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Wystraszyły ich 
dziki, dlatego 
zgubili się w lesie. 
Odnaleźli ich 
policjanci
 
Szczęśliwie zakończyły się po-
szukiwania pary, która zagubiła 
się w olsztyńskim lesie miejskim. 
31-letnia kobieta oraz o 3 lata 
starszy mężczyzna stracili orienta-
cję w terenie, po tym jak na swo-
jej drodze spotkali dziki i zaczęli 
przed nimi uciekać. Poszukiwania 
utrudniało to, że było już bardzo 
ciemno, a poszukiwane osoby po-
chodziły spoza Olsztyna.
 
W poniedziałek przed godziną 
22.00 oficer dyżurny otrzymał 
telefoniczne zgłoszenie od pary, 
która zgubiła się w lesie miejskim 
przy ul. Wojska Polskiego. Z uwagi 
na to, że 31-latka i 34-latek stracili 
orientację i nie potrafili znaleźć dro-
gi powrotnej, z pomocą ruszyli im 
funkcjonariusze Oddziału Prewencji 
Policji KWP w Olsztynie. Używając 
sygnałów świetlnych i dźwięko-
wych informowali parę o swojej 
lokalizacji. Policjanci mieli jedynie 
informacje, że najprawdopodob-
niej para znajduje się w okolicach 
rzeki. Idąc wzdłuż Łyny usłyszeli 
wołanie o pomoc. Niedaleko mostu 
odnaleźli 31-letnią kobietę i o 3 lata 
starszego mężczyznę. 

Osoby nie potrzebowały pomocy 
medycznej, były jedynie wystraszo-
ne i wyziębione. Z ich relacji wyni-
kało, że koło godziny 19.00 wyszli 
na spacer do pobliskiego lasu. Gdy 
na swojej drodze zauważyli dziki, 
wystraszyli się i zaczęli uciekać. 
W ten sposób zgubili się w lesie i 
nie wiedzieli jak odnaleźć drogę 
powrotną, tym bardziej że było już 
bardzo ciemno, a oboje nie pocho-
dzili z Olsztyna.

kmp

Wydarzenie rozpocznie się 
w niedzielę (11.09) konferen-
cją z udziałem uczestników, 
przedstawicieli wojewódz-
twa, zaproszonych gości oraz 
dziennikarzy. Prace archeolo-
gów i poszukiwaczy-amatorów 
na polach pod Stębarkiem po-
trwają do następnej soboty 
(17.09).
W tym roku, badanie prowa-
dzone będą pod hasłem: „W po-
szukiwaniu krzyżackiego obozu. 
Część 2” i odbywać się będą na 
terenach położonych na zachód 

od Kaplicy pobitewnej. Pod-
czas tegorocznych poszukiwań, 
udział w nich wezmą archeolo-

dzy i poszukiwacze z Polski, 
Danii, Norwegii i Wielkiej Bry-
tanii. Dzięki swoim wynikom, 
ubiegłoroczne badania zostały 
bardzo pozytywnie ocenione 
w środowisku naukowym, po-
informowali organizatorzy. 
W tym roku również liczą na 
ciekawe wyniki.
Zdaniem kierownictwa Mu-
zeum Bitwy pod Grunwal-
dem w Stębarku, badania 
na polach bitwy, są ważnym 
punktem na mapie kultural-
nej i naukowej Warmii i Ma-
zur i od 2014roku przyczyniają 
się do promocji regionu na skalę 
ogólnoeuropejską, a nawet 
światową.

(r)

W najbliższą niedzielę (11.09) rozpoczną się międzynarodowe, interdyscypli-
narne badania archeologiczne na polach bitwy pod Grunwaldem. Jest to naj-
większe takie przedsięwzięcie w Polsce z udziałem archeologów i poszukiwaczy-
-amatorów.

W niedzielę rozpoczną się badania archeologiczne 
na polach bitwy pod Grunwaldem

Spotkanie będzie poświęcone 
jednemu z najważniejszych póź-
nośredniowiecznych zabytków 
regionu - poliptykowi wyko-
nanemu w pracowni toruńskiej 
i sprowadzonemu do katedry 
we Fromborku w 1504 roku, 
przez biskupa Łukasza Watzen-
rode. Uczestnicy poznają historię 
dzieła i głęboką symbolikę tre-
ści. Spotkaniu towarzyszyć bę-
dzie prezentacja całego obiektu 
z przedstawieniem scen pasyj-
nych malowanych na zdwojo-
nych skrzydłach zewnętrznych 
poliptyku, niewidocznych na 
co dzień, gdy otwarta jest szafa 
główna.
W tym dniu można również 
obejrzeć w szpitalu św. Ducha 
wystawę pt. „Profesjonalne za-
bawy z ciałem”, która przy-
wraca pamięć o dawnej chirurgii, 
a w pałacu biskupim „Rzemio-

sło artystyczne dawnych Prus 
z kolekcji: Jerzego Wiśniew-

skiego, Artura Wasielewskiego, 
Edwarda Parzycha, Zbigniewa 
Jarockiego, Dariusza Brzozow-
skiego”. Ekspozycja przedsta-
wia trzy dziedziny dawnego 
rzemiosła z terenu Prus Królew-

skich i Książęcych (po zaborze 
Prus Wschodnich i Zachodnich), 

z okresu od XVI do XIX wieku. 
Na parterze dawnego pałacu bi-
skupiego zgromadzono około 
210 wyrobów z cyny, około 80 
przedmiotów z ceramiki i po-
nad 30 mebli – większość obiek-

tów nie była nigdy prezentowana 
szerszej publiczności. Dla miesz-

kańców okolic Fromborka i Bra-
niewa oraz miłośników regionu 
z pewnością wielce interesują-
cym okaże się unikalny zbiór 
zabytków cynowych pochodzą-
cych ze słynnego niegdyś bra-
niewskiego ośrodka konwisar-
skiego.
Do wszystkich obiektów muze-
alnych na Wzgórzu Katedralnym 
we Fromborku oraz do szpitala św. 
Ducha – działu historii medycyny 
fromborskiego Muzeum Miko-
łaja Kopernika, w dniu 16.09.2016 
roku wstęp będzie wolny.

(r)

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Mu-
zeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny 
przy ul. Katedralnej 8 zapraszają 16 września 2016 r., 
o godz. 11.00 na sesję popularno -naukową „Poliptyk 
fromborski, przestrzeń sacrum w ołtarzu – ołtarz w 
przestrzeni”.

Europejskie Dni Dziedzictwa we Fromborku
Makieta bitwy pod Grunwaldem na polach grunwaldzkich

Wzgórze katedralne  we Fromborku 
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KRÓTKO

NA CZASIE

Olsztyn: Prelekcja dr. Wal-
demara Brendy pt. Postawy 
Kresowian w Latach 40 na W-M 
odbędzie się dnia 08.09 o godz. 
17:00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury – Kamienica Naujacka. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: POPpatriotyzm – dys-
kusja o modzie, historii i Polsce 
będzie miała miejsce w dniu 
08.09 o godz. 18:00 w Galerii 
na Rynku.
Olsztyn: Projekcja filmu „Gło-
śniej od bomb” odbędzie się 
w czwartek o godzinie (08.09) 
o godz. 19:00 w Centrum Edu-
kacji i Inicjatyw Kulturalnych 
w Olsztynie. Wstęp wolny.
Olsztyn: Festyn „BEZPIECZNY 
OLSZTYN” odbędzie się już 
niedługo, bo 10.09 o godz. 
14:00 na Scenie Staromiejskiej. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Spektakl grupy 
filmowej „KOKON” pt. ŚMIERĆ 
KALIBANA będzie miał miejsce 
12 września o godz. 18:00 
w Amfiteatrze w Olsztynie.
Barczewo: Dożynki Gminne 
w Łęgajnach odbędą się w dniu 
10 września. Start o godz. 
13:00 uroczystą mszą świętą 
w kościele pw.św. Maksymiliana 
Marii Kolbe w Łęgajnach.
Dobre Miasto: Autorskie spo-
tkanie z Joanną Żamejć w Salo-
nie Artystycznym CKB odbędzie 
się w dniu 09.09 o godz. 18:00. 
Bezpłatne zaproszenia do ode-
brania w sekretariacie CKB.
Dobre Miasto: Europejskie Dni 
Dziedzictwa 2016 będą odby-
wały się w dniu 17.09 od godz. 
10:00 na terenie Dobrego 
Miasta. Bezpłatne zaproszenia 
do odebrania w sekretariacie 
CKB.
Olsztynek: 18 września 
w Skansenie w Olsztynku od-
będą się Warmińsko-Mazurskie 
Dożynki Wojewódzkie. 
Lidzbark Warmiński: Seans 
astronomiczny z Astronomem 
na Wieży Zegarowej będzie miał 
miejsce w Hotelu Krasicki 10 
września o godz. 19:00. Bilety 
od 20 PLN.
Purda: W dniu 22.09 (czwar-
tek) w Purdzie odbędzie się 
Piknik z okazji Europejskiego 
Dnia Bez Samochodu. 
Purda: 15 września odbędzie 
się Przegląd małych form 
teatralnych – konkurs dla szkół 
i przedszkoli z terenu gminy 
Purda.
Stawiguda: 11 września 
w Stawigudzie odbędzie się 
wycieczka z przewodnikiem 
w ramach RekreAkcji.

Najprostszym wyborem, cho-
ciaż nie do końca najbardziej 
wygodnym jest akademik. W 
Olsztynie funkcjonuje 11 Do-
mów Studenta, które łącznie 
mogą pomieścić 3 267 osoby. 
Dziesięć z tych budynków jest 
zlokalizowanych w samym 
Kortowie, co z pewnością jest 
ogromnym plusem, jeśli chodzi 
o lokalizację. Aktualnie olsz-
tyńskie akademiki są podzie-
lone na trzy standardy: najwyż-
szy (928 miejsc), średni (2196 
miejsc) oraz podstawowy (143 
miejsca). Akademiki zwiększają 
swój standard poprzez czę-
ściowe lub kapitalne remonty 
oraz doposażenie w niezbędny 
sprzęt. 

Gdzie szukać stancji?

Są jednak osoby, którym aka-
demiki nie odpowiadają i ocze-
kują nieco innych warunków do 
nauki i życia. Wtedy wybór jest 
prosty – stancja. W Olsztynie 
jest wielu prywatnych właści-
cieli, którzy z chęcią wynajmą 
pokój studentom. Najprostszy 
sposób na znalezienie stancji 
to oczywiście Internet. Oprócz 

stron z ogłosze-
niami istnieje wiele 
grup na portalach 
społecznościowych, 
gdzie właściciele 
umieszczają swoje 
oferty. Niestety, jak 
powiedział Mate-
usz, ogłoszenia nie 
zawsze są prezento-
wane w odpowiedni 
sposób. - W połowie 
ogłoszeń nie ma żad-
nych zdjęć mieszka-
nia, więc te z góry 
odrzucam. Jeśli in-
formacje podawane 
w ogłoszeniu są z po-
ważnymi błędami ortograficz-
nymi również nie przykują mo-
jej uwagi. Jeśli są niepełne lub 
zdawkowe - także nie ma co się 
starać. Irytujące są także ukryte 
opłaty. W tytule ogłoszenia wi-
dzimy 450 zł miesięcznie, a w 
treści okazuje się, że sam muszę 
opłacić Internet, a do tego do-
chodzą opłaty za wodę czy gaz. 

Komfort ma znaczenie

Lokalizacja to nie jedyny wy-
znacznik podczas szukania 

wymarzonej stancji. Przede 
wszystkim dla wielu osób li-
czy się komfort i jakość samego 
mieszkania. Mateusz w Olszty-
nie mieszka od pięciu lat i pięć 
razy zmieniał miejsce zamiesz-
kania. - Według mnie poziom 
stancji w Olsztynie jest dosyć 
niski. Wpływ na to mają przede 
wszystkim kiepskiej jakości me-
ble oraz sprzęt AGD. O po-
rządnej pralce czy odkurzaczu 
mogłem do tej pory wyłącznie 
pomarzyć. Miejsca, na których 
przyszło mi spać nazwać można 

raczej akademickimi pryczami, 
aniżeli wygodnymi łóżkami. Na 
dwóch stancjach dużym proble-

mem było dla mnie słabe ogrze-
wanie zimą -  temperatury spa-
dały nawet do 17 stopni C. Na 
szukaniu stancji spędziłem tro-
chę czasu i to co mi się rzuciło 
w oczy - większość mieszkań jest 
po prostu stara. Stare są meble, 
stare drzwi, okna czy dywany. 
Ale wiadomo - wszystko wiąże 
się z ceną. Nieco innego zda-
nia jest Rafał, który szczęśliwie 
znalazł stancję i przez pięć lat 
jej nie zmienił. - Moim zdaniem 
stancje są na tyle zróżnicowane, 
że ich poziom jest naprawdę za-

dowalający. Wiadomo, że zda-
rzają się stancje, w których po 
prostu nie chce się mieszkać, 

ale są to wyjątki. W po-
równaniu z innymi stu-
denckimi miastami, ceny 
za stancję w Olsztynie 
są naprawdę niskie. Po-
kój jednoosobowy można 
dostać za nie więcej niż 
500 zł, a to nie dużo.

Co jeszcze jest 
ważne?

Oprócz kwestii kom-
fortu oraz lokalizacji, 
które z pewnością są 
ważnymi wyznaczni-
kami podczas wyboru 
stacji, istotna jest at-
mosfera panująca w 

mieszkaniu. Współloka-
torzy z jakimi przyjdzie żyć to 
niewątpliwie ważny element 
każdej stancji. Dla szukających 
istotne jest również otocze-
nie w jakim znajduje się stan-
cja oraz sam właściciel. Zde-
cydowanie lepiej jest rozliczać 
się z osobą miłą, sympatyczną 
i wyrozumiałą, bo jak wiadomo 
portfel studenta czasem bywa 
pusty i może się zdarzyć, że nie 
zdąży zapłacić na czas, a wtedy 
cierpliwość właściciela stancji 
jest bezcenna.

Karol Dymkowski

Październik i rozpoczęcie nowego roku akademickiego jest już coraz bliżej. Stu-
denci po raz kolejny przyjadą do Olsztyna i życie w miasteczku studenckim znów 
odżyje. Jednak, aby funkcjonować w stolicy Warmii i Mazur, najważniejsza dla 
każdego żaka jest stancja.

Gdzie student może zamieszkać w Olsztynie?

Uniwersytet Warmińsko-
-Mazursk i  r ozpoczyna 
wrześniową rekrutację uzu-
pełniającą. W systemie Inter-
netowej Rejestracji Kandyda-
tów można rejestrować się do 
14 września do godziny 15:00. 
W dodatkowym naborze olsz-
tyński UWM może przyjąć na 
studia stacjonarne pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia i jed-
nolite magisterskie, nawet po-
nad 1000 osób, powiedziała 
Wioletta Ustyjańczuk rzecz-
nik prasowy UWM. - Liczba 
miejsc dostępnych dla kandy-
datów w dodatkowym nabo-
rze jest dosyć płynna ponieważ 
niektórzy kandydaci, którzy zo-
stali przyjęci na studia w re-
krutacji letniej rezygnują z 
podjęcia studiów zwalniając 
w ten sposób miejsce dla osób, 

które przystąpią do rekrutacji 
wrześniowej. Jest to wartość 
zbliżona z dodatkową rekruta-
cją w roku ubiegłym. Wolnych 
miejsc nie ma jednak już na 
najbardziej popularnych kie-
runkach, tj. medycyna, diete-
tyka czy weterynaria. Kieru-
nek lekarski jest tradycyjnie, 
najbardziej obleganym kierun-
kiem na UWM. W tym roku, 
podczas pierwszej rekrutacji 
na kierunek lekarski zapisało 
się ponad 2000 osób, a miejsc 
było jedynie dla 150 maturzy-
stów. Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski przygotował 
niemal 9 500 miejsc dla przy-
szłych studentów. Najwięcej 
chętnych kandydatów pocho-
dzi z województwa warmiń-
sko-mazurskiego, ponieważ 
prawie 44%. Drugim regio-

nem w zestawieniu jest Ma-
zowsze – 20%, a trzecim wo-
jewództwo podlaskie – 7,5%.
Nie tylko UWM
Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski to z pewnością naj-
większa i najbardziej popu-
larna uczelnia, ale nie jedyna 
w Olsztynie. Rekrutację pro-
wadzi również Olsztyńska 
Szkoła Wyższa im. Józefa 
Rusieckiego. W ramach rekru-
tacji, na uczelnie zgłosiło się 
400 osób, z czego miejsc wy-
starczy dla 200. Największą 
popularnością w OSW cieszą 
się takie kierunki, jak: Fizjote-
rapia, Wychowanie Fizyczne, 
Kosmetologia. Podobnie, jak 
w przypadku UWM, najwię-
cej chętnych jest z Warmii i 
Mazur. Kolejne województwa, 
z których pochodzą kandy-
daci to pomorskie i mazowiec-
kie. Podanie o przyjęcie na stu-
dia można składać również w 
Wyższej Szkole Informatyki i 
Ekonomii Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej w Olszty-

nie. Władze uczelni przygo-
towały ofertę dla przyszłych 
studentów na kierunkach: Eko-
nomia, Bezpieczeństwo Naro-
dowe, Pedagogika oraz Socjo-

logia na studiach pierwszego 
stopnia, a także Ekonomia, Pe-
dagogika, Socjologia na stu-
diach magisterskich. 

Karol Dymkowski

Wrzesień to ostatni dzwonek dla maturzystów, którzy 
jeszcze nie zdecydowali się na studiowanie w Olszty-
nie. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie i innych szkołach wyższych trwają rekrutacje.

Wieczne odpoczywanie 
racz Jej dać Panie!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

składają  wyrazy szczerego żalu 
i  współczucia rodzinie 

z powodu śmierci

Ś.†P.
Czesławy

Chwiedorowicz
Długoletniego nauczyciela i wychowawcy w naszej szkole

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Trwają rekrutacje w olsztyńskich szkołach wyższych

W takim łóżku każdy by się wyspał
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Warmia i Mazury jako pierw-
sze zostały włączone do Eu-
ropejskiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego pod 
nazwą „Dziedzictwo Kulinarne 
Warmia Mazury Powiśle”. 
- Nasza sieć jest jedną z naj-
większych w Europie i najwięk-
szą w Polsce – mówi marsza-
łek województwa Gustaw 
Marek Brzezin. - W czasach, 
gdy rynek zalewa żywność wy-
soko przetworzona, istnieje 
potrzeba wskazania konsu-
mentom alternatywy w postaci 
żywności, której produkcja 
i przetwarzanie wpisuje się 

w historię regionu, odbywa się 
na jego terenie i jednocześnie 

stanowi naszą niezaprzeczalną 
tradycję. 
Imprezą prezentującą cały do-
robek w tej dziedzinie jest Fe-
stiwal Dziedzictwa Kulinar-
nego Warmii Mazur i Powiśla. 

27 sierpnia na dziedzińcu 
zamku w Olsztynie odbyły się 

pokazy kulinarne połączone 
z degustacją potraw regional-
nych przygotowanych przez 
przedsiębiorstwa należące do 
sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 
Festiwalowi towarzyszył finał 
wojewódzki konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”, podczas którego 
dwie komisje konkursowe wy-
brały najlepszy regionalny pro-
duktu i potrawę. 
Uczestnicy konkursu na naj-
lepszy produkt żywnościowy 
rywalizowali w czterech kate-
goriach. W kategorii „Produkt 
regionalny pochodzenia zwie-
rzęcego” uznanie jurorów i tym 
samym I miejsca zdobyły: Za-
kład Wędliniarski Flis-Pol 
z Miłomłyna za „Szynkę wę-
dzoną”, Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Gołogóra za 
„Kiełbasę kasztelana”, „Pa-
sieka Hodowlana KRIR 

z Olecka za „Miód wielo-
kwiatowy” z Margrabowa, 
Halina Smyk z Pieniężna 
za „Miód lipowy”, Gospo-
darstwo Pasieczne Miody 
Wileńskich z Rogit k. Bra-
niewa za „Miód rzepakowy” 
oraz Pasieka Wędrowna Jan 
i Remigiusz Pleszkun z Olsz-
tyna za „Miód pszczeli nek-
tarowy pochodzący z cha-
bru i lipy drobnolistnej”. Za 
najlepsze produkty pocho-
dzenia roślinnego uznano 
„Ocet jabłkowy z linii Ocet 
z Olsztynka” Wytwórni Octu 
i Musztardy OCTIM z Olsz-
tynka oraz „Chleb żytni sta-
ropolski z pestkami dyni” 
z Piekarni Dźwierzuty Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska. Wśród napojów 
zwyciężyły „Porter War-
miński” Browaru Kormo-
ran z Olsztyna, Miód pitny 
„Dwójniak Nidzicki” Wy-
twórni Win i Miodów Pit-
nych Almes Sp. z o.o. z Ni-

dzicy oraz „Bairille Honey 
Distillate” produkowany 
przez Mazurskie Miody 
w Tomaszkowie.
W konkursie na najlepszą po-
trawę I miejsce oraz Puchar 
Marszałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego zdobył 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypo-
czynkowy „Stary Folwark” 
z Tumian za „Karmuszkę” 
oraz „Sandacza w ogrodzie wa-
rzyw”, II miejsce otrzymał Bar 
Młyn z Bań Mazurskich za 
„Zupę grzybową z łazankami” 
oraz „Kartacze”, na miejscu 
III uplasowała się załoga re-
prezentująca Karczmę „Krys-
-Stan” z Olsztyna, która przy-
gotowała – „Juchę – czerninę 
z gęsi podaną z szarymi klu-
chami” oraz „Pieczeń z dzika”. 
Wyróżnienie otrzymała Re-
stauracja Stella z Sząbruka 
koło Tomaszkowa za „Krup-
nik warmiński z grzybami” 
oraz „Sandacza na rabarbarze 
z jajem sadzonym”.

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WOJEWÓDZTWO

Od 2010 roku samorząd województwa realizuje Ka-
lendarz imprez regionalnych promujących żywność 
naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną Warmii 
i Mazur. To cykl wydarzeń, którego celem jest popula-
ryzowanie kulinarnego dziedzictwa regionu. 

Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego 
Warmii Mazur i Powiśla

Do podziału było łącznie 130 
mln zł. Z tych funduszy mogą 
być remontowane drogi tylko 
w miejscowościach do 5 tys. 
mieszkańców. O zainteresowa-
niu konkursem świadczy liczba 
wniosków o przyznanie po-
mocy, jakie wpłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego w Olszty-
nie – 317, z czego 292 przeszły 
pozytywnie weryfikację. Pula 
środków umożliwiła zawarcie 
182 umów o przyznaniu po-
mocy z 17 powiatami i 65 gmi-
nami. 
- W związku z ogromną potrzebą 
poprawy infrastruktury drogo-
wej w województwie warmiń-
sko-mazurskim samorządom 
lokalnym zostało zagwaranto-
wane 30 mln euro na dofinan-
sowanie budowy, przebudowy 
lub zmiany nawierzchni dróg 
powiatowych, gminnych i we-
wnętrznych - mówi marszałek 
Gustaw Marek Brzezin. - Pie-
niądze mają wesprzeć poprawę 
bezpieczeństwa naszych miesz-
kańców oraz turystów. Nowe i 
wyremontowane drogi ułatwią 

dojazd do instytucji kultury, 
ośrodków zdrowia, szkół czy 
urzędów. 
Wsparcie inwestycji na dro-
gach lokalnych było prioryteto-
wym zadaniem dla samorządu 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego w roku 2016. Drogi 
zlokalizowane we wsiach, czy 
w małych miasteczkach wyma-
gają ogromnych nakładów fi-
nansowych. Dotychczas w tym 
zakresie samorządy otrzymy-
wały wsparcie z ogólnokrajo-
wego Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 

drogowej. 
W nowej perspektywie finan-
sowej po raz pierwszy Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 przewiduje 
fundusze na budowę lub mo-
dernizację lokalnych dróg. I jak 
dotąd jest to najwyższa forma 
pomocy z funduszy unijnych 
skierowana do samorządów lo-
kalnych. 
Szacuje się, że po rozstrzygnię-
ciu postępowań przetargowych 
zostanie ogłoszony jeszcze je-
den nabór wniosków do kon-
kursu. 

Degustacja potraw kuchni mazurskiej i warmińskiej na dziedzińcu olsztyńskiego 
zamku podczas Festiwalu Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla

Ruszają kolejne dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 25 sierpnia w Olsztynie umowy o przyznaniu pomocy na budowę, 
przebudowę lub modernizację dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych pod-
pisało z marszałkiem województwa kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wój-
tów z całego regionu.

Marszałek przekazał 
pieniądze na lokalne drogi

Marszałek Gustaw Marek Brzezin przekazuje umowę samorządowcom 
z gminy Dobre Miasto

Wśród zagadnień prezentowa-
nych podczas konferencji zna-
lazły się między innymi: spół-

dzielnie socjalne jako stabilne 
miejsca pracy, wioski tema-
tyczne szansą rozwoju obsza-
rów wiejskich, ekonomizacja 
organizacji pozarządowych. 
Do rozmów zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz lokal-

nych, podmioty ekonomii spo-
łecznej, reprezentanci świata 
nauki i biznesu oraz pracow-

nicy instytucji wspierających 
ekonomię społeczną z woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego. 
- W najbliższych latach przed 
polityką społeczną stawiane 
są nowe wyzwania - powie-

dział marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin. - W RPO na lata 
2014-2020 na jej rozwój prze-
znaczyliśmy ponad 23 mln 
euro. Szczególnie ważna w naj-
bliższych latach będzie dobra 
współpraca między jednost-
kami samorządu terytorial-

nego i podmiotami ekonomii 
społecznej. 
Obecnie na Warmii i Mazu-
rach działa 77 spółdzielni so-
cjalnych, 9 centrów integracji 
społecznej, 35 warsztatów te-
rapii zajęciowej i 8 zakładów 
aktywności zawodowej.

Pod takim hasłem odbyła się konferencja organizo-
wana w ramach IV Warmińsko-Mazurskich Dni z Eko-
nomią Społeczną przez samorząd województwa war-
mińsko-mazurskiego. 

Ekonomia społeczna 
szansą rozwoju lokalnego

Uczestnicy konferencji Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego
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Zgodnie z tradycją, kapłan po-
błogosławił chleb upieczony 
z tegorocznych zbóż. W ho-
milii nawiązał do idei dzięk-
czynienia. – Człowiek został 
stworzony, by czynić ziemię so-
bie poddaną. Ale nie może za-
pominać, po co to robi. Nie jest 
ważne to, co posiadamy, ale 
jak to pożytkujemy i kto może 
z tego skorzystać. Dożynki to 
święto dziękczynienia Bogu za 
dary. Wdzięczność powinniśmy 
wyrazić szczególnie wtedy, gdy 
kończymy żniwa, czyli czas, od 
którego zależy przyszłość. To 
ustawia porządek codzienno-
ści – mówił arcybiskup ko-
adiutor.
Po Mszy ulicami Świątek prze-
szedł barwny korowód pro-
wadzony przez starostów 
Dożynek –Jadwigę i Bog-
dana Kołodziejczaków z Ga-
rzewa do Parku Wiejskiego. 
Po symbolicznym przekaza-
niu chleba włodarzom powiatu 
i gminy,
 do gości zwróciła się sta-
rosta Małgorzata Chy-
ziak. – Cieszę się, że piękna 
tradycja Święta Plonów jest 
wciąż żywa w powiecie olsz-
tyńskim i możemy co roku 
dziękować hodowcom, sa-
downikom, pszczelarzom  

i ogrodnikom za to, że do na-
szych domów trafia doskonały, 
polski chleb.
Starosta olsztyński oraz pre-
zes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej Jan Heiche-
luhonorowali gospodarzy wy-
różniających się szczególnym 
wkładem w rozwój rolnic-
twa w powiecie olsztyńskim. 
Wśród nich znaleźli się: Te-
resa i Ryszard Wagnero-
wie z Mokin w gminie Bar-
czewo, Emilia i Robert 
Kwasowie z Biskupca, Ur-
szula i Mirosław Wilkowscy 
z Kabikiejm w gminie Do-
bre Miasto, Grażyna i Antoni 
Niklowie z Dywit,Monika 
i Hubert Lorkowscy Gietrz-

wałdu, Wioleta i Józef Łuk-
sza z Kiersztanowa w gminie 
Jeziorany, Ewa i Wojciech 
Jończykowie z Garzewka 
w gminie Jonkowo,Krystyna 
i Henryk Krasuscy z Kabin 
w gminie Kolno, Justyna i Ja-
nusz Komudowie z Mierek 
w gminie Olsztynek, Elwira 
i Wlodzimierz Pontusowie 

z Prejłowa w gminie Purda, 
Monika i Marek Popisowie 
z Tomaszkowa w gminie Sta-
wiguda oraz Agnieszka i Ro-
bert Kwasowie ze Świątek. 
Rolnicy otrzymali pamiątkowe 
obrazyElżbiety Bonieckiej-
-Milowicz przedstawiające 
pejzaże i architekturę charakte-
rystyczną dla 12 gmin powiatu. 
Okolicznościowe statuetki rol-
nikom z gminy Świątki wrę-
czył równieżwójt Sławomir 
Kowalczyk.
W trakcie Dożynek przepro-
wadzony został Powiatowy 
Konkurs Wieńca Dożynko-

wego o „Eko Puchar Starosty 
Olsztyńskiego”.
Decyzją komisji konkurso-
wej najpiękniejszy wieniec 
przygotowany został przez so-
łectwo Gołogóra z gminy 
Świątki. II miejsce przypa-
dło w udziale sołectwu Nowa 
Wieś Mała z gminy Do-
bre Miasto, a III – sołectwu 

Szczęsne z gminy Purda. Na-
grody finansowe ufundował 
Powiat Olsztyński.
Ogromnym powodzeniem cie-
szył się drugi z konkursów 
– na „Domowy sernik pie-
czony”. Swoje wypieki wy-
stawiło pod osąd jurorów aż 
24 gospodynie i …jeden go-
spodarz. I nagroda w postaci 
sprzętu AGD trafiła do Teresy 
Czekalskiej z Łumpii w gmi-
nie Świątki, II do Teresy Świ-
tarskiej ze Świątek, a III – Do-
roty Krech z Jonkowa. Swoją 
nagrodę przyznała też publicz-
ność. Laureatką została Iwona 
Stankiewicz z Brzydowa 
w gminie Świątki.
W trakcie Powiatowo-Gmin-
nych Dożynek odbyło się Na-
rodowe Czytanie „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza 

oraz Warmiński Festiwal 
Dziedzictwa Browarniczego. 
Wiele pozytywnych emocji 
wywołał konkurs o tytuł Su-
per Sołtysa i Super Samorzą-
dowca, do udziału w którym 
dali się namówić m.in. wójt 
i sekretarz gminy Świątki. 
Śmiechu nie brakowało też 
podczas błyskawicznego kursu 

latania na miotle, który prze-
prowadziła Anna Pacanowska, 
znana jako Babka Zielarka. 
Można było też dowiedzieć 
się, jak samemu uwarzyć piwo. 
Na chętnych czekały też próbki 
przygotowane przez domo-
wych piwowarów i pszczela-
rzy. Na stoiskach sołectw stoły 
uginały się od swojskich wę-
dlin, pierogów i wypieków. Na 
najmłodszych czekała Wesoła 
zagroda gier i zabaw, a starsi 
mogli obejrzeć, tradycyjnie 
już rozegrany, mecz piłki noż-
nej. Z kolei na stoisku Powiatu 
Olsztyńskiego można było za-
opatrzyć się w mapy poszcze-
gólnych gmin oraz szlaków 
turystycznych i kulturowych 
w powiecie. Można było też 
spróbować szczęścia w lote-
rii, w której każdy los oznaczał 
wygraną.
W części artystycznej wystą-
piły zespoły: Hoboud, Li-
vien, „Silna Grupa na we-
zwanie” i„Flame”. Gwiazdą 
wieczoru był CZADOMAN. 
W dobrej zabawie do późnych 
godzin nie przeszkodził nawet 
deszcz. Potwierdziło się więc 
porzekadło, że gdy pada, nie 
musi to oznaczać, że niebo pła-
cze, a raczej, że śmieje się do 
łez!
Wśród gości, którzy przy-
byli na dożynki, znaleźli się 
m.in. parlamentarzyści Ur-
szula Pasławska i Andrzej 
Maciejewski, wójt gminy 
Kolno Henryk Duda, wice-
burmistrz Dobrego Miasta 
Beata Harań oraz radni po-
wiatowi Jan Dowgielewicz, 
Anna Klewiado, Wojciech 
Ruciński, Andrzej Abako 
i Henryk Goździcki.

mbm

Mimo deszczowej aury, Powiatowo-Gminne Dożynki w Świątkach 
zdecydowanie się udały. 4 września nie zabrakło ani tradycji, ani 
wzruszeń, śmiechu i zabawy. Święto Plonów rozpoczęło się uroczy-
stą Mszą św., którą celebrował arcybiskup warmiński koadiutor Jó-
zef Górzyński.

Powiatowo-Gminne Dożynki 
w Świątkach z uśmiechem nieba do łez

Głównym zadaniem tego pro-
gramu jest ograniczenie zja-
wiska przemocy w rodzinach 
w Powiecie Olsztyńskim. Po-
nadto program ma dwa cele 
operacyjne. W pierwszym 
z nich mieści się kilka dzia-
łań m.in. chodzi o zapewnienie 
ochrony i udzielanie pomocy 
osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie, realizację progra-
mów korekcyjno-edukacyjnych 
wobec osób stosujących prze-
moc w rodzinie, a także upo-

wszechnianie informacji o moż-
liwościach i formach udzielania 
pomocy osobom dotkniętym 
przemocą, jak i stosującym 
przemoc w rodzinie. Z drugiej 
strony, program ma podnosić 
świadomość społeczną na temat 
przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie, a także promować 
metody wychowawcze bez uży-
cia przemocy. 

Jeden akt prawny nie 
zwalczy przemocy

Arkadiusz Paturej dyrektor 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Olsztynie, 
przyznaje, że problemu prze-
mocy w rodzinie nie da się 
zlikwidować jednym aktem 
prawnym. – Można to rozwią-
zać poprzez solidarność spo-
łeczną i ten program zakłada 
wspólne spotkania, szkolenia 
i kwestie związane z tworze-
niem katalogów instytucji, które 
mogą tej osobie pomóc. To są 
te działania, które dają możli-

wości działania w ramach po-
wiatu. Arkadiusz Paturej dodał, 
że w pierwszej kolejności po-
moc osobom, które są uwikłane 
w przemoc w rodzinie powinny 
pomagać Gminne Zespoły In-
terdyscyplinarne. 

Interwencje w latach 
2011-2014

W przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie ważną rolę od-
grywa Policja, która najczę-
ściej jest wzywana jako pierw-
sza, gdy  przemoc  występuje. 
W 2011 roku do interwencji do-
mowych, funkcjonariusze po-
licji byli wzywani 1 596 razy, 

a w 2014 – 996. O takim spadku 
nie można mówić w przypad-
kach interwencji dotyczących 
bezpośrednio przemocy w ro-
dzinie. W 2011 roku takich po-
wiadomień było 150, a w 2014 
ta liczba wzrosła aż  do 361 po-
wiadomień. Jak powiedział 
Arkadiusz Paturej, PCPR 
pomaga również poprzez spo-
tkania z różnymi specjalistami 
oraz z osobami, które stosują 
przemoc. – Takie programy ko-
rekcyjno-edukacyjne prowa-
dzimy i nie ukrywam, że z dużym 
sukcesem, bo już kilkaset osób 
w województwie w tych progra-
mach uczestniczy.

Współpraca różnych 
instytucji ma znaczenie

Przyjęty program jest kontynu-
acją podjętych działań już wcze-
śniej, w latach 2012-2015. Po-
wstał przy współpracy wielu 
instytucji tj. Miejskich i Gmin-
nych Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, Sądów Rejonowych 
w Olsztynie i Biskupcu, Pro-
kuratur w Biskupcu i Olszty-
nie, Komendy Miejskiej Policji 
w Olsztynie, Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sta-
rostwa Olsztyńskiego oraz Po-
radni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Olsztynie. 

Karol Dymkowski

W Powiecie Olsztyńskim zaczął funkcjonować „Program przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzi-
nie na lata 2016-2020”. Uchwała została przyjęta, podczas ostatniej 
rady powiatu.

Powiat chce ograniczać przemoc w rodzinach 

Od lewej: Jadwiga Kołodziejczak 
starościna dożynek, Małgorzata Chyziak 
starosta olsztyński, Sławomir Kowalczyk 
wójt gminy Świątki, Bogdan Kołodziejczak 
starosta dożynek

Nagrodzeni w Konkursie  Wieńca Dożynkowego 
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Jazda na rowerze, oprócz walo-
rów zdrowotnych, momentami 
pozwala szybciej przemiesz-
czać się po ulicach. Szcze-
gólnie zauważalne jest to w 
większych miastach, gdzie na 
ulicach często powstają korki. 
Wsiadając na rower należy jed-
nak pamiętać, że jest to również 
środek transportu, na którym 
trzeba stosować się do przepi-
sów ruchu drogowego. Jak po-
informowała st. sierż. Izabela 
Niedźwiedzka-Pardela z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie, z obserwacji poli-
cjantów ruchu drogowego wy-
nika, że rowerzyści nie znają 
swoich podstawowych obo-
wiązków i przypomniała naj-
ważniejsze z nich. -  Kieru-
jący rowerem jest obowiązany 
korzystać z drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeśli są one wyznaczone dla 
kierunku, w którym się poru-
sza lub zamierza skręcić. Kie-
rujący rowerem, korzystając z 
drogi dla rowerów i pieszych, 

jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustępo-
wać miejsca pieszym. Rowerzy-
sta może korzystać z chodnika 
tylko w trzech określonych pra-
wem sytuacjach: jeśli opiekuje 
się osobą w wieku do lat 10 kie-
rującą rowerem, warunki po-
godowe zagrażają bezpieczeń-
stwu rowerzysty na jezdni oraz 
szerokość chodnika wzdłuż 
drogi, po której ruch pojazdów 
jest dozwolony z prędkością 
większą niż 50 km/h, wynosi co 

najmniej 2 metry i brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów. 

Łamanie przepisów 
niesie konsekwencje

Za niestosowanie się do prze-
pisów, policjanci mogą ukarać 
rowerzystę mandatem. Naj-
częściej zauważalnym niesto-
sowaniem się do przepisów, 
jest przejeżdżanie przez przej-
ścia dla pieszych, gdzie nie ma 
wyznaczonego pasa dla rowe-
rzystów. Za takie wykroczenie 
funkcjonariusze mogą ukarać 
kierującego rowerem manda-
tem w wysokości 100 złotych. 
- To karygodne zachowanie, 
które nie powinno mieć miej-

sca. Policjanci będą wyciągać 
konsekwencje z takiego zacho-
wania. Zdarza się, że rowe-
rzysta zatrzymany do kontroli 
jest bardzo zdziwiony tym, że 
popełnił wykroczenie. Powie-
działa st. sierż. Izabela Niedź-
wiedzka-Pardela. Ponadto ro-
werzyści mogą być ukarani za 
niekorzystanie z drogi dla ro-
werów, jeśli są wyznaczone (50 
zł), jazdę obok innego uczest-
nika ruchu (50 zł), jazdę bez 
trzymania co najmniej jednej 
ręki na kierownicy oraz nóg na 
pedałach (50 zł), czepianie się 
pojazdów (100 zł) oraz jazdę 
po chodniku (50 zł). 

Dane statystyczne 
nie kłamią

Kierowcy samochodów muszą 
pamiętać, że od 2011 roku ro-
werzysta może wyprzedzać ja-
dący wolno samochód z prawej 
strony. Muszą również mieć 
świadomość, że rowerzysta w 
przypadku kolizji lub wypadku 
jest z góry na przegranej po-
zycji. Od początku 2016 roku 
do końca sierpnia, rowerzy-
ści brali udział w 134 wypad-
kach i 221 kolizjach. Niestety 
8 z nich zginęło, a 128 zostało 
rannych. Najwięcej wypadków 

i kolizji miało miejsce w okre-
sie wakacyjnym, kiedy sezon 
rowerowy trwa w najlepsze. 
Jeżdżąc na rowerze trzeba sto-
sować się do przepisów i mieć 
„oczy dookoła głowy”. Mimo, 

że rowerzysta może jechać pra-
widłowo, to nie wszyscy kie-
rowcy samochodów mogą je-
chać w ten sam sposób.

Karol Dymkowski

Przedstawiamy listę wniosków, na które można 
oddawać swoje głosy w tym roku:

1. Mała obwodnica ulicy Grudziądzkiej w Dobrym Mieście.
2. Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie.
3. Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy 

szkole 4. Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście.
4. Wiejski staw wypoczynkiem naszych mieszkańców 

(Piotraszewo).
5. Plac zabaw na osiedlu Przysiółek Dolny.
6. Remont drogi we wsi Stary dwór- Knopin.
7. Remont dróg gminnych, łączących malownicze tereny 

sołectwa 8. Głotowo z Dobrym Miastem, z ich przystosowa-
niem na cele turystyki pieszej i rowerowej. 

rad

Do Urzędu Miejskiego wpły-
nęło ostatecznie 7 wniosków. 
Wszystkie pozytywnie prze-
szły weryfikację formalną 
i merytoryczną. Teraz przy-
szedł czas, aby mieszkańcy 
wybrali w głosowaniu ten pro-
jekt, który najbardziej odpo-
wiada na lokalne potrzeby. 
Głosowanie rozpoczęło się 
30 sierpnia i potrwa do końca 
września. Mieszkańcy gminy , 
którzy zechcą oddać swój głos 
, powinni osobiście pojawić 
się w naszym Urzędzie w go-
dzinach jego pracy- mówi za-

stępca burmistrza Dobrego 
Miasta Beata Harań. Już te-
raz zagłosowało prawie 400 
osób. Ponieważ w tym roku 
przyjęto zasadę, że wykorzy-
stana zostanie cała suma 450 
tysięcy złotych, istnieje moż-
liwość, że do realizacji zosta-
nie przyjętych więcej niż jeden 
, zwycięski wniosek. Szcze-
gółowe informacje na temat 
II edycji Budżetu Obywatel-
skiego i zasad przeprowadze-
nia głosowania znajdują się na 
stronie bip.dobremiasto.com.
pl. 

W przedostatnim wydaniu gazety pisaliśmy 
o ruszającej w Dobrym Mieście II edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego, na potrzeby którego 
gmina zabezpieczyła w roku budżetowym 
2017 kwotę 450 tysięcy złotych. 

W Dobrym Mieście ruszyło 
głosowanie w sprawie 
budżetu obywatelskiego 
na 2017 rok

Sezon rowerowy trwa, a rowerzystów na uli-
cach miast z roku na rok przybywa. Coraz lep-
sza infrastruktura, nowe ścieżki rowerowe 
i moda na aktywne spędzanie czasu zachę-
cają do poruszania się po mieście na rowerze.

Przepisy ruchu drogowego, a rowerzyści

Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu osobowego w miastach



78 września 2016 r.numer 84www.gwarminska.pl
GMINA

REKLAMA

Jedną z uhonorowanych par 
byli państwo Grażyna i Ka-
zimierz Idczakowie, którzy 
poznali się w pracy w poznań-
skiem.-Życie w tamtych cza-
sach nie było łatwe–wspo-
minali początki swojej 
znajomości. –Nikt nie myślał 
wtedy o własnym mieszka-
niu. To ja byłam bardziej ak-
tywna na początku naszej zna-
jomości– opowiadała pani 

Grażyna Idczak . Za pod-
stawę swojego udanego 
i szczęśliwego związku oboje 
uważają dwie najistotniejsze 
cechy; po pierwsze tolerancja, 
a po drugie wzajemny szacu-
nek do siebie. Oboje uważają-
,że to one pozwalają ludziom 
być ze sobą tak długo, oczywi-
ście oprócz miłości, która za-
wsze między dwojgiem ludzi 
musi być i jest podstawą każ-

dego związku.- Innej recepty 
nie ma –mówi pani Grażyna 
z przekonaniem. A w codzien-
nym życiu, także ich, zdarzały 
się również nieporozumienia. 
–Ale trwały krótko i z perspek-
tywy czasu wydają się zupełnie 
nieistotne– zapewnia pan Ka-
zimierz, a małżonka potwier-
dza jego słowa.

Uroczystość poprowadziła pra-
cownica Urzędu Stanu Cy-
wilnego Genowefa Zdolska, 

która udzieliła, jak obliczyła 
w czasie swojej 40- letniej 
pracy ok. 800 ślubów cywil-
nych.-Ta uroczystość jest ostat-
nią przeze mnie przygoto-
wywaną–mówi z ciepłym 
uśmiechem do zaproszo-
nych gości– bo od jutra prze-
chodzę na emeryturę. Po tym 
oświadczeniu otrzymała rzęsi-
ste brawa za lata swojej pracy 
w gminie Świątki.
Na wszystkich uczestników 

czekał ogromnych rozmia-
rów tort z napisem Złote Gody 
i Parą Młodych objętych w ta-
necznym uścisku, jak na praw-
dziwej weselnej uczcie.
Przedtem jednak wójt Sła-
womir Kowalczyk życzył 
wszystkim dalszych lat wspól-
nego życia w szczęściu, zdro-
wiu i radości z wnuków. 
Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Świątkach przygoto-
wały dla dostojnych jubilatów 
program artystyczny ,a po ich 
występie na scenę zajęli doro-
śli z kabaretu „Silna Grupa na 
Wezwanie”, który zaintono-
wał na początku gromkie Sto 
lat i cała sala śpiewała razem 
z kabaretem. A potem przy-
szedł czas na piosenki i skecze. 
Swoim występem rozbawili ju-
bilatów i publiczność .

rad

W Świątkach ok. 30 par zostało zaproszonych do sali Gminnej Biblio-
teki Publicznej na niezwykłą uroczystość upamiętnienia 50–lecia 
wspólnego pożycia w związku małżeńskim, czyli Złote Gody. Wszyscy 
otrzymali z tej okazji medale od Prezydenta RP Andrzeja Dudy,które 
wręczył małżonkom wójt gminy Świątki Sławomir Kowalczyk.

Złote Gody dostojnych 
jubilatów w Świątkach

Irena Derdoń wójt gminy 
Stawiguda spotkała się ze 
sportowcami w Urzędzie 
Gminy i osobiście pogratu-
lowała wszystkim sukcesu. 
Uczniowie i trener Krzysztof 
Suwiński oprócz medali przy-
nieśli prezentację z przebiegu 
regat ze szczegółami opo-
wiadając ich przebieg i walkę 
o medalowe miejsce całej 14 
–osobowej załogi jachtu „Eks-
pedyt”, na którym startowali 
w regatach. Wójt gratulowała 

całej trójce sukcesu wręczając 
pamiątkowe upominki zwią-
zane z gminą Stawiguda. Przy 
okazji przypomniała, że ak-
tywność sportowa w gminie 
Stawiguda ma się całkiem do-
brze.-Nasz GOK prowadzi 
przez cały rok program roz-
woju aktywnego wypoczynku 
pod nazwą RekreAkcja. Co 
roku z budżetu gmina przezna-
cza pieniądze na utrzymywa-
nie bazy sportowej na terenie 
gminy i pomaga zawodnikom 

różnych dyscyplin ,którzy star-
tują w zawodach lub rozgryw-
kach, które odbywają się poza 
Stawigudą. Pomagamy też 
udostępniając w zależności od 
potrzeb nasze obiekty spor-

towe. Najwięcej pieniędzy jak 
do tej pory otrzymywały kluby 
piłki nożnej- mówiła wójt 
Irena Derdoń. Jeszcze we 
wrześniu mieszkańcy Stawi-
gudy będą mogli wziąć udział 
w imprezach sportowych or-
ganizowanych w czasie Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu. 

Pierwsze spotkanie już 13 
września, a kolejne będą się 
odbywały codziennie do 16 
września. Atrakcje na tych spo-
tkaniach to trening funkcjo-
nalny, Zumba, Ultimate Fris-
bee i na zakończenie ćwiczenia 
Jogi.

Rad

Młodzi ludzie ze Stawigudy zdobyli brązowe medale na Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski w Giżycku na jachcie klasy DZ.  Arka-
diusz Lubiejewski i Cyprian Durka są uczniami Zespołu Szkół  w Olsz-
tynku i uczniami klasy mundurowej, a zajęcia z żeglarstwa w tej szkole 
są realizowane po lekcjach, jako dodatkowe. Prowadzi je nauczyciel 
wychowania wodnego  Krzysztof Suwiński.

Młodzi żeglarze ze Stawigudy 
sięgają po sportowe laury

Od lewej: Arkadiusz Lubiejewski, trener Krzysztof Suwiński, wójt gminy Stawiguda 
Irena Derdoń, Cyprian Durka

Grażyna i Kazimierz Idczakowie odbierają gratulacje i medale za Długoletnie Pożycie 
z rąk wójta gminy Świątki

Od lewej :Sławomir Kowalczyk wójt 
gminy Świątki i Genowefa Zdolska 
pracownik USC w Świątkach

Uczestnicy uroczystości zostali podjęci jubileuszowym tortem
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Po Mszy św. i procesji korowód 
wieńców dożynkowych prze-
szedł na boisko w Klewkach, 
gdzie ustawiono scenę. Cały 
przemarsz dodatkowo uświetnił 
występ Orkiestry Dętej z Gmin-
nego Centrum Kultury w Ku-
rzętniku z mażoretkami na czele. 
Wójt gminy Purda Piotr Płoski 
otrzymał bochen chleba wypie-
czonego z tegorocznych zbio-
rów zboża od  starostów doży-
nek, którymi w tym roku  zostali 
Michał i Barbara Sulikowscy 
z Trękusa. Wójt zgodnie z tra-
dycją zapewnił, że będzie dzielił 
chleb sprawiedliwie i tak, żeby 
nikomu go nie zabrakło. Roz-
strzygnięto konkursy na dożyn-
kowe wieńce i kulinaria. Warto 
wspomnieć ,że aż  dziesięć  so-

łectw przygotowało okazałe 
i pomysłowe wieńce dożynkowe,  
m.in. Klewki, KGW Szczęsne, 
Klebark Wielki, Stary Olsztyn, 
Purda, Giławy, Nowa Wieś, Bu-
tryny, Pajtuny i Przykop. Komisja 
konkursowa miała nie lada pro-
blem z wyborem  najładniejszego 
wieńca i ostatecznie zwycięski 
wieniec wybrano w drodze loso-
wania. Grupy wieńcowe w dro-
dze głosowania wytypowały dwa 
najładniejsze wieńce. Wypadł re-
mis pomiędzy Szczęsnem i Pajtu-
nami. W losowaniu wygrał wie-
niec KGW Szczęsne, który 
będzie reprezentował gminę 
Purda podczas Dożynek Woje-
wódzkich w Olsztynku. Wieczo-
rem na scenie wystąpiły zespoły 
muzyczne z gwiazdą wieczoru 

Red Lips. Oprócz atrakcji na sce-
nie wszyscy mogli spróbować 
jak smakują  warmińskie plince 
i mazurski kartoflak. Jak zwykle 
na takich imprezach pojawiło się 
dużo stoisk z rękodziełem, prze-
różnymi pysznościami do je-
dzenia i nadmuchiwanym par-
kiem  zabaw dla dzieci. Sądząc 
po minach uczestników, których 

można było  zliczać w setki, im-
preza udała się znakomicie i nie 
brakowało opinii, że to pierwsze 

tak okazałe dożynki w Klewkach 
od wielu lat.

rad

W Klewkach (gm. Purda) w niedzielę 28 sierpnia tra-
dycyjnie dziękowano za tegoroczne plony w kościele 
p.w. śś. Walentego i Rocha na Mszy św. i w dzięk-
czynnej procesji. Dziękowali wszyscy mieszkańcy 
i rolnicy z gminy Purda, bo dożynki w Klewkach w tym 
roku były zorganizowane jako gminne. 

Dożynkowe Święto Plonów w Klewkach
okazałe jak nigdy dotąd

- Wiadomości Gazeta War-
mińska: Od kiedy działa na 
rynku firma „Bazi”?
-Bogdan Sadowski, dyrektor 
handlowy firmy „Bazi” B.K. 
Sp. j. z siedzibą w Olsztynku. 
Nasza firma w tym roku obcho-
dziła 25-lecie swojego istnie-
nia. Jej siedziba od początku 
znajduje się w Olsztynku. Od 
początku też zajmujemy się 
obsługą ogólnie pojętego rol-
nictwa oraz handlem materia-
łami budowlanymi i opałem. 
W pierwszym okresie działal-
ności skupowaliśmy też skóry. 
W 1991 roku, kiedy zaczął się 
u nas rozwijać kapitalizm, za-
wiązała się spółka o nic nie 
mówiącej nazwie „Bazi”. Po-
dobno nazwa wzięła się stąd, 
że kierowcy pytani o to, dokąd 
jadą ,odpowiadali: „na bazę”, „ 
do bazi”. 
- Co konkretnie macie do za-
oferowania swoim klientom?
Kiedyś nasze hasło handlowe 

brzmiało: ”Pomagamy zwięk-
szyć plon”. Od zeszłego roku 

zmieniliśmy je na: „Uprawa, 
hodowla, ogród”. Wynika to 

stąd, że obok obsługi rolnic-
twa, zaczęliśmy współpraco-

wać z firmami ogrodniczymi, 
szkółkami leśnymi, szkółkami 

krzewów i drzew ozdobnych. 
Zajmujemy się też obsługą 
gospodarstw sadowniczych 
i produkujących warzywa. 
Handlujemy także paszami dla 

zwierząt. Rozwijamy ofertę 
dla hodowców koni. Poza tym 

w dalszym ciągu sprzedajemy 
materiały budowlane do sta-
wiania ścian, czy wylewania 
fundamentów. Większe ilo-
ści towaru wysyłamy kore-
spondencyjnie bądź swoimi 
środkami transportu. Obecnie 
posiadamy dwa punkty han-
dlowe- w Olsztynku i od ponad 
dziesięciu lat w miejscowości 
Adamki, w województwie ku-
jawsko- pomorskim, niedaleko 
Golubia Dobrzynia. W tym 
drugim punkcie nastawiliśmy 
się głównie na obsługę ho-
dowli zwierząt. Ostatnio wpro-
wadziliśmy nową usługę. Je-
śli, któryś rolnik nie ma takich 
możliwości, to może po zbio-
rze przywieźć do nas zboże , 
a my je wyczyścimy. Pośred-
niczymy także w skupie zbóż 
. Zimą przebudowaliśmy nasz 
sklep w Olsztynku, powięk-
szając powierzchnię sprzeda-
żową. Dzięki temu mogliśmy 
zorganizować dział ogrodni-
czy, którego wcześniej nie mie-
liśmy. Sprzedajemy tu mię-
dzy innymi sadzonki drzewek 
i krzewów owocowych, wyho-
dowanych przez naszych klien-
tów. Korzyść jest obopólna-my 
wspieramy naszych klientów, 

a nabywcy sadzonek mają pew-
ność, że na pewno się przyjmą, 
bo pochodzą z naszego re-
gionu. Prowadzimy także po-
średnictwo handlowe. Od ze-
szłego roku można u nas złożyć 
zamówienia na odchowany 
drób, który raz w miesiącu jest 
dostarczany przez zaprzyjaź-
nioną firmę. Zamówić można 
na przykład rasowe leghorny. 
Wiem, że osoby, które je ku-
pują , są bardzo zadowolone. 
Dostrzegam powracającą na 
wsi tendencję do tego, żeby 
mieć w swoim obejściu jak naj-
więcej zwierząt hodowlanych. 
Wynika to niewątpliwie z chęci 
produkowania na własne po-
trzeby zdrowej żywności.
- Widać, że staracie się być 
elastyczni i uwzględniacie 
potrzeby zmieniającego się 
rynku.
- Firma „Bazi” niczego nie pro-
dukuje. Zajmuje się jedynie 
sprzedażą, a sprzedawać można 
tylko i wyłącznie to, czego po-
trzebuje klient. Można w pe-
wien sposób kreować potrzeby 
klienta, ale zazwyczaj szuka on 
albo konkretnych produktów, 
albo skutecznych rozwiązań. 

Dokończenie na stronie 9

O tym jak zmienia się rynek i potrzeby klientów w rolnictwie rozmawiamy z Bog-
danem Sadowskim dyrektorem handlowym firmy ‘BAZI” w Olsztynku.

BAZI ma już 25 lat doświadczeń
w  obsłudze rolnictwa

Tak wyglądały tegoroczne Dożynki gminy Purda w Klewkach

Od lewej: Bogdan Sadowski dyrektor handlowy  i Krzysztof Sadowski współwłaściciel firmy BAZI
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Dokończenie ze strony 8

 Nasza firma od początku wy-
brała współpracę z uznanymi 
producentami i sprzedaje ich 
markowe produkty. Są to na 
przykład nawozy bardzo uzna-
nej firmy YARA. Dla szkół-
karzy proponujemy nawozy 
Osmocote firmy ICL. Wśród 
firm nasiennych proponu-
jemy tak znane marki jak TOP 
FARMS AGRO, produkującą 
nasiona zbóż. BARENBRUG 
z kolei to znana firma, produ-
kująca nasiona traw nie tylko 
dla rolników, ale i na gazony, 
dla obiektów sportowych czy 
dla domu. Oferujemy także 
trawy z iławskiego ROLIM-
PEXU, z którym współpracu-
jemy od kilku lat. Wśród in-

nych markowych produktów 
mamy nawozy z ANWILU, 
LUVENY czy SIARKOPOLU, 
wapno rolnicze NORDKALK 
.Poza oferowanymi przez nas 
produktami staramy się rów-
nież służyć naszym klientom 
wiedzą, jaką posiadają nasi 
pracownicy a także przedsta-
wiciele producentów, którzy 
nas wspierają. Sprzedając mar-
kowe produkty o wysokich pa-
rametrach technicznych nie 
możemy zaniedbać komplek-
sowej obsługi klienta. Przy 
sprzedaży pasz nieodzowna 
jest pomoc specjalisty od ży-
wienia zwierząt, który pracuje 
dla konkretnego producenta. 
To on ustala właściwe dawki 
żywieniowe dla stada każdego 
hodowcy. 

- Czy produkty renomowa-
nych firm są drogie?
- Proponujemy różne produkty-
-markowe i niemarkowe. Oczy-
wiście, różnią się one ceną. Je-
żeli ktoś ma produkcję zbóż, 
raczej nie interesują go produkty 
markowe. Produkty markowe 
kupowane są dla upraw specjal-
nych, typu szkółki. Obsługu-
jemy na przykład klienta, który 
produkuje trawę w rolkach i po-
trzebuje nawozów bardzo wyso-
kiej jakości. Każdy rolnik, który 
zajmuje się produkcją przezna-
czoną na sprzedaż, jest przedsię-
biorcą. Jeśli się przeliczy cenę, 
którą się zapłaciło za markowe 
produkty do uprawy roślin na 
uzyskane efekty, to korzyść jest 
niezaprzeczalna. Nasiona TOP 
FARMS są produktem relatyw-

nie drogim, jednak rolnik- biz-
nesmen rozumie, że opłaca się je 
stosować ze względu na ich wy-
soką jakość.
 - Sprzedajecie także środki 
ochrony roślin?
- Oferujemy wszystkie preparaty 
chemiczne, których potrzebuje 
rolnik, w tym takie nowinki jak 
aminokwasy, kwasy humusowe, 
bardzo popularne w ostatnim 
czasie adiuwanty do poszcze-
gólnych oprysków . Posiadamy 
także produkty, które zwiększają 
skuteczność środków ochrony 
roślin. Idziemy z duchem czasu. 
Dla każdego rodzaju klientów 
chcemy zaproponować jak naj-
więcej produktów. Ponieważ 
współpracujemy z coraz więk-
szą liczbą hodowców, wycho-
dzimy do nich z wszechstronną 

ofertą. Mamy kolczyki dla zwie-
rząt , łańcuchy, kantary, lizawki, 
poidła, środki przeciwko bie-
gunce, wycielacze w celu samo-
dzielnego odebrania nieskom-
plikowanych porodów, w końcu 
środki higieny do suchej dezyn-
fekcji pomieszczeń inwentar-
skich, czy to wapniowe, które 
zmieniają PH na niekorzystne 
dla bakterii chorobotwórczych, 
czy też bakteryjne, które wy-
pierają patogeny ze środowiska. 
Rolnicy- przedsiębiorcy zatrud-
niają pracowników, którym mu-
szą zapewnić bezpieczeństwo 
pracy. W sprzedaży mamy oku-
lary ochronne, maski, ubrania, 
buty. Nasz asortyment jest na-
prawdę bardzo bogaty. Szczegó-
łowe informacje o naszej ofer-
cie handlowej znaleźć można 

na naszej stronie www. bazi.pl. 
Zapraszamy też do polubienia 
i podglądania naszej strony na 
facebooku. 
- Istnieje możliwość dokonania 
zakupów przez Internet?
- Nasz sklep internetowy na-
zywa się centrumrolne.pl. 
Można tu nabyć większość to-
warów, dostępnych w realnym 
sklepie. Zamówić można nawet 
te produkty, których nie mamy 
w ofercie. Właśnie teraz czeka 
na odbiór specjalnie sprowa-
dzony dla pani ogrodnik nawóz 
, który stosuje się jesienią na 
trawniki. Przede wszystkim jed-
nak zapraszamy klientów do na-
szego sklepu w Olsztynku, gdzie 
czeka na nich bogata oferta han-
dlowa i profesjonalna obsługa. 

rad

Po porannej, otwartej pró-
bie generalnej, nad olsztyń-
skim zamkiem zebrały się 
chmury. Do ostatnich chwil 
nie było wiadomo, czy spek-
takl się odbędzie. Mimo ulewy 
na zamkowym dziedzińcu zja-
wiło się ponad dwieście osób, 
uzbrojonych w parasole. To 
własnie oni, widzowie, byli 
głównym powodem, dla któ-
rego została podjęta ryzy-
kowna decyzja o nieodwoły-
waniu spektaklu. 
Dzięki uprzejmości dyrek-
cji Muzeum Warmii i Mazur 
w ostatnim momencie wido-
wisko zostało przyniesione 
do sali kopernikowskiej. I całe 
szczęście, bo przez prawie 
półtorej godziny aktorzy sku-
tecznie bawili widownię tań-
cem, piosenką i pełnymi hu-
moru dialogami. To zasługa 
Macieja Mydlaka, autora i re-
żysera „Niedzielników”, który 
przekonał do udziału w projek-
cie aktorów obu olsztyńskich 
teatrów i studentów tutejszej 
szkoły aktorskiej. Oparta na 
ludowych wierzeniach opo-
wieść o duszy nie mogącej tra-
fić do grobu, wbrew pozoro-
m,nie była smutną opowieścią 
z cmentarzem w tle. To histo-
ria pełna humoru i dowcipu. 
Zwlaszcza sceny księdza i jego 
nieodłącznego parobka grane 
przez aktorów Olsztyńskiego 

Teatru Lalek Adama Hajdu-
czenię i Jarosława Cupriaka, 
wywoływały u widzów salwy 
śmiechu. 
Na szczególną uwagę zasłu-
gują też role dwójki głównych 
bohaterów, kreowane przez 
młodziutkich studentów. Ra-
dosław Jamroż grający rolę za-
gubionego ducha - chwilami 
nieporadny i naiwny, innym 
razem wrażliwy i zdecydo-
wany. Świetnie partnerowała 
mu jego młodsza koleżanka, 
Katarzyna Trzeszczkowska, 
grająca rolę Wilhelminy, mło-
dej Niedzielnicy. Jej kreacja 
zasługuje chyba na najwięk-
szą pochwałę. Młoda adeptka 
sztuki teatralnej zachwyciła 
swoją wrażliwością i urokiem 
granej przez siebie postaci. To 
wulkan energii, który wypełnił 
pozytywnymi emocjami go-
tyckie wnętrza zamku. Chwi-
lami trudno było uwierzyć, że 
ta młoda osoba jest dopiero na 
początku teatralnej drogi, gdyż 
swoimi umiejętnościami może 
konkurować z doświadczo-
nymi aktorkami.
W ostatniej scenie spektaklu, 
gdy duch Adasia godzi się ze 
swoim ojcem, na scenie poja-
wiły się prawdziwe łzy wzru-
szenia. Młodzi aktorzy wypo-
wiadali kwestie łamiącym się 
ze wzruszenia głosem. Na re-
akcje widzów nie trzeba bylo 

długo czekać. W ruch poszły 
chusteczki, a część widzów na-
wet po ukłonach opuszczało 
widownię wycierając ukrad-
kiem oczy. Wymowne słowa 
„A czasu zawsze mało, by 
wszystko powiedzieć...” utkną 
w pamięci niejednego z wi-
dzów pewnie na dłużej.
Winnym wzruszeń jest bez 
wątpienia również autor mu-
zyki, Marcin Rumiński. Fi-
nałowa piosenka do jego mu-
zyki zadziałała na emocje 
wszystkich. Nie wykluczone, 
że sędziwe mury sali koperni-
kowskiej pierwszy raz miały 
sposobność zadrżeć od heavy 
metalowych dźwięków. Już ta-
neczna scena rozpoczynająca 
spektakl była dużym zasko-
czeniem. Spodziewaliśmy się 
wszyscy ludowych instrumen-
tów, zaś z głośników popły-
nęły gitarowe riffy, a na scenie 

pojawił się dziesięcioosobowy 
zespół wykonujący taniec 
współczesny.

I to chyba najbardziej charak-
teryzuje spektakl Macieja My-
dlaka, autorskie połączenie 
nowoczesności z przepiękną 
warmińską tradycją. Ogląda-
jąc tę wzruszającą historię, ba-
wiliśmy się z aktorami, przy-
pominając z rozrzewnieniem 
tradycje kultywowane przez 
nasze babki, przypomina-

jąc znane z dzieciństwa bajki 
i przypowieści, a także odkry-
wając nowe historie. Spek-

takl jest doskonałą familijną 
rozrywką, posiadającą jedno-
cześnie duży ładunek dydak-
tyki i traktowany być może 
jako spektakl edukacyjny.
Oddając głos prawdzie, trzeba 
też wskazać minusy. Do 
nich należały, niestety, aku-
styka kopernikowskiej kom-
naty. Gotyckie sklepienia spo-
wodowały, że część tekstów 
nie docierała do widzów sie-
dzących z tyłu. Nie przeszko-
dziło im to, co prawda, śmiać 
się i płakać, gdy tylko była ku 
temu okazja. Dodatkowym 
ograniczeniem, choc przecież 
zrozumianym, były przepisy 

przeciwpożarowe. - Nie za-
płonęły pochodnie, które część 
widzów mogła zobaczyć na 
probie generalnej, także ko-
wal-wilkołak nie sypał iskier, 
tnąc metal elektryczną szli-
fierką. Zamiast tego musiał się 
ograniczyć do ciężkiego młota, 
którym uderzał w rytm muzyki 
podczas rozmowy z Wilhel-
minką - mówi reżyser Maciej 
Mydlak. - Mimo to mamy po-
czucie, że emocje, które chcie-
lismy wyzwolić w publicz-
ności, zaistniały. Widownia 
przyjęła nas bardzo ciepło i ro-
dzinnie. Mieliśmy wrażenie, że 
ludzie odebrali nasze przesła-
nie i jeszcze coś z tego wynie-
śli dla siebie.
Mamy nadzieję zobaczyć spek-
takl w pełnej krasie i ze wszyst-
kimi efektami w kolejnych 
terminach, gdyż, jak zapowia-
dają twórcy, będzie on jeszcze 
grany. Pokazaniem swojej lo-
kalnej publiczności zaintereso-
wane są między innymi insty-
tucje kulturalne w regionie. Nie 
bądźcie więc zaskoczeni, gdy 
„Niedzielniki” zawitają rów-
nież do Waszego miasta, czy na 
dziedziniec Waszego zamku.

rad 

Teatr nierozerwalnie wiąże się z emocjami. W przy-
padku premiery spektaklu „Niedzielniki”, która odbyła 
się 21 sierpnia na olsztyńskim zamku, było ich wyjat-
kowo dużo. 

Popremierowe resumee

WIECZÓR PEŁEN EMOCJI

Marcin Mydlak reżyser  sztuki "NIedzielniki" na pierwszym planie w otoczeniu 
artystów

Publiczność była zachwycona i wzruszona
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Unia od nas nie kupuje

Podróż do Mołdawii rozpo-
czynamy w ukraińskich Czer-
niowcach. Decydujemy się 
na nocny autobus, aby zaosz-
czędzić na noclegu i nie je-
chać w palącym słońcu. Od 
początku zapowiadają się pro-
blemy, bo na dworcu autobu-
sowym Romowie zaczepiają 
współpasażerów, w samym po-
jeździe biegają w tę i z powro-
tem, robią zamieszanie, krzy-
czą. Pomocnik kierowcy przez 
pół trasy będzie chodził, prosił, 
przesadzał i uspokajał kilku-
osobową grupę, a nas dyskret-
nie poprosi: „patrzcie, żeby nic 
nie ukradli”. 
Bladym świtem udaje się nam 
dostać do Kiszyniowa, w któ-
rym już byliśmy dziesięć lat 
temu. Na pierwszy rzut oka nic 
się nie zmieniło. To „nic się nie 
zmieniło” usłyszymy potem od 
samych mieszkańców stolicy. 
Mołdawia to jeden z najbied-
niejszych krajów Europy, ma-
jący problemy z własną toż-
samością, bo silne są tutaj 
tendencje do zjednoczenia 
z Rumunią, ale część obywa-
teli przychylnie patrzy na Ro-
sję. Władimir Putin na po-
czątku XXI wieku wystąpił 
z propozycją połączenia Moł-
dawii z Rumunią, a Mołdaw-
skiej Republiki Naddniestrza 
z Federacją Rosyjską. Projekt 
ten nie doczekał się realiza-
cji z powodu niechęci Mołda-
wian oraz części polityków ru-
muńskich. I tak stoi Mołdawia 
w rozkroku, bo chciałaby do 
Europy, ale gospodarczo zwią-
zana jest z Rosją. „Unia Eu-
ropejska nie kupuje naszych 
produktów rolnych tylko robi 
to Rosja. Prawie cały eksport 
Mołdawii idzie do Rosji, więc 
po co nam Unia Europejska? 
Część z nas chciałaby dołączyć 
do europejskiego sojuza, część 
jest pragmatyczna, bo Rosja 
cały czas nas wspiera, a w ra-
zie gdyby coś się stało, to nam 
gaz przykręci” – tłumaczy nam 
jeden z Mołdawian. 
Sam Kiszyniów nie rzuca na 

kolana i jest najmniej cie-
kawą stolicą z byłych republik 
ZSRR, które odwiedziliśmy. 
Dużo bylejakości, chodniki 
straszą dziurami, jak leje po 
bombach i prócz ulic w ścisłym 
centrum nie ma praktycznie ni-
czego ciekawego do zwiedza-
nia. Dużo więcej radości daje 
mołdawskie wino, tutaj bar-
dzo tanie, bo w średniej klasy 
lokalu litr czerwonego, półwy-
trawnego wina to około 10 zło-
tych. Stolica Mołdawii jest zie-
lona i poprzetykana parkami. 
Mimo ponad 500 lat histo-
rii miasta trudno znaleźć kil-
kusetletnie obiekty. Wszystko 
skupia się w ścisłym centrum 
– niedaleko łuku triumfalnego 
wybudowanego w 1846 roku 
na cześć zwycięstwa Rosjan 
nad Turkami. 

Na świecie nikt nas 
nie chce

Tuż po Kiszyniowie ruszamy 
do samozwańczej Naddnie-
strzańskiej Republiki Mołda-
wii. To skansen pod gołym 
niebem. Na pewno warto po-
lecić republikę młodszemu po-
koleniu, które zna poprzednią 
epokę z książek. Tutaj można 
się przekonać o czym mówili 
rodzice: biurokracja, pomniki 
Lenina na każdym kroku, 
a to ulica Marksa, a to Engelsa, 
a tam z kolei Róży Luksem-

burg. Waluta nawet trąca po-
przednią epoką, bo obracamy 
rublami naddniestrzańskimi 
(monety bywają plastikowe!). 
Nad wszystkim góruje nowa 
flaga Naddniestrza z obowiąz-
kowym sierpem i młotem, 
która nawiązuje do flagi moł-
dawskiej socjalistycznej repu-
bliki radzieckiej. Co ciekawe 
istnienia Naddniestrza nie 
uznaje nikt poza innymi… nie-
uznawanymi parapaństwami 
takimi jak Abchazja i Ose-
tia Południowa. Zresztą oba 
„kraje” mają swoje przedstawi-

cielstwa dyplomatyczne w Ty-
raspolu, stolicy Naddniestrza. 
W stolicy republiki znajduje 

się jedna międzynarodowa or-
ganizacja – OBWE. Akcep-
tuje ona istnienie republiki, ale 

jej nie uznaje. Status Naddnie-
strza na arenie międzynarodo-
wej jest jasny: to republika au-
tonomiczna Mołdawii mimo że 
po aneksji Krymu przez Rosję 
republika wystąpiła z prośbą 
o dołączenie do Rosji.
Kraj powstał z przeobrażeń po-
litycznych po upadku ZSRR 
2 września 1990 roku. To nie-
wielki pas ziemi o długości 
ledwie 200 km i szerokości 
12-15 km przy czym w naj-
węższym miejscu republika 
posiada ledwie 6 km szeroko-
ści. Nie trudno się domyśleć, 
że za powstaniem parapań-
stwa stała Rosja, które od po-
czątku lat 90. pozostawało pod 

jej wpływem, a jego istnienie 
w pełni zależało od rosyjskiego 
wsparcia militarnego, gospo-

darczego i finansowego. Sta-
cjonująca tu 14. armia rosyjska 
stała się stroną konfliktu moł-
dawsko-naddniestrzańskiego. 
Mimo podpisania traktatu 
w Stambule w 1999 roku Rosja 
dotąd nie wycofała swoich sił 
zbrojnych. Zostały one jedy-
nie zredukowane do ok. 1800 
osób, ale nawet taka liczba żoł-
nierzy zapewnia istnienie nie-
zależnej państwowości Nad-
dniestrza.
 
Niech pan nie bije 
tej kobiety

Do stolicy – Tyraspola - docie-
ramy z Kiszyniowa. Na gra-
nicy mołdawskiej nikt nie kon-
troluje naszych paszportów za 
to wnikliwie przygląda się im 
pogranicznik naddniestrzań-
ski. Musimy dokładnie okre-
ślić na ile dni przyjeżdżamy, bo 
jeśli spóźnimy się przed dekla-
rowaną datą i godziną wyjazdu 
to mogą być problemy. Z kwit-
kiem, który otrzymamy na gra-
nicy, będziemy musieli udać 
się do hotelu, który potwierdzi, 
że się zameldowaliśmy i z tym 
potwierdzeniem musimy wy-
brać się do lokalnego poste-
runku OVIR-u i tam pokazać 
wszystkie kwity. Formalno-
ściom nigdy dość i po kilku-
nastu minutach mamy podbite 
dokumenty, które oznaczają, 
że będziemy mogli wyjechać 
z Naddniestrza bez kłopotów. 

Dokończenie na stronie 9

Lekcja historii pod gołym niebem
Krótka podróż po Ukrainie, Mołdawii i Naddniestrzu. Część II

W trakcie podróży po Ukrainie niejako przy okazji udaliśmy się do 
Mołdawii i zbuntowanego Naddniestrza. Maleńka republika przy-
ciąga żądnych wrażeń turystów i trudno się dziwić, bo to dobrze za-
konserwowany skansen przeszłości. 

Budynek parlementu mołdawskiego

Główna ulica w Kiszyniowie

W Olsztynie trwa dyskusja co zrobić z ostatnią budką telefoniczną. W Kiszyniowie cieszą się one wciąż popularnością. 
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Dokończenie ze strony 8
Organizując niezbędne doku-
menty nie możemy oprzeć się 
wrażeniu, że otwarte granice-to 
jedno z dobrodziejstw UE. 
Miasto zadziwia od razu. Do-
jeżdżamy około godziny 12 
i jest puste. Szerokie ulice, duże 
chodniki, ale ludzi jakoś nie-
wielu. Niemal jak w Korei Pół-
nocnej. Przemieszczamy się 
główną ulicą Lenina, przy któ-
rej wyrastają rządowe budynki, 
a w tle za nimi „perełki” so-
wieckiej myśli architektonicz-
nej, czyli koszmarne, kilkuna-
stopiętrowe bloki. Docieramy 
do monstrualnego hotelu „Ła-
będź”, który wygląda, jak żyw-
cem wyjęty z poprzedniej epoki. 
Możemy zamówić pokój z cie-
płą wodą lub bez niej. Różnica 
w cenie jest niewielka, ale wy-
bieramy ten bez ciepłej, bo na 
dworze panuje upał i nikt nie 
myśli o kąpieli w ciepłej wodzie. 
Po wejściu do pokoju trudno nie 
oprzeć się wrażeniu, że nikt tego 
hotelu nie remontował od 30 lat. 
Jeszcze dobrze się nie rozgości-
liśmy, kiedy okaże się, że vis-a-
-vis słychać krzyki mężczyzny 
i zawodzenie kobiety. Postana-
wiamy interweniować, łomo-
cąc do drzwi. Po chwili ktoś je 
otwiera od wewnątrz i do windy 
wybiega zapłakana kobieta. 
Krótka wymiana zdań z metra 
ciętym oprawcą i możemy wró-
cić do pokoju. 

Nad wszystkim czuwa 
Lenin i Sheriff 

Musimy zdobyć lokalną wa-
lutę, bo ukraińskie hrywny 
i mołdawskie leje się koń-
czą. Co ciekawe w 2004 roku 
w Mennicy Polskiej wybito 8 

mln rubli naddniestrzańskich. 
Doszło na tym tle do kontro-
wersji dyplomatycznych mię-
dzy Ukrainą, Mołdawią i Pol-
ską, bo oficjalnie taki kraj nie 
istnieje.
Mamy problem, bo w naddnie-
strzańskich bankomatach nie 
działają karty Visa ani Master-
card. Znajdujemy jeden ban-
komat, który obsługuje nasze 
karty, ale… nie ma w nim pie-
niędzy. Po długich formalno-
ściach udaje się nam wypłacić 

pieniądze w kasie banku. I to 
też przygoda, bo tak na dobrą 
sprawę nikt nie wie, jak to zro-
bić. Cóż, po powrocie do Pol-
ski zobaczymy, ile ściągnęło 
z naszych kart pieniędzy.
Spacer ulicami Tyraspola to 
podróż w czasie. Ulice Le-

nina, Marksa, Engelsa, Róży 
Luksemburg. Mijamy popier-
sie Lenina, olbrzymi Dom So-
wietów z sierpem i młotem nad 
drzwiami, docieramy w końcu 
do naddniestrzańskiego parla-
mentu, który przygniata oto-
czenie swoim rozmiarem. Na-
przeciw parlamentu olbrzymi 
pomnik Lenina. Ciekawostka 
i absurd systemu: można bez 
problemu wykonywać zdjęcia 
monumentu (z parlamentem 
w tle), ale jeśli chce się wyko-

nać zdjęcie samego parlamentu 
to spod ziemi od razu wyrasta 
żołnierz, który to uniemożli-
wia. Naszą uwagę przyciągają 
m.in. kobiety. Brzemienne. Po 
wizycie na Ukrainie utwier-
dzamy się w przekonaniu, że 
na Wschodzie ludzie są nie-

zwykle dzietni i pobierają się 
wciąż bardzo wcześnie. U nas 
ta granica przesuwa się z roku 
na rok coraz wyżej. 
Podczas wędrówki po mie-
ście spotykamy lokalnego 
przewodnika, który w ramach 
reklamy oprowadza nas za 
darmo. Stajemy na ostatnim 
piętrze bloku skąd rozciąga się 
widok na Tyraspol. To chyba 
dobre miejsce na zapoznanie 
się z miastem, bo wszystko wi-
dać. Nawet gmach minister-

stwa spraw… zagranicznych. 
Przewodnik z wiarą w głosie: 
„na razie nie mamy za wiele 
kontaktów międzynarodo-
wych, ale pracujemy nad tym”.
Prócz Lenina i pamiątek socja-
lizmu w Naddniestrzu króluje 
rodzima firma Sheriff, która 

ma pod sobą markety, sta-
cje benzynowe, telefonię ko-
mórkową, czy produkcję spo-
żywczą. Marka jest obecna 
niemal wszędzie, a szyldy re-
klamowe krzyczą na każdym 
kroku. To przedsiębiorstwo 
założone przez dwóch człon-
ków służb specjalnych. She-
riff nie tylko dba o to, aby było 
paliwo w naddniestrzańskich 
autach i towar na półkach, ale 
także dba o rozrywkę. Olbrzy-
mim nakładem wybudowano 
kompleks sportowy ze stadio-
nem, hotelem i infrastrukturą 
okołoturystyczną. To siedziba 
zespołu FC Sheriff Tiraspol, 

który gra… w lidze mołdaw-
skiej. 

Zamiast epilogu

Wyjazd z Mołdawii przez Nad-
dniestrze na Ukrainę powo-
duje, że nie uzyskuje się pie-
czątki wyjazdowej Mołdawii, 
bo traktuje ona terytorium re-
publiki jako swoje. Pogranicz-
ników ukraińskich nie dziwi 
zatem, że nie mamy pieczęci 
w paszporcie z granicy moł-
dawskiej. W teorii zatem wciąż 
jesteśmy w Kiszyniowie. 

Tekst: Karol Fryta, 
Foto: Piotr Stankiewicz

Parlement naddniestrzański 

Pomnik rubla naddniestrzańskiego

Obowiązująca od 2000 roku nowa flaga Naddniestrza
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Do przyjęcia nowych grup 
dzieci w przedszkolu w dotych-
czasowych warunkach było za 
mało pomieszczeń. Dlatego bur-
mistrz Olsztynka Artur Wrochna 
w porozumieniu z dyrekcją 
przedszkola zdecydował o za-
adaptowaniu sal, które spełniały 
dotąd inne funkcje. Dwie szat-
nie zostały przerobione na dwie 
salę zajęć z całym zapleczem sa-
nitarnym. Dodatkowo przero-
biono jedną dużą salę ruchową. 
Została ona podzielona na dwie 
części. W jednej znajdują się te-
raz dzieci, a druga jest przezna-
czona na różne uroczystości. 
Jak powiedziała Barbara Ster-
nicka dyrektor Miejskiego 
Przedszkola w Olsztynku, bar-

dzo się cieszy, że obiekt mógł 
się zmienić i przyjąć wszystkie 
zgłoszone dzieci. – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że mogliśmy 
sprostać oczekiwaniom rodzi-
ców. Na chwilę obecną mamy 2 
grupy 3-latków, jedną grupę łą-
czoną 3- i 4-latków, dwie grupy 
4-latków i po trzy grupy 6- 
i 5-latków, czyli łącznie 11 od-
działów, w każdym z nich mak-
symalnie może być 25 dzieci. 
Utworzenie dwóch nowych po-
mieszczań dla dzieci stworzyło 
problem związany z szatniami, 
których było za mało. Jednak 
władze samorządowe zabez-
pieczyły pieniądze w budżecie 
gminy i dla sześciu grup utwo-
rzyły trzy dodatkowe pomiesz-

czenia w piwnicy. W nich swoje 
szatnie mają m.in. dodatkowo 
utworzone grupy. 

Modernizacja obiektu 
kosztowała

Wszystkie modernizacje 
w przedszkolu, tj. umeblowanie 
i przystosowanie pomieszczeń, 
zakup zabawek i potrzebnych 
artykułów, wymiana drzwi, po-
łożenie wykładzin, itp. zostały 
sfinansowane z budżetu mia-
sta. Łącznie przeznaczono na to 

około 140 tysięcy złotych. Za-
trudnione zostały dwie nowe na-

uczycielki, dwie osoby na po-
moc dla nauczycieli oraz pomoc 
kuchenna, dla dwóch nowych 
grup.

Zmiany w nauczaniu,
już w przedszkolach

Od tego roku zmieniła się pod-
stawa programowa wychowa-
nia przedszkolnego. Zmiany te 

polegają na włączeniu do na-
uki czytania, pisania i licze-

nia w przedszkolach. Dzieci 
6-letnie, kończące wychowa-
nie w przedszkolu powinny być 
przygotowane do czytania, pi-
sania oraz znać podstawowe 
umiejętności matematyczne. 
W Miejskim Przedszkolu 
w Olsztynku, taka nauka rozpo-
czyna się już od najmłodszych 
grup. – Realizujemy wszystkie 
zajęcia z podstawą programową. 
My 3-latków już stopniowo przy-
gotowujemy do nauki, tylko za-
kres zadań i stopień trudności 
jest w starszych grupach coraz 
wyższy. Wszystkie treści wybie-
ramy i dostosowujemy do wieku 
dzieci-mówi Barbara Ster-
nicka. Miejskie Przedszkole to 
jedyne przedszkole, jakie znaj-
duje się w Olsztynku. Aktualnie 
rozpoczęto też budowę żłobka, 
który będzie podłączony do bu-
dynku przedszkola. Intensywne 
prace trwają na działce graniczą-
cej z przedszkolem.

rad, kar

W głosowaniu może wziąć 
udział każdy mieszkaniec Olsz-
tynka. Głosować można tra-
dycyjnie, wypełniając kartę do 
głosowania i wrzucając ją do 
zapieczętowanej urny w wy-
znaczonych punktach do głoso-
wania lub poprzez głosowanie 
internetowe za pośrednictwem 
strony internetowej www.obo.
olsztynek.pl . Mieszkańcy Olsz-
tynka będą wybierać spośród 18 
projektów, których opisy znajdą 
w punktach do głosowania oraz 
na stronie internetowej OBO. 
Każdy głosujący ma do rozdy-
sponowania 5 punktów, które 
może przyznać jednemu projek-
towi lub rozdzielić je pomiędzy 
kilka projektów. 
Osoby, które nie ukończyły 
18. roku życia, powinny dołą-
czyć zgodę rodzica lub opie-
kuna prawnego na udział w gło-
sowaniu. Druki „Zgody rodzica/
opiekuna prawnego” znajdują 
się w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Olsztynku (pok. Nr 11 
na pierwszym piętrze) oraz na 
stronie internetowej. Zgodę na-

leży dostarczyć do sekretariatu 
Urzędu Miejskiego w Olsztynku 
(pok. Nr 11 na pierwszym pię-
trze) w dniach, w których trwa 
głosowanie. Urząd czynny jest 
w każdy poniedziałek w go-
dzinach od 8:00 do 16:00, a od 
wtorku do piątku w godzinach 
od 7:15 do 15:15. W przypadku 
głosowania internetowego ro-
dzic lub opiekun prawny wy-
raża zgodę podając swoje dane 
osobowe w formularzu interne-
towym.
W ramach kwoty Olsztynec-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
środki mogą zostać przezna-
czone na jeden lub kilka projek-
tów, które uzyskają największe 
poparcie w głosowaniu. Pula 
środków w I edycji Olsztynec-

kiego Budżetu Obywatelskiego 
wynosi 250 000 zł.
Punkty do głosowania na tere-
nie Olsztynka:
Gminne Centrum Zdrowia 
ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 
11, na parterze przy recepcji,
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na 
pierwszym piętrze,
Miejski Dom Kultury w Olsz-
tynku, ul. Chopina 29, na parte-
rze (w holu),
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Olsztynku, ul. Świer-
czewskiego 19, na parterze 
(w holu),
Urząd Miejski w Olsztynku, ul. 
Ratusz 1, na pierwszym piętrze 
na korytarzu,

(r)

Celem konkursu jest inspiro-
wanie młodzieży do twórczej 
aktywności filmowej z wyko-
rzystaniem kamery czy nawet 
telefonu komórkowego. W ze-
szłym roku na konkurs filmowy 
wpłynęło ponad 40 filmów oraz 
kilkanaście spotów na Konkurs 
Jeszcze nie jest za późno, z ca-
łej Polski. W tegorocznej edy-
cji, podobnie jak w poprzednim 
roku, organizatorzy ogłaszają 
dwa Konkursy. Przedmiotem 
konkursu filmowego będą krót-
kie filmy (do 10 minut), w do-
wolnej konwencji, inspirowane 
otaczającą rzeczywistością, 
a konkursu na spot telewizyjny 
(do 30 sekund) - zagrożenia, 
przed jakimi stoi młody czło-
wiek.
Konkursy filmowe są częścią 
Młodzieżowego Festiwalu Fil-
mowego Moja przestrzeń, w ra-
mach którego w Pracowni Fil-
moteki Szkolnej, działającej 
przy Zespole Szkół w Olsz-

tynku, odbywają się spotkania 
z twórcami, warsztaty filmowe, 
projekcje filmów konkurso-
wych i pozakonkursowych. 
Zwieńczeniem Festiwalu będzie 
Gala w Kinie Grunwald w Olsz-
tynku. Dopiero wtedy poznamy 
najlepsze tegoroczne filmy, 
które można zgłaszać do 19 paź-
dziernika 2016 roku. 
Regulamin Konkursu oraz for-
mularze zgłoszeniowe znaj-
dują się na stronie www.zamek.
edu.pl w zakładce Edukacja fil-
mowa.

Patronami Festiwalu są: Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej 
oraz Starosta Powiatu Olsz-
tyńskiego. Partnerzy: Gmina 
Olsztynek, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Filmoteka Na-
rodowa i Filmoteka Szkolna.
Organizatorami Festiwalu są: 
Młodzieżowa Rada Miejska 
w Olsztynku, Miejski Dom 
Kultury w Olsztynku, Dysku-
syjny Klub Filmowy działający 
przy Zespole Szkół w Olsz-
tynku.

(r)

Wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone w odpo-
wiednim czasie, zostały przyjęte do Miejskiego Przed-
szkola w Olsztynku. W tym roku utworzono dwie 
nowe grupy, co daje 11 oddziałów i aktualnie w przed-
szkolu przebywa około 270 dzieci.

Więcej miejsc w przedszkolu w Olsztynku

29 sierpnia wystartowało głosowanie na projekty zakwalifikowane do Olsztynec-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Ponad 7600 mieszkańców Olsztynka uprawnio-
nych do głosowania będzie wybierać w dniach 29 sierpnia - 16 września projekty, 
które zostaną zrealizowane w 2017 roku.

W gminie Olsztynek urodzaj 
projektów złożonych do budżetu
obywatelskiego Cisza na planie. Akcja! W 

Olsztynku po raz czwarty 
odbędzie się Młodzie-
żowy Festiwal Filmowy 
Moja przestrzeń. Czy 
młodzież ponownie udo-
wodni, że najlepsze sce-
nariusze pisze życie?

Rusza Młodzieżowy Festiwal 
Filmowy w Olsztynku

GMINA

Dzieci w olsztyneckim przedszkolu są szczęśliwe 

Za oknem pracuje ciężki sprzęt przygotowując teren pod żłobek

Przygotowania do festiwalu już rozpoczęto
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KULTURA

Występują w filmach. Pojawiają 
się w serialach, nie tylko w ro-
lach epizodycznych. Wzboga-
cają zespoły teatrów off’owych i 
alternatywnych. Grają w teatrach 
edukacyjnych. Sprawdzają się!
Z tej kuźni talentów wyłonili się 
m.in.: Mariusz Drężek - zdo-
bywca m.in. II nagrody na XVIII 
Przeglądzie Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu, Agnieszka 
Sienkiewicz, Tomasz Ciacho-
rowski  - nominowany do  na-
grody Telekamery 2011 w kate-
gorii Aktor, Piotr Wawer Junior 
- nominowany m.in. do na-
grody Złotej Kaczki dla naj-

lepszego aktora za rolę w fil-
mie „Made in Poland”, i wielu 
innych znakomitych aktorów. 
W bieżącym programie kształ-
cenia Policealnego Studium Ak-
torskiego im. Aleksandra Sew-
ruka  w Olsztynie znajduje się 
45 przedmiotów prowadzonych 
przez 38 doświadczonych wy-
kładowców. Szkoła współpra-
cuje też z Uniwersytetem War-
mińsko-Mazurskim łącząc 
wykształcenie zawodowe  z 
praktyką sceniczną oraz zaple-
czem intelektualnym uczelni 
humanistycznej. Co najistot-
niejsze, poza wszechstronnym 

programem kształcenia, słucha-
cze Studium grają obok swoich 
wykładowców  w spektaklach 
repertuarowych Teatru Jaracza, 
a studenci roku dyplomowego 
na Scenie u Sewruka wystawiają 
trzy spektakle dyplomowe, które 
grają około 70 razy.  Owocuje to 
jednym z największych współ-
czynników zatrudnienia absol-
wentów szkół artystycznych  
w wyuczonych zawodach.
Policealne Studium Aktorskie 
im. Aleksandra Sewruka w 
Olsztynie – warto zapamiętać 
tę nazwę.

ml

25 lat – od tylu działa Policealne Studium Aktorskie przy Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie. Od 1991 roku ponad 100 wykładow-
ców uczyło przeszło 300 utalentowanych pasjonatów aktorstwa. 
167 absolwentów uzyskało uprawnienia aktorskie – państwowy dy-
plom aktora dramatu. Wystawiono  52 spektakle dyplomowe. Ab-
solwenci Studium Aktorskiego są obecni w większości polskich te-
atrów zawodowych. 

Policealne Studium 
Aktorskie  przy Teatrze
Jaracza ma 25 lat 

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS 
OLSZTYN WAŻNY 09-15.09.2016 r   

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

KINO KONESERA  
Kwiat wiśni i czerwona fasola - Kino Konesera  
śr 19:15     
KINO KOBIET    
Bridget Jones 3 - Kino Kobiet   
pn 18:30     
KULTURA DOSTĘPNA   
Moje córki krowy KD - Kultura Dostępna  
czw 18:00     
FILMOWE PORANKI   
Filmowe Poranki - Dinopociąg - seans z atrakcjami 
- HDD     
nd 10:30     
PRZEDPREMIERY   
Bridget Jones 3 (2D,napisy)   
sb 18:00     
PREMIERY    
Smoleńsk (2D,pl)    
pt, sb, pn, wt, śr, czw 10:00 ,10:45, 13:30, 16:15, 
17:15, 19:00, 20:00
nd, 10:45, 13:30, 16:15, 17:15, 19:00, 20:00 
Morgan (2D,napisy)    
pt, nd, pn, wt, śr, czw 12:45, 15:00, 18:30, 20:45 
sb 12:45,15:00, 18:30, 21:00   
Kamienne pięści (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 16:00, 18:45, 21:15 
POZOSTAŁE TYTUŁY   
Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie (2D,dub-
bing)     
pt, sb, nd, pn, wt, śr, 10:30, 12:45, 15:15, 17:30 
czw, 10:30, 12:45, 15:15   
 

Jak zostać kotem (2D,dubbing)   
pt, nd, wt, śr, czw, 11:30, 13:45, 15:45, 18:00 
sb, pn 11:30, 13:45, 15:45   
Kosmiczna jazda. Hau Hau mamy problem 
(2D,dubbing)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:15, 14:30, 16:30 
Mechanik: Konfrontacja (2D,napisy)  
pt, sb, nd, pn, wt, czw 10:45, 19:15, 21:45  
śr, 10:45, 21:45    
Boska Florence (2D,napisy)   
pt, nd, wt, śr, czw, 15:30, 20:15   
sb, 15:30, 20:45    
pn 15:30, 21:45    
Nerve (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:00, 18:15  
Mój przyjaciel smok (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 12:15   
Nowe przygody Aladyna (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 16:45   
Pan idealny (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 20:30   
Rekiny wojny (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 21:30   
Sausage Party (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 22:00   
Ben-Hur (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 14:00   
Czerwony kapitan (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 13:00   
Jak Bóg da (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 13:15   
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SPORT / ROZRYWKA

Pierwszy groźny strzał na bramkę, ostró-
dzianie oddali w 30 minucie, a jego au-
torem był Krzysztof Filipek. Przejął on 
piłkę na 18 metrze i uderzył w kierunku 
bramki, ale dobrą interwencją popisał się 
bramkarz gości. Ten sam zawodnik miał 
także okazję kilka minut później, ale po 
jego strzale kolejną dobrą interwencję 
zanotował Dobrecko. Goście nie stwo-
rzyli sobie żadnej okazji do zdobycia 
gola, nawet nie oddali żadnego strzału 
w kierunku ostródzkiej bramki.
Druga połowa rozpoczęła się od ataków 
Sokoła, który za wszelką cenę chciał jak 
najszybciej strzelić bramkę. Stało się 
jednak inaczej i to goście objęli prowa-
dzenie. W 55 minucie, Ruch miał rzut 
rożny, ostródzcy obrońcy wybili piłkę 
poza pole karne, a tam dopadł do niej 
Grzegorz Jóźwik, który uderzył piłkę, 
a ta trafiła w rękę napastnika Sokoła, Ro-
berta Hirsza i sędzia podyktował rzut 
karny dla gości. Do piłki podszedł ka-

pitan Ruchu, Piotr Jaszczewski i zamie-
nił rzut karny na bramkę. Po zdobytej 
bramce goście cofnęli się do totalnej de-
fensywy, a Sokół rozpoczął huraganowe 
ataki, które jednak nie przynosiły żad-
nego skutku.
W 89 minucie spotkania Michał Jankow-
ski wywalczył rzut wolny dla Sokoła. Na 
bramkę uderzał Krzysztof Filipek, jego 
strzał sparował bramkarz gości, ale zro-
bił to na tyle niefortunnie, że piłka spa-
dła pod nogi Kamila Smyta i ten nie miał 
problemów, by umieścić ją w siatce.
Mecz zakończył się wynikiem 1:1, który 
tak naprawdę nie zadowalał nikogo. So-
kół po raz trzeci z rzędu nie potrafił wy-
walczyć kompletu punktów na własnym 
obiekcie, pomimo tego, iż był drużyną 
dużo lepszą od swojego rywala. W na-
stępnej kolejce Sokół czeka daleki wy-
jazd, ponieważ zmierzy się z rezerwami 
Jagiellonii Białystok.

raf

Sokół ratuje remis 
w ostatnich minutach
W szóstej kolejce trzeciej ligi, Sokół Ostróda podejmował 
na własnym boisku Ruch Wysokie Mazowieckie. Pomimo 
słabego początku sezonu w wykonaniu ostródzian, to oni 
byli faworytem tego spotkania.
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REKLAMA / OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Wójt Gminy Purda
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-

śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014 poz. 1490),
o g ł a s z a

I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie 
ogólnodostępnej plaży

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 o powierzchni 0,5034 oraz 59/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone w obrębie geodezyjnym Klewki 
o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

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

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 – cena wywoławcza czynszu dzierżaw-
nego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr II-20/02 Rady Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest w części w strefie 6 UT – usługi turystyczne – plaża i pole namiotowe ogólnodostępne oraz w części w strefie LS 1-3 – grunty leśne. „Zasady obsługi w za-
kresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych: w zakresie odprowadzania ścieków ustala się możliwość stosowania zbiornika zbiorczego na gromadzenie nieczystości ciekłych, 
do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej”. W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy 
Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie IV - „rolniczo - turystycznej”, obszar IVC –„krajobrazowy” na terenach rolniczych i leśnych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Gim. Na nieruchomości znajduje się pomost, ziemianka, nieużytkowane ujęcie wody – studnia wiercona o głębokości ok. 17m i średnicy 110 cm.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 
0,09 zł netto/ m2 rocznie.

Opis nieruchomości:
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr 
XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położonaw strefie I - „podmiejskiej” i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Klebarskim. Na nieruchomościach posadowione są zadaszone ławy biesiadne oraz znajduje się boisko do siatkówki.

Część jawna przetargu odbędzie się 14 października 2016 roku o godzinie 11:00 
w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) 

Purda 19, 11-030 Purda.
Warunki wzięcia udziału w przetargu szczegółowo opisane są na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62
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Wójt Gminy Purda
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)
o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz 
w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 350/1 o powierzchni 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś o numerze KW OL1O/00151726/1 – cena wywoławcza 9 000,00 zł
W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 350/2, 350/3, 351, 99/3.

Przetarg odbędzie się 19 października 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 
29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 12 października 2016 roku, pod ry-
gorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony,

• zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 14 października 2016 roku 
(włącznie) w Urzędzie Gminy w Purdzie w godzinach pracy urzędu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 8 września 2016 roku.

Wójt Gminy Purda
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) 
o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego
Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz 
w prasie:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 7 o powierzchni 0,1300 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139448/8,
nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8 o powierzchni 0,2900 ha położona
w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00153790/4,
nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15 o powierzchni 0,0900 ha położona
w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139449/5
– łączna cena wywoławcza 67 400,00 zł

Dojazd do nieruchomości o numerze 7 będzie odbywał się przez działkę sąsiednią, oznaczoną numerem ewidencyjnym 8 poprzez ustanowienie na tej działce nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej słu-
żebności przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, położonej w obrębie Klebark Wielki, gmina Purda.
Na nieruchomości o numerze 8 ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
7, położonej w obrębie Klebark Wielki, gmina Purda.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 40/17 o powierzchni 0,1350 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00142239/4 – cena wywoławcza 
29 700,00 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się 17 października 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) 

Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank 
Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 11 
października 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11A lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 8 września 2016 roku.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz.1774), ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8/68 o powierzchni 0,0031 ha położona w obrębie geode-
zyjnym Linowo o numerze KW OL1O/00042232/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na poprawę zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8/34 oraz 8/32 
 - cena wywoławcza 1 400,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  
ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 20 października 2016 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 8 września 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku.

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH
DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 ze 
zmianami.) podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas określony do 
trzech lat.

W dzierżawę:
1. Klewki - część nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka numerem geodezyjnym 6/330 o powierzchni 0,1807 ha, objęta KW 
OL1O/00064004/7 jako nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne i zieleni, 

– minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy: 88,90 zł brutto (w tym VAT) rocznie, płatne w dwóch ratach w terminach:
• I rata do 30 czerwca każdego roku,
• II rata do 30 listopada każdego roku,

W najem:
1. Purda -  nieruchomość budynkowa o powierzchni użytkowej 20,00m2 oznaczona numerem porządkowym 15A w Purdzie, posa-
dowiona na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 531/1 o powierzchni 0,0114 ha, posiadająca KW OL1O/00056250/7, 
 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,  

– minimalna wysokość miesięcznego czynszu najmu: 123,00 zł brutto (w tym VAT) miesięcznie, płatny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Fak-
tury VAT.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy 
upływa z dniem 19 października 2016 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Purda od dnia 8 września 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku.
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

FIAT Dukato, (2004), uniwer-
salny, zarejestrowany, stan do-
bry, cena do uzgodnienia, 507-
472-050.
FORD kempingowy w do-
brym stanie, ładnie urządzony. 
23,500zł 503-094-248.
GARAŻE BLASZANE, bramy 
garażowe, kojce, transport, mon-
taż GRATIS -cały kraj!, www.
kostal-garaze.pl, 89/650-30-43, 
85/733-60-26, 55/621-23-38, 
512-853-323.

INNE KUPIĘ

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

INNE SPRZEDAM

TYTOŃ gatunkowy gold i light 
65zł plus koszt wysyłki ok.25zł, 
tel. 506999801.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego, 601-64-90-31, 
504-175-182.
BRUKARZY do 30 lat 534-949-
376.
DO mixokreta, 503-040-888.
DOCIEPLENIA- Niemcy- legal-
nie. Wysokie zarobki, 500-112-
258.
FACHOWCÓW budowlanych, 
511-547-196.
FRYZJER/KA dobre warunki, 
(89)534-10-60.
HYDRAULIKA- pomocnika, 
502-283-003.
KIEROWCĘ C+E Kętrzyn, 722-
357-145.
KIEROWCĘ kat. C+E, 506-422-
558.
MALARZY, szpachlarzy zatrud-

nię 603-584-239.
MECHANIKA- samodzielnego 
PIT-STOP (89)533-66-66, 725-
445-500.
MURARZ pracownik ogólnobu-
dowlany, 57-00-29-618.
OPIEKUNKI do 1500 euro wy-
magany niemiecki komunika-
tywny, na umowę, 737-488-914, 
737-499-812.
PILNE praca na stanowisku Die-
tetyka, 516-088-796.
PILNE praca na stanowisku Po-
mocy Kuchennej, 516-088-796.
POMOC kuchenną do restaura-
cji (89)533-42-48.
POSZUKIWANI fachowcy 
w branży budowlanej, praca 
w Niemczech 724-268-826. CV: 
majster.bhp@wp.pl
POSZUKUJEMY osób z do-
świadczeniem do działu księ-
gowości. CV+zdjęcie prosimy 
wysłać na adres: rekrutacja.olsz-
tyn@animal-pharma.com, bk
POSZUKUJĘ do prac wykoń-
czeniowych 606-914-959.
POSZUKUJĘ pracowników do 
koszenia: Olsztyn, Morąg, Mrą-
gowo, Mikołajki, Kętrzyn. Praca 
od zaraz, 793-38-38-47.
PRACOWNIKA na tartak. Tel. 
733-002-593.
PRODUKCJA rolet -prawo 
jazdy, niepalący, phu68@wp.pl.
RM Motors zatrudni spawacza 
TIG kontakt: biuro@rm-motors.
pl.
ZATRUDNIĘ abolwenta prawa 
w wymiarze 10 godz./tyg. CV 
proszę wysłać na adres: rekru-
tacja.olsztyn@animal.pharma.
com, bk.
ZATRUDNIĘ dekarzy, blacha-
rzy, 514-156-205.
ZATRUDNIĘ kierowcę C 
w transporcie międzynarodo-
wym. 604-295-455.
ZATRUDNIĘ kierowców z kate-
gorią C. Tel. 501-22-12-42.

ZATRUDNIĘ mężczyznę w go-
spodarstwie rolnym, 693-297-
360.
ZATRUDNIĘ pracownika w go-
spodarstwie rolnym, 501-596-
518.
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie, 
601-772-124.
ZLECĘ ułożenie kostki granito-
wej, oraz płytek klinkierowych 
608-533-161..

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ/
ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ działkę budow-
laną z warunkami zabudowy 

na kawalerkę w Olsztynie. 
tel; 693 614 291.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

2-POKOJOWE, 48,5m2, IVp, 
Podgrodzie. Tel. 506-473-186.
2 - P O K O J O W E ,  J a r o t y 
135.000zł, 691-733-541.
30KM 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.
DOM Wójtowo 160m2 do wy-
kończenia wewnątrz, 349.000zł, 
664-776-510.
DZIAŁKA 1700m2, uzbro-
jona z drogą dojazdową w Prze-
zmarku, 664-248-552.
DZIAŁKA budowlana bezpo-
średnio, 791-499-373.
DZIAŁKA budowlana Róż-
nowo, 1090m2, Księga wie-
czysta, prąd, woda, kanalizacja. 
Piękna okolica, 10km od Olsz-
tyna, 888-697-081.
ELBLĄG, sprzedam działkę bu-
dowlaną o pow. 1.717 m2, El-
bląg ul. Fromborska 44 (Kra-
syn Las). Działka uzbrojona jest 
w prąd i wodę, cena 82 zł brutto 
za m2, 601-65-31-91.
FROMBORK, rezydencką 

działkę dla wybranych, z trzech 
stron las, zbrojoną. Kupię miesz-
kanie 2,3 -pokojowe w Gdańsku, 
501-601-550.
LOKAL 39m2, 882-146-603.
MIESZKANIE 95m2 Marcin-
kowo, 507-320-589.
NATERKI -Tanio dom jedno-
rodziny 138m2 (r.bud.2008), 
wysoki standard, działka 11a. 
Zamiana-M3 lub M-4. 501-272-
381.
PILNIE pół bliźniaka sprzedam 
lub zamienię z dopłatą, 503-195-
333.
RÓŻNOWO działka budow-
lana 1000m2 pełne uzbrojenie 
69.000zł, 795-525-451.
WWW.DOMKIHOLENDER-
SKIE.EU, 503-103-703.

USŁUGI

KOMINKI - sprzedaż 
i montaż, 727 699 412.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

! GLAZURA, hydraulika, malar-
skie, 669-336-031.
! OGRODZENIA, SIATKI, 
MONTAŻE, tel. 787-018-584.
CIEPŁE posadzki, www.termo-
izolacja.olsztyn.pl.
CYKLINOWANIE, 889-399-
876.
CZYSZCZENIE dywany, tapi-
cerki, 601-840-139.
DACHY- naprawy, 502-202-
377.
GAZ, instalacje wewnętrzne, ze-
wnętrzne, 501-384-719.
GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897.
HYDRAULICY, 501-209-794.
HYDRAULICZNA, gaz, ogrze-
wania, 608-518-771.
HYDRAULICZNE, solidnie, ta-

nio, 517-615-115.
KONSTRUKCJE drewniane 
575-970-143.
KOPARKOŁADOWARKA, 
601-698-968.
MALOWANIA, remonty, 514-
939-728.
MINIKOPARKA, 602-484-153.
POLBRUK, 575-970-143.
POLBRUK, 602-401-309.
REGIPSY, 503-324-651.
R E M O N TO W O - B U D O W-

LANE 575-970-143.
SZAMBA betonowe. Oczysz-
czalnie przydomowe, 512-846-
571.
TARTAK objazdowy, 668-382-
552.
TYNKI agregatem, 500-029-
001.
WYBURZENIA, wykopy, wy-
wóz gruzu, ziemi, tłuczeń, 
piasek, koparki-ładowarki, 
wywrotki, czarnoziem, 604-849-
831.
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Jako pierwsi do startu stanęli za-
wodnicy klasy MX 65, w tej ka-
tegorii wygrał Artur Gałuszka 
#23 z Człuchowskiego Auto-
MotoKlubu POLTAREX, za 
nim byli Wiktor Rafalski #292 
(Motosport Castrol Team To-
ruń) i Wiktor Sobiech #22 
(WKM Więcbork).W następ-
nym biegu połączono klasy MX 
85 i MX Kobiet. W klasie MX 
85najlepszy okazał się Maksy-
milian Nikiel #94 z PSM OFF 
ROAD Białystok, drugie miej-
sce zajął Paskal Myhan #77 
z Moto Klubu Lidzbark War-
miński, a trzecie Alexey Novi-
kov #779 z Rosji.
W klasie MX Kobiet zwycię-
żyła przedstawicielka KM Wi-
sła Chełmno Weronika Obiała 
#67.Druga na podium była An-
gela Stępnicka #23 z Moto 
Klubu Lidzbark Warmiński, 
a trzecia Hanna Szczucińska 

#232 z Motoklubu Olsztyn, dla 
której był to debiut w zawodach 
i jednocześnie egzamin na licen-
cję.
Kolejny start to klasy MX 
1C i MX 2C. W pierwszej 
z tych kategorii prowadze-

nie objął Tomasz Lango #94 
z Motoklubu Orneta przed 
zawodnikami WKM Więc-
bork Michałem Domerackim 
#534 i Pawłem Drewczyńskim 
#122, natomiast pierwsze miej-
sce MX 2C zajął Denis Lebedev 

#242 z Rosji, drugi był Adam 
Drypa #3 z Gdańskiego Auto-
MotoKlubu, trzeci zaś Władi-
sław Khruszcziow #51 również 
z Rosji.
Następnym w kolejności za-
wodów był start klasy MX 
Open połączony z klasą MX 2 
Junior. W MX Open zwycię-
żył Karol Kruszyński #176 za-
wodnik KM Wisła Chełmno, 
drugie miejsce zajął Luis Car-
stens #386 z WKM Więc-
bork, trzecie Michał Krech 
#22 z Człuchowskiego Au-
toMotoKlubu POLTAREX. 

Zwycięstwo w MX 2 Ju-
nior przypadło tym razem Mi-
chałowi Kuczyńskiemu 
#11 (Gdański AutoMotoKlub), 

drugie miej-
sce  C e z a -
remu Lewko 
#222 (Moto-
klub Olsztyn), 
a trzecie Artu-
rowi Sikorze 
#303 (Człu-
chowski Au-
toMotoKlub 
POLTAREX).
Ostatni wyścig 
to połączone 

klasy MX B i MX Masters. 
W MX B po raz kolejny w tym 
sezonie na najwyższym stopniu 
podium stanął Marcin Szcze-
pański #112 reprezentujący 
Moto Klub Lidzbark War-
miński. Za nim Karol Gaweł 
#640 z KM Wisła Chełmno oraz 
Kajetan Rusocki #14 z LKS 

Jastrząb Lipno. W klasie Ma-
sters zwyciężył reprezentujący 
Motoklub Olsztyn Krzysztof 
Dziadko #996, drugi był Adam 
Nowacki #135 z WKM Więc-
bork, trzeci Przemysław Li-
stowski #690 z Grudziądzkiego 
Towarzystwa Żużlowego.
Była to już przedostatnia runda 
Mistrzostw Strefy Polski Pół-
nocnej, runda finałowa odbędzie 
się 25 września w Kwidzynie.
Po ośmiu rundach zawodnicy 
reprezentujący nasz region na-
dal dominują w klasyfikacji 
generalnej w trzech klasach:
#112 Marcin Szczepański 

Moto Klub Lidzbark Warmiń-
ski MX B –700 punktów
#996 Krzysztof Dziadko Mo-
toklub Olsztyn – MX Ma-
sters –693 punkty
#222 Cezary Lewko Motoklub 
Olsztyn – MX 2 Junior –622 
punkty

bogi

Faworytem tego turnieju była 
drużyna z Olsztyna, która 
w poprzednim sezonie była 
o krok od awansu do Super-
ligi. Przypomnijmy, że olsz-
tynianie ulegli w barażowym 
meczu o awans, Pogoni Szcze-
cin. O dobry wynik przed wła-
sną publicznością, chciał także 
powalczyć Orkan, który w no-
wym sezonie będzie występo-
wał w drugiej lidze. Orkan 
dopiero nieco ponad rok temu 
wznowił swoją działalność i już 
w pierwszym sezonie wywal-
czył awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Ten turniej miał 
pokazać w jakim miejscu znaj-
duje się ostródzki zespół.
W pierwszym meczu półfinało-
wym Orkan zmierzył się z Ty-
tanami Wejherowo. Zespół ten 
zajął w sezonie 2015/16 wyso-
kie szóste miejsce w drugoli-

gowych rozgrywkach. Jednak 
praktycznie od samego po-
czątku spotkania, to szczypior-
niści z Ostródy, pokazywali się 
z dużo lepszej strony. Przewa-
żali oni nad swoim rywalem, 
w praktycznie każdym elemen-
cie gry i w pełni kontrolowali 
mecz, zwłaszcza w drugiej po-
łowie. Ostatecznie Orkan wy-
grał z zespołem z Wejherowa 
aż 37:23. Kapitalnie dyspo-
nowany w tym spotkaniu był 
Adrian Wojciechowski, który 
zdobył aż siedem bramek. 
Mecz pokazał, że Orkan dyspo-
nuje składem, który spokojnie 
może walczyć o czołowe miej-
sce w drugiej lidze.
W drugim meczu półfinałowym 
Warmia Traveland, zmierzyła 
się z zespołem Meble Wój-
cik II Elbląg. W Ostródzie 
występowały rezerwy elblą-

skiego klubu, dlatego Warmia 
nie miała żadnych problemów 
z wygraniem tego spotkania. 
Mecz był już rozstrzygnięty po 
pierwszej połowie, ponieważ 
olsztynianie prowadzili sied-
mioma bramkami, a w drugiej 
połowie podwyższyli swoje 

prowadzenie i ostatecznie wy-
grali 32:18.
Finał turnieju w Ostródzie za-
powiadał się niezwykle intere-
sująco. Oczywiście faworytem 
byli szczypiorniści z Olsztyna, 

ale zespół z Ostródy, nie zamie-
rzał łatwo się poddać. Począ-
tek spotkania wskazywał na to, 
że będzie to niezwykle wyrów-
nany mecz. Ostródzianie za-
częli popełniać wiele prostych 
błędów zarówno w obronie, jak 
i w ataku, a Warmia w pełni te 

błędy wykorzystała i do prze-
rwy prowadziła 15:6. W drugiej 
połowie Orkan próbował odra-
biać straty i zaczął grać znacze-
nie lepiej niż w pierwszej części 
meczu, ale ostatecznie zespół 
z Olsztyna mógł cieszyć się ze 
zdobycia Pucharu. 
Ostródzianie także mogą jednak 
zaliczyć ten turniej do udanych. 
Drugie miejsce, bardzo dobry 
mecz półfinałowy, a także mo-
mentami równa gra z pierw-
szoligowcami z Olsztyna to 
dobre prognostyki przed nad-
chodzącym sezonem. O ocenę 
tego turnieju w wykonaniu Or-
kana, poprosiliśmy, jednego 
z jej najlepszych graczy, Ad-
riana Wróblewskiego:-Turniej 
w Ostródzie doskonale poka-
zał, w którym miejscu znajduje 
się nasza drużyna. Jesteśmy tak 
mocni, że rewanżujemy się Ty-
tanom za porażkę sprzed roku 
i wysyłamy ich do domu z dwu-
nastobramkowym bagażem, 
ale popełniamy tyle błędów, że 
pierwszoligowcy nas leją dzie-
sięcioma bramkami. Czy można 
było wygrać z Warmią? Oczy-
wiście, że tak. Orkan zawsze 
wychodzi na boisko by wygrać, 
ale warunkiem było zagranie 

bezbłędnego spotkania. To się 
nie udało, a doświadczeni War-
miacy każdy nasz błąd bez skru-
pułów zamieniali na bramkę. 
Nie ma co się załamywać. Cały 
czas trenujemy i widać progres 
w naszej grze. Nowi zawod-
nicy dobrze wkomponowali się 
w zespół, a nasza młodzież co-
raz bardziej się rozwija. Nie 
pozostaje nic innego tylko da-
lej robić swoje i zbierać punkty 
już w ligowych potyczkach, na 
które serdecznie zapraszam 
w imieniu całej drużyny”.
Trzecie miejsce zajęli Tytani 
Wejherowo, którzy pokonali 
rezerwy Mebli Wójcik Elbląg 
34:28.
Turniej był ostatnim sprawdzia-
nem Warmii Traveland Olsz-
tyn przed rozpoczynającym się 
w weekend nowym sezonem 
pierwszej ligi. Warmiacy po-
kazali, że są w całkiem niezłej 
dyspozycji, chociaż oczywiście 
rywale byli dużo słabsi od tych, 
z którymi będą się mierzyć na 
pierwszoligowych parkietach. 
W pierwszej kolejce olsztynia-
nie zmierzą się we Wrocławiu 
z tamtejszym Śląskiem. 

Raf
Foto Ania Gałęza

W niedzielę 4 września 2016 na torze Motocrossowym w Falczewie koło Barto-
szyc odbyła się VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Północnej w Motocrossie, 
a jednocześnie VI Runda Warmińsko Mazurskich Mistrzostw Okręgu zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „WIRAŻ” Bartoszyce. W zawo-
dach wzięło udział około stu zawodników, startujących w dziewięciu klasach.

Marcin Szczepański,Krzysztof Dziadko 
i Tomasz Lango wygrywają w Bartoszycach

W niedzielę 4 września w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji odbył się 
turniej piłki ręcznej o Puchar Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza. W tur-
nieju wystąpiły: Warmia Traveland Olsztyn, Orkan Ostróda, Tytani Wejherowo, 
a także Meble Wójcik II Elbląg. 

Warmia Traveland Olsztyn wygrywa turniej 
o Puchar Burmistrza Ostródy

Marcin Szczepański znowu bez konkurencji w swojej klasie 

Tak wyglądał rozmiękły tor w czasie zawodów 

Zawody w Ostródzie były niezłym testem formy dla drużyn szczypiornistów



20 www.facebook.com/wgwarminska8 września 2016 r. numer 84 www.gwarminska.pl

REKLAMA

SPORT

Od początku meczu obydwa 
zespoły badały się wzajem-
nie, widać było, że chcą naj-
pierw sprawdzić na co stać 
ich dzisiejszego przeciwnika 
i dlatego pierwsza połowa nie 
należała do najciekawszych. 
Dobrą szansę w pierwszej po-
łowie miał Rafał Kujawa, ale 
jego strzał został zablokowany, 
przez obrońców gospodarzy, 
natomiast gospodarze także 
mieli swoją sytuację, kiedy 
Konrad Nowak popisał się in-
dywidualną akcją, ale jego 
strzał był zbyt lekki i spokojnie 
obronił go, Michał Leszczyń-
ski. W skrócie tyle wydarzyło 
się w pierwszej części meczu. 
Wszyscy mieli nadzieję, że 
druga połowa będzie bardziej 

ciekawa i rzeczywiście tak 
właśnie było.
Stomil tę część meczu roz-
począł lepiej od gospodarzy. 
Olsztynianie ruszyli do ata-
ków i przyniosły one efekty, 
już w 53 minucie. Patryk Kuhn 
został sfaulowany w polu kar-

nym i sędzia nie miał innego 
wyjścia, jak pokazać na jede-
nasty metr. Do piłki podszedł 
Rafał Kujawa, jednak zarówno 
jego strzał z karnego, jak i do-
bitkę kapitalnie obronił bram-
karz Wisły, Nazar Penkoves. 
Zespół z Olsztyna cały czas 

atakował bramkę gospodarzy, 
spychał ich do defensywy, ale 
nic z tego nie wynikało.
W 75 minucie Wisła Puławy 
przeprowadziła bardzo ładną, 
kombinacyjną akcję, którą 
na bramkę zamienił najlep-
szy strzelec pierwszoligowych 
rozgrywek, Sylwester Patejuk. 
Olsztynianie szybko podnie-
śli się po tym ciosie i już pięć 
minut później doprowadzili do 
wyrównania. Gola strzelił Ra-
fał Kujawa, który tym samym 
odkupił winy za nie strzelony 
rzut karny. Mecz zakończył się 
remisem, po którym piłkarze 
Stomilu mogą mieć spory nie-
dosyt.
Wywalczony remis z benia-
minkiem z Puław, nie jest za-
dowalający, zwłaszcza, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę fakt, 
zmarnowanego rzutu kar-
nego. Z drugiej jednak strony 
warto zaznaczyć, że Stomil 
przegrywał w tym spotkaniu, 
a jednak zdołał się podnieść 
i strzelić wyrównującego gola. 
Następny mecz, Stomil rozegra 
10 września. Na własnym bo-
isku podejmie Miedź Legnicę.

raf

Stomil Olsztyn zremisował z Wisłą Puławy 1:1 w meczu siódmej 
kolejki pierwszej ligi. Trudno powiedzieć, czy należy cieszyć się 
z takiego rezultatu, czy jednak martwić, że nie udało się wywalczyć 
kompletu punktów na boisku beniaminka.

Stomil remisuje z Wisłą Puławy, 
ale niedosyt pozostał

Stomil w natarciu 


