający w grę 
spotkali zrozpaczoną ru-
sałkę, której osuszono 
jezioro i potrzebuje po-
mocy, a także wesołego 
karczmarza, silnego kowala, piękne 
panny młode i wojowniczą babę pru-
ską. Wszystkie spotkania były po-
przeplatane różnymi wyzwaniami dla 
uczestników. Taka gra jest doskonałą 
okazją do poznania historii miejsca, 
w którym się żyje na co dzień. – Miesz-
kamy w Różnowie od 9 lat, przenie-
śliśmy się z Olsztyna i niczego nam tu 
nie brakuje do szczęścia. Mówiła pod-
czas gry Anna Bakuła. – O grze do-
wiedzieliśmy się od znajomych. Przy-
jechaliśmy tu razem z naszymi gośćmi 
z Rudy Śląskiej. Plany mieliśmy inne, 
ale w związku z grą postanowiliśmy je 
zmodyfikować. Oczekujemy świetnej 
zabawy i poznania dalszych sąsiadów. 

Sobotnią imprezę w Różnowie zakoń-
czyło wspólne ognisko.

Stowarzyszenie dba 
o mieszkańców

Stowarzyszenie Warmińska Wieś 
działa w Różnowie już 9 lat i robią 
wiele imprez i inicjatyw, zarówno du-
żych, jak i małych, dla całej gminy. Ak-
tualnie w stowarzyszeniu działa około 
15 osób. – Jest to praca opierająca się 
o wolontariat. Powiedziała prezes za-
rządu, Monika Kur-Rydzewska. – 
Staramy się słuchać siebie nawzajem 
i realizować takie pomysły, oczywiście 
w granicach naszych możliwości i finan-

sowych i czasowych. Projekt „Mała oj-
czyzna, wielki świat”, w ramach któ-
rego organizowana była gra terenowa, 
jest efektem pracy całego stowarzysze-
nia. Chętni wolontariusze podzielili się 

różnymi krajami, którymi 
się interesują lub w nich 
mieszkali i organizują 
wydarzenia z nimi zwią-
zane. Wcześniej moty-
wem przewodnim imprez 
były Hiszpania, Gre-
cja, a teraz jest Polska, 
a dokładniej – Różnowo. 
Każde ze spotkań ma 
inny charakter. Podczas 
spotkania hiszpańskiego, 
były warsztaty flamenco, 
a podczas greckiego – 
nauka tańców w kręgu 
i warsztaty kulinarne. Gra 
terenowa „Różnowskie 
Legendy” jest motywem 
przewodnim spotkania 

polskiego. - Stowarzyszenie Warmiń-
ska Wieś ma wiele innych inicjatyw na 
swoim koncie. Dodała Monika Kur-Ry-
dzewska. – Wybudowaliśmy skate-park, 
oprócz tego duże imprezy, np. dwa lub 
trzy biegaliśmy w ramach akcji „Polska 
biega”, mieliśmy „Różnowskie Euro”, 
podczas olimpiady, zorganizowaliśmy 
swoją wersję i wiele innych tego typu 
imprez. Stowarzyszenie również odpo-
wiada za dwa duże projekty w Różno-
wie. Jeden polegał na nagraniu filmu 
animowanego przez grupę młodzieży, 
a drugi projekt zakończył się pod koniec 
ubiegłego roku i był to teledysk mu-
zyczny.

(rad)(dym)

Praca wre! Nowy sezon 
teatralny tuż-tuż! Stowarzyszenie Warmińska Wieś oferuje mieszkańcom Róż-

nowa wiele ciekawych atrakcji. Tym razem przyszedł czas na 
grę terenową z wyzwaniami - „Różnowskie Legendy”, przezna-
czoną dla wszystkich mieszkańców, sąsiadów, przyjaciół i zna-
jomych.

W Różnowie grali i bawili się w terenie

Wójt  Stawigudy Irena Derdoń chce aktywizować organizacje do pracy

Budynek teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 

Pierwsza od prawej:Monika Kur-Rydzewska pomaga ustalić trasę marszu 
przez Różnowo uczestnikom gry
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OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

AUTO-MOTO KUPIĘ

FOTEL kierowcy lub stelaż do 
toyota corolla r.90,  tel.600213764 
! AUTO-SKUP. Gotówka. Naj-
lepsze ceny, 602-81-70-00.
!! KASACJA-złomowanie po-
jazdów, wydawanie zaświad-
czeń. Płacimy za pojazdy oso-
bowe i ciężarowe. Transport 
gratis. Kanon, Elbląg, ul. Mal-
borska 91. (0-55)232-54-65.
AUTO Skup, 786-153-461.
KASACJA pojazdów, skup aut, 
własny odbiór, 668-247-885.

INNE SPRZEDAM

SPRZEDAM akordeon 
Weltmejster 80 basów, stan 

dobry, tel. 697 343 270.

! DREWNO kominkowe, 501-
036-423.
BLACHODACHÓWKA od 
20,80zł.m2, blachy trapezowe 
od 14,80zł/m2, ceny brutto, 601-
407-706.
DREWNO kominkowe Trans-
port gratis, 605-041-575.
DREWNO opałowe, komin-
kowe, (89)513-15,60, 605-048-
075.
GARAŻE blaszaki najtaniej, 
bramy uchylne, wiatry, hale. Do-
wóz i montaż gratis, 602-49-49-
81. (55)276-76-29, www.stal-
-tom.com.pl
MASZYNY stolarskie, 0-602-
459-611.
PIECE, kominki wodne, pieco-
kuchnie, producent, 508-561-
909.

PŁYTY- drogowe, 601-649-024.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

! MIESZKANIE 1,2 lub 3-poko-
jowe pilnie, gotówka. 602-505-
617.
MIESZKANIE 2,3-pokojowe pil-
nie, (89) 543-08-61 „Sadowski”.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

30 KM od Gołdapi sprzedam 
za 49,500zł, wyremontowane, 
2-pokojowe mieszkanie na 
I piętrze, w dwukondygnacyj-
nym bloku, 49,3m2, co, garaż, 
785-10-10-10.
36M2 Dworcowa 159.000zł, Ja-
nowicza 165.000zł (89)543-08-
61 „Sadowski”.
3-POKOJOWE 57m2, Ip. Ku-
trzeby 220.000zł, (89)543-08-61 
„Sadowski”.
3-POKOJOWE, 889-167-990
4-POKOJOWE +garaż, winda, 
nowoczesny apartamentowiec, 
501-128-199.
4-POKOJOWE 215.000zł, 602-
313-371.
DOM, Sucharz, 15ar działka, 
696-812-900.
DZIAŁKA budowlana bezpo-
średnio, 791-499-373.
DZIAŁKI Sząbruk, 535-481-155.
ELBLĄG, mieszkanie 1-poko-
jowe, 34m2, parter, 696-812-
900.
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.
KAWALERKA Jaroty 117.000zł, 
(89)543-08-61 „Sadowski”.
MAGAZYN, biura ul. Lubelska 
lub wynajmę, 504-007-661.
MIESZKANIE 45m2, II piętro, 
514-221-754.
POSZUKUJĘ inwestora do pro-
dukcji soczewek, posiadam pia-
sek około 2mln/ton o zawartości 
krzemu 98%, w Elblągu mam 
działki od 5000m2-15000m2, 
na których znajduje się gaz 
o śred./300mm i prąd śr. nap. 
8-9MW, ewentualnie sprzedam 
działki, 531-51-52-52.
SPRZEDAMY szybko każdą 
nieruchomość, (89)677-14-20.
WWW.DOMKIHOLENDER-
SKIE.EU, 503-103-703.
ZIEMIĘ, 603-118-500.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego, 601-64-90-31, 
504-175-182.
! Wysoka płaca – kierowców 
międzynarodowych z doświad-
czeniem C+E, 608-587-006.
ATERIMA MED opiekunki 
Niemcy, tel. (58)506-55-88.
BRANIEWO kierowcę C+E 
zatrudnię, zarobki ok. 4 tys. zł 
netto, 508-263-517, 512-289-
921.
DOCIEPLENIA- Niemcy legal-
nie. Wysokie zarobki, 500-112-
258.
DOCIEPLENIE budynku zlecę, 
736-272-334.

EKSPEDIENTKĘ w sklepie 
spożywczym (89)526-49-22.
ELEKTROMONTERÓW, po-
mocników elektromonterów 
508-089-782.
ELEKTRYKA- pomocnika, 
602-484-153.
FIRMA o zasięgu ogólnoświa-
towym poszukuje współpracow-
ników. Wynagrodzenie może 
pochodzić z 8 składników. Wy-
nagrodzenie może być wypła-
cane w systemie tygodniowym. 
Oferta jest dla osób kontakto-
wych i poszukujących sposobu 
na dostanie życie. 606-543-992
FIRMA sprzątająca zatrudni do 
pracy (etat lub 1/2) na stałe w Ga-
lerii Warmińskiej, 512-082-244.
FIRMA Wagner Transport zatrudni 
kierowcę kat. D, 608-461-961.
FIRMA zatrudni pracowników 
budowlanych, brygadę budow-
laną 664-270-903.
FRYZJER, etat, 727-922-325.
HOTEL Gołębiewski w Mi-
kołajkach przyjmie fryzjera na 
pełny etat od zaraz, tel. 607-62-
84-84.
KIEROWCA C+E 608-147-184.
KIEROWCA C+E 608-147-184.
KIEROWCA C+E www.dom-
kiangielskie.pl Dorotowo, 503-
103-703.
KIEROWCA C+E, 500-474-
997.
KIEROWCA kat. C+E zagra-
nica, 604-212-663.
KIEROWCĘ C+E, 506-422-
558.
KIEROWCĘ C+E, Kętrzyn, 
722-357-145.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

RENOWACJA i naprawa na-
grobków, podnoszenia, układa-
nie polbruku, ławeczki, możli-
wość spłaty ratalnej, te. 666 284 
864.

OGŁOSZENIE

1. Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9, cena wywoławcza 8 000 zł

Przetarg odbędzie się 23 września 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy  
w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 
środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Purdzie lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 
19 września 2016 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Purda, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda, pod adresem www.bip.purda.pl, na ofi-
cjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Początkowo zmaganiom na 
perfekcyjnie przygotowanym 
torze towarzyszyła piękna po-
goda, zawody przebiegały 
sprawnie, a dzięki maszy-
nom udostępnionym przez 
Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych w Lipnie nie-
mal po każdym starcie była 
przeprowadzana kosmetyka 
nawierzchni, co znacznie 
poprawiało komfort i bezpie-
czeństwo startującym. Niestety 
po pierwszej serii startów wa-
runki pogodowe mocno się 
pogorszyły. Spadł ulewny 
deszcz. Nawierzchnia toru 
stała się śliska i grząska zatem 
druga seria biegów odbyła się 
w warunkach ekstremalnych. 
Organizatorzy w tej sytuacji 
skrócili czas poszczególnych 
biegów do 10 minut i dwóch 
okrążeń (standardowo bieg 
trwa w zależności od klasy 15- 
20 minut plus dwa okrążenia).
  Pierwsi ścigali się zawod-
nicy klasy MX 65, w tej kate-
gorii wygrał Jakub Kowal-
ski #84 z Człuchowskiego 
AutoMotoKlubu POLTA-
REX, za nim byli Wiktor 
Rafalski  #292Motosport 
Castrol Team Toruń i Mak-
symilian Chwalik #46 Gdań-
ski AutoMotoKlub. W kolej-
nym biegu  połączono klasy 
MX 85 i MX Kobiet. W kla-
sie MX 85 najlepszy okazał się 
Filip Bukowicz #13 z Gdań-
skiego AutoMotoKlubu. Dru-
gie miejsce zajął Alexey No-
vikov #779 z Rosji, a trzecie 
zawodnik Moto Klubu Lidz-
bark Warmiński – Paskal 
Myhan #77. Spośród dwóch 
startujących pań zwyciężyła 

przedstawicielka Automobil-
klubu Gorzowskiego Wikto-
ria Garbowska #38 przed We-
roniką Obiałą #67 z KM 
Wisła Chełmno. Kolejny start 
to klasy MX 1C i MX 2C. 
W pierwszej z tych kategorii 
prowadzenie objął Michał Do-
meracki #534 z WKM Więc-
bork przed zawodnikami KM 
Wisła Chełmno Mateuszem 
Paczyńskim #192 i Kac-
prem Paczyńskim #40. Pierw-
sze miejsce MX 2C zajął De-
nis Lebedev #242 z Rosji, 
drugi był Adam Drypa #3 
z Gdańskiego AutoMoto-
Klubu, trzeci zaś Patryk 
Ćwikliński #565 z LKS Ja-
strząb Lipno .  Następny 
start to  występ budzącej za-
wsze największe emocje 
klasy MX Open połączony 
z klasą MX 2 Junior, w któ-
rej możemy podziwiać zawod-
nika Motoklubu Olsztyn 
Czarka Lewko#222. Tym ra-
zem olsztyniak był poza po-
dium, pierwszy bieg oka-
zał się pechowy ze względu 
na   problemy techniczne, po 
drugim – rewelacyjnym prze-
jeździe, gdzie mimo ekstremal-
nych warunków wyprzedził 
wszystkich rywali zajął  osta-
tecznie czwarte miejsce. Zwy-
ciężył Konrad Dąbrow-
ski #537 Automobilklub 
Polski, drugie miejsce Michał 
Kuczyński #11 Gdański Au-
toMotoKlub, na  trzecim Ma-
teusz Kołodziejak #52Człu-
chowski AutoMotoKlub 
POLTAREX. W MX Open trium-
fował Gabriel Chętnicki#111 
z LKS Jastrząb Lipno, dru-
gie miejsce zajął Arkadiusz 

Mańk #757 z Człuchow-
skiego AutoMotoKlubu PO-
LTAREX, trzeci był Da-
mian Bykowski #108 zPSM 
OFF ROAD Białystok. Zma-
gania kończył wyścig połą-
czonych klas MX B i MX 
Masters. W MX B nikogo 
chyba nie zaskoczyło zwy-
cięstwo Marcina Szczepań-
skiego#112 reprezentującego 
Moto Klub Lidzbark War-
miński. To kolejny udany se-
zon tego zawodnika, który jak 
do tej pory jest niepokonany 
w swojej klasie. Za Szcze-
pańskim na podium znaleźli 
się Kajetan Rusocki #14 
i Adrian Marciniak #22 – 
obaj z LKS Jastrząb Lipno. 
W klasie Masters wygrał za-
wodnik z Ukrainy Konstantin 
Utkin #8. Za nim na podium 
znalazł się reprezentujący Mo-
toklub Olsztyn Krzysztof 
Dziadko #996.Trzeci był Wie-
sław Wiśniewski #81 z KM 
Wisła Chełmno.
 Po siedmiu rundach zawod-
nicy reprezentujący nasz re-
gion dominują w klasyfikacji 
generalnej w trzech klasach: 

z Motoklubu Olsztyn MX 2 
Junior #222 Cezary Lewko  
528 punktów ,  MX Ma-
sters #996 Krzysztof Dziadko 
593 punkty i z Moto Klubu 
Lidzbark Warmiński w kla-
sie MX B #112 Marcin Szcze-
pański 600 punktów.
Impreza odbyła się przy wspar-
ciu lokalnych władz samorzą-
dowych. Zmagania toczyły 
się o puchary: Marszałka wo-
jewództwa kujawsko-po-
morskiego, Starosty lipnow-
skiego, Burmistrza Miasta 
Lipna i Wójta Gminy Lipno. 
Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonał burmistrz Paweł 
Banasik i starosta Lipnow-
ski Krzysztof Baranowski.

bogi

W niedzielę 21 sierpnia 2016 na torze Motocros-
sowym w Lipnie odbyła się VII Runda Mistrzostw 
Strefy Polski Północnej w Motocrossie zorganizo-
wana przez LKS „Jastrząb” przy współudziale MOSiR 
Lipno. Poziom organizacji był znakomity. Po siedmiu 
rundach zawodnicy reprezentujący nasz region do-
minują w klasyfikacji generalnej w trzech klasach

Marcin Szczepański z Lidzbarka Warmińskiego pierwszy 
w Lipnie na zawodach motocrossowych Polski Północnej

Będzie to również rewanż spo-
tkania wyjazdowego w Byd-
goszczy, w którym AZS Olsz-
tyn Lakers ulegli Łucznikom 
28:7. W ostatni weekend dru-
żyna z Olsztyna pokonała Grif-
fons Słupsk na ich terenie 8:20, 
a 2 tygodnie temu Angels To-
ruń 13:27. Aktualny  bilans Je-
ziorowców to 3 zwycięstwa 

i 1 porażka. Wszystko wska-
zuje na to, że najbliższy mecz 
z Bydgoszcz Archers będzie 
walką o 1 miejsce w Grupie Pół-
nocnej. W tzw. PLFA 2 w se-
zonie zasadniczym 22 drużyny 
z całego kraju walczą o awans 
do fazy play off. Gwarancją na 
udział w dalszej części rozgry-
wek jest zajęcie pierwszego 

miejsca w swojej grupie.
Spośród pięciu drużyn, które 
zajęły 2 miejsce awansują trzy 
z najlepszym bilansem punkto-
wym. Bydgoszcz Archers ucho-
dzą za faworyta najbliższego 
spotkania, jednak AZS Olsztyn 
Lakers nigdy w swojej historii 
nie byli tak silną drużyną.

al

Kolejny mecz Jeziorowców w drodze do fazy play off zostanie rozegrany w naj-
bliższą niedzielę (28.08) o godzinie 14:30 na stadionie w Kortowie. Jedno jest 
pewne, tego dnia sportowych emocji nie zabraknie. 

Jeziorowcy powalczą
o pierwsze miejsce w grupie! 

DATA GODZINA MIASTO GOSPODARZ GOŚĆ WYNIK LIGA ROZGRYWKI

17.07 15:00 Olsztyn AZS Olsztyn
 Lakers

Griffons
Słupsk

38:12 PLFA II Sezon zasadniczy

31.07 14:00 Bydgoszcz Bydgoszcz 
Archers

AZS Olsztyn 
Lakers

28:7 PLFA II Sezon zasadniczy

13.08 16:00 Toruń Angels Toruń AZS Olsztyn 
Lakers

13:27 PLFA II Sezon zasadniczy

20.08 16:00 Słupsk Griffons Słupsk AZS Olsztyn 
Lakers

8:20 PLFA II Sezon zasadniczy

28.08 14:30 Olsztyn AZS Olsztyn 
Lakers

Bydgoszcz
Archers

- : - PLFA II Sezon zasadniczy

18.09 14:00 Olsztyn AZS Olsztyn 
Lakers

Angels 
Toruń

- : - PLFA II Sezon zasadniczy

Rozgrywki

TABELA Grupa Północna

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT

1. Archers 4 3/1 59 6

2. Lakers 4 3/1 31 6

3. Angels 4 2/2 -7 4

4. Griffons 4 0/4 -83 0

Marcin Szczepański z Lidzbarka Warmińskiego na najwyższym miejscu podium na zawodach w Lipnie
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- Czy to był szczęśliwy remis? I 
tak i nie. Obroniony karny i wy-
dawało się, że szczęście jest po 
naszej stronie, i będzie do końca 
meczu z nami. Niestety wyszedł 
rykoszet i wyrównanie. Rzeczy-
wiście, Katowice prowadziły grę, 
miały przewagę w posiadaniu 
piłki. - podsumował mecz Łu-
kasz Jegliński, pomocnik Sto-
milu.  Piłkarze ze Stolicy War-
mii i Mazur na prowadzenie 
wszyli już w 11 minucie spotka-
nia. Rafał Kujawa został sfaulo-
wany w polu karnym i to on za-
mienił “11” na gola. Kilka minut 
później to Gieksa miała okazję 
strzelić bramkę z karnego. Jed-
nak strzał Grzeogrza Gocerza 
brawurowo obronił Piotr Skiba, 
golkiper “Dumy Warmii”. To co 
wydarzyło się po zmianie stron 
na długo zapamiętają kibice w 
Olsztynie. Bohater pierwszej po-

łowy - Skiba, nabił przeciwnika 
przy próbie wybicia piłki z wła-
snego pola karnego, a ta trafiła do 
bramki Stomilu. Było 1:1 i takim 
też wynikiem zakończyło się to 
spotkanie.  - Wiadomo, punkty są 
potrzebne w naszej sytuacji. Spo-
kojnie, z pokorą trzeba szanować 
to, co chłopaki zrobili. Nie było 
wielkich fajerwerków z naszej 
strony. GKS bardzo dobrze wy-
sokim pressingiem nas atakował 
i ciężko było pograć w piłkę, ale 
były momenty kiedy można było 
to zrobić i wybory były nienajlep-
sze. Szanujemy ten punkt, dzięku-
jemy GKS-owi za widowisko i za 
w miarę otwarty mecz. - mówił 
na pomeczowej konferencji pra-
sowej Adam Łopatko, trener 
“biało-niebieskich”. 
Kolejny mecz w Olsztynie Sto-
mil rozegra już w sobotę (27 
sierpnia) o godzinie 19:45. 

Przeciwnikiem będzie spadko-
wicz z Ekstraklasy - Podbeski-
dzie Bielsko-Biała.

To był dziwny mecz.Takiego jego przebiegu nie spodziewał się nikt. 
W 4. kolejce 1 ligi Stomil Olsztyn zremisował przed własną publicz-
nością 1:1 (1:0) z GKS-em Katowice. 

Stomil punktuje, 
ale to wciąż za mało…
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 al Ostatni mecz Stomil zremisował


