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Kto zostanie prezesem 
telewizji publicznej?
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AKTUALNOŚCI

O zakończeniu śledztwa w tej 
sprawie i skierowaniu do sądu 
w Olsztynie aktu oskarżenia po-
informowała PAP szefowa pro-
kuratury Olsztyn-Południe 
Aneta Molga. 
„Lekarka została oskarżona 
o to, że nieumyślnie nara-
ziła Lenę na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Miało 
do tego dojść poprzez wiele 
elementów np. ten, że z opóź-
nieniem podano dziecku anty-

biotyk, że nie monitorowano 
bilansu płynów i innych podob-
nych czynności, w efekcie czego 
przeoczono rozwój wstrząsu 
septycznego” - poinformowała 
PAP prok. Molga.
Z informacji przekazanych 
przez prokurator wynika, że le-
karka nie przyznała się do winy. 
3-letnia Lena zmarła na posocz-
nicę o piorunującym przebiegu 
w marcu 2014 r. Kilka dni po 
śmierci dziecka rodzice zawia-
domili o sprawie prokuraturę 

twierdząc, że przez cały dzień 
poprzedzający śmierć córki 
byli odsyłani od lekarza do le-
karza, że karetka pogotowia 
odmówiła do nich przyjazdu, 
a kiedy dziecko po wielu pery-
petiach trafiło na oddział w szpi-
talu dziecięcym także nie zajęto 
się nim w odpowiedni sposób. 
Prokuratura wszczęła w tej spra-
wie śledztwo, ale po kilku mie-
siącach zawieszono je ponieważ 
uznano, że do dalszego prowa-
dzenia sprawy konieczna jest 

opinia biegłych. Na tę opinię 
prokuratorzy czekali ponad rok. 
Z opinii, którą sporządzili leka-
rze z Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu wynika, że przy-
czyną śmierci dziewczynki była 
posocznica wywołana bakterią 
Neisseria meningitidis. Prze-

bieg choroby biegli z Wrocła-
wia określili mianem „piorunu-
jącego”. Prawdopodobieństwo 
zgonu w takim przypadku wy-
nosi aż 90 proc.

Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe skierowała w wtorek do 
sądu akt oskarżenia ws. śmierci 3-letniej Leny, która w marcu 2014 
roku zmarła na sepsę w olsztyńskim szpitalu dziecięcym. Oskar-
żona w tej sprawie została młoda, poczatkująca lekarka.

Młoda lekarka oskarżona o narażenie 
dziecka na utratę zdrowia

Fragment drogi ekspresowej 
S3 Miękowo-Goleniów Pół-
noc oraz odcinek drogi S6 No-
wogard Zachód-Nowagard 
Wschód to nowe trasy, które 
od 1 października znajdą się na 
mapie płatnych tras. 
„Od 20 do 53 groszy za prze-
jazd 1 km - tyle będzie wynosić 
opłata nakładana na kierowców, 
którzy będą korzystać z tych 
odcinków” - poinformowała we 
wtorek w Szczecinie rzecznik 
prasowy systemu viaToll Do-
rota Prochowicz. Jak wyjaśniła 
wysokość opłaty będzie uzależ-
niona od masy danego pojazdu 
oraz klasy emisji spalin.

Prochowicz podkreśliła, że 
opłata będzie pobierana wy-
łącznie od kierowców pojaz-
dów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony. 
„Opłaty dotyczą nie tylko cię-
żarówek, ale również autobu-
sów, gdzie liczba miejsc siedzą-
cych jest powyżej 9. Kierowcy 
samochodów osobowych 
z dużymi przyczepami również 
będą musieli zapłacić” - zazna-
czyła. 
Od 1 października sieć dróg ob-
jętych systemem viaToll zwięk-
szy się w Polsce o 151 km do 
ok. 3300 km. Oprócz tras w wo-
jewództwie zachodniopomor-

skim opłaty zostaną nałożone 
m.in. na 40 km odcinek auto-
strady A1 Łódź Północ-Tuszyn, 
również 40 km odcinek auto-
strady A4 Rzeszów Wschód-
-Jarosław Zachód, a także frag-
menty dróg ekspresowych S8, 
S17 oraz S74. 

Źródło: Codzienny Serwis
 Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Od 1 października kierowcy samochodów 
o masie powyżej 3,5 tony będą musieli płacić 
za przejechanie fragmentu drogi ekspresowej 
S3 oraz odcinku drogi S6. Długość tras obję-
tych opłatą elektroniczną w województwie za-
chodniopomorskim wzrośnie do 140 km. 

Już niedługo kierowcy zapłacą 
za niektóre odcinki ekspresówek

Olsztyn: 
W ciągu jednej 
doby 10 osób 
poszukiwanych 
trafiło w ręce 
policjantów
Jednej doby potrzebowali poli-
cjanci z powiatu olsztyńskiego, 
by zatrzymać 10 poszukiwanych 
osób. Część z nich po wykonaniu 
z nimi niezbędnych czynności zo-
stała zwolniona do domu. Jednak 
niektórzy trafią do zakładu karne-
go, gdzie odbywać będą kary po-
zbawienia wolności za popełnione 
przestępstwa i wykroczenia.

Niemal każdego dnia policjanci z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Olsztynie 
i jednostek podległych zatrzymują 
osoby ukrywające się przed wymia-
rem sprawiedliwości. Tylko w ciągu 
ostatniej doby 20/21.09.2016) 
w ręce funkcjonariuszy trafiło 10 
takich osób.
Część z zatrzymanych po wykona-
niu z nimi niezbędnych czynności 
prawnych została zwolniona do 
domu. Niektórzy natomiast trafią 
do zakładu karnego, gdzie odbywać 
będą karę pozbawienia wolności za 
popełnione przestępstwa lub wykro-
czenia.
Podstawy poszukiwań są różne. 
Oprócz listów gończych, sądy i pro-
kuratury wydają zarządzenia, posta-
nowienia i nakazy doprowadzenia 
celem których jest ustalenie miejsca 
pobytu osób poszukiwanych lub 
przeprowadzenie z nimi czynności 
procesowych.
Policjanci ujawniają poszukiwanych 
w różnych okolicznościach. Część 
z nich zatrzymywana jest w miejscu 
zamieszkania, inni „wpadają” pod-
czas legitymowania w związku z wy-
kroczeniami, np. Spożywaniem alko-
holu czy zaśmiecaniem. Zdarzają się 
również sytuacje, gdzie poszukiwani 
zatrzymywani są przed policjantów 
w czasie wolnym od służby.
W niektórych przypadkach jest to 
ciężka i żmudna praca, ponieważ 
osoby, które ukrywają się, robią 
wszystko, aby uniknąć spotkania 
z mundurowymi.
Statystyki zatrzymań poszukiwa-
nych potwierdzają, że nie da się 
uniknąć odpowiedzialności. Można 
ją jedynie odwlec w czasie.

(AB/TM)
 

Lekarski stetoskop to symbol odpowiedzialności za życie i zdrowie innych ludzi

Dróg ekspresowych mamy coraz więcej
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Na wtorkowym posiedzeniu 
RMN sprawdzała, czy oferty 
zgłoszone w konkursie na pre-
zesa TVP spełniają wymagania 
formalne sformułowane w regu-
laminie konkursu.
- Pięć osób odpadło ze wzglę-
dów czysto formalnych, gdyż nie 
złożyli oni wymaganych doku-
mentów - powiedział Czabań-
ski.
Wśród 18 osób, które zakwa-
lifikowały się do drugiego 

etapu konkursu znaleźli się 
m.in.: obecny prezes TVP Ja-
cek Kurski, była szefowa 
TVP1 Małgorzata Raczyń-
ska-Weinsberg, dyrektor TV 
Biełsat Agnieszka Roma-
szewska-Guzy, prezes Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich Krzysztof Skowroński, 
a także reżyser filmowy Grze-
gorz Braun.
Wśród osób, które odpadły 
w pierwszym etapie konkursu, 

był m.in. współzałożyciel Tele-
wizji Republika Piotr Bareł-
kowski, który - jak mówił szef 
RMN - nie złożył ważnych wy-
maganych dokumentów.
Przewodniczący RMN poinfor-
mował, że drugi etap konkursu 
rozpocznie się w środę o godz. 
12.
- W drugim etapie zajmiemy się 
tymi ofertami od strony mery-
torycznej. Głównie będziemy 
oceniać kompetencje kandyda-

tów w obszarze telewizyjnym. 
W zależności od naszej oceny 
będziemy kwalifikować ich do 
trzeciego etapu konkursu - po-
wiedział.
Trzeci etap konkursu ma pole-
gać na rozmowie kandydatów 
z Radą, m.in. na temat wizji te-
lewizji publicznej.
- Między drugim a trzecim eta-
pem konkursu będzie trochę 
czasu, więc kandydaci, którzy 
się do niego dostaną będą mieć 
trochę czasu na przygotowanie - 
powiedział Czabański dodając, 
że w jego ocenie w ostatnim eta-
pie konkursu nie będzie więcej 
niż 10 rozmówców.
Czabański informował, że kon-

kurs na nowego szefa TVP po-
winien zostać rozstrzygnięty do 
połowy października.
Zgodnie z uchwałą RMN z 2 
sierpnia obecny prezes TVP Ja-
cek Kurski ma zostać odwołany 
ze stanowiska z dniem rozstrzy-

gnięcia konkursu na nowego 
prezesa telewizji publicznej, ale 
nie później niż 15 października 
tego roku.

Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP

wk/Kurier PAP

Do drugiego etapu konkursu na nowego prezesa TVP zakwalifiko-
wało się 18 osób, w tym obecny prezes telewizji publicznej Jacek 
Kurski - poinformował przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański.

18 kandydatów w II etapie konkursu na prezesa TVP. 
Wśród nich aktualny szef telewizji

Minister podczas wtorkowej kon-
ferencji uznał, że decyzja KE jest 
„działaniem na korzyść korpora-
cji ponadnarodowych z pokrzyw-

dzeniem przedsiębiorców”. 
„Jest trudna do zaakceptowa-
nia, jest niejasna ze względu na 
to, że wielokrotnie KE wzywała 

do opodatkowania dochodu tam, 
gdzie on jest wytwarzany (...). 
Nasz podatek doskonale reali-
zuje ten postulat opodatkowania 

dochodów tam, gdzie one są wy-
twarzane, tam gdzie biznes jest 
generowany” - poinformował. 
Zarzucił Brukseli, że popiera do-
skonale zoptymalizowane podat-
kowo ponadnarodowe korpora-
cje. 
Zaznaczył, że ze względu na ta-
jemnicę skarbową nie jest w sta-
nie przekazać danych dotyczą-

cych kwot i nazw firm, które od 
wielu lat funkcjonują w Polsce 
i realizują obroty rzędu 3-5 mi-
liardów złotych - koncernów 
handlowych, które - mówił - od 
lat nie zapłaciły ani złotówki po-
datku dochodowego w Polsce. 
„Te koncerny teraz uzyskują 
wsparcie ze strony Komisji Euro-
pejskiej” - ocenił. 
Według niego Komisja zaata-
kowała progresywny charak-
ter obciążenia, tymczasem - jak 
podkreślił - wszyscy wiedzą, że 
progresja podatkowa jest jednym 

ze stałych elementów systemów 
podatkowych, bierze pod uwagę 
zdolność płatniczą podatnika 
wraz ze wzrostem firmy. 
Minister zapowiedział, że resort 
finansów zawiesi pobór podatku 
od handlu detalicznego w obec-
nej formie; przedstawi projekt 
ustawy o podatku od handlu wiel-
kopowierzchniowego według in-
nej formuły oraz skoryguje pro-
jekt budżetu na przyszły rok. 

Źródło: Codzienny Serwis
 Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie polskiego podatku od han-
dlu detalicznego jest sukcesem lobbystów; KE wsparła ponadnaro-
dowe korporacje, które nie płacą w Polsce podatków - ocenił mini-
ster finansów Paweł Szałamacha. 

Szałamacha: decyzja Komisji Europejskiej 
ws. podatku od handlu to sukces lobbystów

Polskie mamy, które uro-
dziły dzieci w Wielkiej Bryta-
nii, zwracają uwagę na pomoc 
państwa skierowaną do ro-
dzin. „Super, że jest bezpłatna 
opieka zarówno w czasie ciąży, 
jak i po urodzeniu. Tak samo 
leki, są darmo. 15 godzin (ty-
godniowo) od państwa przed-
szkole dla dziecka. Na pewno 
to nie jest jakaś bomba, bo nie 
pójdę w tym czasie do pracy 
- na trzy godziny, ale to jest 
czas, żeby jakoś odsapnąć, tego 
w Polsce nie ma” - wylicza 
w rozmowie z PAP Anita Gut.  

„Jeżeli chodzi o pieniądze, to 
z pewnością jest łatwiej, bo pań-
stwo w jakiś sposób bardziej 
nam pomaga tutaj w Wielkiej 

Brytanii niż w Polsce, chociaż 
w Polsce to teraz się zmienia 
i szczerze powiedziawszy cie-
szę się z tego względu, że zmie-

nia się na lepsze - zauważa 
z kolei Joanna Figlak-Włoka.  
Socjolog dr Roch Dunin-Wąso-
wicz zwraca uwagę na różnicę 
między dzietnością na Wyspach 
i w kraju, gdzie w Wielkiej Bry-
tanii na jedną Polkę przypada 
3,3 dziecka (według badań bry-

tyjskiego urzędu statystycznego 
z 2015 roku), a w Polsce 1,3.
„Jeżeli mamy upatrywać przy-
czyn tej rozbieżności, to chyba 
najważniejsza jest rola pań-
stwa socjalnego w Wielkiej Bry-
tanii, to, że obowiązek szkolny 
zaczyna się już w 4 roku życia, 

a opieka przedszkolna jest do-
stępna dla trzylatków i dwulat-
ków, to ułatwia kobietom łącze-
nie życia zawodowego z życiem 
domowym” - mówi. 

Źródło: Codzienny Serwis I
nformacyjny PAP

mp/Kurier PAP 

Na jedną Polkę mieszkającą na Wyspach przypada ponad troje dzieci; to efekt pro-
wadzonej tam polityki prorodzinnej - mówi PAP socjolog dr Roch Dunin-Wąsowicz. 
Dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii automatycznie staje się brytyjskim obywate-
lem, gdy przynajmniej jeden z rodziców pracuje i przebywa w Zjednoczonym Króle-
stwie minimum 5 lat. 

W Wielkiej Brytanii najwięcej dzieci 
wśród imigrantów rodzą Polki

Siedziba TVP na Woronicza w Warszawie

Na jedną Polkę mieszkającą na Wyspach przypada ponad troje dzieci
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WOJEWÓDZTWO

Gospodarzem tegorocznego 
Święta Plonów był marsza-
łek województwa warmińsko-
-mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin. Na zaproszenie 
marszałka olsztynecki skan-
sen odwiedziły liczne delega-
cje z gmin, powiatów oraz wielu 
mieszkańców regionu. Wśród 
zaproszonych gości obecni 
byli między innymi Zbigniew 
Babalski – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Sławomir Sa-
dowski - wicewojewoda war-
mińsko-mazurski, posłowie 
i senatorowie, Artur Wrochna 
– burmistrz Olsztynka, przed-
stawiciele Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, służb 
mundurowych, świata na-
uki oraz instytucji zaangażo-
wanych w rozwój obszarów 
wiejskich w regionie Warmii 
i Mazur. Po raz kolejny wy-
brano olsztynecki skansen na 
miejsce organizacji Dożynek, ze 
względu na to, że jest ono swo-
istą strażnicą pamięci warmiń-
sko-mazurskiej wsi. 
Święto Plonów tradycyjnie już 
rozpoczęło się uroczystą Mszą 

świętą, którą koncelebrował 
Ksiądz Arcybiskup koadiu-
tor Józef Górzyński. Staro-
stami tegorocznego święta byli 
Alina Lipowska oraz Szczepan 
Cichocki. Obrzęd dożynkowy 
rozpoczął przemarsz barwnego 
korowodu na czele ze starostami 
dożynek, zaproszonymi gośćmi 
i grupami wieńcowymi z kunsz-
townie wykonanymi wieńcami 
dożynkowymi.
Podczas tegorocznego święta 
plonów bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszył się konkurs 
na najładniejszy wieniec do-
żynkowy. Jego celem jest kul-
tywowanie i popularyzacja naj-
bardziej wartościowych, nadal 
żywych oraz najciekawszych 
dziedzin plastyki ludowej, pre-
zentacja bogactwa plonów 
wkomponowanych w wieniec 
dożynkowy, a także promocja 
dorobku kulturowego warmiń-
sko-mazurskiej wsi.
W tym roku pierwsze miejsce 
zdobył wieniec z miejscowo-
ści Nowe Siedlisko z gminy 
Ostróda, na drugim miejscu 
uplasował się wieniec z miejsco-
wości Podleśna z gminy Dobre 

Miasto, trzecie miejsce przypa-
dło mieszkańcom miejscowo-
ści Skurpie z gminy Płośnica. 
W ramach konkursu przyznane 
zostały również wyróżnienia, 
które otrzymały: gmina Susz, 

Budry, Orzysz, Grunwald, 
Biskupiec, Kisielice, Reszel, 
Korsze Gołdap oraz gmina 
Biała Piska. Wszystkie wieńce 
uczestniczące w konkursie, któ-
rym nie udało się wygrać na-

gród, zostały wyróżnione za 
uczestnictwo. 
Samorząd województwa na-
grodził także Koła Gospodyń 
Wiejskich z Warmii i Mazur 
w ramach konkursu na „Naj-
ładniejsze stoisko dożyn-

kowe Kół Gospodyń Wiej-
skich 2016”. W tym konkursie 
I miejsce zajęło Koło Gospo-
dyń Wiejskich z miejscowości 
Lipowiec z gminy Szczytno. 
Na drugim miejscu uplasowało 
się Koło Gospodyń Wiejskich 
z miejscowości Piecki w gmi-
nie Piecki, a trzecie miejsce za-
jęło Koło Gospodyń Wiejskich 
z miejscowości Ruś - gmina 
Stawiguda. Koła Gospodyń 
Wiejskich z miejscowości Ba-
biak, Mierki i Szczęsne otrzy-
mały wyróżnienia. 
Święto plonów było również 
okazją do wręczenia odznak 
honorowych za zasługi dla wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego oraz „Zasłużony dla rol-
nictwa”. 
– Na Warmii i Mazurach użytki 
rolnicze stanowią 50 proc. ob-
szaru województwa – mówił 
marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – Posiadamy wysoko 
rozwiniętą, znaczącą w skali 
kraju produkcję towarową, za-
równo roślinną, jak zwierzęcą. 
Jako region wiedziemy również 
w kraju prym w obszarze gospo-
darstw ekologicznych, a nasze 

gospodarstwa rodzinne chętnie 
sięgają do tradycji kulinarnej 
i działalności agroturystycznej. 
Dlatego dożynki u nas to wyjąt-
kowe święto i zawsze starannie 
się do niego przygotowujemy. 
Ta piękna tradycja stanowi 

ważny element polskiej kultury 
i dobrych obyczajów, pokazuje 
wartości, jakimi są umiłowanie 
ziemi rodzinnej i uszanowanie 
pracy rolników. Podnosi rangę 
wsi polskiej i znaczenie rolnic-
twa w gospodarce i życiu co-
dziennym, bo to ono daje nam 
chleb powszedni, za który dzi-
siaj wszyscy dziękujemy.
W części artystycznej uroczy-
stości wystąpił Zespół Śpiewa-
czy Reszelanie, Zespół Pieśni 
i Tańca Perła Warmii oraz ze-
spół K.O.M.P. Gwiazdą wie-
czoru był Krzysztof Kraw-
czyk. Warmińsko-Mazurskim 
Dożynkom Wojewódzkim to-
warzyszyły liczne atrakcje: 
pokazy dawnych zawodów, 
prezentacja dorobku kulturalno-
-tradycyjnego naszego regionu, 
promocja dziedzictwa kulinar-
nego Warmii, Mazur i Powiśla, 
prezentacja stoisk wystawienni-
czych z rękodziełem ludowym, 
artystycznym i kulinarnym, zor-
ganizowana w ramach XIV Tar-
gów Chłopskich, piknik wie-
przowy oraz prezentacja firm 
i instytucji działających w oto-
czeniu rolnictwa.

Dożynki wojewódzkie 2016 przeszły do historii. Wraz 
z rolnikami świętowaliśmy na terenie Muzeum Budow-
nictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsz-
tynku. 

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 
w olsztyneckim skansenie

Arcybiskup koadiutor  Józef Górzyński przewodniczył uroczystej celebrze

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla rolnictwa”

Najmłodszym również smakował chleb wypieczony z tegorocznej mąki

Zwycięska grupa wieńcowa z Gminy Ostróda. Pamiątkowe zdjęcie z marszałkiem 
województwa.

Obrzędy dożynkowe przygotował Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”

Rolnicy odznaczeni za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego

Zaproszeni goście na Wojewódzkich Dożynkach w Olsztynku

Gustaw Marek Brzezin ,marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w roli 
gospodarza dożynek
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TYDZIEŃ CITTASLOW

Aktywnie z Cittaslow

Dobre Miasto zachęca do 
udziału w rajdzie rowerowym, 
ale przygotowało również 
ofertę dla wodniaków. Spływ 
kajakowy Łyną odbędzie się 
w najbliższą sobotę. Z myślą 
o sympatykach sportu organi-
zowany jest także cykl wyda-
rzeń „Sępopol rusza się”. Do 
udziału w turnieju piłkarskim 
„Graj z Feliksem Nowowiej-
skim” zaprasza z kolei Bar-
czewo. W niedzielę rodzinny 
rajd rowerowy wyruszy z No-
wego Miasta Lubawskiego. Na 
uczestników czekają kon-

kursy, pokazy sztuk walki 
i tańca, a także mały poczę-
stunek. Z podobną inicjatywą 
wychodzi również Działdowo. 
Uczestnicy rajdu rowerowego 
zostaną zaproszeni do wielu za-
baw, m.in. tworzenia ślimaków 
z surowców wtórnych i gliny.

Czas rodzinnej zabawy 

Podczas Tygodnia Cittaslow 
nie zabraknie imprez kultural-
nych i plenerowych. Festyn 
w historycznym centrum mia-
sta zorganizuje Lidzbark War-
miński. W piątek mieszkańcy 
będą mieli okazję odwiedzić 
stoiska rękodzielnicze i posłu-

chać występów lokalnych ze-
społów. O 17.00 w zamku bi-
skupów warmińskich odbędzie 
się wykład Andrzeja Gołębnika 
na temat badań archeologicz-
nych w mieście. Kawaleryj-
skie Zakończenie Lata w parku 
miejskim to z kolei propozy-
cja Biskupca. Na kulinarne 
świętowanie Tygodnia Cit-
taslow zdecydował się Lidz-
bark – podczas Święta Kapu-
sty w Dłutowie nie zabraknie 
akcentów związanych z Citta-
slow: gier, konkursów, wystę-
pów muzycznych.
„Ekotworzenie” to propozy-
cja Dobrego Miasta. W pro-
gramie imprezy znalazły się 

inscenizacje i pokazy eko-
logiczne, warsztaty, a nawet 
parada z afrykańskimi bęb-
nami. Niedziela zapowiada 
się ciekawie także w Ornecie. 
Warsztaty tworzenia ślima-
ków i smoków to tylko jedna 

z propozycji. W mieście staną 
stoiska z lokalną żywnością. 
Uczestnicy wydarzenia będą 
mieli okazję wziąć udział 
w grze miejskiej. Piknik ro-
dzinny odbędzie się w Górowie 
Iławeckim. Najmłodsi będą 

mogli uczestniczyć 
w grach i zabawach 
z motywem śli-
maka. Festyny Cit-
taslow zorganizują 
również Bisztynek 
i Reszel.
Spektakl  ognia 
i światła w wyko-
naniu grupy Flash 
Zone zawita do 
Gołdapi. Impreza 
odbędzie się w nie-
dzielę. Tego dnia 
na wyjątkowy kon-
cert finalizujący 

obchody Tygodnia Cittaslow 
zaprasza Ryn – wystąpi Jaro-
sław Chojnacki. Muzyczną 
niespodziankę przygotowało 
również Barczewo. Będzie to 
koncert Pawła Izdebskiego (1 
października).

W ramach Tygodnia Cittaslow miasteczka należące do ruchu spod 
znaku ślimaka przybliżają mieszkańcom ideę miast „dobrej jakości 
życia”. A że najlepiej edukować przez zabawę i ruch, wiele wydarzeń 
związanych jest z aktywnym wypoczynkiem. Tydzień Cittaslow wy-
pełnią także festyny, zabawy miejskie oraz koncerty.

Tydzień Cittaslow pełen 
pozytywnych wrażeń

REKLAMA

- Tydzień Cittaslow to nowa inicjatywa, która w przystępny sposób ma przybliżyć mieszkańcom zało-
żenia ruchu Cittaslow. Miasta przygotowały ciekawą ofertę wydarzeń rekreacyjnych i kulturalnych. 
Ważny jest także aspekt edukacyjny tych dni. Cieszę się, że w wielu szkołach zainaugurowano spe-
cjalne lekcje o Cittaslow.

„Ekotworzenie” to propozycja Dobrego Miasta skierowana do całych rodzin.

Najmłodsi poznają ideę Cittaslow podczas specjalnych lekcji.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego



6 www.facebook.com/wgwarminska22 września 2016 r. numer 85 www.gwarminska.pl
OLSZTYN

Wystawa „Enigma. Odszyfro-
wać zwycięstwo” poświęcona jest 
nie samej maszynie, a osiągnięciom 
polskich matematyków, którzy zła-
mali kody „Enigmy”. Byli to Hen-
ryk Zygalski, Marian Rejewski 
oraz Jerzy Różycki, których wy-
czyn przyczynił się do szybszego 
zakończenia II Wojny Światowej. 
Polacy, po trzech miesiącach pracy, 
odszyfrowali kod, który przez resztę 

świata był uznawany za niemożliwy 
do złamania. Dokonali tego wy-
czynu jesienią 1932 roku, a w 1939 
podzielili się swoimi sekretami 
ze służbami specjalnymi Francji 
i Wielkiej Brytanii. 
„Enigma” z Zegrza
Maszyna, która była wystawiona 
w Olsztyńskim Parku Naukowo-
-Technologicznym pochodzi ze 
zbiorów Centrum Szkolenia Łącz-

ności i Informatyki w Zegrzu. Na 
co dzień, oryginalny egzemplarz 
„Enigmy” trzymany jest pod klu-

czem i bardzo rzadko opuszcza 
mury centrum. – To jest jeden z nie-
wielu takich egzemplarzy, może tego 

typu nawet jedyny. Mówił podczas 
wystawy porucznik Marcin So-
choń z Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu. – 
Staramy się, żeby ten egzemplarz 
został zachowany w niezmienionej 
formie przez następne lata. Służy 
nam do edukacji, ponieważ sama 
maszyna nie jest tutaj bohaterką. Bo-
haterami są Polacy, którzy złamali 
kody tej „Enigmy”. 
Maszyna nie do końca doskonała
„Enigma” to połączenie systemu 
elektrycznego i mechanicznego. 
Całość składa się z alfabetycznej 
26-znakowej klawiatury, zestawu 
obracających się bębenków na 
wspólnej osi, nazywanych roto-
rami, oraz mechanizmu obracają-
cego jeden lub kilka rotorów za każ-
dym naciśnięciem klawisza. Takie 
rozwiązanie pozwalało na niemal 
doskonałe zakodowanie przekazy-

wanej informacji, nawet jeśli została 
ona przechwycona. Większość kra-
jów uznała „Enigmę” za niemoż-
liwą do złamania i nawet nie podjęła 
się próby odszyfrowania. Udało się 
to jedynie Polakom z Uniwersytetu 
Poznańskiego.
Wystawa trwa nadal
Mimo, że „Enigma” była wysta-
wiona tylko przez kilka godzin, 
to wystawę „Enigma. Odszyfro-
wać zwycięstwo” w Olsztyńskim 
Parku Naukowo-Technologicz-
nym można nadal oglądać. Ekspo-
zycja opowiada o historii złama-
nia kodów maszyny, co przyczyniło 
się do skrócenia wojny o 2-3 lata, 
a najprawdopodobniej ocaliło Eu-
ropę przed wybuchem wojny nukle-
arnej. Wystawa potrwa do 10 listo-
pada, a wstęp na nią jest wolny.

dym

Olsztyn Model United Nation 
2016 to trzydniowa konferencja dla 
młodzieży licealnej z całego kraju, 
jak i również z zagranicy. Podczas 
wydarzenia symulowane są obrady 
autentycznego zgromadzenia ONZ, 
wszystko oczywiście odbywa się 
w języku angielskim. Projekt ko-
ordynuje i spaja w całość Szkolny 
Klub Europejski z II LO, który ist-
nieje już od 20 lat. Od samego po-
czątku jego opiekunem jest An-
drzej Ciesielski, który koordynuje 
Olsztyn Model United Nation. 
Podobne wydarzenia odbywają się 
również w innych miastach Pol-
ski. Pomysł narodził się podczas 

wizyt na innych, krajowych symu-
lacjach obrad ONZ. – Po naby-
ciu wprawy, doświadczeń, umiejęt-
ności postanowiliśmy udać się za 
granicę. Mówił Andrzej Ciesiel-
ski.   - Mamy zaprzyjaźnione gimna-
zjum w Budapeszcie i zaczęliśmy od 
uczestnictwa, jako delegaci w tych 
zagranicznych MUN-ach, gdzie spo-
tykaliśmy przedstawicieli praktycz-
nie wszystkich krajów europejskich. 
Kilkakrotne wyjazdy do Budapesztu, 
byliśmy dwa razy w Mińsku na Bia-
łorusi, no i doszliśmy do przekona-
nia, że jesteśmy w stanie podjąć się 
roli nie tylko delegata, ale i orga-
nizatora. I taką rolę Szkolny Klub 

Europejski z II LO odgrywa już od 
czterech lat. 

Nie ma jednego celu

Olsztyn Model United Nation 
2016 to doskonała okazja nie tylko 
do rozmów o problemach współ-
czesnego świata. Wszystkie obrady 
odbywają się w języku angielskim, 
dzięki czemu uczniowie stykają 
się i uczą nie tylko codziennego ję-
zyka obecnego na lekcjach, w fil-
mach lub w Internecie, ale również 
poznają język angielski używany 
w dyplomacji. Nie są to jednak je-
dyne cele OLMUN.  – Widzimy, jak 

się integruje młodzież różnych kra-
jów, szkół i miast. Uczymy się pro-
cedur i zasad, poznajemy strukturę 
ONZ, żeby zafunkcjonować. Znamy 
problemy, które w tej chwili dotyczą 
całego świata i próbujemy je rozwią-
zywać. Głosujemy, debatujemy, prze-
konujemy się, szukamy wspólnego 
mianownika do problemu, jak je roz-
strzygać. Poszerzamy horyzonty z re-
prezentantami krajów z każdego za-
kątka. Wyjaśniał Andrzej Ciesielski. 
Tematyka poruszana w trakcie obrad 
jest złożona. Delegaci rozmawiają 
i dyskutują o różnych problemach 
świata, m.in. od ekonomii, zdrowia, 
terroryzmu, współpracy gospodar-
czej, itp.

Symulacje ONZ tworzą
przyjaźń

Takie wydarzenia, jak Model Uni-
ted Nation, są doskonałą okazją do 
nawiązywania nowych znajomo-

ści, a nawet przyjaźni. Olsztyn Mo-
del United Nation współpracuje ze 
szkołą w Budapeszcie i za kilka mie-
sięcy, olsztyńscy uczniowie wyjadą 
na podobną symulację właśnie tam. 
Podczas takich wyjazdów, delegaci 
mieszkają w domach organizato-
rów, którzy się nimi opiekują. – Po-
znajemy się, poznajemy kulturę kra-
jów. Mówił Adam Ciejek, uczestnik 
i organizator Olsztyn Model United 
Nation 2016. – Są tutaj nie tylko lu-
dzie z Olsztyna, ale również z Białe-
gostoku, są delegacje z Węgier, z któ-
rymi się wymieniamy. My jeździmy 
na podobne wydarzenia do nich. 
Każdy uczestnik wciela się w polityka 
danego kraju i daje to ciekawe spoj-
rzenie na świat. W tegorocznej edy-
cji Olsztyn Model United Nation 
wzięło udział ponad 50 delegatów 
z całej Polski, jak i z zagranicy. 

Nie tylko LO II propaguje
wiedzę o Unii Europejskiej

Olsztyn Model United Nation jest 
organizowany również we współ-
pracy z I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Adama Mickiewi-
cza w Olsztynie. Ponadto w I LO 
działa także Szkolny Klub Euro-
pejski „EuroJedynki”, który pro-
paguje wiedzę o Unii Europejskiej 
już od kilkunastu lat. Uczniowie 
biorą udział w licznych konkursach 
oraz olimpiadach. Klub działający 
w I LO spotyka się z innymi oraz or-
ganizuje debaty oksfordzkie, które 
w Olsztynie rozpowszechnili wła-
śnie uczniowie tego liceum. Debaty 
oksfordzkie polegają na dyskusji 
z poszukiwaniem najwyższego po-
ziomu argumentacji i obrony wła-
snych przekonań, z zachowaniem 
wszelkich zasad kultury dysput. 
Mają na celu nauczyć młodych ludzi 
dyskutować oraz kulturalnie trakto-
wać drugiego człowieka, który ma 
odmienne zdanie. 

dym

Straż Miejska ma bardziej ogra-
niczone uprawnienia niż policja, 
ale stara się pomagać mieszkań-
com Olsztyna w sytuacjach, które 
uprzykrzają mieszkańcom co-
dzienne życie. Najczęstsze zgło-
szenia, jakie otrzymuje dyżurny 
to, m.in. źle zaparkowane pojazdy, 
spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych lub zgłoszenia do 
osób, które są pod wpływem alko-
holu i swoim zachowaniem zakłó-
cają spokój, a nawet stwarzają za-
grożenie. Strażnicy spotykają się 
również ze zgłoszeniami doty-
czącymi dzikich zwierząt, zanie-
czyszczania przyrody i miasta oraz 
niewłaściwego zachowania przy 
hodowaniu zwierząt domowych. 
Nie są to ciężkie przestępstwa, jed-
nak są uciążliwe i utrudniają życie.

Straż Miejska w Olsztynie

W Olsztynie strażnicy miejscy 
mają dobre wyposażenie do wy-

konywania swoich zadań- głównie 
porządkowych.  – Chyba brakuje 
nam tylko floty powietrznej- mówi 
Kamil Sułkowski ze Straży Miej-
skiej w Olsztynie. – Jest flota sa-
mochodowa, mamy także rowerzy-
stów, którzy szczególnie w sezonie 
wiosenno-letnim i po części jesien-
nym patrolują miasto na rowerach. 
Mieliśmy jeszcze patrol na skute-
rach, poza tym patrol wodny, który 
działa na jeziorze Ukiel. Najwię-
cej interwencji olsztyńscy straż-
nicy mają w najbardziej zamieszka-
łych częściach miasta. Szczególnie 
są to takie dzielnice, jak: Centrum, 
Stare Miasto, Zatorze, Jaroty. 
Na osiedlach bliżej granicy mia-
sta, tych zgłoszeń jest zdecydowa-
nie mniej. 

Straż Miejska, 
a społeczeństwo

Strażnicy miejscy, a właściwie 
strażnicy dzielnicowi starają się 

utrzymywać kontakt ze społeczeń-
stwem. Współpracują z różnymi in-
stytucjami, m.in. z urzędem mia-
sta, uczestniczą na radach osiedli 
i na bieżąco przyjmują zgłoszenia 
i wsłuchują się w problemy miesz-
kańców swojego rejonu. Ponadto, 
od września Straż Miejska odwie-
dza również szkoły. – Od kilku ty-
godni sam współpracuję z dyrekto-
rami, pedagogami i psychologami 
w szkołach-wyjaśnia Kamil Suł-
kowski. – Współpraca polega na 
tym, że wspólnie ustalamy temat za-
jęć i przeprowadzamy pogadanki 
z uczniami. Terminarz wygląda róż-
nie, ale na moim przykładzie, w ty-
godniu było to 25 takich zajęć. Ak-
tualnym ich tematem jest przede 
wszystkim bezpieczna droga z i do 
szkoły. 
Łącznie w pierwszym półroczu 
2016 roku, Straż Miejska interwe-
niowała na trenie Olsztyna ponad 
11 500 razy. 
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Przetarg na dostawę 16 autobusów 
– 8 przegubowych i 8 krótkich, zo-
stał rozstrzygnięty w drugim podej-
ściu. W pierwszym, kwietniowym 
przetargu, swoją ofertę złożył tylko 
jeden oferent i była ona zbyt wysoka 
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. Podczas dru-
giego przetargu swoje oferty złożył 
Solaris oraz MAN. Obie opiewały 
na około 20 milionów złotych, jed-
nak MAN złożył ofertę o 200 ty-
sięcy tańszą. 

Nie tylko cena się liczyła

Mimo to, że MAN zaoferował niż-
szą cenę, nie przekonało to MPK 
do wyboru właśnie tego producenta. 
Solaris, mimo wyższej o 200 tysięcy 
złotych ceny, dostosował swoją 
ofertę do warunków określonych 
w przetargu. Poznański producent 
dostosował wyposażenie autobusów, 
ich wygląd, a także zaoferował szko-

lenia personelu obsługi.  - Jego oferta 
była kompletna, innymi słowy w 100 
procentach pokrywała się ze specyfi-
kacją przetargową MPK Olsztyn-in-
formuje Cezary Stankiewicz rzecz-
nik MPK w Olsztynie. 

Testy elektrycznego 
autobusu na olsztyńskich 
ulicach

Zakup nowych autobusów to nie je-
dyna historia związana ze zmianami 
w olsztyńskim transporcie publicz-
nym w ostatnim czasie. Przez kilka 
dni na olsztyńskich ulicach można 
było zauważyć nietypowy autobus, 
a dokładniej Solaris Urbino Elec-
tric, czyli autobus elektryczny. Testy 
tego pojazdu zaproponował produ-
cent, a wszystkie przejazdy po mie-
ście były bezpłatne. Według danych 
Solarisa, autobus na całkowicie na-
ładowanych bateriach musi prze-

jechać minimum 140 kilometrów, 
jednak testy w innych miastach po-
kazały, że może pokonać 180, a na-
wet 200 kilometrów. Jeśli baterie 
tego pojazdu są rozładowane do 
zera, to czas do pełnego naładowa-
nia wynosi 6 godzin. Jak powiedział 
Cezary Stankiewicz, komfort jazdy 
tym pojazdem jest porównywalny 
z normalnymi autobusami. - Różnice 
są dwie: pojazd jest cichy i nie emi-
tuje żadnych szkodliwych substan-
cji do atmosfery. Takie pojazdy nie 
pojawią się jednak od razu na olsz-
tyńskich ulicach. - Kwestia zakupu 
elektrycznych autobusów na razie 
nie jest rozpatrywana. To pomysł na 
najbliższe lata, ale nie wiadomo czy 
będą to autobusy elektryczne, czy na-
pędzane gazem ziemnym-podsumo-
wał Cezary Stankiewicz.
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Zaledwie przez kilka godzin, w Olsztynie można było 
oglądać niecodzienny eksponat. Mowa o „Enigmie”, 
maszynie szyfrującej, której kod złamało trzech 
polskich matematyków. Oryginalny egzemplarz 
„Enigmy” był wystawiony w Olsztyńskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym.

Legendarna „Enigma” odwiedziła Olsztyn

Zgromadzenie ONZ miało miejsce w Olsztynie, a w zasadzie jego symulacja, 
w której udział biorą… licealiści. W stolicy Warmii i Mazur odbyła się kolejna edy-
cja Olsztyn Model United Nation zorganizowana przez nauczycieli i uczniów II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego.

Symulacja zgromadzenia ONZ w Olsztynie

Policja, to nie jedyna służba porządkowa działająca w mieście. Dodatkowo taką funk-
cję pełni Straż Miejska, która mniej lub bardziej jest lubiana przez społeczeństwo. Mimo 
wszystko strażnicy pomagają policjantom w utrzymywaniu porządku w mieście.

Nie tylko policjanci utrzymują 
porządek w mieście

Solaris po raz kolejny dostarczy 
autobusy do Olsztyna
16 nowych autobusów od poznańskiego producenta trafi 
na ulice Olsztyna. Solaris kolejny raz wygrał przetarg zor-
ganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne, mimo, że nie zaoferował najniższej ceny.

Polacy pokonali niemiecką „Enigmę”

Tabor MPK w Olsztynie
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W uroczystości, która się od-
była 21 września w Staro-
stwie Powiatowym w Olszty-
nie wzięło udział około 120 
osób, w tym dumni rodzice, 
przedstawiciele samorządów 
wszystkich 12 gmin, a także 
radni powiatowi i lokalne me-
dia. Jako pierwsza stypendy-
stom pogratulowała prezes 
Fundacji Monika Hausman-
-Pniewska. – Jesteście wielcy! 
Cieszę się, że jest Was tu dziś 
aż tylu. A byłoby jeszcze wię-
cej, gdybyśmy mieli więcej 
środków. Warto w nich inwe-
stować! – prezes zwró-
ciła się do publiczności. 
Do młodzieży zwróciła 
się też starosta olsztyń-
ski Małgorzata Chyziak, 
pełniąca jednocześnie 
funkcję przewodniczą-
cej Rady Fundacji. - Ży-
czę Wam, by Wasze pa-
sje nie ustawały, ale też, 
żebyście podczas ich re-
alizacji, znaleźli trochę 
czasu dla siebie, a przy-
znane stypendia pozwo-
liły Wam spełnić choć 
część marzeń. 
Najlepszym dowodem 
na ziszczenie marzeń dzięki 
stypendium były spontaniczne 
słowa jednej z tegorocznych 
stypendystek, która również 
w ubiegłym roku otrzymała 
nagrodę. – Chciałabym po-
dziękować tym, którzy przy-
czyniają się do tego, że nam, 
młodym, chce się coś robić. Nie 

ma czegoś takiego jak talent. 
Tylko i wyłącznie praca przy-
nosi efekty. Za ubiegłoroczne 
stypendium kupiłam laptopa, 
dzięki któremu mogłam przy-
gotować te projekty – mó-
wiła Sylwia Bergolc z gminy 
Barczewo, obecnie studentka 
V roku architektury na Poli-
technice Wrocławskiej, której 
prace zostały wyeksponowane 
podczas Gali na sztalugach. 
Beneficjentami stypendium ar-
tystycznego zostali też tancerz 
Mateusz Bernard (gm. Gie-
trzwałd), który z towarzyszącą 

mu partnerką Agatą Lesiń-
ską zadał szyku w walcu wie-
deńskim i angielskim, a także 
Natalia Szczygło (gm. Jezio-
rany), która zaśpiewała utwór 
„Byłam różą”. Czwartym sty-
pendystą w tej grupie jest Piotr 
Gańsko (gm. Biskupiec), któ-
rego interpretacja „Liber-

tango” Astora Piazzolli na 
akordeonie poruszyła słucha-
czy. Uczestnicy gali mogli też 
obejrzeć część trofeów bene-
ficjentów stypendiów sporto-
wych: Klaudii Kmiołek (gm. 
Biskupiec) trenującej kolar-
stwo i Arkadiusza Lubiejew-
skiego (gm. Stawiguda) że-
glarza z klasy mundurowej 
Zespołu Szkół w Olsztynku.
W sumie Fundacja przyznała 
41 stypendiów, w tym 35 na-
ukowo-socjalnych, 4 arty-
styczno-socjalne i 2 spor-
towo-socjalne. Beneficjenci 

musieli spełnić szereg warun-
ków, przy czym wśród najważ-
niejszych była wysoka średnia 
ocen na świadectwie lub w in-
deksie, udokumentowane suk-
cesy sportowe lub artystyczne 
oraz trudna sytuacja mate-
rialna w rodzinie. Jak się oka-
zało, tegoroczni stypendyści 

są bardzo dobrymi uczniami. 
Najwyższą średnią ocen na 
świadectwie mogła się po-
chwalić Agata Sobolewska 
(gm. Biskupiec) – 5,78! Po-
zostali beneficjenci stypen-
diów naukowo-socjalnych nie 
pozostali daleko w tyle. A są 

nimi: Adriana Biernatowska 
(gm. Gietrzwałd), Karol Ko-
kosza (gm. Kolno), Kamila 
Szymaniak (gm. Barczewo), 
Żaneta Pajewska (gm. Jezio-
rany), Piotr Chodup (gm. Bi-
skupiec), Joanna Wojtyniak 
(gm. Jonkowo), Paweł Cho-
dup (gm. Biskupiec), Wioleta 
Baniukiewicz (gm. Kolno), 
Wojciech Przybysz (gm. Bi-
skupiec), Mateusz Leleniew-
ski (gm. Jonkowo), Wojciech 
Ruciński (gm. Biskupiec), 
Izabela Wojtyniak (gm. Jon-
kowo), Julia Jackowska (gm. 
Jeziorany), Agata Sobolew-

ska (gm. Biskupiec), Kata-
rzyna Kubuj (gm. Świątki), 
Monika Waniewska (gm. 
Dywity), Dominika Jawor-
ska (gm. Olsztynek), Domi-
nika Lisowska (gm. Olszty-
nek), Klaudia Makowska 
(gm. Barczewo), Klaudia Zi-

merman (gm. Purda), Ma-
teusz Kukowski (gm. Bisku-
piec), Sandra Radziszewska 
(gm. Jeziorany), Martyna 
Jurga (gm. Jonkowo), Mate-
usz Atałap (gm. Barczewo), 
Andżelika Hasiak (gm. Bar-
czewo), Julia Brzostek (gm. 
Gietrzwałd), Patryk Jasiń-
ski (gm. Jeziorany), Julia 
Bartczak (gm. Jonkowo), Li-
dia Rudyk (gm. Biskupiec), 
Agnieszka Buczkowska (gm. 
Dobre Miasto), Kacper Chy-
czewski (gm. Biskupiec), Ka-
rolina Bildziukiewicz (gm. 
Dobre Miasto), Agata Stu-

denna (gm. Biskupiec), Alek-
sandra Adamczyk (gm. Jon-
kowo), Natalia Wabalis (gm. 
Biskupiec).
Łączna kwota stypendiów wy-
niosła 49,5 tys. zł, z czego 48 
tys. zł pochodzi z dotacji Po-
wiatu Olsztyńskiego (48 tys.), 

a pozostałe środki 
z wpłat przekazy-
wanych indywidual-
nie przez radnych po-
wiatowych, radnych 
gminy Biskupiec oraz 
tzw. 1%. Stypendyści 
wraz z prezes Funda-
cji podziękowali rad-
nym, kierując na ręce 
przewodniczącej Rady 
Powiatu w Olsztynie 
i przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Bi-
skupcu listy okoliczno-
ściowe. – Myślę, że te 
nasze starania zdwoją 
się po tym, co dziś zo-
baczyliśmy i usłyszeli-
śmy. To nas mobilizuje 

do jeszcze większej dobro-
czynności – w odpowiedzi na 
list powiedziała Alicja Wąsik, 
przewodnicząca Rady Powiatu 
w Olsztynie. Spośród wielu 
słów o zaletach tegorocznych 
stypendystów wybija się jeszcze 
jeden głos: Nie wyjeżdżajcie, zo-
stańcie tu i sami twórzcie swoją 
przestrzeń. By ta nasza olsztyń-
ska ziemia była najpiękniejszym 
miejscem do życia.
Fundacja „Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej” istnieje od 
2002r. Przez 14 lat przyznała 
642 stypendia na łączną kwotę 
ponad 845 tys. zł.

mbm

Walcem wiedeńskim rozpoczęła się XIV Gala Stypendialna Funda-
cji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. 41 młodych, pracowitych i uta-
lentowanych mieszkańców powiatu olsztyńskiego otrzymało li-
sty gratulacyjne z okazji przyznanego im stypendium naukowego, 
sportowego lub artystycznego. Nie zabrakło pięknych słów i chwil 
prawdziwego wzruszenia.

Stypendia rozdane!

Tegoroczni stypendyści na pamiątkowym zdjęciu

Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński składa życzenia nagrodzonym

Mateusz Bernard (gm. Gietrzwałd) zadał szyku z towarzyszącą mu  partnerką Agatą Lesińską

Sala sesyjna starostwa olsztyńskiego
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Projekt e-mapa zdigitalizował 
cały zasób geodezyjny powiatu 
olsztyńskiego. Na Geoportalu 
w można obejrzeć działki, or-
tofotomapę i zdjęcia lotnicze, 
projekty, a także otrzymać in-
formacje na temat uzbroje-
nia. Dostęp do portalu mają 
wykonawcy prac geodezyj-
nych, gminy oraz zarządza-
nie kryzysowe, straż pożarna 
i powiatowa służba drogowa. 
W trybie niepublicznym wy-
konawcy prac geodezyjnych 
mogą zgłaszać ich wykona-
nie i otrzymać stosowne doku-
menty bez potrzeby osobistego 
pojawiania się w Wydziale 
Geodezji. -Ustawa od 2010 
roku obliguje nas do tworze-
nia systemów teleinformatycz-
nych. Naszym obowiązkiem 
jest gromadzenie danych w for-
mie papierowej i elektronicznej 
-mówi Anna Kowalewska, 
Dyrektor Wydziału Geode-
zji Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie. Ewidencjonu-

jemy wszystkie dane, które do 
nas spływają. Aktualizowane 
są codziennie około godziny 
14.43. Geoportal jest dostępny 
przez całą dobę. Jego funkcjo-
nowanie bardzo usprawniło 
pracę naszego Wydziału. Mo-
żemy obsługiwać mieszkańców 
powiatu i inwestorów na od-
ległość. Nie można przecenić 
jego przydatności dla inwesto-
rów i wykonawców. 

Korzystamy z tego
wszyscy

W Wydziale Geodezji zaczyna 
się i kończy proces inwesty-
cyjny. Gminy korzystają z za-
sobów geodezyjnych podczas 
opracowywania planów zago-
spodarowania przestrzennego. 
Geodeci tworzą mapy do ce-
lów projektowych. Zanim to 
jednak nastąpi, uzgadniają 
sieci uzbrojenia terenu. Po wy-
daniu pozwolenia na budowę 
Wydział Geodezji wytycza bu-

dynek, ujawnia dane w swoich 
zasobach, następnie dokonuje 
inwentaryzacji. Zamyka pro-
ces inwestycyjny zapisaniem 

go do dziennika budowy. -Na 
podstawie naszych dokumen-
tów Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego zatwierdza 
pozwolenie na użytkowanie. 
To my wydajemy pozwolenia 
na rozbiórkę i ujawniamy ro-

zebrany budynek w ewidencji. 
Dzięki Geoportalowi, straż po-
żarna na podstawie adresu lub 
nazwiska, jest w stanie szybko 

zlokalizować budynek i do-
trzeć na akcję gaśniczą. Do-
datkowo uzyskuje informacje 
na temat planu budynku, czy 
jego odporności na ogień. Ewi-
dencja gruntów i budynków 
jest podstawą wymiaru podat-
ków. Gminy pobierają od nas 
niezbędne informacje z Geo-
portalu. Z danych , umiesz-
czonych na e-mapie korzysta 
też Urząd Statystyczny, służą 
także obronności kraju. Tygo-
dniowo obsługujemy od 100 
do 150 osób-przekonuje o ko-

rzyściach z projektu dyrek-
tor Kowalewska. Materiały 
zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego są wydawane od 

ręki. Na wypisy i wyrysy, które 
są niezbędne do postępowań 
w księgach wieczystych, czeka 
się do trzech dni, ponieważ do-
kumenty te sporządza się przy 
wykorzystaniu kilku baz. Sta-
rostwo Powiatowe w Olsz-
tynie podpisało do tej pory 
umowy ze 162 wykonawcami 
prac geodezyjnych. Niektórzy 
z nich w ciągu miesiąca zgła-
szają około 30 prac. W ciągu 
roku przyjmuje się około 5 000 
zgłoszeń. Z portalu mogą także 
korzystać osoby fizyczne. 
Przeglądanie i wyszukiwanie 
danych jest bezpłatne. Płatne 
jest natomiast pobieranie 
i przetwarzanie danych. Od-
bywa się to na wniosek o udo-
stępnienie materiałów zasobu. 
Ustawa Prawo geodezyjne 
i kartograficzne zawiera za-
łącznik, który podaje stawkę 
za usługę. Kolejny projekt, 
który zamierza realizować sta-
rostwo, ma na celu ułatwienie 
korzystania z zasobów geode-
zyjnych wszystkim zaintereso-
wanym. -Poprzedni najwięk-
sze korzyści dał wykonawcom 
prac geodezyjnych. Planujemy 
umożliwienie pobierania da-
nych przez Internet także przez 
osoby fizyczne. Dzięki temu 
będzie można drogą elektro-
niczną pobrać wniosek, doko-
nać opłaty za usługę i odebrać 
dane - wyjaśnia Anna Kowa-
lewska. Wydział Geodezji roz-
począł już pracę nad przygoto-
waniem dokumentów. Projekt 
będzie musiał być zakończony 
do 2020 roku. 

Głosowanie w Olsztyneckim 
Budżecie Obywatelskim za-
kończyło się 16 września. 
Mieszkańcy Olsztynka w tym 
roku mogli oddać głosy na 18 
projektów. Głosować można 
było zarówno tradycyjnie, wrzu-
cając kartę z głosem do urny 
oraz przez Internet. Wszyst-
kich kart w urnach było 1109, 
z czego wstępnie ważnych – 
962. Kart nieważnych było 80, 
bez podpisów – 23, a puste były 

44 karty. W głosowaniu interne-
towym udział wzięło 559 osób. 

Ciekawe projekty

W Olsztyneckim Budżecie 
Obywatelskim na 2017 rok 
można było głosować na 18 pro-
jektów. Najdroższym z nich, 
kosztującym ponad 245 tysiące 
złotych, jest wybudowanie traktu 
spacerowego pieszo-rowero-
wego na ulicy Sienkiewicza do 

Jeziora Jemiołowskiego. Po-
nadto w głosowaniu znalazły się 
m.in. miejsce rekreacji osiedlo-
wej przy ulicy Akacjowej, ogro-
dzenie dawnego nasypu kolejo-

wego, centrum sportu Parkour 
i Street Workout i wiele innych. 
Wszystkie wymienione pro-
jekty to koszt powyżej 100 ty-
sięcy złotych.

Teraz czas na weryfikację

Po przeprowadzeniu weryfika-
cji szczegółowej zsumowane 
zostaną wszystkie punkty od-
dane na poszczególne projekty. 
Władze miasta ostateczne wy-
niki głosowania przekażą naj-
później 28 września.

W kwietniu 2014 roku Starostwo Powiatowe zakończyło realiza-
cję projektu e-mapa i uruchomiło Geoportal powiatu olsztyńskiego, 
który umożliwia osobom z zewnątrz sprawdzenie danych geodezyj-
nych. W najbliższym czasie starostwo chce przystąpić do kolejnego 
projektu unijnego, który będzie miał za zadanie poprawić funkcjo-
nalność e-mapy. 

Dane geodezyjne będzie 
można otrzymać z sieci

Zakończyło się głosowanie w Olsztyneckim Budżecie Obywatel-
skim. Teraz, po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji, a później 
szczegółowej, zostaną zsumowane wszystkie głosy na poszcze-
gólne projekty. Wyniki głosowanie poznamy najpóźniej 28 września.

Olsztynecki Budżet Obywatelski 
– głosowanie zakończone!

kar

Anna Kowalewska, dyrektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Ewidencjonujemy wszystkie dane, 
które do nas spływają.

Opróżnianie urny to zawsze emocjonujący moment

Liczenie głosów w świetle fleszy aparatów cyfrowych 
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W tygodniu poprzedzają-
cym spotkanie, w ramach ak-
cji „Czysta gmina” w szko-
łach prowadzone były zajęcia 
edukacyjne na temat koniecz-
ności segregowania śmieci. 
Uczniowie zbierali też eko-
-śmieci i makulaturę, a w so-
botę we wszystkich trzynastu 
sołectwach dzieci, ich rodzice 
oraz nauczyciele sprzątali 
lasy i drogi. Akcję zakończyła 
wspólna zabawa przy ognisku. 
Projekt „Czysta gmina” zreali-
zował Referat Ochrony Śro-
dowiska i Promocji Urzędu 
Gminy Stawiguda, Rada So-
łecka i Publiczne Gimnazjum 
w Stawigudzie. -Naszym głów-
nym celem była poprawa świa-
domości na temat segregacji 
odpadów i ochrony środowiska 
oraz zachęcenie mieszkańców 
do dbania o czystość naszej 
gminy- wyjaśnia wójt gminy 
Stawiguda Irena Derdoń. 
Jestem pewna, że przeprowa-
dzona akcja będzie miała wa-
lor edukacyjny i dla dzieci 
i dla rodziców, co jeszcze bar-
dziej poprawi czystość gminy. 
Działania takie będziemy pro-
wadzić cyklicznie po to, żeby 
wychowywać najmłodsze po-

kolenie do dbania o nasze na-
turalne środowisko. 

Co ludzie zostawiają ?

Przez cały tydzień dzieci ze 
stawigudzkich szkół bardzo 
zaangażowały się w zbiórkę 
makulatury , baterii i zużytych 
telefonów. Tylko uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Stawigudzie zebrali 
ponad dwie tony makulatury. 
Dzieci były bardzo zaangażo-
wane w zbiórkę selektywnych 
odpadów i wciągnęły w rywa-
lizację także swoich rodziców. 
Wspólnie z dziećmi sprzą-

tali też w sobotę śmieci.- Cza-
sami trudno zaangażować 
dzieci do działań, które odby-
wają się w sobotę. Tym razem 
było inaczej. W akcję włączyła 
się dość duża grupa rodziców. 
Było szesnaścioro dzieci i pra-
wie tyle samo rodziców. Jeste-

śmy małą społecznością, wszy-
scy się znamy, dzięki czemu 
rodzice bardzo angażują się 
w życie szkoły – mówi dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Gryźlinach Izabela No-
wacka. Podczas poniedział-
kowego spotkania uczniowie 
opowiadali, jakiego rodzaju 
odpady znaleźli podczas sobot-
niego sprzątania śmieci. Dzieci 
znajdowały dużo szkła i sprzę-
tów gospodarstwa domowego. 
Zebrały mnóstwo petów po 
papierosach, zalegających na 
wiejskich drogach. 

Kto pozostawia 
najwięcej śmieci?

Dzieci miały różne zdanie 
o tym, kto najbardziej brudzi 
w lasach. Najczęściej poja-
wiała się opinia, że to turyści, 
a nie mieszkańcy gminy. Zbie-
ranie śmieci , to ciężka praca, 
więc uczniowie woleliby , żeby 
nie trzeba było więcej organi-

zować takich akcji, ale bardzo 
chętnie zadeklarowały udział 
w kolejnej. -Moi wychowanko-
wie wzięli bardzo liczny udział 
w akcji. Bardzo aktywnie zbie-
rali makulaturę i baterie. W so-
botę sprzątali śmieci w Gryźli-
nach, Stawigudzie, Miodówku 
i Pluskach. Uważam, że powin-
niśmy powtarzać takie akcje 
jak najczęściej- ocenia Ewe-
lina Bastkowska, wychowaw-
czyni klasy III b ze Szkoły 
Podstawowej w Stawigudzie. 

Wartość dodana

Dzięki uczestnictwu w ak-
cji „Czysta gmina” uczniowie 
pogłębili swoją wiedzę na te-
mat konieczności segregowa-
nia śmieci. Chciałyby mieć 
pojemniki na segregowane od-
pady także przy swoich szko-
łach. Po wymianie wrażeń 
i opinii , wójt Irena Derdoń 
rozdała nagrody zwycięskim 
klasom w konkursie na selek-
tywną zbiórkę odpadów. Ode-
brali je przedstawiciele klas 
II b i III b z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Stawigu-
dzie, klasy I c z Gimnazjum 
Publicznego oraz uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Gryźli-
nach. Nagrody to jednodniowy 
wyjazd na wycieczkę do Arbo-
retum Leśnego w Kudypach. 
Organizatorzy akcji m.in. Gim-
nazjum Publiczne w Stawi-
gudzie przekazali dyrektorom 
szkół biorących udział w akcji 
drobne upominki od sponso-
rów dla najbardziej aktywnych 
dzieci. Spotkanie zakończyło 
się wykonaniem wspólnego 
zdjęcia. 

rad

W poniedziałek 19 września wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń 
spotkała się z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami z Zespołu Przed-
szkolno- Szkolnego i Gimnazjum w Stawigudzie oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Gryźli-
nach. Uczniowie odebrali nagrody za udział w konkursie ekologicz-
nym na selektywną zbiórkę odpadów.

Stawiguda - podsumowanie akcji 
ekologicznej „Czysta gmina” 

Organizatorzy zjednoczyli siły: 
Urząd Gminy, Gminny Ośro-
dek Kultury i Gimnazjum zor-
ganizowali w Stawigudzie 
wydarzenia sportowe wpisu-
jące się w cykl imprez pod ha-
słem Europejskiego Tygodnia 
Sportu. Paweł Malanowski 
poprowadził trening funkcjo-

nalny, Milena Kaczmarek 
- zumbę, Joanna Kołodziej-
ska zajęcia z jogi, a na stawi-
gudzkim Orliku drużyna UL-
TIMATE FRISBEE nauczyła 
uczestników rzucać prawi-
dłowo dyskiem frisbee.
Wydarzenia sportowe miały 
przekonać mieszkańców Sta-

wigudy do aktywnego trybu 
życia. Dla tych, którzy syste-
matycznie uczestniczyli we 
wszystkich formach ruchu 
i wykazali się wiedzą teore-

tyczna dotyczącą uprawianych 
dyscyplin czekała nagroda – ro-
wer. Chodziło o to, żeby każdy 
znalazł dla siebie odpowiednią 

dyscyplinę. Każdy z tych spor-
tów będzie można uprawiać 
systematycznie w Stawigudzie 
już od października. 

W całej Europie: od Brukseli po … Stawigudę 
w dniach od 10 do 17 września promowano 
sportową aktywność . 

Europejski Tydzień Sportu 
w Stawigudzie

Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda  
wręcza nagrody uczestnikom

Przy okrągłym stole lepiej się rozmawia

Pamiątkowe zdjęcie i można się pakować na zasłużoną wycieczkę 

Uczestnicy zajęć sportowych 

Agnieszka Tkacz z Rusi wygrała główna nagrodę –rower
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W tegoroczne obchody Tygo-
dnia Cittaslow włączyły się 
dobromiejskie szkoły i przed-
szkola, Fundacja Centrum In-
nowacji i Koordynacji, Zakład 
Energetyki Cieplnej , Zakład 
Gospodarki Komunalnej, Za-
kład usług Wodnych, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, Polish 
Pony Club i Szkoła Podsta-
wowa w Barcikowie. Tydzień 
Cittaslow rozpoczęła w po-
niedziałek wystawa na temat 
wszystkich miast partner-
skich Dobrego Miasta. Szkoła 
Podstawowa nr 3 przygoto-
wała przedpołudniowy i po-
południowy interaktywny po-
kaz tańca Open Air Zumba. 
W kinie „Przyjaźń” odbyły się 

warsztaty informacyjno- edu-
kacyjne „Bioróżnorodność 
szansą dla regionu”. Od ponie-

działku do piątku można wziąć 
udział w warsztatach, doty-
czących praktycznych sposo-

bów oszczędzania energii, se-
lektywnej zbiórki odpadów, 
a także sposobów oszczędza-
nia wody pitnej. Od środy do 

piątku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 zaproszą też 
mieszkańców miasta do tań-

ców integracyjnych na ulicy 
Warszawskiej. Sobota prze-
biegać będzie pod hasłem ru-
chu na świeżym powietrzu. 
O godzinie 13.00 na Stadionie 
Miejskim wszyscy chętni będą 
mogli uczestniczyć w treningu 
z Dobromiejskim Klubem 
Biegacza „Odcisk”. O godzi-
nie 11.45 z parkingu pod la-
sem wyruszy rajd rowerowy, 
a 45 minut później z tego sa-
mego miejsca rozpocznie się 
Nordic walking. Uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, po uprzednim zgło-
szeniu w Ośrodku Rekreacji 
i Sportu będą mogli wziąć 

udział w spływie kajakowym 
Łyną. Finał Tygodnia Citta-
slow przebiegnie pod hasłem 
Niedziela Cittaslow – Ekotwo-
rzenie i rozpocznie się o godzi-
nie 11.00 na placu przy Stodole 
Kultury. W programie są mię-
dzy innymi stoiska i insceni-
zacje ekologiczne, warsztaty 
na bębnach afrykańskich, eko-
orkiestra w muzycznej para-
dzie oraz dziecięcy teatr konny 
Pony Polish Club. O godzi-
nie 12.00 na Przedmurzu roz-
pocznie się turniej szachowy 
i otwarty zostanie Ekologiczny 
Pchli Targ. 

rad

W  dniach od 19 do 25 września 2016 roku, we wszystkich miastecz-
kach sieci cittaslow na całym świecie, obchodzony jest Tydzień Cit-
taslow. W Dobrym Mieście przebiega on pod hasłem- „Ekotworzenie 
dobrej jakości życia”. 

„Ekologiczny”  Tydzień 
Cittaslow w Dobrym Mieście

 Partnerami Programu Wspo-
magania Uczniów w Wyborze 
Zawodu „LABORATORIUM” 
są :Warmińsko-Mazur-
ska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A. w Olsztynie, 
Warmińsko-Mazurskie Ku-
ratorium Oświaty w Olsztynie 

oraz firma ALNEA Sp. z o.o. 
w Warszawie.
Program Wspomagan ia 
Uczniów w Wyborze Zawodu 
„LABORATORIUM” jest pro-
gramem pilotażowym reali-
zowanym w roku szkolnym 
2016/2017 na terenie powiatu 
olsztyńskiego, skierowanym 
do uczniów klasy III gimna-
zjum. Jego celem jest wsparcie 

uczniów w wyborze zawodu 
poprzez bezpośredni kontakt 
z rzeczywistym środowiskiem 
pracy, włączenie pracodawców 
i organy prowadzące szkoły 
w realizację szkolnego doradz-
twa edukacyjno-zawodowego. 
Służyć temu będą wycieczki 
edukacyjno -zawodoznawcze, 
dzięki którym uczniowie świąt-
kowskiego gimnazjum będą po-

znawali poszczególne zawody 
i zakłady pracy. Wizyty stu-
dyjne gimnazjalistów w zakła-
dach pracy będą się odbywały 
od listopada 2016r. do końca 
maja 2017r. Ponadto Program 
zakłada udział uczniów w kon-
kursie dotyczącym problema-
tyki zawodoznawczej pn. „Od-
krywcy zawodów”.

mon

Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk 
razem z Dyrektor Gimnazjum Publicznego 
w Świątkach Anną Klewiado podpisali 
w Olsztynie deklarację o przystąpieniu do 
Programu Wspomagania Uczniów w Wybo-
rze Zawodu „LABORATORIUM”.

Laboratorium w Świątkach

Na imprezach Cittaslow zawsze znajdzie się „małe co nieco” 

Narty latem i to dla trzech narciarek?

Uczestnicy projektu w Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wszystko zostało dokładnie wyjaśnione i omówione 
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Placówkę odwiedziły Olcha Si-
korska – vice prezes Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Ksią-
żek i kurator Poznańskich Spo-
tkań Targowych „Książka dla 
dzieci, Młodzieży i rodziców” 
oraz Krystyna Lipka Sztarbałło 
– ilustratorka literatury dziecię-
cej. To kolejne działania podej-
mowane przez Oranżerię pro-
mujące i prezentujące literaturę 
poprzez piękną ilustrację.
W piątek 16 września spotka-
liśmy się z naszymi gośćmi by 
porozmawiać o tym, dlaczego 
lubimy ilustracje książkowe. 
Olcha Sikorska opowiedziała 
o powstaniu i rozwoju Salonu 
Ilustratorów, w ramach którego 
prezentowane są wystawy arty-
stów zajmujących się ilustracją 
książkową. Dowiedzieliśmy się 
też więcej o kulisach rynku wy-
dawniczego i powstawaniu ksią-
żek obrazkowych. Wspólnie 
rozmawiano o kondycji polskiej 
literatury dziecięcej i niewystar-

czającym dofinansowaniu bi-
bliotek szkolnych. Wskazano 
także na ogromną rolę bibliote-
karzy, nauczycieli przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej 
w propagowaniu ilustracji i ich 
autorów oraz promowaniu czy-
telnictwa wśród dzieci. Niewąt-
pliwą niespodzianką był mini 
recital Ani Brody, która przyje-
chała na spotkanie z Olsztyna.
W sobotę 17 września odbyły 
się warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży z ilustratorką Krystyną 
Lipką-Sztarbałło. Punktem wyj-
ściowym do powstania prac 
plastycznych była napisana 
i zilustrowana przez Krystynę 
Sztarbałło książka pt. „Łazien-
kowe pytania”. Na warsztaty 
zgłosiło się 30 uczestników 
i wkrótce intensywna, twórcza 
praca wypełniła mury Oranże-
rii. Dzieci projektowały plakat, 
który miał zachęcić ich rówie-
śników do mycia rąk. Powstała 
cała seria rysunków, którą 

można obecnie obejrzeć jako 
wirtualną wystawę na stronie 
FB Oranżerii. Młodzi artyści 
byli zadowoleni ze swoich prac 
i wielu z nich z dumą prezen-
towała je pozostałym uczestni-
kom i rodzinie.
Weekend zakończył spacer po 
mieście, w towarzystwie go-

ści Oranżerii i wszystkich chęt-
nych, którzy zechcieli bliżej 
przyjrzeć się architektonicznym 
perełkom Lidzbarka. Już dziś 
organizatorzy zapraszają na ko-
lejną wycieczkę – premierowa 
trasa „Lidzbarski cmentarz 
a ogrody biskupie” – w sobotę 
24.09.2016 – godzina 14:00.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Weekend z Salonem Ilustratorów w Oranżerii 
Kultury w Lidzbarku Warmińskim
W ubiegłym tygodniu Oranżeria Kultury w 
Lidzbarku Warmińskim zaprosiła dzieci, 
młodzież i dorosłych na wydarzenia zwią-
zane z prezentacją wystawy Salonu Ilustra-
torów 2016.

Ania Broda potrafi zainteresować słuchaczy swoja muzyką 

Dzieci świetnie reagują na artystyczne zajęcia 
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Wiadomości Gazeta War-
mińska: -Zespół Teatru Jara-
cza wkracza w kolejny sezon 
artystyczny. Jakimi spekta-
klami, nazwiskami autorów 
sztuk teatralnych, zechcą nas 
zainteresować  reżyserzy i ak-
torzy w nadchodzącym sezo-
nie?
W startującym właśnie sezon 
zaplanowaliśmy 10 premier. 
Pierwsza już 1 października. 
Będzie to spektakl w mojej re-
żyserii – „Sztukmistrz z miasta 
Lublina” z songami Agnieszki 
Osieckiej, muzyką Zygmunta 
Koniecznego i libretto Mi-
chała Komara i Janka Szur-
mieja, który współpracuje ze 
mną przy tym przedstawieniu. 
To człowiek legenda jeśli cho-
dzi o „Sztukmistrza” – osiem 
z dwunastu dotychczasowych 
realizacji to jego dzieło! Poza 
tym w październiku też pre-
miera na Scenie Margines 
„Single Radicals” oraz jubile-
uszowa, dziesiąta edycja festi-
walu Nowa Europa-DEMO-
LUDY. W grudniu na Scenie 
Dużej premiera „Rewolucji 
zwierząt” na motywach powie-
ści George’a Orwela „Folwark 
zwierzęcy”. W styczniu „Stra-
cone zachody miłości” Wil-
liama Shakespeara, w marcu 
„Wyzwolenie” Wyspiańskiego. 
Mówiąc młodzieżowym języ-
kiem - będzie się działo w „Ja-
raczu” i dlatego warto być na 
bieżąco z naszym repertuarem.
-Jakie kategorie trzeba 
uwzględniać przygotowując 
program na każdy nowy se-
zon kulturalny?
Priorytetem jest dla nas oczy-
wiście widz, stąd nasze hasło, 
którym będziemy posługiwali 
się w tym sezonie w naszej 
komunikacji –  Teatr Jaracza 
– U nas grasz główną rolę!  
Budowanie repertuaru za-
wsze polega na kompromi-
sie – aby pokazać sztuki lekkie 
i te ambitne. Musimy zacho-
wać zdrowe proporcje między 
przedstawieniami adresowa-
nymi do szerokiej publiczności 
i tymi, które z założenia trafią 
raczej do widzów bardziej do-
świadczonych. Staramy się też 

nie podporządkowywać panu-
jącym modom- jakiś tekst jest 
na topie, więc wszystkie teatry, 
mówiąc kolokwialnie, „tłuką” 
go ile wlezie. Podsumowując-  
widz, kompromis i rozsądek to 
podstawy przy których kieru-
jemy się w „Jaraczu” przy ukła-
daniu planów repertuarowych.
-Wydaje się ,że po kilku czy 
kilkunastu latach zespół ,ale 
też kierujący teatrem znają 
olsztyńską publiczność,  jej 
gusta i  wice wersa. To jest de-
prymująca sytuacja dla arty-
sty, który musi wybierać pro-
gram dla tej samej nieomal 
publiczności?
To zaszczyt! Każdy dyrektor, 
każdy Teatr, marzy o tym, aby 
mieć stałą, doświadczoną pu-
bliczność, która regularnie od-
wiedza daną instytucję. Znamy 
już gusta naszego widza, na 
które staramy się odpowiadać. 
Oczywiście trzeba zachować 
umiar, aby nie prezentować 
tylko takich spektakli, które 
będą miałką rozrywką. Staramy 
się też widza edukować, propo-
nując tytuły ambitne, pokazu-
jąc nietypowe rozwiązania re-
alizacyjne, scenograficzne itd., 

aby ten widz był cały czas za-
skakiwany i przez to chciał do 
nas wracać.
-Olsztyński teatr mocno ist-
nieje na kulturalnej mapie 
Polski również dzięki znanym 
szeroko festiwalom teatral-
nym. Czy w tym roku będą 
one miały swoją kontynuację 
,a jeśli tak to z jakimi moty-
wami przewodnimi?
W październiku, wyjątkowa, bo 
10., jubileuszowa, edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu Te-
atralnego Nowa Europa-DE-
MOLUDY. Zapraszamy od 18 
do 22 października. Bilety już 
w sprzedaży! Program festi-
walu zawsze był ściśle zwią-
zany z ideami Grupy Wyszeh-
radzkiej. W 2016 i 2017 roku 
selekcja spektakli i zaprasza-
nych artystów oscyluje wo-
kół zagadnień związanych 
z Prezydencją Polską w Gru-
pie V4, Rokiem Kultury Wę-
gierskiej w Polsce oraz progra-
mowi „Kultura dla Partnerstwa 
Wschodniego 2016 – 2018”, 
w którym olsztyński Teatr Ja-
racza uczestniczy obok pię-
ciu polskich instytucji kultury. 
Ta edycja festiwalu przynosi 

ważną zmianę – nazwa: NOWA 
EUROPA – DEMOLUDY. Za-
prosiliśmy m.in.: Katona Jó-
zef Szinhaz z Budapesztu (HU) 

ze spektaklem „Zjednoczenie 
dwóch Korei” (Joel Pomme-
rat, reż. Gabor Mate),  Divadlo 
Andreja Bagara z Nitry (SK) ze 
spektaklem „Hamlet jest mar-
twy, Faust jest głodny” (Ewald 
Palmetshofer, reż. Svetozár 
Sprušanský i Braňo Holiček) 
oraz MIHR Theatre z Erywa-
nia (AM) ze spektaklem „La-
vash” (Tsolak MLKE-Galstyan 
i Gabrielle Neuhaus). Będą też 
spektakle polskie w tym pre-
mierowy spektakl olsztyńskiej 
Sceny Margines: „Single Ra-
dicals” (Michaela Zakut’anská, 
reż. Martyna Łyko), koncerty, 
wystawy, czytania perfor-
matywne, spotkania z auto-
rami i młodymi reżyserami. 
Pod koniec marca, także jubi-
leuszowa, 25. edycja Olsztyń-
skich Spotkań Teatralnych. 
-Czy w Olsztynie jest miejsce 
na nowy festiwal teatralny, 
ale może w nowej odsłonie np. 
przegląd piosenki aktorskiej?
Piosenkę aktorską zostawmy 
organizatorom z Wrocławia, 
którym szefuje absolwent 
pierwszego rocznika naszego 
Studium Aktorskiego, Czarek 
Studniak. Myślę, że powinni-

śmy się skupić i rozwijać te fe-
stiwale, które już są w naszym 
mieście. W „Jaraczu” mamy 
dwa. Jest „Śpiewajmy poezję”. 

Lalki też mają swój festiwal. 
Nie sztuką jest wymyślić nowy 
festiwal, ale sztuką jest go roz-
wijać w kolejnych edycjach, 
tak aby przyciągał coraz to 
nowe twarze, nowych odbior-
ców. 
-W tym roku Studium Ak-
torskie obchodzi swoje 25-le-
cie.Z perspektywy czasu jak 
można ocenić jego początki 
odważne ,nieprzewidywalne, 
zaskakujące? 
Przed 1989 rokiem nikomu 
o zdrowych zmysłach nie przy-
szłoby nawet do głowy, żeby 
powoływać przy publicznym 
Teatrze jakąś „uczelnię”, która 
kształciłaby aktorów, aktorów 
dramatu. Od tego były pań-
stwowe „akademie”, które stały 
na straży dogmatu, że nie ma 
życia scenicznego – jak tylko 
dla ich absolwentów! Ale już 
2 lata po Okrągłym Stole, ów-
czesny dyrektor Teatru Jaracza 
w Olsztynie, Zbigniew Marek 
Hass, odważył się nadkruszyć 
ten dogmat. Jak się okazało 
słusznie, bo absolwenci na-
szego Studium obecni są na 
prawie wszystkich deskach te-
atralnych w Polsce. Można ich 

zobaczyć w serialach czy fil-
mach, nie tylko w rolach epi-
zodycznych. Podsumowując 25 
lat szkoły mogę powiedzieć – 
Pełen sukces!
-A jeśli chodzi o dokonania 
artystyczne i  absolwentów?
Tak jak wspomniałem absol-
wenci Studium są etatowymi 
aktorami w większości polskich 
teatrów. Grają w filmach i se-
rialach. Widać ich! Agnieszka 
Sienkiewicz, Mariusz Drężek, 
Tomek Ciachorowski czy ab-
solwent jednego z ostatnich 
roczników Andrzej Popiel, 
„znany” z reklam marketów 
Żabka, a już niebawem zoba-
czymy go w pełnometrażowym 
filmie Wojtka Smażowskiego 
„Wołyń”, gdzie gra brata głów-
nej bohaterki. Mamy się czym 
pochwalić. W samym „Jara-
czu” występuje aż trzynastu ab-
solwentów Studium.  
-W czasie istnienia szkoły 
były problemy z rekrutacją ?
Nie można tego nazwać pro-
blemami. Zawsze mamy około 
setki chętnych. W ostatnich la-
tach zainteresowanie rośnie, 
bo młodzi ludzie zaczynają za-
uważać, że po „Sewruku” jest 
praca, a po Akademii nie za-
wsze, tylko pieczątka na dy-
plomie „wyższej rangi”. Ja na-
zywam szkołę zawodówką, bo 
przygotowuje do praktycznego 
wykonywania zawodu aktora 
dramatycznego. To się teraz li-
czy i stąd coraz większe zain-
teresowanie naszą szkołą – oby 
tak dalej!
-Czy będzie jakiś mocny ak-
cent studentów w jubileuszo-
wym dla ich szkoły roku?
Spektakle dyplomowe naszych 
studentów zawsze cieszą się 
dużym zainteresowaniem wi-
dzów. Co roku prezentujemy aż 
trzy – współczesny, klasyczny 
i muzyczny. W tym roku nasza 
młodzież zaprezentuje „Mę-
czenników” Mariusa von May-
enburga w reżyserii Joanny 
Fertacz, „Stracone zachody 
miłości” Williama Shakespe-
ara w reżyserii Ivo Vedrala, 
a na koniec dyplom muzyczny 
przygotowany przez Jurka Sa-
tanowskiego. Już teraz zapra-
szam na wszystkie trzy propo-
zycje i naturalnie na spektakle 
repertuarowe Teatru Jaracza. 

Dariusz Gołębiowski

O tym co będziemy mogli zobaczyć w nowym sezonie artystycz-
nym  w  Teatrze Jaracza w Olsztynie rozmawiamy z jego dyrekto-
rem naczelnym i artystycznym Januszem Kijowskim.

Każdy Teatr marzy o tym, 
aby mieć stałą publiczność

 Janusz Kijowski, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na jednej z prób spektaklu
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W pierwszym przypadku kon-
trola miała miejsce w firmie 
budowlanej, gdzie właści-
ciel zatrudniał obywateli Ukra-
iny.  Funkcjonariusze PSG 
w Węgorzewie ustalili, że za-
trudnieni tam wykonywali prace 
budowlane w miejscowości Wę-
gorzewo nie posiadając wyma-
ganego prawem zezwolenia. 
Sąd w Giżycku wymierzył karę 
grzywny w wysokości 3 000 zł.
Ponadto funkcjonariusze z PSG 
w Węgorzewie przeprowadzili 
kontrolę zatrudnienia w drugiej 

firmie budowlanej, gdzie niele-
galnie pracowali obywatele Moł-
dawii. W toku czynności wyja-
śniających okazało się, że firma 
należy do obywatelki Rosji i to 
ona oddelegowała 3 Mołdawian 
do pracy, którzy przebywali 
na terytorium RP nielegalnie. 
W związku z czym otrzymała 
3 000 zł kary grzywny.
Następny przypadek dotyczył 
firmy transportowej z Olsztyna, 
w której zatrudniony obywa-
tel Białorusi również nie posia-
dał stosownych dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie. 
W tym przypadku właścicielowi 
firmy wymierzono karę grzywny 
w wysokości 1 000 zł.
Funkcjonariusze  SG z Olsztyna 
prowadzili kontrolę w firmie 
ogólnobudowlanej w powiecie 

działdowskim i stwierdzili brak 
dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie 3 obywateli Ukra-
iny. Sąd Rejonowy w Działdo-
wie wymierzył 1 000 zł kary 
grzywny za naruszenie przepi-
sów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.
W Gołdapi ukarano 1 000 zł 
firmę uczestniczącą w pośrednic-
twie pracy. Prezes spółki powie-
rzył pracę 5 cudzoziemcom bez 
wymaganych dokumentów.
Natomiast funkcjonariusze 
z Wydziału ds. Cudzoziemców 
w jednej z mrągowskich firm 
usługowych ujawnili, że 5 oby-
wateli Ukrainy nielegalnie wy-
konuje pracę. W toku dalszych 
czynności ustalono, iż praco-
dawca świadomie wprowadził 
w błąd cudzoziemców, dopro-
wadzając ich swoim postępowa-
niem do nielegalnego wykony-
wania pracy na terytorium RP, 
w związku z czym usłyszał za-

rzut z art. 120 ust 3 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.                                                          
Funkcjonariusze W-MOSG, 
nie tylko przeprowadzają kon-
trolę legalności zatrudnienia 
w firmach, ale również doko-
nują czynności weryfikacyjnych 
w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na targo-
wiskach miejskich. W trakcie 
kontroli w miejscowościach Kę-
trzyn i Gołdap, handlujący tam 
2 ob. Rumunii i 2 ob. Słowacji 
nie zgłosili swojej działalności 
do Centralnej Ewidencji Działal-
ności Gospodarczej, za co uka-
rano  ich mandatami karnymi.
Za naruszenie przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy przez pra-
codawcę grozi kara grzywny nie 
mniejsza niż 3 tys. zł, zaś w przy-
padku pracowników nie mniej-
sza niż 1 tys. zł.

wmosg

Przyszły spadkobierca nie 
może zatem dokonać sprze-
daży mieszkania, które mu 
przypadnie kiedyś w udziale, 
jedynie na mocy wiedzy o po-
wołaniu go do tego dobra w 
testamencie. Może zrobić to 
dopiero w obliczu zgonu spad-
kodawcy. Spadkodawca zaś, aż 
do śmierci, dysponuje swoimi 
dobrami, dzierżąc do ostatniej 
chwili uprawnienia właściciel-
skie. Warto zatem napisać te-
stament i do końca swoich dni 
cieszyć się nabytym w życiu 
majątkiem.

Cechy prawnie 
skutecznego testamentu

Skuteczny prawnie testa-
ment może sporządzić wy-
łącznie jedna osoba! Ta in-
formacja jest bardzo cenna. 
Nierzadko bowiem małżonko-
wie sporządzają wspólne pi-
smo, w którym rozdzielają po-
siadany w częściach równych 
majątek. Uważają oni, że nie 
ma potrzeby tworzenia dwóch 
egzemplarzy, skoro ich wola 
jest identyczna. To błędne ro-
zumowanie skutkuje nieważ-
nością rozporządzenia! Każdy 

spisuje swój własny testament 
i robi to własnoręcznie. Nie 
można zatem korzystać z do-
brodziejstwa komputera, ma-
szyny do pisania, przefakso-
wanego, skserowanego czy 
zeskanowanego wzoru. Czyn-
ność ta ma wymiar intymny 
i dlatego wymaga dla swej 
ważności osobistego zaangażo-
wania, a ono objawia się wła-
śnie we własnoręczności. Ko-
lejnym elementem niezbędnym 
jest czytelny podpis testatora. 
Tekst opisujący ostatnie roz-
porządzenie winiem być opa-
trzony pełnym imieniem i na-
zwiskiem. Nie składa się pod 
ostatnią wolą parafek. Testa-
ment pozbawiony podpisu jest 
nieważny!
Istotnym elementem jest rów-
nież data. Brak daty nie pocią-
gnie jednak za sobą nieważno-
ści testamentu, jeśli nie będzie 
wątpliwości co do zdolności 
spadkodawcy do jego sporzą-
dzenia ( pełnia zdrowia psy-
chicznego), co do treści testa-
mentu lub co do wzajemnego 
stosunku kilku sporządzonych 
przez testatora dokumentów. 
Umieszczenie w testamencie 
daty wymyślonej lub niepraw-

dziwej poczytuje się za brak 
daty.

Treść testamentu

Spadkodawca winien wyra-
zić swoją wolę w sposób wy-
raźny i nie budzący żadnych 
wątpliwości. W sposób wy-
raźny i nie budzący wątpliwo-
ści powinien oznaczyć rów-
nież swoich spadkobierców. 
Należy porzucić tendencje pi-
sania w testamencie samoist-
nie występującego określenia: 
„mojemu najstarszemu synowi, 
mojemu średniemu synowi”. 
W pewnych okolicznościach 
bowiem takie wskazanie może 
rodzić dla spadkobierców pro-
blemy. Często okazuje się, że 
ojciec dziecka nie wiedział, iż 
ma inne dzieci… Tak więc naj-
lepiej spadkobiercę wskazać 
z imienia i nazwiska. Kiedy 
imię i nazwisko jest wskazane 
- wartością dodaną – może być 
wskazanie stopnia pokrewień-
stwa. Idealną sytuacją jest, gdy 
testator umieszcza przy imieniu 
i nazwisku imiona rodziców 
spadkobiercy i jego PESEL. 
Warto pamiętać, że małżonko-
wie najczęściej pozostają we 

wspólności ustawowej małżeń-
skiej i pozostawiają w spadku 
(np.) nie cały dom, ale jego po-
łowę, nie całą nieruchomość 
rolną, ale jej część…Dyspo-
nując zatem swoim majątkiem 
dobrze jest precyzyjnie określić 
masę spadkową i przydzielić 
wybranym osobom to czym się 
dysponuje. 
Materiał, na którym spadko-
dawca uwieczni swoją ostatnią 
wolę, nie ma znaczenia- podob-
nie jak narzędzie, którym się 
posłuży. Może to być kredka, 
długopis, czy pióro. 

Nieważność testamentu

Zgodnie z treścią art. 945 ko-
deksu cywilnego testament jest 
nieważny, gdy został sporzą-
dzony:
- w stanie wyłączającym świa-
dome, albo swobodne powzię-
cie decyzji i wyrażenie woli, 
- pod wpływem błędu uzasad-
niającego przypuszczenie, że 
gdyby spadkodawca nie działał 
pod wpływem błędu, nie spo-
rządziłby testamentu tej treści,
- pod wpływem groźby.
Wyłączenie świadomości 
wiąże się ze sferą psychiki 
spadkodawcy. Może ono wy-
stępować w szczególności 
w przypadkach chorób psy-
chicznych, czy choćby prze-
mijających zaburzeń czynności 
psychicznych. Trzeba jednak 

wiedzieć, że nie każda stwier-
dzona u spadkodawcy choroba 
psychiczna powoduje nieważ-
ność testamentu. W wypadkach 
wątpliwych przeprowadza się 
dowód z opinii biegłego, celem 
ustalenia zdolności testowania. 
Błąd przypisywany spadko-
dawcy może polegać na tym, iż 
testator obierając spadkobiercę 
sądził, iż zajmuje się on prowa-
dzeniem schroniska dla zwie-
rząt, tymczasem okazało się, że 
spadkobierca prowadzi agencje 
towarzyską.
Wspomniana groźba zaś nie 
musi pochodzić od osoby po-
zostającej w kręgu spadkobier-
ców. Nie musi być też poważna 
w rozumieniu obiektywnym. 
O nieważności decyduje bo-
wiem fakt,czy owa groźba 
wpłynęła na spadkodawcę.

Testament notarialny

Zgodnie z treścią art. 950 ko-
deksu cywilnego testament 
może być sporządzony w for-
mie aktu notarialnego. W myśl 
art. 92 ustawy – Prawo o nota-
riacie akt notarialny powinien 
zawierać - między innymi: 
 
 - dzień, miesiąc i rok sporzą-
dzenia aktu, a w razie potrzeby- 
godzinę i minutę rozpoczęcia 
i podpisania aktu,
- miejsce sporządzenia aktu 
(może być w domu testatora, 
w szpitalu),
-imię, nazwisko i siedzibę kan-
celarii notariusza,
- imiona, nazwisko, imiona ro-

dziców i miejsce zamieszkania 
osoby fizycznej,
- oświadczenie strony, 
- stwierdzenie, że akt został od-
czytany, przyjęty i podpisany,
- podpis testatora,
- podpis notariusza.

Najprostszy testament nota-
rialny to koszt 61, 50 pln. Koszt 
jednego wypisu – 14,76 pln.
Można go zarejestrować w spe-
cjalnej bazie testamentów, ale 
nie jest to obowiązkowe i nie 
wpływa na jego ważność. Fakt 
rejestracji, lub jej brak, nie 
przesądza również o wartości 
testamentu. Nie czyni go ani 
lepszym, ani gorszym. Wypisy 
– po śmierci testatora – po oka-
zaniu aktu zgonu i ważnego do-
wodu osobistego spadkobiercy 
– można wydać osobom wska-
zanym uprzednio przez spad-
kodawcę w akcie. 
Testament sporządzony 
w kancelarii notarialnej nie 
może być ujawniony osobom 
nieuprawnionym. 

Odwołanie testamentu 

Testament może być odwołany 
w każdym czasie. Wystarczy 
pozbawić go cech ważności. 
Najprościej zniszczyć i napisać 
nowy. W przypadku sporządze-
nia aktu notarialnego należy 
zgłosić dowolnemu notariu-
szowi wolę odwołania testa-
mentu i ewentualnie sporządzić 
przed nim nowy dokument. 

Małgorzata Markowska

Sądy w ciągu ostatniego miesiąca wydały wyroki skazujące w stosunku do pra-
codawców, którzy naruszyli przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy.  Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej w trakcie prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-
ców stwierdzili nieprawidłowości popełnione przez przedsiębiorców.

Ukarani przedsiębiorcy

Testament jest dokumentem, w którym testator ogłasza bliskim swoją wolę co do 
losów pozostawianego po sobie majątku. Dokument ten nabiera mocy z chwilą 
śmierci spadkodawcy. Do tego czasu nie stanowi on podstawy do dochodzenia 
praw ( i obowiązków) z niego wynikających. 

CZYNNOŚĆ PRAWNA NA WYPADEK ŚMIERCI 
– O TESTAMENCIE CO NIEZBĘDNE

Funkcjonariusze WMOSG w roli kontrolerów 
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Za obfitość plonów uczestnicy dożynkowego święta dziękowali 
na Mszy św. w kościele parafialnym w Łęgajnach pw. św. Maksy-
miliana Marii Kolbe. Ksiądz proboszcz Ryszard Andrukiewicz, 
który celebrował Mszę św. dziękczynną, w kazaniu podkreślił, że 
jest czas ciężkiej pracy, ale później przychodzi czas po tej pracy 
na zabawę i korzystanie z jej owoców.
Z kościoła parafialnego barwny korowód mieszkańców rolników 
i wieńców dożynkowych ruszył, aby przejść nad jez. Linowskie, 
gdzie ustawiono scenę i stoiska sołectw z gminy Barczewo z prze-
różnymi potrawami i napitkami, w większości własnego wyrobu. 
Dla dzieci przygotowano atrakcje w „Zagrodzie” obfitującej 
w gry i zabawy oraz w dmuchanym parku rozrywki.
Dożynki, jak nakazuje tradycja również w Łęgajnach , zaczęły się 
od przekazania bochna artystycznie wypieczonego chleba z tego-
rocznej mąki gospodarzowi gminy burmistrzowi Lechowi Ja-
nowi Nitkowskiemu, przez Ewę i Krystiana Ćwiek–starostów 
dożynek. Burmistrz zapewniał, że chleba nikomu w gminie Bar-
czewo nie zabraknie, a on sam będzie się starał dzielić go sprawie-
dliwie. Wkrótce po tym burmistrz ruszył z bochnem chleba mię-
dzy zaproszonych gości i uczestników dożynek, którzy częstowali 
się przepięknie wypieczonym, okrągłym bochenkiem chleba.
Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na rozstrzygnięcie 
konkursów związanych z poprawą estetyki miasta i terenów wiej-
skich w gminie Barczewo.

W kategorii „Najładniejszy budynek jednorodzinny” przy-
znano aż dwie równorzędne, pierwsze nagrody dla: Romana 
Mikołajczyka i Grażyny oraz Franciszka Olenkowicz.Na-
grodę „Za najładniejszą zagrodę” otrzymali Jolanta i Andrzej 
Więcek.„Najładniejszy ogród kwiatowy” w gminie Barczewo, 
zdaniem komisji konkursowej, mają Jolanta i Jerzy Rogal-
scy, a wyróżnienie za „Najładniejszy balkon” otrzymali w tym 
roku Zofia i Tomasz Kaczorowie. Niewątpliwie zaszczytną kon-
kurencją była kategoria na „Najaktywniejszą społeczność wiej-
ską”. Tutaj przyznano również dwie równorzędne nagrody dla so-
łectwa Niedźwiedź i sołectwa Szynowo.
Nie obyło się, jak co roku, bez nagród i wyróżnień dla rolników 
z gminy Barczewo ,którzy osiągają wysokie wyniki w produkcji 
i hodowli. Lista była dosyć długa, bo znalazło się na niej aż 12 
nagrodzonych.Podziękowania za przygotowanie stoisk otrzymały 
wszystkie sołectwa.
Najładniejszy i najbardziej zgodny z tradycją wieniec przygoto-
wali gospodarze dożynek ,czyli sołectwo Łęgajny, które odebrało 
pierwszą nagrodę. W komisji konkursowej była m.in. Anna Wa-
silewska poseł na Sejm RP oraz członek zarządu wojewódz-
twa warmińsko–mazurskiego Marcin Kuchciński. –To co dla 

mnie jest pocieszające to fakt ,że w dożynkach bierze udział mło-
dzież i dzieci, którzy w ten sposób poznają tradycje swoich rodzi-
ców –mówiła poseł Wasilewska. Oboje nasi rozmówcy byli pod 
wrażeniem przygotowania mieszkańców Łęgajn do dożynek, któ-

rzy starannie przygotowali odświętny wystrój swojej wsi. Do-
żynki w Łęgajnach, spodobały się również Małgorzacie Chyziak 
staroście olsztyńskiemu, która w rozmowie z nami chwaliła całą 
oprawę i podkreślała,że cieszy ją kultywowanie tradycji dożynko-

wych we wszystkich gminach powiatu olsztyńskiego.
W części artystycznej i zabawowej wystąpiły zespoły wokalno-
-muzyczne i taneczne z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Barczewie. Na scenie wystąpiły również zespoły1+1, OKEJ, 
E-MAIL i Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”, który zadziwiał 
nie tylko tańcami i śpiewem, ale również wspaniałymi, bogatymi 
strojami ludowymi. Występ zespołu prezentującego folklor war-
mińskiej ziemi i dbałość o wierność przekazywanych treści po-
dobały się publiczności. Na koniec zaplanowano dyskotekę ,która 
najwytrwalszym w zabawie dostarczyła możliwości tanecznego 
zakończenia tegorocznych dożynek.

rad

Rolnicy z gminy Barczewo świętowali zakończenie zbiorów na tradycyjnych dożynkach. 
W tym roku Święto Plonów zorganizowało sołectwo Łęgajny, które z pomocą mieszkańców 
i gminnych instytucji ustawiło wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o całą oprawę dożynkowej 
imprezy.

Dożynki w Łęgajnach podobały się gościom 
i mieszkańcom gminy Barczewo

Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa z dożynkowym chlebem przekazanym przez 
Ewę i Krystiana Ćwiek, starostów dożynek

Burmistrz Lech Jan Nitkowski z sołtysem Łęgajn Andrzejem Turekiem w środku 
z nagrodzonymi za dożynkowe wieńce  

Mieszkańcy tłumnie wzięli udział w dożynkowym korowodzie

Zespół Pieśni i Tańca "Warmia"
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-Miasto podpisało wstępne 
umowy z zarządem woje-
wództwa na przygotowanie 
realizacji dwóch pierwszych 
projektów w ramach „Po-
nadlokalnego programu re-
witalizacji miast Cittaslow 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego”. 
 Jacek Wiśniowski, burmistrz 
Lidzbarka Warmińskiego: 
Rzeczywiście Gmina Miejska 
Lidzbark Warmiński zgłosiła 
do programu 10 projektów na 
łączną kwotę ok. 28 mln zło-
tych z uwzględnienim moż-
liwości aplikowania o środki 
z RPO Warmia i Mazury 2014-
2020 oraz założeń idei miast 
Cittaslow. Umowy wstępne 
podpisałem 20 lipca na realiza-
cję dwóch projektów. Pierwszy 
z nich to aktywizacja społeczno 
- zawodowa poprzez moderni-
zację amfiteatru oraz budowę 
Centrum Rzemiosł i Kultury 
Warmińskiej. 
Planujemy odbudować kamie-
nicę Centrum Rzemiosł i Kul-
tury Warmińskiej, która będzie 

pełniła funkcję warsztatową 
Ośrodka Aktywizacji Zawo-
dowej, gdzie wytwarzane będą 
produkty regionalne (m.in. pra-
cownia hafciarsko-krawiecka, 

szycie i ozdabianie strojów lu-
dowych i scenicznych, wyroby 
pamiątek i ozdób związanych 
z historią miasta i regionu). 
Bezpośrednie sąsiedztwo Am-

fiteatru zwiększy możliwość 
ich promowania. Kamienica 
będzie również pełniła funkcję 
zaplecza Amfiteatru w trakcie 
obywających się wielu wyda-
rzeń kulturalnych. Dawna fosa 
zamkowa ponownie zostanie 
zaadaptowana na nowoczesny 
amfiteatr wraz z zagospodaro-
waniem otaczających terenów 
i odbudową przyległej do am-

fiteatru kamieniczki, która poza 
funkcjonowaniem Centrum 
Rzemiosł i Kultury Warmiń-
skiej, wykorzystywana będzie 
na potrzeby Ośrodka Aktywi-

zacji Zawodowej. Amfiteatr po 
przebudowie będzie posiadał 
widownię opartą na siedmiu 
bokach szesnastokątna forem-
nego. Kształt amfiteatru po-
prawi widoczność z każdego 
miejsca widowni. Przebudowa 
amfiteatru obejmuje widow-
nię na 2 250 widzów (w tym 
8 miejsc dla osób niepełno-
sprawnych). Widownia zosta-
nie wykonana na nasypie ogra-
niczonym z obu stron murami 
oporowymi. Poprzez zaplano-
wane działania nastąpi wzrost 
wizerunku estetycznego miasta, 
co przełoży się na zwiększenie 
atrakcyjności miasta dla jego 
mieszkańców i odwiedzających 
je turystów. Następstwem tych 
procesów jest polepszenie jako-
ści życia mieszkańców i poczu-
cia tożsamości mieszkańców.
Szacunkowy maksymalny 
koszt realizacji projektu wynosi 
10 427 838,94 zł, wysokość do-
finansowania 8 773 019,38 zł 
(85 % kosztów kwalifikowa-
nych).
 Kolejny to zagospodarowanie 
brzegów rzeki Łyny na odcinku 
od mostu na ul. Olsztyńskiej do 
mostu na ul. Kopernika w Lidz-
barku Warmińskim.
Projektowane działania wzmoc-
nią funkcję rekreacyjno-tu-
rystyczną miasta, wpłyną na 
poprawę walorów krajobrazo-
wych przedmiotowego odcinka 
rzeki Łyny (prawo- i lewo-
stronnego). Ponadto realiza-
cja inwestycji przyczyni się do 
ochrony terenów przybrzeż-

nych, zwiększy ich dostępność 
dla mieszkańców oraz posze-
rzy rolę rzeki jako atrakcji tury-
stycznej z jednoczesną ochroną 
walorów przyrodniczych i war-
tości dziedzictwa kulturowego.
Szacunkowy maksymalny 
koszt realizacji projektu wy-
nosi 6 513 222,00 zł, wysokość 
dofinansowania 5 079 349,45 
zł (85 % kosztów kwalifikowa-
nych).
-Kilkanaście  hektarów 
w Lidzbarku Warmińskim 
włączonych jest do Warmiń-
sko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Jak 
wygląda sytuacja z pozyski-
waniem nowych inwestorów 
do lidzbarskiej podstrefy?
Niedawno znaleźliśmy na-
bywcę na działkę o powierzchni 
1,33 ha znajdującą się na te-
renach naszej lidzbarskiej 
podstrefy przy ul. Olsztyń-
skiej. Inwestor planuje otwar-
cie hurtowni, w której powsta-
nie kilka nowych miejsc pracy. 
Obecnie trwają także prace le-
gislacyjne nad poszerzeniem 
lidzbarskiej podstrefy o ko-
lejne tereny znajdujące się przy 
ul. Olsztyńskiej. Staramy się 
o włączenie do podstrefy dzia-
łek o powierzchni 3,31 ha. Jeśli 
otrzymamy pozytywną decy-
zję, oferta inwestycyjna miasta 
zostanie poszerzona o kolejne 
atrakcyjne tereny dla inwesto-
rów, których cały czas aktyw-
nie staramy się pozyskiwać 
i zapraszamy do inwestowania. 

rad

GMINA

Rok 2016 to czas rozpoczęcia realizacji ponadlokalnego programu 
rewitalizacji miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazur-
skim. Wsparciem objętych zostało 14 miejscowości. Na ich kom-
pleksową rewitalizację społeczną w RPO WiM na lata 2014-2020 
przeznaczono łącznie 51,1 mln euro. Do programu jako pierwszy 
przystąpił Lidzbark Warmiński. Burmistrza Jacka Wiśniowskiego 
pytamy o szczegóły projektów.

Lidzbark Warmiński

Ponadlokalny Program Rewitalizacji 
Sieci Miast Cittaslow

Projekty zgłoszone przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński 
do „Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

1.Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - aktywizacja 
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 
OAZ we współpracy z MOPSem opracuje schemat działań skie-
rowanych do osób z grupy defaworyzowanej tak, aby mogli oni 
zdobyć nowe kompetencje i podjąć pracę.

2.Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja 
obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do 
Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Obiekt będzie pełnił rolę 
centrum przygotowania teoretycznego związanego z aktywiza-
cją osób wykluczonych społecznie, zawodowo i zagrożonych 
wykluczeniem, oraz osób wchodzących na rynek pracy (mło-
dych).

3.Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny na odcinku od mostu 
na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku War-

mińskim – Wykonane zostaną umocnienia brzegów rzeki narzu-
tem faszynowo-kamiennym, odwodnienie terenu, ścieżki spa-
cerowe i dydaktyczne, ciąg pieszo-jezdny, wejście na bulwar, 
miejsca do wypoczynku na trawie, siłownia zewnętrzna, miejsce 
do gry w bule, plac zabaw, stałe W-C, fontanna dry-plaza, scena 
plenerowa, monitoring, mała architektura, nowe nasadzenia, itp.

4.Infrastruktura rekreacyjna na ul. Kalinowskiego – infrastruk-
tura wyposażona m.in. na cele rekreacyjne: plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa, opcjonalnie wiata do orga-
nizowania pikników na świeżym powietrzu
5.Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków przy ul. Kalinowskiego – termomodernizacja przy-
najmniej 4 budynków na ul. Kalinowskiego.

6.Aktywizacja społeczno - zawodowa poprzez modernizację am-
fiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej 
- projekt zakłada odbudowę amfiteatru miejskiego położonego 
w sąsiedztwie zamku oraz budowę przyległej kamienicy pn. 
Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej.

7.Zagospodarowanie suchej fosy – ul. Wiślana/Krzywa - utwo-
rzenie miejsca do wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie mu-
rów obronnych.

8.Zabezpieczenie murów obronnych – projekt obejmuje rewitali-
zację murów obronnych przy ul. Dębowej, Plac Kościelny.

9.Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w ob-
szarze rewitalizowanym - planuje się kompleksową moderni-
zację energetyczną budynków wielorodzinnych na terenie ob-
szaru rewitalizacji (ul. Prosta 15, ul. Kasprowicza 9, 12, 13, 14, 
16, 18 – własność wspólnot mieszkaniowych, w których gmina 
ma swoje udziały. Renowacja zabytkowej tkanki w najbardziej 
reprezentacyjnej części miasta podniesie potencjał gospodarczy 
tego miejsca.

10.Utworzenie Klubu Wsparcia Rodziny - celem działalności 
Klubu będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych skiero-
wanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Od lewej Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego podpisują  wstępne umowy
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REKLAMA

FUNDUSZE UNIJNE

Adresatami konkursu są m.in. 
samorządy i ich instytucje, jed-
nostki sektora finansów pu-
blicznych posiadające oso-
bowość prawną, organizacje 
pozarządowe czy zarządcy 
portów. Pieniądze przezna-
czone są na budowę tras ro-
werowych, punktów i taras 
widokowych, ścieżek dydak-
tycznych, tras kajakowych, 
narciarskich czy jeździeckich, 
podnoszenie standardów cam-
perowisk i kempingów, małą 
infrastrukturę żeglarską, upo-
rządkowanie bindug i obozo-
wisk, tworzenie sezonowych 
programów sani tarnych, 
a także na szkółki żeglarskie 

– modernizację infrastruktury 
i zakup wyposażenia.
 – Turystyka, wciąż przecież 
najważniejsza gałąź naszej 
gospodarki, wkracza na euro-
pejski poziom – mówi marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin. 
– W ostatnich latach zrealizo-
waliśmy wiele trudnych i du-
żych projektów – wyremonto-
waliśmy Kanał Elbląski, 
zbudowaliśmy trasę rowerową 
Green Velo, rozwinęliśmy sieć 
ekomarin i portów. Coraz wię-
cej u nas hoteli najwyższej 
klasy, miejsc, gdzie można or-
ganizować konferencje, spo-
tkania biznesowe i szkolenia. 
No i wreszcie można do nas 

przylecieć samolotem! Prace 
jednak nie ustają – trzeba 
wciąż poszerzać ofertę atrak-
cji dla osób spędzających tutaj 
swój wolny czas.
 Pula dostępnych środków to 
10 mln euro, a maksymalny 
poziom wsparcia projektu to 
85 proc. wydatków kwalifiko-
walnych. Rozstrzygnięcie na-
stąpi w kwietniu 2017 roku, 
a realizacja wybranych przed-
sięwzięć ma się zakończyć do 
30 września 2018 roku.
Więcej informacji na: http://
rpo.warmia.mazury.pl/ar-
tykul/1001/poddzialanie-
-623-efektywne-wykorzysta-
nie-zasobow 

Rusza kolejny konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020. Tym razem pieniądze przeznaczone są na projekty tu-
rystyczne i rekreacyjne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodni-
cze. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim między 
29 września a 17 listopada.

Europejskie pieniądze 
na warmińsko-mazurską turystykę

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim to perełka architektury gotyckiej na Warmii
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Zespół w składzie: Janusz Wojtaro-
wicz, Paweł Baranek, Marcin Głażyn 
prezentuje muzykę się na styku wielu 
gatunków i muzycznych stylizacji wy-
raźnie podążając własną, niezwykle 
oryginalną, artystyczną drogą. Wirtu-
ozeria, polot, twórcza odwaga i bez-
kompromisowość sprawiły, że Motion 
Trio zyskało uznanie wielu osobisto-
ści życia muzycznego z Krzysztofem 
Pendereckim na czele. Dodatkowym 
walorem tego szczególnego kon-

certu będą kompozycje w aranżacjach 
przygotowanych m.in. przez Krzesi-
mira Dębskiego i Leszka Możdżera. 
W programie koncertu usłyszymy na-
stępujące kompozycje: Krzesimir 
Dębski - Here comes, Paweł Baranek 
- Pierwszy Dzień Wiosny (ork. K. Dęb-
ski), Motion Trio - Sunrise Dance; Li-
bertin; DJ Chicken (ork. K. Dębski) 
Janusz Wojtarowicz - The Heart; Lit-
tle Story; Karuzela; Balkan Dance; 
Proms (ork. K. Dębski), Wojciech Ki-

lar – Orawa (aranż. J. Wojtarowicz), 
Janusz Wojtarowicz – Silence ( ork. M. 
Chyrzyński), Motion Trio - You 
Dance (ork. J. P. Audin) oraz Fryderyk 
Chopin – Preludium e- moll (ork. L. 
Możdżer). Dodatkową atrakcją kon-
certu będzie prawykonanie światowe 
kompozycji Wiaczesława Siemionowa 
- Toccata Barbaro (ork. L. Lavrow). 
Motion Trio gra na akordeonach Pigini 
Sirius Millenium

O muzyce Motion Trio:
Joe Zawinul: Wasza muzyka jest zdumiewająca
Krzysztof Penderecki: To wyjątkowe trio akordeonowe
LIBERATION: Ci, którym akordeon wydawał się staro-
modny, a którzy byli obecni na koncercie Motion Trio, nie 
mieli innego wyjścia, jak zastanowić się nad swoim wcze-
śniejszym osądem (...)
LE MONDE: Trio polskich akordeonistów drwi z wszel-
kich przyzwyczajeń i tradycyjnego sposobu gry na akorde-
onie, przenosi instrument w przyszłość bez jakichkolwiek 
efektów elektronicznych (...)
ALL ABOUT JAZZ: Nigdy nie słyszeliście takiej gry na 
akordeonie (...)
Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy koncert. Bilety 
na koncert w cenie: 50 zł. Normany,40zł ulgowy do naby-
cia w kasie ( pon.-pt. w godz.10-18) oraz poprzez stronę 
internetową Filharmonii: http://bilety.filharmonia.olsztyn.
pl/numerowane.html?id=322
23 września 2016 (piątek), godz. 19.00, 
sala koncertowa Filharmonii
Motion Trio Symfonicznie

Piotr Sułkowski - dyrygent
MOTION TRIO 
w składzie:
Janusz Wojtarowicz - akordeon
Paweł Baranek - akordeon
Marcin Gałażyn - akordeon
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazur-
skiej
W programie koncertu:
Krzesimir Dębski - Here comes
Paweł Baranek - Pierwszy Dzień Wiosny (ork. K. Dębski)
Motion Trio - Sunrise Dance; Libertin; DJ Chicken (ork. 
K. Dębski)
Janusz Wojtarowicz - The Heart; Little Story; Karuzela; 
Balkan Dance; Proms (ork. K. Dębski)
Wojciech Kilar – Orawa (aranż. J. Wojtarowicz)
Wiaczesław Siemionow - Toccata Barbaro; (ork. L. La-
vrow) – prawykonanie 
Janusz Wojtarowicz – Silence ( ork. M. Chyrzyński)
Motion Trio - You Dance (ork. J. P. Audin)
Fryderyk Chopin – Preludium e- moll (ork. L. Możdżer)

Motion Trio symfonicznie
W dniu 23 września w piątek o godz.19.00 w sali koncertowej Filharmonii z towa-
rzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dy-
rekcją Piotra Sułkowskiego wystąpi jeden z najbardziej zjawiskowych zespołów 
kameralnych - akordeonowe „Motion Trio”.

KULTURA DOSTĘPNA    
Obce niebo - Kultura Dostępna   
czw 18:00     

PORANKI FILMOWE    
Filmowe Poranki - Kosmoloty - seans z atrakcjami- HDD 
nd 10:30 
    
PREMIERY     
Sekretne życie zwierzaków domowych (2D,dubbing) 
pt, sb, nd, wt, śr 11:00, 13:15, 15:30, 17:00, 18:00, 19:15 
pn, 10:00, 13:15,15:30, 17:00, 18:00, 19:15 
czw, 09:00,11:00, 13:15, 15:30, 17:00, 17:30, 19:15 
Sekretne życie zwierzaków domowych (3D,dubbing) 
pt, sb, wt, śr, czw 10:00, 12:15, 14:45
nd, 12:15, 14:45, 
pn, 11:00, 12:15, 14:45
Siedmiu wspaniałych (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw, 12:30, 15:15, 18:15, 21:15 
Plan Maggie (2D,napisy)    
pt, 15:15, 18:45, 21:00   

sb, nd, pn, wt, śr, czw 15:00, 18:45, 21:00  

POZOSTAŁE TYTUŁY    
Bridget Jones 3 (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:45, 10:15, 13:00, 13:30, 
15:4516:15, 18:30, 19:00, 20:15, 21:15, 21:45
Sługi boże (2D,pl)     
pt 11:30, 16:00, 19:45, 22:00  
sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:30, 13:45, 16:00, 19:45, 22:00 
Smoleńsk (2D,pl)     
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:15, 14:00, 16:45, 19:30 
Blair Witch (2D,napisy)    
pt 13:15, 17:30, 21:30 
sb, nd, pn, wt, śr 12:45, 17:30, 21:30
czw 12:45, 21:30    
Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie (2D,dubbing) 
sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30   
Jak zostać kotem (2D,dubbing)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30   
Nerve (2D,napisy) - GR    
pt 13:45

REPERTUAR PRASOWY KINA 
HELIOS OLSZTYN WAŻNY 23-29.09.2016 r      
     Budynek Aura Centrum Olsztyna Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztn 
www.helios.pl tel. 89 535 20 30 
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Rozpoczęty sezon w filharmo-
nii, będzie zarazem szóstym 
rokiem działalności placówki 
w nowej siedzibie pod dy-
rekcją Piotra Sułkowskiego. 
Dyrektor podczas konferen-
cji prasowej z okazji inaugu-
racji podkreślał, że jest bardzo 
dumny i zadowolony z tego 
jak działa, i jak rozwija się fil-
harmonia. Dodał również, że 
w tym roku przygotowano 
wiele niespodzianek muzycz-
nych dla wszystkich gości. . 
– Mamy wiele ciekawych pro-
pozycji na najbliższy sezon, 
wykonania absolutnie nowe. 
Zaprosimy naszą publiczność, 
m.in. na „odlotowe koncerty”, 
wspólnie z lotniskiem w Szyma-
nach. Będziemy „zabierać” na 
różne kontynenty i będzie pod-
czas tych koncertów mnóstwo 

niespodzianek muzycznych, 
ale nie tylko. Specjalnie nie 
wszystko napisaliśmy w kata-
logu, żeby wzbudzić dreszczyk 
oczekiwania. Pierwszy kon-
cert tego typu odbędzie się 29 
i 30 września, a „kierunek po-
dróży” to Ameryka Północna. 
Koncertowi przewodzić bę-
dzie dyrygent Barry Epper-
ley, który wraz z orkiestrą sym-
foniczną, zabierze publiczność 
do USA. Niewątpliwie waż-
nym dniem dla Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej bę-
dzie 20 listopada. Właśnie 
wtedy olsztyńska orkiestra wy-
stąpi na estradzie Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie, 
wykonując „Oratorium Quo 
Vadis op. 30 Feliksa Nowo-
wiejskiego”. 

Filharmonia jest doceniana
Po pięciu latach funkcjono-
wanie Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej, można 

stwierdzić, że była to trafiona 
inwestycja, co zauważył rów-
nież Marszałek Wojewódz-
twa Gustaw Marek Brzezin. 

. – Filharmonia olsztyńska bar-
dzo dobrze wkomponowała się 
w krajobraz kulturowy naszego 
regionu. Była bardzo potrzebna 

i systematycznie widzimy, jak 
z sezonu na sezon, coraz więk-
szy kunszt artystyczny możemy 
podziwiać i takim apogeum jest 
obchodzenie roku Feliksa No-
wowiejskiego. 
Nie tylko 2016 rokiem Nowo-
wiejskiego
Piotr Sułkowski poinformo-
wał, że nie tylko 2016 rok 

może być rokiem Feliksa 
Nowowiejskiego. Również 
przyszły, 2017 może być po-
święcony kompozytorowi 

z Barczewa, ponieważ przy-
pada wtedy 140. rocznica uro-
dzin autora.
Oficjalnie sezon w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej 
rozpoczął się 16 września. 
Podczas koncertu inaugurują-
cego wystąpił Szymon Neh-
ring, finalista XVII Mię-
dzynarodowego Konkursu 

Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie.

dym

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Olsztynie zainaugurowała kolejny, już 71. sezon artystyczny. 
Również w tym roku dyrekcja przygotowała wiele ciekawych propo-
zycji dla melomanów i kilka nowości.

Rozpoczął się kolejny sezon artystyczny 
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Już pierwszy spektakl no-
wego sezonu, czyli „Sztuk-
mistrz z miasta Lublina”, 
którego premierowy pokaz od-
będzie się już 1 października 
ma dowieść, że teatr to znako-
mita alternatywa dla telewizji 
i Internetu. Dzięki brawuro-
wym aranżacjom muzycznym 
z żydowskimi elementami et-
niczno-folkowymi autorstwa 
Marcina i Marii Rumińskich 
(Shannon, Hoboud), spektakl 
sytuuje się na pograniczu jakże 
lubianego przez widzów sal 
teatralnych na całym świecie 
musicalu. 
Tytułowy Sztukmistrz z Lu-
blina, czyli grany przez Piotra 
Borowskiego Jasza Mazur, to 
postać wywodząca się ze śro-
dowiska polskich chasydów. 
- Jasza zaczyna dostrzegać 
fałsz, obłudę i powierzchow-

ność swojej wiary, ale jednak 
nie odwraca się od Boga, tylko 
od jego „pośredników” – tłu-
maczy Piotr Borowski. – Ja-
kie będą tego konsekwencje? 
Zapraszam wszystkich do te-
atru!
- W tekście Singera zafascy-
nowało mnie coś innego, coś 
bardzo biblijnego i osobi-
stego, tzn. kondycja artysty, 
któremu może wydawać się, że 
równa się ze Stwórcą – mówi 
Janusz Kijowski, dyrek-
tor teatru Jaracza i zarazem 
reżyser spektaklu. – Chcę wi-
dzom olsztyńskiego teatru Ja-
racza opowiedzieć tę historię 
na nowo. Byśmy mogli wszy-
scy przenieść się w ten rozśpie-
wany świat chasydów, w świat 
którego już nie ma. 
Jednocześnie wraz z nowym 
sezonem teatr Jaracza rusza 

z nową, odważną kampanią 
mającą zachęcić do wizyty 
tych, którzy na co dzień wy-
bierają łatwiejsze formy sztuki 
i rozrywki w telewizji, w kinie 
czy Internecie. 
- Kampania wizerunkowa te-
atru ma przekonać mieszkań-
ców Olsztyna, że mamy do 
czynienia z wysoką jakością 
produktu kulturalnego, oferu-
jącego zupełnie odmienny od 
codziennego poziom i rodzaj 
kultury, ale kultury dostępnej, 
zapraszającej do społeczności 
ludzi wrażliwych, poszukują-
cych nowych wrażeń i emocji 
– tłumaczy Piotr Filipowicz, 
wicedyrektor teatru Jara-
cza. Dodaje, że dziś teatr Jara-
cza to wysoka jakość spektakli, 
świetni aktorzy, prestiżowe fe-
stiwale teatralne, nowoczesny 
i efektowny, a zarazem przy-

stosowany do różnych po-
trzeb gmach teatru, wysoka ja-
kość obsługi widza w punktach 
sprzedaży biletów, ale przede 
wszystkim radość i satysfak-
cja płynąca z obcowania z in-

nym rodzajem emocji niż kul-
tura komercyjna.
Pomysłodawcą kampanii pro-
mocyjnej teatru jest Maciej 
Rytczak, specjalista od strate-
gii marketingowych. 

- Teatr w oczach odbiorców ma 
kojarzyć się z tradycyjną ja-
kością sztuki wysokiej, ale po-
danej w przystępny i budzący 
pozytywne emocje sposób – 
wyjaśnia Rytczak. – Intry-
gująca komunikacja podkre-
śla przede wszystkim kluczową 
rolę widza dla teatru, ma też na 
celu sprowokować odbiorcę, 
aby sięgnął po repertuar i zja-
wił się w teatrze sam, z rodziną, 
czy z przyjaciółmi.
Twórcą kreacji jest Mateusz 
Obarek, który współpracuje 
z teatrem Jaracza od wielu lat.
- W proponowanej komuni-
kacji wizerunkowej bazujemy 
na finezyjnej zaczepności, po-
danej z humorem i przymru-
żeniem oka – opisuje kreacje 
reklamowe Obarek. – Pro-
wokujemy odbiorcę do reflek-
sji, która ma zachęcić go do 
wizyty w teatrze. W kreacjach 
wykorzystujemy symbolikę naj-
bardziej znanych i rozpozna-
walnych spektakli z kanonu 
światowej i polskiej klasyki, 
z wykorzystaniem elementów 
dzisiejszej popkultury.
Teatr we wszystkich działa-
niach reklamowych będzie się 
też posługiwał nowym hasłem 
kierowanym do widza: „U nas 
grasz główną rolę”.

W nowy sezon teatr im. Stefana Jaracza wchodzi ze znakomitymi 
premierami i nową kampanią reklamową. Odważna i nieco prze-
wrotna kampania ma zachęcić do wizyty w teatrze tych widzów, 
którzy uważają teatr za miejsce sztuki trudnej i niedostępnej.

W teatrze Jaracza widz
zagra główną rolę

Uczestnicy konferencji prasowej inaugurującej nowy sezon artystyczny w Filharmonii. W środku Piotr Sułkowski, dyrektor naczelny i artystyczny  olsztyńskiej Filharmonii 
i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

G A R A Ż E  B L A S Z A N E , 
bramy garażowe, kojce, trans-
port, montaż GRATIS -cały 
kraj!, www.konstal-garaze.pl, 
89/650-30-43, 85/733-60-26, 
55/621-23-38, 512-853-323.
MERCEDES A klasa, 1,4 1998, 
przebieg 191400. Cena: 5400 
do negocjacji, tel. 508-879-249.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ wojenne przedmioty: 
szable,bagnety,hełmy,czap-
ki,mundury,odznaki itd. oraz 
stare motocykle-częsci:silni-
ki,ramy,baki,koła,kosze itd. 
505529328

INNE SPRZEDAM

! Buk, grab, 160zł, 501-586-
040.
! DREWNO kominkowe. 501-
036-423.
! Grab, buk- pormocja, 533-25-
84-36.
BLACHODACHÓWKA od 
20,80zł/m2, blachy trapezowe 
od 14,80zł/m2, ceny brutto, 
601-407-706.
BARAKOWÓZ, 602-484-153.
CZARNOZIEM, obornik, 600-
741-161.
DREWNO kominkowe Trans-
port gratis, 605-041-575.
DREWNO opałowe od 100zł, 
515-935-774.
DREWNO opałowe suche, ko-
minkowe, (89)513-15-60, 605-
048-075.
DREWNO sezonowane. Oka-
zja, 511-196-627.
DZIAŁKĘ ogrodniczą na Wój-
towej Roli, tanio, 504-421-617.
GARAŻE blaszaki najtaniej, 
bramy uchylne, wiaty, hale. Do-
wóz i montaż gratis, 601-49-49-
81, (55)278-76-29, www.stal-
-tom.com.pl

GARAŻE BLASZANE Promo-
cyjne ceny, www.partnerstal.pl, 
798-710-329.
MASZYNY stolarskie, 0-602-
459-611.
PŁYTY- drogowe, 601-649-024.
STYROPIAN producen t , 
(52)331-62-48.
THUJE Smaragd, 508-190-161.
ZBIORNIKI aluminiowe 2 szt., 
2 komory, po 5000l, 1 szt. 3 ko-
mory, 14000l łącznie. Cena 5zł/
kg, 501-601-550.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego 723-489-350, 
504-175-182.
DO OCHRONY w Markecie 
6,50 /h netto, 723-702-508.
ELEKTROPOL zatrudni elek-
tromonterów 691-200-981.
ELEKTRYKA 602-484-153.
HYDRAULIKA- pomocnika, 
502-283-003.
KIEROWCA z kat. CE+HDS, 
na terenie woj. Warmińsko-ma-
zurskiego. Tel. 606-249-255.
KIEROWCĘ C, 506-422-558.
KIEROWCĘ kat. C+E, 506-
422-558.
MALARZY, szpachlarzy, tyn-
karzy, 502-511-706.
MECHANIK -ślusarz Bar-
czewo 601-649-024.
MECHANIKA samochodo-
wego, 517-843-572.
MĘŻCZYZNĘ w gospodar-
stwie rolnym, 797-580-971.
MONTAŻYSTÓW drzwi , 
(89)541-03-40.
MONTERÓW płyt G/K, 725-
29-99-13.
MURARZY, 667-962-823.
OPIEKUNKI do 1500 euro wy-
magany niemiecki komunika-
tywny, na umowę, 737-488-
914, 737-499-812.

PB Budirem zatrudni od zaraz, 
cieśli zbrojarzy, operatorów 
sprzętu budowlanego (koparki, 
ładowarki, kop.-ład., spycharki, 
żurawi samojezdnych itp.) pra-
cowników ogólnobudowl. Bu-
dowla Morąg. Tel. (32)291-
96-25, 512-024-155, kadry@
budirem.pl

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/ZAMIENIĘ

MIESZKANIE, 509-770-662.
MIESZKANIE, 666-451-902.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

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.
3-POKOJOWE Kut rzeby 
217.000zł, kawalerka 117.000zł 
89/543-08-61 “Sadowski”
DOM Wójtowo 160m2 do 
w y k o ń c z e n i a  w e w n ą t r z , 
349.000zł, 664-776-510.
DZIAŁKA budowlana bezpo-
średnio, 791-499-373.
DZIAŁKI budowlane malowni-
cze położenie – Wójtowo, 509-
083-410.
ELBLĄG, sprzedam działkę 
budowlaną o pow. 1.717 m2, 
Elbląg 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, uzbrojoną. Kupię 
mieszkanie 2, 3-pokojowe 
w Gdańsku, 501-601-550.
LOKAL 20m2, 509-770-662.
MIESZKANIE Osińskiego 
517-072-076.
NATERKI -tanio dom jedno-
rodzinny 138m2 (r.bud.2008), 
wysoki standard, działka 11a. 

Zamiana M3 lub M4, 501-272-
381.
POSZUKUJĘ inwestora do 
produkcji soczewek, posiadam 
piasek około 2mln/ton o zawar-
tości krzemu 98%, w Elblągu 
mam działki od 5000m2-
-15000m2, na których znajduje 
się gaz o śred./300 mm i prąd 
śp. Nap. 8-9MW, ewentualnie 
sprzedam działki, 531-51-52-
52.
PÓŁ domu + budynek gospo-
darczy, działka 4ary, do re-
montu. Pasym, ładna, cicha 
uliczka, blisko centrum lub za-
mienię, 508-521-828.
RÓŻNOWO działka budow-
lana 1000m2 pełne uzbrojenie 
69.000zł, 795-525-451.
SIEDLISKO we wsi Polejki 4, 
gm. Jonkowo, 2718m2, woda, 
prąd. Cenda do uzgodnienia, 
516-093-411.
SPRZEDAM: MIESZKANIE 
ok. 67M2, 3-pokojowe, garaż, 
ogród, Lidzbark Warmiński, tel. 
501-731-717.
WWW.DOMKIHOLENDER-
SKIE.EU, 503-103-703

USŁUGI

! “Złota rączka” fachowiec od 
drobnych naprw, www.pogrom-
-causterek.com 886-710-010.
! Glazura, hydraulika, malar-
skie, 669-336-031.
! OGRODZENIA, SIATKI, 
MONTAŻE, tel. 787-018-584.
CZYSZCZENIE dywany, tapi-
cerki, 601-840-139.
DACHY- naprawy, 502-202-
377.
DOCIEPLENIA, izolacje, 
www.ala.com.pl
GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897.
HYDRAULICY, 501-209-794.
H Y D R A U L I C Z N A ,  g a z , 
ogrzewania, 608-518-771.

KOPARKOŁADOWARKA, 
601-698-968.
MALOWANIA, remonty, 513-
939-728.
MALOWANIA, szpachlowa-
nie, (89)541-35-00, 504-720-
494.
MALOWANIE, 782-404-688.
POLBRUK, 602-401-309.
POSADZKI maszynowe, ro-
boty żelbetowe, 503-040-888.
SZAMBA betonowe. Oczysz-

czalnie przydomowe, 512-846-
571.
TARTAK objazdowy, 668-372-
552.
TRAWNIKI, czarnoziem 667-
87-11-22.
TYNKI agregatem, 500-029-
001.
WYBURZENIA, wykopy, wy-
wóz gruzu, ziemi, tłuczeń, 
piase, koparko-ładowarki, wy-
wortki, czarnoziem, 604-849-
831.
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Klub po raz pierwszy znalazł się 
na szczycie tabel i dzięki dzisiej-
szemu zwycięstwu powalczy 
o mistrzostwo II ligi w playoff. 
Jak przyznał trener AZS Olsz-

tyn Lakers Rafał Zapadka, 
nastawienie przed meczem było 
bojowe. – Myślę, że przećwiczy-
liśmy wszystko i jestem pewien, 
że jeśli zagramy konsekwentnie 

i zagramy to, co potrafimy i to, 
co ćwiczyliśmy, to zwycięstwo 
będzie po naszej stronie. Klub 
zagrał bardzo konsekwentnie 
i zdeklasował przeciwników 
z Torunia, co przełożyło się na 
wynik. Jednak drużyna Angels 
Toruń, to nie był łatwy prze-
ciwnik, dodał trener Rafał Za-
padka. – To zespół, który jesz-
cze rok temu grał w pierwszej 
lidze. W tym sezonie raz ich po-

konaliśmy w Toruniu, natomiast 
nie chcemy lekceważyć, chcemy 
zagrać twardo i konsekwentnie.
Punkty zdobyli: przyłoże-
nie #18 Kamil Polski po 
19-jardowym biegu, podwyż-
szył za 1 punkt #10 Piotr Go-
łacki. Następnie w drugiej 
kwarcie #18 Kamil Polski po 
4-jardowym biegu zdobył ko-
lejne 6 punktów, podwyższył 
za 1 punkt #10 Piotr Gołacki. 

Po pierwszej połowie widniał 
wynik 14:0. Trzecia kwarta 
to przyłożenie #21 Arkadiu-
sza Kowalewskiego po 2-jar-
dowym biegu plus 1 punkt #10 
Piotr Gołacki i bliźniacza sy-
tuacja #21 Arkadiusza Kowa-
lewskiego po 3-jardowym biegu 
– 6 punktów i 1 punkt # 10 Piotr 
Gołacki podwyższenie. Po 
trzeciej kwarcie było już 28:0. 
Czwarta kwarta to przepiękne 

przyłożenie zawodnika #15 Ja-
mar Dials 70 jardowym bie-
giem zdobył kolejne 6 punktów, 
a za 1 punkt podwyższył wko-
pując piłkę między słupki #10 
Piotr Gołacki. Mecz zakończył 
się wynikiem 35:0.
2 października AZS Olsztyn 
Lakers zmierzy się w ćwierćfi-
nale z Silvers Olkusz, podczas 
meczu wyjazdowego.

kar

AZS Olsztyn Lakers zagra w fazie playoff! 
Jeziorowcy wygrali dzisiejszy mecz z dru-
żyną Angels Toruń 35:0 na stadionie AZS. 
Był to najważniejszy mecz w historii olsz-
tyńskiego klubu.

AZS Olsztyn Lakers zagra w playoff!

Rajd Nadwiślański obfito-
wał w duże emocje do samego 
końca. Załoga Kurp/Grzy-
waczewski do startu ostat-
niego Odcinka Specjalnego 
traciła 11 sekund do lidera 
klasy HR4. Jak przyznał Mar-
cin Kurp, nie był zadowo-
lony ze swojego tempa i miał 
problemy z samochodem. – 
Najgorszy problem mieliśmy 
z układem hamulcowym. Na 
tył założyłem słabsze klocki 
i głównie hamował cały czas 
tylko przód, przez co klocki 
bardzo szybko się zużyły i cała 
siła hamowania była słabsza. 
Te problemy jednak nie prze-
szkodziły Marcinowi w odro-
bieniu strat do Kamili Temple 
i wyprzedzeniu jej o zaledwie 
0,2 sekundy. Aktualnie Mar-

cin Kurp ma 93 punkty w kla-
syfikacji klasy HR4, a wiceli-
der ma ich 45. Tylko ogromny 
pech w dwóch ostatnich run-
dach mógłby pozbawić Mar-
cina zdobycia mistrzostwa 
w klasie HR4. 

Nie można się 
za wcześnie cieszyć

Starty w rajdach i innych spor-
tach motorowych są jednak 
wielka niewiadomą i zawsze 
może coś pójść nie tak. Podob-
nie było podczas Rajdu Nad-
wiślańskiego, gdzie Kamila 
Temple miała 11 sekund prze-
wagi, które straciła na ostat-
nim OS-ie. – Walczy się do 
końca i nie można się za wcze-
śnie cieszyć. Na Rajdzie Nad-

wiślańskim nie podejmowałem 
zbytnio walki, bo już byłem na-
stawiony, że przegramy. Poje-
chałem, wszystko postawiłem 
na jedną kartę i udało się-
-mówi Marcin Kurp. 

Kolejna runda 
już niedługo

Kolejny w kalendarzu jest 
Rajd Dolnośląski, który odbę-
dzie się 6-8 października. Je-
śli w nim Marcin Kurp zdo-

będzie chociaż trzy punkty, 
to bezpiecznie zapewni sobie 
zwycięstwo w klasyfikacji se-
zonowej klasy HR4 i będzie to 
jego najlepszy wynik w karie-
rze. 

kar

Marcin Kurp wygrał Rajd Nadwiślański i na 
dwie rundy przed końcem sezonu zwycię-
stwa w Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostwach Polski w klasie HR4 może go 
pozbawić tylko ogromny pech. 

Marcin Kurp coraz bliżej mistrzostwa klasy HR4

Lakersi w natarciu 

Marcin Kurp i Bożydar Grzywaczewski na podium po zwycięstwie w Rajdzie Nadwiślańskim

Szutry to specjalność Marcina Kurpa

Pokazali co potrafią
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Gospodarze byli zadowoleni 
z frekwencji zarówno zawodni-
ków jak i publiczności. Sędzia 
zawodów Marcin Szanter do-
brze ocenił przygotowanie im-
prezy oraz toru. –Najważniejsze, 
że obyło się bez żadnego zdarze-
nia wymagającego interwen-
cji karetki„- stwierdził sędzia 
Szanter. dodał również, że po 
zastosowaniu zaleceń i skory-
gowaniu niedociągnięć będzie 
można się starać o homologa-
cję uprawniającą do organiza-
cji zawodów wyższej rangi np. 
mistrzostw strefy. Również ze 
strony zawodników opinie były 
pochlebne, Marcin Szczepań-

ski:-Tor przyjemny, ale szybki 
i wymagający. Uczestnicy do-
cenili również sprawnie działa-
jące biuro zawodów oraz dobre 
oznakowanie dojazdu z miasta.
Jako pierwsze wystartowały 
połączone klasy MX65, MX 
85 i MX Kobiet. W MX 65 wy-
grał Jakub Kowalski (AMK 
Człuchów), drugi był Ma-
ciej Chlewiński (MK Lidz-
bark Warmiński), a trzeci Fi-
lip Daniłowicz (Osa Olecko). 
W klasie MX 85 najlepszy oka-
zał się Aleksander Świrczak 
MK Lidzbark Warmiński, za 
nim był Jakub Hanusz (KM 
Quercus) trzeci Piotr Bielenica 

(Osa Olecko). W MX 
Kobiet oglądaliśmy dwie 
nowe reprezentantki Mo-
toklubu Olsztyn: Hanię 
Szczucińską, która zdo-
była licencję tydzień temu 
w Bartoszycach i odebrała 
pierwsze złoto w swojej 
karierze (były to jej pierw-
sze punktowane zawody), 
egzamin na licencję dru-
giej zawodniczki – Patry-
cji Dziewulskiejodbył się wła-
śnie w Olecku.
W następnym biegu wystar-
towały klasy: MX2 Junior, 
MX Open, MX Masters, MX 
Open B. W MX2 Junior zwy-

ciężył Cezary Lewko (Moto-
klub Olsztyn) za nim był Mi-
chał Kuczyński (GAMK 
Gdańsk) a trzeci Denis Lebe-
dev (Rosja).

W klasie MX Open wy-
grał Damian Bykow-
ski (Off Road Biały-
stok) ,drugie miejsce 
zająłMichał Krech 
(AMK Człuchów) , 
trzeci na podium sta-
nął Kacper Kozłowski 
(MK Lidzbark War-
miński). Niepokonany 

w klasie MX Open B Marcin 
Szczepański (MK Lidzbark 
Warmiński) również tym ra-
zem zdobył złoto, za nim na po-
dium stanęli Paweł Morawski 
(KM Giżycko) i Tomasz Żu-

lewski – zawodnik i jednocze-
śnie prezesMotoklubu Orneta.
Wyścig klasy MX Masters wy-
grał Krzysztof Dziadko (Mo-
toklub Olsztyn), jako drugi 
dojechał Wojciech Bandur-
ski (Motoklub Olsztyn), trzeci 
był Wiktor Kuźniewski (MK 
Lidzbark Warmiński).
Trzeci i ostatni bieg nale-
żał do klas MX1 C i MX2 C. 
W pierwszej z tych klas pierw-
sze miejsce po raz kolejny przy-
padło Tomaszowi Lango (MK 
Orneta), drugi był Łukasz Ba-
liński (MK Lidzbark War-
miński), a trzeci Rafał Sie-
kacz (Warmiński AutoMoto 
Klub) w MX2 C zwycię-
żył Marek Niepiekło MK 
Lidzbark Warmiński przed 
klubowym kolegą Łukaszem 
Baranowskim i niezrzeszo-
nym Krzysztofem Kotarskim.
Zawodnikom spodobały się bar-
dzo ładne, nietypowe trofea, 
które tym razem otrzymali, za-
miast zwykłych pucharów.
Następna – ostatnia już w tym 
sezonie runda WMMO odbę-
dzie się w Giżycku 02.10.2016.

bogi

W niedzielę 18 września 2016 na torze Motocrossowym w Olecku odbyła się VII 
Runda Warmińsko Mazurskich Mistrzostw Okręgu w Motocrossie zorganizo-
wana przez Klub Motocyklowy „Osa” Olecko. Były to pierwsze zawody zorgani-
zowane na tym obiekcie, tor niedawno uzyskał homologację. Wiele dni wypeł-
nionych przygotowaniami i nieprzespanych nocy klubowiczów oraz ich rodzin 
opłaciło się: zawody okazały się organizacyjnym sukcesem.

Duże zainteresowanie 
nowym torem w Olecku

IV liga 2016/2017, grupa: warmińsko-mazurska

Kolejka 8 - 17-18 września
Mamry Giżycko 2-3 GKS Wikielec 17 września
Rominta Gołdap 4-0 Znicz Biała Piska 17 września
MKS Korsze 2-1 Unia Susz  17 września
Granica Kętrzyn 1-2 Mrągowia Mrągowo 17 września
na boisku przy ul. Kazimierza Wielkiego
Orlęta Reszel 3-1 Omulew Wielbark 18 września
GSZS Rybno 3-1 Warmiak Łukta 17 września
Stomil II Olsztyn 0-2 Zatoka Braniewo 18 września
w Jezioranach
Błękitni Orneta 4-1 Tęcza Biskupiec 17 września
 
Kolejka 9 - 21 września
Tęcza Biskupiec - Mamry Giżycko 21 września, 16:30
Zatoka Braniewo - Błękitni Orneta 21 września, 16:30
Warmiak Łukta - Stomil II Olsztyn 21 września, 16:30
Omulew Wielbark - GSZS Rybno 21 września, 17:00
Mrągowia Mrągowo - Orlęta Reszel 21 września, 16:30
Unia Susz  - Granica Kętrzyn 21 września, 16:30
Znicz Biała Piska - MKS Korsze 21 września, 16:30
GKS Wikielec - Rominta Gołdap 21 września, 16:30

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

Kolejka 8 - 17-18 września
Śniardwy Orzysz 2-3 Cresovia Górowo 17 września
   Iławeckie  
Vęgoria Węgorzewo 0-1 Victoria Bartoszyce 17 września
DKS Dobre Miasto 4-2 Granica Bezledy 17 września
Pisa Barczewo 3-0 Mazur Pisz  17 września
GKS Dźwierzuty 0-6 Błękitni Pasym 17 września
MKS Ruciane-Nida 3-0 SKS Szczytno 17 września
Czarni Olecko 2-2 Łyna Sępopol 17 września
Pojezierze Prostki 0-1 Wilczek Wilkowo 18 września

Kolejka 9 - 21 września
Wilczek Wilkowo - Śniardwy Orzysz 21 września, 16:30
Łyna Sępopol - Pojezierze Prostki 21 września, 16:30
SKS Szczytno - Czarni Olecko 21 września, 16:30
Błękitni Pasym - MKS Ruciane-Nida 21 września, 16:30

Mazur Pisz  - GKS Dźwierzuty 21 września, 16:30
Granica Bezledy - Pisa Barczewo 21 września, 16:30
Victoria Bartoszyce - DKS Dobre Miasto 21 września, 16:30
Cresovia Górowo  - Vęgoria Węgorzewo 21 września, 16:30
Iławeckie
 
Kolejka 9 - 21 września
Wilczek Wilkowo - Śniardwy Orzysz 21 września, 16:30
Łyna Sępopol - Pojezierze Prostki 21 września, 16:30
SKS Szczytno - Czarni Olecko 21 września, 16:30
Błękitni Pasym - MKS Ruciane-Nida 21 września, 16:30
Mazur Pisz  - GKS Dźwierzuty 21 września, 16:30
Granica Bezledy - Pisa Barczewo 21 września, 16:30
Victoria Bartoszyce - DKS Dobre Miasto 21 września, 16:30
Cresovia Górowo - Vęgoria Węgorzewo 21 września, 16:30
Iławeckie

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

 
Kolejka 8 - 17-18 września
Syrena Młynary 0-2 Polonia Pasłęk 18 września
Olimpia Olsztynek 0-2 Tęcza Miłomłyn 17 września
Orzeł Janowiec Kościelny 1-1 Ewingi Zalewo 17 września
Warmia Olsztyn 1-2 Fortuna   17 września
   Dorotowo Gągławki 
Pomowiec Gronowo  6-1 Kormoran Zwierzewo 17 września
Elbląskie 
KS Mroczno-Grodziczno 3-2 GKS Stawiguda 17 września
w Brzoziu Lubawskim
Radomniak Radomno 1-0 Start Nidzica  17 września
Czarni Rudzienice 2-2 Polonia Iłowo 17 września

Kolejka 9 - 21 września
Polonia Iłowo - Syrena Młynary 21 września, 16:30
Start Nidzica  - Czarni Rudzienice 21 września, 16:30
Kormoran Zwierzewo - KS Mroczno-Grodziczno 21 września, 16:30
Fortuna Dorotowo  - Pomowiec Gronowo 21 września, 16:30
   Elbląskie
GągławkiEwingi Zalewo  - Warmia Olsztyn 21 września, 16:30
Tęcza Miłomłyn - Orzeł Janowiec Kościelny 21 września, 16:30
Polonia Pasłęk - Olimpia Olsztynek 21 września, 16:30
Radomniak Radomno - GKS Stawiguda 21 września, 16:30 

Piłkarze Łódzkiego Klubu 
Sportowego przyjechali do 
Ostródy po efektownym zwy-
cięstwie w poprzedniej kolejce 
nad Finishparkietem Drwęcą 
Nowe Miasto Lubawskie, dla-
tego to właśnie oni byli fawo-
rytem tego spotkania, chociaż 
początek meczu wcale tego nie 
potwierdził. Sokół grał bardzo 
dobrze i to on był zdecydowanie 
bliższy strzelenia gola w pierw-
szej połowie. W świetnej formie 
tego dnia był Michał Jankow-
ski, który swoimi rajdami nękał 
obronę gości.
Dobre sytuacje do zdobycia gola 
mieli przede wszystkim Michał 
Danilczyk i Robert Hirsz, ale 
piłka po ich strzałach przeleciała 
ponad poprzeczką bramki strze-
żonej przez Kołbę. Były to tak 
naprawdę jedyne sytuacje do 
zdobycia gola w pierwszej poło-
wie, dla jednej, jak i drugiej dru-
żyny. Łodzianie nie przypomi-
nali zespołu, który w ostatnich 
spotkaniach wygrywał prak-
tycznie z każdym. Wyglądało na 
to, jakby remis zdecydowanie 
ich zadowalał.
W drugiej połowie sytuacja tro-
chę się odwróciła. Gospoda-

rze cofnęli się trochę głębiej 
do defensywy i liczyli na szyb-
kie kontry, natomiast łodzia-
nie utrzymywali się dłużej przy 
piłce. Trzeba jednak powiedzieć 
szczerze, że dobrych sytuacji 
do zdobycia gola było w tym 
meczu, jak na lekarstwo. Na-
leży jednak pochwalić piłkarzy 
z Ostródy za dobrą organizację 
gry. Widać było, że drużyna była 
zdeterminowana, żeby w meczu 
osiągnąć dobry rezultat. 
Sytuacja ostródzian zmieniła 
się w 87 minucie. Drugą żółtą 
kartkę i w konsekwencji czer-
woną, otrzymał prawy obrońca 
Sokoła, Adrian Wróblew-
ski, a ŁKS poczuł swoją szansę 
i ruszył do ataku. W 90 minucie 
meczu, podanie od Rodionova 
otrzymał będący w polu karnym 
Maksym Kowal i lekkim, mie-
rzonym strzałem pokonał Kot-
kowskiego. W ten sposób ŁKS 
odniósł kolejne zwycięstwo 
i umocnił się na prowadzeniu, 
natomiast Sokół poniósł trze-
cią w tym sezonie porażkę u sie-
bie, chociaż trzeba przyznać, że 
w tym przypadku, na nią nie za-
służył.

raf

W meczu ósmej kolejki trzeciej ligi Sokół Ostróda zmie-
rzył się u siebie z ŁKS Łódź, który jest liderem całych roz-
grywek. Ostródzianie rozegrali dobry mecz, ale niestety 
nie wystarczyło to, do zdobycia choćby jednego punktu.

Sokół znowu przegrywa u siebie
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Stal Mielec jest beniaminkiem 
w rozgrywkach pierwszoligo-
wych. Początek sezonu piłka-
rze z Mielca mają nie najlepszy, 
dlatego to Stomil był fawo-
rytem tego spotkania. Od po-
czątku obydwa zespoły grały 
bardzo ofensywnie, ale dużo 
groźniejsze sytuacje stwarzał 
Stomil. Najpierw w poprzeczkę 
trafił Patryk Kun, a następnie 
po strzale głową Krzysztofa 
Szewczyka piłka trafiła w słu-
pek. Trzeba przyznać, że Pa-
tryk Kun w ostatnim czasie jest 
zdecydowanie najlepszym pił-
karzem olsztyńskiej drużyny, 
ale ma często problemy ze sku-
tecznością.
Swoją sytuację w pierwszej po-
łowie do strzelenia gola miał 
Piotr Głowacki, który jeszcze 
w trakcie sezonu przeszedł wła-

śnie ze Stomilu do Stali Mielec, 
ale jego strzał obronił Lesz-
czyński. Mecz naprawdę mógł 
się podobać, pomimo tego, że 
do przerwy utrzymywał się wy-
nik bezbramkowy. Po zmianie 
stron, to Stomil atakował dużo 
groźniej, jednak bramkarz go-
spodarzy tego dnia był znako-
micie dysponowany.
Groźne strzały oddawali Ku-
jawa czy Kun, ale nie potrafili 
pokonać Marka Kozioła. Bar-
dzo ładny strzał z dystansu od-
dał także Nishi, ale jego ude-
rzenie, także obronił bramkarz 
gospodarzy. W ostatnich minu-
tach Stomil wręcz nie opusz-
czał połowy gospodarzy, ale 
po raz kolejny nie był w stanie 
strzelić choćby jednego gola. 
Olsztynianie mogą mówić 
o sporym pechu, wspomniany 

wcześniej Kozioł rozgrywał 
chyba najlepszy mecz w swo-
jej karierze. Gospodarze starali 
się odgryzać, ale ich ataki nie 
przynosiły większego zagro-
żenia. Mecz skończył się bez-
bramkowym remisem, który 
piłkarze z Olsztyna traktują, jak 

porażkę, ponieważ byli zdecy-
dowanie lepsi w tym spotkaniu.

Należy się zastanowić, dla-
czego po raz kolejny Stomil nie 

potrafi wygrać meczu, w któ-
rym zdecydowanie przeważa? 
Na to pytanie odpowiedzieć 
jest bardzo trudno. Wiadomo, 
że głównym powodem tego 
stanu rzeczy jest brak skutecz-
ności. Piłkarze z Olsztyna z ła-
twością stwarzają sobie sytu-
ację podbramkowe, ale nie są 
w stanie ich wykończyć. Jest 
to powód do zmartwień, po-
nieważ w ostatnich trzech spo-
tkaniach Stomil powinien zdo-
być siedem punktów, a zdobył 
tylko dwa.

raf

W ostatnich meczach Stomil Olsztyn prezentował się naprawdę bardzo dobrze, 
brakowało tylko dobrego wykończenia akcji. Kibice w Olsztynie mieli nadzieję, że 
w Mielcu będzie inaczej. Niestety spotkanie do złudzenia przypominało, mecze 
Stomilu z dwóch ostatnich kolejek.

Stomil po raz kolejny raził nieskutecznością

Można powiedzieć, że w po-
przednim sezonie to porażka 
w meczu z Pomezanią zdecy-
dowała o tym, że olsztynia-
nie nie grają teraz w Superli-
dze, dlatego chcieli za wszelką 
cenę to spotkanie wygrać, żeby 
wziąć rewanż za poprzedni se-
zon. Szczypiorniści z Olsztyna 
wyszli na to spotkanie bardzo 
skoncentrowani i praktycz-
nie od początku meczu domi-
nowali nad przeciwnikiem. Po 
dziesięciu minutach mieli trzy 
gole przewagi, które utrzymali 
aż do zakończenia tej części 
meczu.
Olsztynianie zagrali bardzo do-
brze w obronie i nie pozwo-
lili swoim rywalom rozwinąć 
skrzydeł. Zdarzały im się prze-
stoje w grze, ale zaraz wracali 
do swojej normalnej dyspo-
zycji. W drugiej połowie gra 

Warmiaków, bardziej falowała 
i przez to w pewnym momen-
cie meczu, goście niemal do-
prowadzili do wyrównania. 
Końcówka meczu jednak 
znowu należała do Warmii i to 
ona ostatecznie wygrała mecz 
28:23. Trzeba przyznać, że do 
tego zwycięstwa mocno przy-
czynił się rozgrywający olsz-
tyńskiego klubu, Karol Królik, 
który rzucił aż siedem bramek.
Zespół z Malborka był zdecy-
dowanie silniejszym rywalem 
od Śląska Wrocław, dlatego 
bardzo cieszy to, że olsztyń-
scy szczypiorniści byli w stanie 
w miarę pewnie pokonać swo-
jego rywala. Ten mecz pokazał, 
że Warmia powinna w tym se-
zonie znowu walczyć o awans 
do najwyższej klasy rozgryw-
kowej.

raf

Olsztynianie w meczu drugiej kolejki pierwszej ligi 
mierzyli się z Pomezanią Malbork. Zespół z Malborka 
w poprzednim sezonie napsuł sporo krwi szczypior-
nistom z Olsztyna. Zarówno jeden, jak i drugi zespół 
wygrał swoje pierwsze mecze w tym sezonie, dlatego 
zapowiadał się bardzo wyrównany mecz

Drugie zwycięstwo 
Warmii Traveland 
Olsztyn

Stomil musi pokonać swoje słabości


