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Zbliża się Ingres nowego Metropolity 
w Archidiecezji Warmińskiej 
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Sejmowa komisja polityki spo-
łecznej i rodziny zajęła się we 
wtorek projektem ustawy o 
emeryturach i rentach z fundu-
szu ubezpieczeń społecznych. 
Komisja przyjęła poprawki do 
tego projektu wypracowane na 
podkomisji, która obradowała w 
pierwszej połowie września. 
"Projekt gwarantuje, że każdy 
świadczeniobiorca emeryt lub 

rencista otrzyma co najmniej 
75 proc. swojego świadczenia. 
Nawet przy zbiegu innych eg-
zekucji komorniczych. To doty-
czy najniższych emerytur" - wy-
jaśniała PAP Bartuś, która jest 
wnioskodawcą projektu ustawy. 
"To kompromis między emery-
tami, rencistami, którzy często 
zostają bez środków do życia, a 
wierzycielami" - podkreśliła. 

Posłanka PiS zwróciła uwagę, 
że głównym celem ustawy jest 
zapewnienie minimum egzy-
stencji osobom, wobec których 
prowadzone są egzekucje. Jak 
zaznaczyła, projekt ustawy nie 
zmienia zasad prowadzenia eg-
zekucji np. kosztów egzekucji. 

Źródło: Codzienny Serwis
 Informacyjny PAP
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Komornik zajmie nie więcej niż 1/4 emerytury.
Posłowie przyjęli poprawki do ustawy
75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolna od potrąceń - sejmowa komi-
sja polityki społecznej i rodziny przyjęła we wtorek poprawki do projektu ustawy, 
która dotyczy potrąceń od rent i emerytur. "To kompromis między wierzycielami a 
zadłużonymi" - oceniła posłanka PiS Barbra Bartuś. 

„Chcemy zwrócić uwagę stro-
nie parlamentarnej na to, że nie 
można tak wprowadzać i +do-
gniatać kolanem+ ustaw.(...) To 
jest coś, co dotyczyć będzie pra-
wie 5 mln uczniów, ponad 600 
tys. nauczycieli, ponad 100 tys. 
pracowników administracji i ob-
sługi, którzy - nie czarujmy się - 
padną pierwsi ofiarą tych zmian" 
- powiedział we wtorek w Lu-
blinie na konferencji prasowej 
prezes ZNP Sławomir Broniarz, 
który spotkał się tu z nauczycie-
lami i związkowcami. 
Broniarz poinformował, że pro-
test będzie organizowany w 16 
miastach wojewódzkich, mniej 
więcej w tym samym czasie, 
ok. godz. 14- 14.30. Dodał, że 
do protestu dołączy też Koali-
cja „NIE dla chaosu w szkole" 
(którą tworzą różne organiza-
cje, instytucje, ruchy społeczne, 

rodzice i nauczyciele); zainte-
resowanie wyraża też wielu ro-
dziców. 
„W szkole mamy do czynie-
nia z kimś, kto jest dla rodzica 
skarbem największym - z dziec-
kiem. Eksperymentowanie na 
tym dziecku, wprowadzanie 
totalnego chaosu, podyktowa-
nego tylko i wyłącznie realiza-
cją politycznych deklaracji, bez 
odnoszenia się do warunków, 
w jakich dziecko funkcjonuje, 
sytuacji szkoły, nauczyciela, 
wychowawcy, to jest nieporo-
zumienie" - zaznaczył Broniarz. 
Według ZNP wprowadzana re-
forma ustroju szkolnego nie-
sie więcej zagrożeń niż szans 
dla dobrej edukacji, spowo-
duje tylko chaos organizacyjny 
i informacyjny oraz zwolnie-
nia wśród nauczycieli, dyrek-
torów i pracowników szkolnej 

administracji i obsługi, przede 
wszystkim z gimnazjów, które 
mają być zlikwidowane. 
Broniarz zaznaczył, że gimna-
zja, które stały się „głównym 
winowajcą" w działaniach mi-
nisterstwa, „bronią się wyni-
kami", są wysoko oceniane 
w różnych badaniach. Dodał 
też, że ZNP nie wierzy zapew-
nieniom ministra edukacji, że 
nikt pracy nie straci. "Konse-
kwencje tych nietrafionych 
decyzji poniesie nie minister 
- a szkoda - ale samorządy, na-
uczyciele, rodzice" - dodał pre-
zes ZNP. 
Broniarz pokreślił też, że wpro-
wadzenie reformy będzie bar-
dzo kosztowne, a koszty te 
w głównej mierze poniosą sa-
morządy.
Obecny na konferencji prezy-
dent Lublina Krzysztof Żuk, 
przywołując krytyczne oceny 
reformy oświatowej wyrażone 
przez Związek Miast Polskich, 
apelował o rozłożenie w czasie 
wprowadzanych zmian. Przy-
pomniał, że samorządy tylko na 
inwestycje związane z gimna-
zjami wydały ok. 8 mld zł, a ich 
likwidacja - według szacunków 
Związku Miast Polskich - po-
chłonęłaby ok. 1 mld zł dodat-
kowych kosztów. „Te szacunki 
są dalece nieprecyzyjne, bo na 
dzień dzisiejszy nie mamy jesz-
cze regulacji prawnych doty-
czących finasowania oświaty 
(w nowym systemie)" - powie-
dział Żuk. 

Źródło: Codzienny Serwis
 Informacyjny PAP
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Protesty przeciwko wprowadzaniu reformy systemu 
oświaty zorganizuje we wszystkich miastach wo-
jewódzkich Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pi-
kiety mają się odbyć w poniedziałek 10 października, 
przed urzędami wojewódzkimi. 

Na ulice wyjdą nauczyciele. ZNP zapowiada 
protest przeciw reformie oświaty

Dwie osoby z obrażeniami ciała 
trafiły do szpitali po tym, jak kie-
rujący volkswagenem wyprze-
dzając ciąg pojazdów uderzył 
w skręcający na skrzyżowaniu 
inny pojazd. Jak się okazało, pro-
wadzący auto 23-latek był trzeź-
wy, ale bez uprawnień. Ponadto 
auto, którym jechał nie miało 
aktualnych badań technicznych. 
Przyczynę i szczegółowe oko-
liczności wypadku wyjaśniają 
ostródzcy policjanci.

Do zdarzenia doszło dzisiaj rano 
na prostym odcinku drogi krajowej 
niedaleko miejscowości Szyldak.
Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że jadący z Warsza-
wy w kierunku Gdańska kierowca 
volkswagena w trakcie manewru 
wyprzedzania ciągu pojazdów 
uderzył w inny skręcający na 
skrzyżowaniu pojazd.
W wyniku zdarzenia obrażeń ciała 
doznał kierowca i pasażer drugie-
go pojazdu o tej samej marce.
Jak się okazało, 23-letni kierowca 
był trzeźwy, ale zdecydował się na 
jazdę za „kółkiem” nie mając do 
tego uprawnień. Ponadto auto, 
którym jechał nie miało aktualnych 
badań technicznych.
Przyczynę i szczegółowe okolicz-
ności wypadku wyjaśniają ostródz-
cy policjanci.

jk/in

OSTRÓDA: 
23-latek bez 
uprawnień 
spowodował 
wypadek. Dwie 
osoby w szpitalu

Jesień życia dla wielu jest nieprzyjazna

Prezes ZNP Sławomir Broniarz 
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Narodowy Program Miesz-
kaniowy ma być kolejnym, po 
„500+”, priorytetowym przed-
sięwzięciem rządu 
premier Beaty Szy-
dło. Jak podkre-
ślano w komunika-
cie po posiedzeniu 
rządu, ma być to ko-
lejny element, który 
poprawi życie pol-
skich rodzin i za-
pewni im bezpieczną 
przyszłość. NPM 
nie jest jednak prze-
znaczony tylko dla 
rodzin wielodzietnych. Z pro-
gramu będą mogły skorzystać 
również osoby myślące o za-
łożeniu rodziny oraz osoby sa-
motne, bez względu na wiek. 

Skąd pieniądze?

Pierwszą kwestią w przypadku 
takich programów jest finan-
sowanie. W komunikacie rzą-
dowym poinformowano, że 
pieniądze na Narodowy Pro-

gram Mieszkaniowy będą 
pochodziły ze środków pozy-
skiwanych przez Narodowy 

Fundusz Mieszkaniowy, pie-
niędzy budżetowych, a także 
innych środków publicznych, 
m.in. z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz funduszy eu-
ropejskich, a także ze środków 
prywatnych, np. gromadzo-
nych w funduszach inwesty-
cyjnych finansujących budowę 
nowych mieszkań. Mieszkania 
z NPM mają być przeznaczone 
dla osób o średnich i niskich za-

robkach. Program ma umożli-
wić ich nabycie lub wynajęcie 
po cenach komercyjnych. Na-
rodowy Program Mieszka-
niowy umożliwia również sa-
morządom składanie wniosków 
o dofinansowanie 35 – 55% 
kosztów budowy mieszkań ko-
munalnych i chronionych oraz 

noclegowni i schronisk 
dla bezdomnych.  

Na Warmii 
i Mazurach  też
będą budować?

W województwie 
warmińsko-mazur-
skim prace w ramach 
programu już się roz-
poczęły. – Wydział In-
frastruktury, Geodezji 

i Rolnictwa, zebrał informa-
cje ze starostw powiatowych, 
a także z agencji rolnych. Po-
wiedziała Bożena Ulewicz 
z Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. – Do 
Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa przekazano ze-
stawienie około 450 działek na-
leżących do skarbu państwa, 
które mogłyby być zaangażo-
wane w ten program na Warmii 
i Mazurach. Bożena Ulewicz 

dodała, że możliwości w reali-
zacji tego programu na pozio-
mie regionalnym z całą pewno-
ścią są.

Ceny mieszkań

Mieszkania w ramach NPM 
mają być dostępne dla wszyst-
kich. Oczywiście do udziału 
w programie preferowane będą 
rodziny wielodzietne oraz o ni-
skich dochodach, jednak prawo 
do ubiegania się o wynajęcie 
będą mieli wszyscy. Według 
komunikatu rządowego, średni 

czynsz, bez uwzględnienia 
kosztów eksploatacji oraz me-
diów, ma wynieść od 10 do 20 
złotych za metr kwadratowy.  
W opcji najmu z docelowym 
wykupem mieszkania, stawka 
czynszu ma wynieść ok. 12 – 
24 złote za metr kwadratowy. 
Kolejny priorytet rządu
Narodowy Program Miesz-
kaniowym jest kolejnym 
„oczkiem w głowie” rządu Be-
aty Szydło. Program, jeśli zo-
stanie wdrożony, będzie speł-
nieniem obietnicy złożonej 
przez premier  Beatę Szydło 

w expose, w którym zapowia-
dała realizację programu bu-
dowy mieszkań. Dzięki NPM 
do 2030 roku liczba osób 
mieszkających w złych warun-
kach powinna spaść z ok. 5,3 
do ok. 3,3 miliona osób. Ko-
lejnym celem programu jest 
zwiększenie liczby miesz-
kań przypadających na tysiąc 
mieszkańców. Do 2030 roku, 
liczba ta powinna wzrosnąć do 
średniej Unii Europejskiej, 
czyli z 363 do 435 mieszkań na 
tysiąc mieszkańców.

Dym/PAP

W zeszłym tygodniu rząd przyjął Narodowy Program 
Mieszkaniowy. Głównymi celami tego programu jest 
zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o śred-
nich i niskich zarobkach oraz ogólna poprawa stanu 
technicznego zasobów mieszkaniowych.

Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy

Do tej pory metropolitą war-
mińskim był Arcybiskup 
Wojciech Ziemba, który 
w związku ze zbliżającym się 
wiekiem 75-lat życia, złożył 
rezygnację z tego urzędu. Jak 
poinformowała Nuncjatura 
Apostolska w Polsce, Papież 
Franciszek rezygnację przy-
jął.
15 października nowym Me-
tropolitą Warmińskim zo-
stanie Arcybiskup Józef Gó-
rzyński. Uroczystość będzie 
połączona z jego ingresem, 
czyli uroczystym obrzędem li-
turgicznym w kościele kon-
katedralnym św. Jakuba 
w Olsztynie. Ingres nie wy-
wołuje żadnych skutków ka-
nonicznych, lecz jest uroczy-
stą formą objęcia władzy przez 

nowego biskupa diecezjalnego 
nad diecezją w obecności du-
chowieństwa i ludu.
Wcześniej jednak, 8 paździer-
nika, nowy Metropolita War-
miński Arcybiskup Józef Gó-
rzyński zostanie przywitany 
w Bałdach. W 2006 roku re-
aktywowano tradycję witania 
biskupów na granicy między 
mazurskimi Bałdami, a war-
mińskimi Butrynami- mówi 
Piotr Płoski, wójt Gminy 
Purda. – Gmina Purda od 
2006 roku czynnie uczestniczy 
w historycznych wydarzeniach 
witania biskupów na ziemi 
warmińskiej. 
Uroczystość 15 października 
w Olsztynie rozpocznie się 
o godzinie 11:00, jednak wcze-
śniej, o 10:40, wyruszy procesja 

z Centrum św. Jakuba w Olsz-
tynie w stronę Katedry św. Ja-
kuba. Przejdziemy ulicą Pie-
niężnego, potem ulicą Staszica 
prosto do konkatedry św. Ja-
kuba- informuje ks. Bartłomiej 
Matczak, Dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii. 
Rezygnacja Arcybiskupa 
Wojciecha Ziemby z zajmo-
wanego urzędu Metropolity 
Warmińskiego nie spowo-
duje jednak wakatu w diecezji. 
W Kościele Warmińskim od 12 
lutego 2015 r. urzęduje Arcy-
biskup Koadiutor Józef Gó-
rzyński. Arcybiskup koadiutor, 
to biskup pomocniczy z pra-
wem następstwa po biskupie 
diecezjalnym, czyli Metropoli-
cie Warmińskim.

dym

W Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, 
poprzedzająca Ingres Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego, podczas 
której poruszone zostały kwestie związane z organizacją uroczystości.

W połowie października Archidiecezja 
Warmińska będzie miała nowego Metropolitę 

Jego Ekscelencja Arcybiskup Koadiutor dr Józef Górzyński swoja posługę Metropolity rozpocznie 15 października 2016 roku 

Program mieszkaniowy ma szansę na realizację również 
w naszym regionie

REKLAMA
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WOJEWÓDZTWO

Uczestnicy konferencji wyra-
zili zaniepokojenie faktem, że 
w dłuższej perspektywie po-
lityka regionalna jako wła-
sny obszar polityki Unii Euro-
pejskiej może być zagrożona, 
a wpływ regionów może po-
średnio ulec zmniejszeniu. 
Stąd inicjatywa wspólnego 
podjęcia jasnego zobowiąza-
nia do działania na rzecz prze-
dłużenia Polityki Regionalnej 
UE po zakończeniu bieżącego 
okresu obrachunkowego po-

przez powszechną deklara-
cję zatytułowaną „Silna odno-
wiona Polityka Regionalna dla 
wszystkich regionów po roku 
2020”.
- To wyraźny i mocny sygnał 
ze strony regionów na wcze-
snym etapie rozpatrywania 
wieloletnich ram finansowych 
na lata po 2020 roku – powie-
dział marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin, jeden z sygnata-
riuszy deklaracji. – Z jednej 
strony to dowód wielkiego 

znaczenia polityki regionalnej 
Unii dla regionów, z drugiej 
– podkreślenie konieczności 
uwzględniania przez instytucje 
unijne roli regionów przy po-
dejmowaniu strategicznych de-
cyzji w kolejnych latach.
Brukselę odwiedzili także war-
mińsko-mazurscy radni z Ko-
misji Współpracy Międzynaro-
dowej Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Ce-
lem wizyty było zapoznanie 
się z funkcjonowaniem insty-
tucji wspólnot europejskich, 
perspektywami i uwarunko-
waniami wykorzystania środ-
ków unijnych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 oraz 
działalnością Domu Polski 
Wschodniej. Spotkanie z Elż-

bietą Bieńkowską, komisarz 
ds. Rynku Wewnętrznego, 
Przemysłu i Przedsiębiorczo-
ści, przyniosło ciekawe infor-
macje m.in. na temat sytuacji 
UE po Brexicie, wspólnego 

rynku i dostępu do niego na-
szych przedsiębiorców, inno-
wacji czy zawodów regulo-
wanych. Komisarz otrzymała 
z rąk marszałka Gustawa 
Marka Brzezina honorową 
odznakę „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego”.

332 przedstawicieli regionalnych ze wszystkich 
państw członkowskich Unii, w tym 25 przewodniczą-
cych regionalnych i 9 wiceprzewodniczących regio-
nalnych, podpisało deklarację, w której domagają się 
kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich re-
gionów po roku 2020.

Ważna polityka spójności

Spotkanie odbyło się 30 
września w olsztyńskim 
Parku Naukowo-Techno-
logicznym.
- Turystyka to pod-
stawa rozwoju wielu kra-
jów i regionów, tak jest 
także w przypadku War-
mii i Mazur – podkreślał 
podczas spotkania mar-
szałek Gustaw Marek 
Brzezin. - Szacujemy, że 
nasz region odwiedziło 
w tym roku ponad 2 mln 
gości, a ok. milion prze-
bywało tu dłużej niż je-
den dzień. Biorąc pod 
uwagę, że województwo war-
mińsko-mazurskie ma 1,4 mln 
mieszkańców, to potężna liczba 
turystów, którzy zasilają nasz 
region.
Co roku organizatorom Świa-
towych Dni Turystyki towa-
rzyszy inne hasło przewodnie. 
W 2016 roku brzmi ono: „Tu-
rystyka dla wszystkich – propa-
gowanie powszechnej dostęp-
ności”.  
- Zagadnienie dostępności w tu-
rystyce winno być w centrum 
polityki turystycznej i strate-
gii biznesowych, nie tylko jako 

prawo człowieka, ale także jako 
wielka szansa na rynku – dodał 
marszałek Brzezin. 
Turystyka dla wszystkich to także 
łatwość dostępu do regionu. Port 
Lotniczy Olsztyn-Mazury regu-
larne loty rozpoczął w styczniu 
tego roku. Od dnia uruchomienia 
przez lotnisko przewinęło się bli-
sko 30 tysięcy podróżnych. Na tu-
rystów czekają szlaki kulturowe, 
atrakcje - niejednokrotnie jedyne 
na świecie, takie jak podróż po 
Krainie Kanału Elbląskiego, 
czy miejsca burzliwej historii 
Warmii i Mazur. Miłośnicy życia 

zgodnego z filozofią slow rów-
nież mogą liczyć na bogatą ofertę. 
Międzynarodowa sieć CittaSlow 
łączy 20 urokliwych miasteczek 
regionu, stwarzając niepowta-

rzalne warunki do odpoczynku. 
Życie w zgodzie z naturą, bli-
skość przyrody i atrakcji to także 
szlak rowerowy Green Velo. 
Atrakcje regionu można wymie-
niać jeszcze długo. Zgodnie z za-
sadą powszechnej dostępności – 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Uroczystość była okazją do po-
dziękowania pracownikom 
branży turystycznej za zaanga-
żowanie w rozwój rynku tury-
stycznego oraz wręczenia przez 
marszałka Gustawa Marka Brze-
zina odznak „Za Zasługi dla Tu-
rystyki”.

O tym, jak ważna dla gospodarki regionu Warmii i Ma-
zur jest turystyka i jak wiele mamy do zaoferowania 
przyjezdnym, rozmawiano podczas wojewódzkich 
obchodów Światowego Dnia Turystyki. 

Wojewódzkie święto 
branży turystycznej

W tym roku projekty promo-
cyjne można zgłaszać w dwóch 
kategoriach: promocja ogólna 
oraz promocja gospodarcza.
W każdej z kategorii przyznana 
zostanie nagroda główna oraz 
wyróżnienie. W zmaganiach 
mogą wziąć udział samorządy 
lokalne z województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz insty-
tucje otoczenia biznesu – w tym 
parki technologiczne, specjalne 
strefy ekonomiczne, stowarzy-

szenia czy biura obsługi inwe-
storów.
Zgłoszenia można nadsyłać do 
15 października. Laureatów po-
znamy 9 listopada podczas uro-
czystej gali kończącej pierwszy 
dzień Festiwalu Promocji Go-
spodarczej Warmia i Mazury (fe-
stiwal odbędzie się 9 i 10 listo-
pada w Ostródzie).
Konkurs PRO Warmia i Mazury 
odbywa się już po raz piąty. W 
zeszłym roku w kategorii promo-

cja gospodarcza bezkonkuren-
cyjny był projekt Stowarzysze-
nia Elbląg Europa („Światowy 
tydzień przedsiębiorczości na 
Warmii i Mazurach”), natomiast 
wyróżnienie otrzymał Elbląski 
Park Technologiczny („Miejsce 
spotkań nauki i biznesu”). W ka-
tegorii promocja ogólna zwycię-
żył projekt Urzędu Miejskiego w 
Giżycku za plebiscyt organizo-
wany na portalu www.Mazury-
Aktywnie.pl 
Szczegóły – wraz z regulaminem 
konkursu i formularzem zgłosze-
niowym na stronie internetowej 
www.festiwalpromocji.pl

Co roku, pod herbami wo-
jewództw gromadzą się 
wytwórcy tradycyjnych 
produktów - aromatycz-
nych wędlin, wyśmieni-
tych serów, regionalnych 
miodów czy naturalnego 
pieczywa.
Na stoisku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
królowały ryby, wędliny, 
regionalne miody i piwa. Jak 
co roku, produkty cieszyły się 
dużą popularnością i zostały do-

cenione przez jurorów. „Porter 
Warmiński” Browaru Kormo-
ran zdobył „Złoty Medal Tar-

gów”. Czterech przedsiębior-
ców z Warmii i Mazur odebrało 
„Perły 2016” - nagrody przy-
znawane w ogólnopolskim kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów” na 
najlepsze produkty i potrawy re-

gionalne. Były to: „Szynka 
wędzona” Zakładu Wę-
dliniarskiego Flis-Pol 
z Miłomłyna, „Miód wie-
lokwiatowy” z Margra-
bowa Pasieki Hodow-
lanej KRIR z Olecka, 
„Porter Warmiński”, Bro-
waru Kormoran z Olsztyna 
oraz „Karmuszka” i „San-
dacz w ogrodzie warzyw” 

– Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego „Stary Folwark” 
z Tumian. 

Pod koniec września w Poznaniu odbyły się targi 
„Smaki Regionów” – impreza skupiająca producen-
tów i przetwórców żywności naturalnej i tradycyjnej. 
Targi to kulinarna podróż niemal przez całą Polskę.

Targi „Smaki Regionów” 

Ruszyła kolejna edycja konkursu PRO Warmia i Ma-
zury dla samorządów lokalnych i instytucji otoczenia 
biznesu z naszego województwa.

PRO Warmia i Mazury – pochwal 
się swoją inicjatywą

Delegacja sejmiku i zarządu
województwa w Brukseli

Marszałek Gustaw Marek Brzezin wręczył odznaki „Za Zasługi dla Turystyki”

Mocna drużyna z naszego regionu na targach
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Wybierając stancję, wiele osób 
szuka miejsca jak najbliżej Kor-
towa, co nie zawsze się jednak 
udaje. Na szczęście Olsztyn 
nie jest miastem pokroju War-
szawy i w miarę szybko można 
dostać się do miasteczka stu-
denckiego z każdej dzielnicy 
stolicy Warmii i Mazur. Naj-
lepszym i najzdrowszym roz-
wiązaniem jest z całą pewnością 
rower. W mieście jest wiele ki-
lometrów ścieżek rowerowych 
i ciągle powstają nowe. Obec-
nie bez problemu można w ciągu 
godziny dojechać do Kortowa 
z każdego miejsca w Olszty-
nie. Czasem jednak pogoda nie 
pozwala na dwukołowy środek 
transportu, napędzany siłą na-
szych nóg. Wtedy zostaje wy-
bór, albo samochód, albo auto-
bus. Z komunikacją miejską też 
nie ma dużego problemu. W za-
sadzie z większości przystanków 
w mieście, średnio co kilkanaście 

lub kilkadziesiąt minut odjeżdża 
autobus lub tramwaj w stronę 
Kortowa. Jednak Kortowo nie 
powinno być jedynym celem po-
dróży studentów w Olsztynie.

Olsztyn to nie tylko Kortowo

Ogromnym plusem Olsztyna 
są z całą pewnością jeziora. Ja-

kie inne uniwersyteckie miasto 
w Polsce może pochwalić się 
kilkunastoma jeziorami na te-
renie miasta? Mieszkając i stu-
diując w Olsztynie, wystarczy 

wyjść i w zasadzie za chwilę 
można znaleźć się nad wodą. 
Dzięki temu, stolica Warmii 
i Mazur to doskonałe miejsce 
do relaksu i nauki na łonie na-
tury. Miasto ma również bar-
dzo bogatą historię, która z całą 
pewnością jest warta pozna-
nia. Mikołaj Kopernik – to 
dzięki niemu mamy w Olszty-

nie kilka atrakcji, które są warte 
odwiedzenia. Jest to m.in. go-
tycki zamek, w którym można 
zobaczyć jedyny przyrząd ba-
dawczy, który się zachował na 
świecie, wykonany przez słyn-
nego astronoma, a mianowi-
cie tablicę astronomiczną. Po-
nadto w Olsztynie funkcjonuje 
planetarium oraz obserwato-
rium, które gwarantują ciekawe 
pokazy. Drugim takim elemen-
tem historycznym jest z pew-
nością pięknie zachowane stare 
miasto. Jest to doskonałe miej-
sce do spędzenia czasu w ciągu 
dnia i dobra alternatywa do noc-
nej zabawy. Olsztyn również 
dużą wagę przywiązuje do ak-
tywnego i zdrowego stylu życia.

Miasto żyjące sportem

Sport jest od wielu lat bar-
dzo ważnym aspektem ży-
cia w Olsztynie. To po części 
moda na aktywny tryb życia, 
ale co w tym złego? W tej kwe-
stii miasto również ma wiele do 
zaoferowania. Takim obiektem 
z pewnością jest Centrum Re-
kreacyjno-Sportowe „Ukiel”. 

– Jest to perełka i hit naszego 
miasta. Powiedział Patryk Pu-
likowski z olsztyńskiego Ratu-
sza. – Przez wiele lat największy 
akwen w stolicy Warmii i Mazur, 
czyli jezioro Ukiel, było niewy-
korzystywane w pełni. Kilka lat 
temu, podjęte działania władz 
miasta w kierunku odnowienia 
tego miejsca dały efekty kilkana-
ście miesięcy temu. Po renowa-
cji tego miejsca powstała całko-
wicie odnowiona plaża miejska 
z wypożyczalnią sprzętu wod-
nego i sportowego. Mimo, ze 
obiekt może kojarzyć się z go-
rącymi letnimi dniami, to CRS 
„Ukiel” działa przez cały rok. 
W lato jest doskonałym miej-
scem do plażowania, kąpieli, 
jazdy na rolkach, rowerze, czy 
zabawach w wodzie, a w zimę 
plaża zmienia się w sztuczne 
lodowisko. Z kolei ścieżki ro-
werowe są wykorzystywane 
do narciarstwa biegowego. Je-
śli jednak ktoś jest miłośnikiem 
sportów letnich, to nic straco-
nego. W siatkówkę plażową, 
dzięki zadaszonym boiskom, 
można grać przez cały rok, nie-
zależnie od pogody i tempera-
tury. Na terenie centrum funk-
cjonują również nowoczesne 
przystanie żeglarskie oraz kaja-
karskie. 

Imprezy na CRS „Ukiel”

Centrum Rekreacyjno-Spor-
towe „Ukiel”, oprócz aktywnego 
lub mniej aktywnego spędzania 
czasu, oferuje kilka ciekawych 
imprez. Koncerty na plaży to do-
skonała okazja, żeby wieczorem 
pojawić się nad jeziorem i spę-
dzić czas ze znajomymi, bawiąc 
się przy muzyce. Jednak z całą 
pewnością, największą atrak-
cją wśród imprez jest „Grand 
Slam”, czyli liga mistrzów siat-
kówki plażowej. – Rosja, Stany 
Zjednoczone, goszczą najwięk-
sze potęgi siatkarskie, mistrzów 
świata i Europy wśród pań i pa-
nów. Mówił Patryk Pulikowski. 
– W Polsce, to właśnie Olsztyn 
jest tym miastem, gdzie ci zawod-
nicy walczą między sobą. Jest to 
impreza bardzo dobrze oceniana, 
tysiące osób przyjeżdża, i to nie 
tylko z kraju, by dopingować 
tych siatkarzy przez cały tydzień. 
„Grand Slam” w Olsztynie od-
był się w tym roku po raz drugi. 
Dodatkowo, jeszcze w paździer-
niku na CRS „Ukiel” odbę-
dzie się półmaraton. Więc każda 
chętna osoba może na własnej 
skórze sprawdzić już nie długo 
i przekonać się, że w Olsztynie 
nie można się nudzić. 

dym

11 września 2015 weszła 
w życie „Ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu dzięki, 
której gminy mogą same de-
cydować o uporządkowaniu 
w przestrzeni publicznej re-
klam, i małej architektury”. Na 
podstawie ustawy, każda gmina 
może przygotować uchwałę 
dotyczącą rozmieszczania re-
klam na budynkach, ulicach lub 
ogrodzeniach. W wielu miej-
scach można trafić na reklamy 
które nie dość, że mogą iryto-
wać to na dodatek psują wy-
gląd architektoniczny miasta. 
W Olsztynie takich przykładów 
było co niemiara. Wystarczy 
przypomnieć budynek popu-
larnego „okrąglaka” w centrum 
Olsztyna, na którego fasadzie 

przez długi czas widniały ol-
brzymie reklamy. Nie pasowało 
to do otoczenia, jednak udało się 
to zmienić i obecnie na tym po-
pularnym budynku nie ma już 
wielkoformatowych reklam za-
słaniających cały budynek.

Niezadowoleni inwestorzy

W Olsztynie od lipca trwają 
prace nad wprowadzeniem od-
powiedniej uchwały, która ma 
ujednolicić przepisy oraz defi-
nicje dotyczące rozmieszczania 
banerów, szyldów oraz tablic re-
klamowych. Uchwała krajobra-
zowa ma określać ich wielkość, 
jakość z jaką zostały wykonane 
oraz rodzaje materiałów z jakich 
mogą być wytworzone. Dzięki 
ustawie zmieni się również spo-
sób pobierania opłat za reklamy. 

Po wejściu w życie uchwały 
w miejscach, w których rada 
gminy określi zasady realizacji 
polityki krajobrazowej, może 
ona wprowadzić opłatę rekla-
mową od umieszczonych tablic 
lub urządzeń reklamowych. Nie 
do końca podoba się to inwe-
storom, którzy chcą, aby ich re-
klamy były umieszczane w wi-
docznych miejscach. Niestety 
jakość i estetyka tych reklam 
często pozostawia wiele do ży-
czenia.

Poprawić jakość i estetykę

Prezydent Olsztyna Piotr Grzy-
mowicz powołał zespół robo-
czy ds. przygotowania uchwały 
określającej na terenie Miasta 
Olsztyna zasady i warunki sy-
tuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic i urządzeń rekla-
mowych. Ze względu na to, że 
kwestia dotyczy przestrzeni pu-
blicznej władze miasta zorgani-
zowały szereg konsultacji spo-

łecznych, na których omawiane 
były kwestie sporne dotyczące 
uchwały, ponieważ w myśl za-
sady „reklama dźwignią han-
dlu” nie wszystkim jest na rękę 
ograniczenie związane z wy-
wieszaniem reklam. 29 wrze-
śnia w Muzeum Nowoczesności 
w Olsztynie, odbyło się spotka-
nie z Piotrem Sarzyńskim dzien-
nikarzem, który od lat zajmuje 

się przestrzenią publiczną auto-
rem książki pt. „Wrzask prze-
strzeni. Dlaczego w Polsce 
jest tak brzydko”. Do najwięk-
szych mankamentów zaliczył 
brak wyobraźni w tworzeniu re-
klam oraz stosowanie banału za-
miast kreatywnej reklamy. Ko-
lejne spotkanie odbyło się 30 
września w olsztyńskim ratu-
szu. Miało ono charakter warsz-

tatów, podczas których osoby 
zainteresowane podejmowały 
próby wypracowania konkret-
nych rozwiązań, dotyczących 

zmian w przestrzeni 
publicznej na przykła-
dach zaczerpniętych 
z ulic Olsztyna. Warsz-
taty poprzedził wykład 
połączony z prezen-
tacją Ewy Zielińskiej, 
ze stowarzyszenia 
„Miastodwa” na temat 
umieszczania reklam 
w miejscach publicz-
nych. Podawane zostały 
przykłady miast, w któ-
rych reklamy są usytu-
owane w sposób este-
tyczny niezakłócający 
odbiór walorów archi-
tektonicznych miasta. 
Prace nad uchwałą do-
biegają końca, w naj-

bliższych tygodniach powinny 
być znane konkretne rozwiąza-
nia w sprawie uchwały dotyczą-
cej krajobrazu miejskiego Olsz-
tyna. Czy uda się zapanować 
nad chaosem przestrzennym pa-
nującym w polskich miastach? 
Zaangażowanie ze strony władz 
oraz mieszkańców mogą napa-
wać optymizmem.

add

Kortowo z całą pewnością jest najważniejszą dziel-
nicą w Olsztynie dla każdego studenta. To tam od-
bywa się większość zajęć, spotkań, zabaw. Kortowo 
to jednak nie jedyne miejsce, gdzie olsztyński student 
może znaleźć ciekawe zajęcie i dobrze się bawić.

Olsztyn to nie tylko Kortowo

Miasto bez szpetnych reklam pojawiających się na 
każdym rogu lub wielu budynkach szpecących i za-
śmiecających przestrzeń publiczną? Dzięki nowej 
uchwale krajobrazowej będzie to możliwe.

Jest szansa na zmianę przestrzeni 
publicznej Olsztyna 

Olsztyn z lotu ptaka

Jeszcze do niedawna takie reklamy „zdobiły” centrum Olsztyna
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Z myślą o bezpiecznych dowo-
zach dzieci do szkół, przez całe 
wakacje pracowała Powiatowa 
Służba Drogowa. – Do końca 
września planujemy zakończyć 
remonty cząstkowe na dro-
gach wykorzystywanych przez 
przewoźników szkolnych. Na 
wniosek dyrektorów placówek 
edukacyjnych sprawdzamy 
oznakowanie dróg we wskaza-
nych miejscach, kontrolujemy 
też drogi pod kątem rowerzy-
stów i pieszych użytkowni-
ków – mówił Artur Bal, dyrek-
tor PSD.
Na podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa na terenie gminy 
Jeziorany zwrócił uwagę bur-
mistrz Leszek Boczkow-
ski. – W Tłokowie, gdzie 
PSD ułożyło chodnik i dy-
wanik bitumiczny, podobnie 
jak w okolicy Biesówka, jest 
bezpieczniej. Staramy się też 
o możliwość położenia chod-
nika w Kikitach, gdzie droga 
jest bardzo kręta, a niestety, 

kierowcy traktują tę drogę jak 
skrót na trasie Bartoszyce – Bi-
skupiec, nie zwalniając przy 
tym w terenie zabudowanym. 
Burmistrz analizując bez-
pieczeństwo podróży do i ze 
szkoły, zwrócił uwagę na ogra-
niczoną widoczność przy wy-
jeździe z terenu szkoły na 
drogę wojewódzką przy ul. 
Kajki. – Wnioskowaliśmy do 

zarządcy dwukrotnie o mon-
taż luster, otrzymaliśmy jednak 
odpowiedź odmowną. Planu-
jemy teraz zwrócić się do Ko-
misji Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Na terenie gminy 
Jeziorany do Zespołu Szkół 
w Jezioranach oraz Szkół Pod-
stawowych w Radostowie 
i Franknowie dowożonych jest 
291 dzieci.
Z kolei w gminie Gietrzwałd 
uczy się 457 uczniów, z czego 
310 jest dowożonych na zaję-
cia. – Pod kątem bezpieczeń-
stwa wiosną w gimnazjum zo-
stała przeprowadzona kontrola. 
Z wypełnionej ankiety wynika, 
że 81% uczniów uznaje drogę 
do szkoły za bezpieczną. Po-
zostali wskazali jako czyn-
niki niebezpieczne zły stan 
nawierzchni na niektórych od-
cinkach, niebezpieczny zakręt 
w Unieszewie, przejazd kole-
jowy w Łajsach – relacjonował 
dyrektor gimnazjum w Gietrz-
wałdzie Leszek Orciuch. Tu-

tejsze szkoły mają opraco-
wane procedury postępowania 
w przypadku złych warunków 
atmosferycznych lub gdy auto-
bus nie przyjeżdża na przysta-
nek w określonym czasie.
Policja dba o bezpieczeństwo 
również w pobliżu szkół. – 
W 2015 r. ujawniliśmy 36 nie-
letnich pod wpływem alkoholu 
i 1 pod wpływem środków 

odurzających. Kierujemy też 
wnioski do sądów rodzinnych 
o wgląd w sytuację w domach, 
w których zaistniało podej-
rzenie wystąpienia przemocy 

domowej. W 2015 r. zare-
jestrowaliśmy aż 122 ofiary 
przemocy domowej wśród 
osób małoletnich. Sprawcami 
są najczęściej mężczyźni, za-
zwyczaj pod wpływem alko-
holu. W ubiegłym roku zatrzy-
maliśmy 135 osób z powodu 
znęcania się nad członkami ro-
dziny. W 2016r. tylko przez 8 
pierwszych miesięcy ta liczba 

wyniosła 249, przy czym 178 
osób zostało odstawionych do 
wytrzeźwienia – mówił z-ca 
Komendanta Miejskiego Poli-
cji w Olsztynie mł. insp. Ma-
rek Kusmierczyk. – Najczę-
ściej wnioskodawcą założenia 
„Niebieskiej Karty” jest Po-
licja . Zaobserwowaliśmy, że 
tam, gdzie Karta została zało-
żona, jest o ¼ mniej interwen-
cji policyjnych.
Zdaniem dyrektora Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, wzrost statystyk jest po-
zytywny. – To oznacza coraz 
większą wykrywalność, a z nią 
w parze idzie coraz większa 
świadomość społeczeństwa, 
gdzie trzeba zgłaszać wy-
stąpienie przemocy w rodzi-
nie. Na to wpływają działania 
szkół, opieki społecznej, ko-
ścioła i odpowiednich służb – 
podsumował Arkadiusz Patu-
rej.
Dyrektor Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej Elżbieta Hermanowicz 
zwróciła uwagę na zmianę 
formy agresji występującej 
wśród młodzieży. – Agresja 
fizyczna wyprowadza się ze 
szkół w inne miejsca. Z kolei 
nasila się zjawisko przemocy 
w internecie. W mojej ocenie 

coraz bardziej potrzebny jest 
w szkołach psycholog, który 
może pomóc dzieciom w zu-
pełnie inny sposób niż peda-
gog. Na 172 placówki w po-
wiecie, którymi się zajmujemy, 
pracuje tylko 10 psychologów, 
a to za mało.
W placówkach prowadzonych 
przez Powiat Olsztyński zo-
stały przeprowadzone bada-

nia. – Badaniem zostało obję-
tych 1374 uczniów. Z analizy 
wynika, że najbardziej po-
wszechna wśród młodych lu-
dzi jest przemoc słowna, za-
znała jej 1/3 badanej grupy 
– relacjonowała Barbara Guga, 
dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej.
Ciekawy przykład przeciw-
działaniu zagrożeniom ze 
strony technologii podał bur-
mistrz Jezioran. – W ubie-
głym roku szkolnym, po kon-
sultacjach, wprowadziliśmy 
zakaz przynoszenia do szkoły 
telefonów komórkowych. 
W ramach rekompensaty stwo-
rzyliśmy młodzieży możliwość 
jazdy na deskorolce, odpoczy-
nek między lekcjami na traw-
nikach i puszczanie muzyki 
z głośników. Po kilku miesią-
cach zauważyliśmy spadek 
liczby konfliktów i incyden-
tów typu popychanie i agresja 
słowna, zmniejszył się podział 
ze względu na sytuację mate-
rialną.
- To było bardzo ważne i me-
rytoryczne spotkanie – podsu-
mowała posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku jej 
przewodnicząca, starosta olsz-
tyński Małgorzata Chyziak.

mbm

Bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz w drodze do niej było głównym tematem posiedze-
nia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Olsztyńskiego pod przewodnictwem sta-
rosty olsztyńskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji 
i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Prokuratora Okręgowego, 
radny powiatowy, dyrektorzy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowej Służby Drogowej, a także Wydziałów Za-
rządzania Kryzysowego oraz Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiato-
wym w Olsztynie. Obecni byli także burmistrz Jezioran i przedstawiciele gminy Gietrzwałd.

Myślą o bezpieczeństwie dzieciOlsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego w Olsz-
tynie będzie miało miejsce 7 
października w godz.
09:00-15:00. Bilety od 9 PLN.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 7.10 będą odbywały 
się w godzinach 16:00-18:00. 
Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: Koncert "Mistrzowie 
Baroku" odbędzie się już 
niedługo, bo 7 października 
o godz. 19:00 w Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej. Bilety 
od 30 PLN.
Olsztyn: Kocert KęKę - "Trzecie 
Rzeczy" będzie miał miejsce 
8 października o godz. 20:00 
w Klubie Nowy Andergrant. 
Bilety od 25 PLN.
Olsztyn: Koncert Rodzinny 
w Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej odbędzie się 9 
października o godz. 11:00. 
Bilety od 22 PLN.
Olsztyn: 9 października o godz. 
11:00 w Olsztyńskim Teatrze 
Lalek odbędzie się spektakl 
"Niebieski Piesek".
Dobre Miasto: 13 października 
o godz. 16:00 w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym 
w Dobrym Mieście odbędą się 
zajęcia w ramach Klubu Malu-
cha. Zajęcia przeznaczone są 
dla dzieci od 5-7 lat.
Dobre Miasto: 12 paździer-
nika o godz. 18:00 w Salonie 
Artystycznym CKB odbędzie 
się autorskie spotkanie z Wie-
sławem Januszem Mikulskim. 
Bezpłatne zaproszenia do 
odebrania do odebrania w se-
kretariacie CKB.
Jeziorany: 8 października 
o godz. 18:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Jezioranach 
odbędzie się wystawa fotogra-
fii Natalii Tejs pt. "Zapomniane 
miejsca".
Jeziorany: Koncert chóru 
Gospel Iława Singers odbędzie 
się w dniu 09.10 o godz. 
13:00 w Kościele p.w. św. 
Bartłomieja w Jezioranach.
Lidzbark Warmiński: Koncert 
chóru "Św. Wita z Lathen" oraz 
artystów z Państwowej Szkoły 
Muzycznej odbędzie się w dniu 
8 października o godz. 17:00 
w Lidzbarskim Domu Kultury. 
Wstęp wolny.
Lidzbark Warmiński: Spektakl 
komediowy "Mężczyzna Ideal-
ny" będzie miał miejsce w dniu 
19 października o godz. 19:00 
w Lidzbarskim Domu Kultury. 
Bilety od 60 PLN.
Purda: 14 października w Pur-
dzie odbędzie się Gala z okazji 
Dnia Nauczyciela.

Wyb.(K)

Sesja Rady Powiatu Olsztyńskiego

Członkowie zarządu powiatu olsztyńskiego : Elżbieta Samorajczyk, Wojciech Ruciński i starosta Małgorzata Chyziak
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-W tym roku mieliśmy do rozdy-
sponowania rekordową kwotę 
450 tysięcy złotych- mówi se-
kretarz Gminy Dobre Miasto 
Artur Jankowski, przewod-
niczący Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego.- Zaintereso-
wanie mieszkańców było duże. 
Łącznie oddano 2151 głosów, 
czyli prawie dwukrotnie wię-
cej, niż w ubiegłym roku. Wy-
nika to między innymi stąd, że 
staraliśmy się jak najszerzej 
zareklamować ideę BO. W ak-
cję informacyjną i agitacyjną 
bardzo mocno zaangażowali 
się także pomysłodawcy sied-
miu projektów, które zapropo-
nowano do wyboru mieszkań-
com.

Wygrywa zaangażowanie
mieszkańców wsi 
W tym roku wszystkie zgło-
szone propozycje spełniły sta-
wiane kryteria i zostały do-

puszczone do konsultacji 
społecznych. Zwycięski pro-
jekt- Rozbudowa budynku 
szkoły w Głotowie- uzyskał 
789 głosów. Koszt jego re-
alizacji wyczerpuje cały do-
stępny budżet, czyli 450 ty-
sięcy złotych i dlatego jedynie 
projekt z Głotowa będzie zre-
alizowany w 2017 roku. Wy-
nik głosowania mieszkań-
ców gminy pokazuje, że na 
zwycięzcę głosowali nie tylko 
mieszkańcy Głotowa. Z pro-
pozycją, dotyczącą osiedla, na 
którym mieszka 2 tysiące osób 
wygrał projekt wiejski, którego 
odbiorcą jest mała szkoła niepu-
bliczna . Okazuje się, że zaanga-
żowanie pomysłodawców w po-
zyskanie jak największej liczby 
zwolenników, ich pełna mobili-
zacja, przyniosły spodziewane 
efekty. -Osobiście uważam, że 
istnieje potrzeba aktywizowa-
nia społeczeństwa, dawania 

mu możliwości brania spraw 
w swoje ręce- podsumowuje 
Artur Jankowski. 
Nowe propozycje na przyszłość, 
chociaż nie wszyscy są „za” 
Komisja ds. Budżetu Obywa-
telskiego w najbliższym czasie 
podsumuje pracę i przedstawi 
wnioski. Jeden z nich dotyczyć 
będzie konieczności przygo-
towania dobrego programu do 
głosowania elektronicznego. 
Byłby to ukłon w stronę osób 
zajętych i nie dysponujących 
czasem, pozwalającym na oso-
biste oddanie głosu w Urzędzie 
Miejskim. Decyzja będzie na-
leżała do rady gminy.
 Tymczasem na ostatniej se-
sji rady pojawił się głos, że 
Budżet Obywatelski nie jest 
mieszkańcom potrzebny. Je-
den z radnych uważa, że to nie 
mieszkańcy powinni decydo-
wać o wydatkowaniu środków 
publicznych, a demokratycz-

nie wybrani radni, posiadający 
mandat społeczny. Na razie jest 
to głos odosobniony i wszystko 

wskazuje na to, że w przy-
szłym roku w gminie Dobre 
Miasto zostanie ogłoszona ko-

lejna edycja Budżetu Obywa-
telskiego. 

rad

W gronie dobromiejskich rad-
nych od pewnego czasu po-
jawiały się pojedyncze wąt-
pliwości co do zasadności 
i skuteczności działania mo-
nitoringu na terenie miasta. 
Wprawdzie zdarzenia są ob-
serwowane i nagrywane, mogą 
służyć jako dowód wykrocze-
nia , czy przestępstwa, ale bra-
kuje natychmiastowej inter-
wencji policji na zgłoszenie. 
Stąd pomysł zwołania spotka-
nia, na którym odbyłaby się 
merytoryczna dyskusja o sta-
nie bezpieczeństwa w gminie. 
Poza przedstawicielami Komi-
sji i Urzędu Miejskiego uczest-
niczyli w nim niemal wszyscy 
radni. Z zaproszenia skorzy-

stali także Komendant Miej-
ski Policji w Olsztynie Mie-
czysław Wójcik, komendant 
policji dobromiejskiej oraz 
przedstawiciele firmy monito-
rującej. -Uważam, że spotka-
nie miało bardzo merytoryczny 
charakter - mówi sekretarz 
gminy Dobre Miasto Artur 

Jankowski. Z wypowiedzi Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
dowiedzieliśmy się o proble-
mach etatowych i wielu nie-
obsadzonych stanowiskach, co 
jest dotkliwe także dla naszej 

gminy. To główny powód, że 
mamy ograniczoną liczbę pa-
troli i to w godzinach nocnych 
oraz w sobotę i w niedzielę. 
Interwencyjny patrol samo-
chodowy musi obsłużyć w tym 
czasie cztery gminy. Problem 
wakujących etatów jest zresztą 
szerszy. W samej Komendzie 

Miejskiej brakuje około stu po-
licjantów. 
Komendant Wójcik przedsta-
wił konkretne działania, które 
mają doprowadzić do obsadze-
nia do końca 2016 roku czterech 
wakatów w Dobrym Mieście. 
Na spotkaniu zgodzono się, że 

w sytuacji niepełnej obsady sta-
nowisk w policji, monitoring jest 
dla Dobrego Miasta niezbędnie 
potrzebny. Konieczna jest także 
jego rozbudowa. Firma monito-
rująca instaluje kamery wysokiej 
jakości , aby nagrywany mate-
riał był jak najbardziej czytelny. 
Oprócz tego obsługa personalna 
cały czas kontroluje, co dzieje 
się na obserwowanym terenie. 
Firma monitorująca dysponuje 
również samochodem interwen-

cyjnym na potrzeby gminy Do-
bre Miasto. W wyjątkowych sy-
tuacjach obsługa monitoringu 
może podejmować interwencję. 
W tym czasie obserwację przej-
muje monitoring z Olsztyna. 
W ten sposób teren miasta jest 
cały czas pod kontrolą. -Spotka-
nie należy uznać za, jak najbar-
dziej potrzebne ,a jego ustalenia 
napawają nas optymizmem – 
wyjaśnia Artur Jankowski. 

rad

30 września zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy Dobre Miasto  nad 
projektami , zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W poniedzia-
łek 3 października Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego dokonała zliczenia odda-
nych głosów  w obecności pomysłodawców projektów.

Budżet Obywatelski Dobrego Miasta 
na 2017 rozstrzygnięty

Szczegółowe wyniki głosowania mieszkańców przedstawiają się następująco:
II miejsce- mała obwodnica ul. Grudziądzkiej (501 głosów),
III miejsce- budowa boiska przy SP 1 (316 głosów),
IV miejsce- plac zabawa na osiedlu Przysiółek Dolny ( 184 głosy),
V miejsce – remont dróg gminnych Głotowo- Dobre Miasto( 128 głosów),
VI miejsce – staw wiejski we Piotraszewie ( 113 głosów),
VII miejsce – remont drogi Stary Dwór- Knopin ( 72 głosy).
Część głosów uznano za nieważne.

Na wniosek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Samorządu i  Porządku Publicznego Rady Miejskiej 
w Dobrym Mieście  27 września b.r. zostało zwołane 
spotkanie, na którym dyskutowano między innymi 
na temat miejskiego monitoringu.

O bezpieczeństwie rozmawiano na komisji 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 

Liczenie głosów oddanych w głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Kamery pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców
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-Naszym głównym celem 
w projekcie jest aktywizacja 
społeczeństwa lokalnego do 
podejmowania działań na rzecz 
ograniczenia różnych form 
przemocy- mówi koordyna-
torka projektu, Ewa Szersze-
niewska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Olsztynku. -W tym celu wy-
łoniliśmy liderów wśród róż-
nych grup zawodowo- społecz-
nych, którzy angażują coraz 
większą liczbę osób w realiza-
cję projektu. Są to pracownicy 
policji, oświaty, służb społecz-
nych i władz lokalnych. Mają 
przy tym wsparcie partnerów 
społecznych i publicznych, Sto-
warzyszenia „DROGA” oraz 
wolontariuszy. Pierwszym za-
daniem, które zrealizowano 
już w marcu było utworzenie 
trzech Punktów Konsultacyj-
nych dla osób doświadczają-
cych przemocy oraz osób sto-
sujących przemoc i w zakresie 
poradnictwa prawnego. Punkty 
prowadzone są przez specjali-
stów zajmujących się pomocą 
ofiarom przemocy w rodzinie, 
w dziedzinie terapii i rehabi-
litacji osób uzależnionych od 
narkotyków i alkoholu. Pomoc 
świadczą również specjaliści 
od terapii uzależnień i w dzie-
dzinie prawa. Punkt Konsulta-
cyjny dla osób doświadczają-
cych przemocy prowadzi mgr 
Joanna Zaręba- Kwiatkow-
ska, Punkt Konsultacyjny dla 
osób stosujących przemoc mgr 

Krzysztof Rubas. Za porady 
prawne odpowiada dr Monika 
Kotowska. -Od marca odbyło 
się już kilkadziesiąt indywidu-
alnych konsultacji.-mówi Ewa 
Szerszeniewska koordynator 
projektu. 

Wszyscy będą wiedzieć
czym jest przemoc

Projekt przewiduje również 
opracowanie i przeprowadze-
nie szkoleń z zakresu proble-
matyki przemocy w rodzinie 
dla radnych i lokalnych władz 
oraz policjantów, pracowni-
ków oświaty i pracowników 
służby zdrowia. W Centrum 
Konferencyjno-Wypoczynko-
wym Kormoran w Mierkach 
odbyło się już szkolenie dla 
wolontariuszy, współpracują-
cych w projekcie. Uczestnicy 
szkolenia zdobyli m.in. pod-
stawową wiedzę na temat prze-
mocy i jej rodzajów. Uczyli się 

rozpoznawać osoby, będące 
ofiarami przemocy, a także po-
znawali charakterystykę jej 
sprawców. Dowiedzieli się też, 
na czym polega procedura nie-
bieskiej karty.

W najbliższym czasie 

 W połowie października od-
będzie się trzydniowe szkole-
nie dla pracowników oświaty. 
W tej chwili trwa jeszcze rekru-
tacja uczestników. –Szkolenie 
będzie miało na celu przygo-
towanie nauczycieli, psycho-
logów, pedagogów szkolnych 
i pracowników poradni psy-
chologiczno- pedagogicznych 
do rozpoznawania sytuacji 
przemocy wobec dzieci i po-

dejmowania konstruktywnych, 
adekwatnych działań zarad-
czych- wyjaśnia Ewa Szersze-
niewska. 

Młodzież też zdobędzie
wiedzę 

Także w październiku rozpocz-
nie się realizacja autorskiego 
programu profilaktycznego 
„Przemoc na randkach”, któ-
rego adresatem jest młodzież 
wieku od 14 do 19 lat. Celem 
programu jest zapobieganie 
przemocy wśród rówieśników, 
nauka rozpoznawania „sygna-
łów ostrzegawczych o prze-
mocy” i wskazanie uczestni-
kom zajęć, co można zrobić, 

gdy w ich związek wstąpi prze-
moc. Program realizować będą 
– psycholog Agata Potkaj 
i trener programów przeciw-
działających przemocy Marek 
Prejzner. Od września funk-
cjonuje grupa socjoterapeu-
tyczna dla młodzieży, pocho-
dzącej z rodzin z problemem 
przemocy, prowadzona przez 
psychologa i socjoterapeutkę 
Krystynę Kuźniewską. Spo-
tkania odbywają w środy 
i czwartki w pomieszcze-
niach MOPS-u w Olsztynku. 
-To ważne, żeby dać tej mło-
dzieży nadzieję na możliwość 
rozwoju osobistego, przywró-
cić im poczucie bezpieczeń-
stwa i zaufania, dawać im sku-

teczne wskazówki, jak radzić 
sobie z bieżącymi problemami- 
kontynuuje Ewa Szersze-
niewska. Do zakończenia re-
alizacji projektu w listopadzie 
2017 roku jego autorzy zapla-
nowali przeprowadzenie kilku 
prelekcji profilaktycznych dla 
dzieci i rodziców o tematyce 
przemocy. Pierwsze odbędą 
się już w październiku i listo-
padzie b.r. -Chcemy dotrzeć 
do jak największej grupy osób, 
dlatego zamierzamy przepro-
wadzić kampanię społeczną 
„Reaguj na przemoc”, której 
celem jest zwrócenie uwagi 
na sytuację w rodzinach z pro-
blemem przemocy- opowiada 
o projekcie dyrektor Szer-
szeniewska. -Zorganizujemy 
też konkurs twórczości wła-
snej (poezja, proza, prace pla-
styczne, utwory muzyczne) 
o tematyce przemocy. O swo-
ich działaniach będziemy in-
formować na m.in. na stronie 
projektu (http://stowarzysze-
nie-droga.wixsite.com/olsz-
tynekbezprzemocy). W pla-
nach mamy zorganizowanie 
konferencji, podsumowują-
cej nasze działania, ale to do-
piero w przyszłym roku- koń-
czy Ewa Szerszeniewska.
 

W marcu b.r. ruszyła realizacja projektu- Olszty-
nek- gmina bez przemocy,  współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pro-
jekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Działań 
Na Rzecz osób Potrzebujących Pomocy „DROGA” 
w Olsztynku.  

Olsztynek - gmina bez przemocy

Grupa Animusz składa się 
z piątki młodych, ambitnych 
i kreatywnych ludzi. Dwoje 
z nich Adam Chyliński (re-
żyser) oraz Paulina Kwiat-
kowska (manager ds. promo-
cji) przyjadą specjalnie do nas, 
aby zdradzić nam szczegóły 
pracy nad ich pierwszą, tak po-
ważną produkcją, w którą za-
angażowali się doświadczeni 
aktorzy m. in. Piotr Frączew-
ski, Marian Dziędziel, Ma-
riusz Siudziński, Mariusz 
Benoit i inni. Adam i Paulina 
opowiedzą nam jak udało im 
się stworzyć Maxa – słucho-
wisko z autorską muzyką Bar-
tosza Szpaka, którego akcja 
toczy się w XIX wiecznej Ło-
dzi. Jego bohaterem jest młody 
chłopak Max, którego dręczą 
koszmary. Sprawy służbowe 

sprowadzają Maxa do Łodzi, 
gdzie rozwiązuje tajem-
nice swoich snów. Histo-
ria ta trzyma w napięciu 
do ostatnich dźwięków. 
Fragmenty słuchowiska 
będą odtworzone pod-
czas spotkania.
Premiera słucho-
wiska odbyła 
się w lutym 
2016r. Płyty 
d o s t ę p n e 
są w skle-
pach em-

pik i księgarniach interne-
towych m.in. matras, 
Bonito, Rubikon. Na 
podstawie słuchowiska 
został również stwo-

rzony Mysterious 
room w Łodzi. 

Historii Maxa 
można było 
p o s ł u c h a ć 
na tegorocz-
nym PGNiG 
Transatlan-
tyk Festival 
w Łodzi.

W sobotę (22.10.2016 r.) o godzinie 18.00 Stowarzyszenie Młody Bartąg orga-
nizuje kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Tym razem 
mieszkańcy Bartąga i okolicznych miejscowości będą mieli okazję spotkać się z 
młodymi twórcami wielkoobsadowego słuchowiska pt. „Kim jest Max Winckler?”.

KIM JEST MAX WINCKLER?

Szkolenie dla wolontariuszy. W środku 
koordynator projektu Ewa Szerszeniew-
ska, dyrektor MOPS w Olsztynku

Wszyscy wolontariusze to młode osoby
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W Dobrym Mieście marka 
NEONET jest obecna od lat, 
ponieważ oprócz sklepu stacjo-
narnego posiada też tutaj własne 
Centrum Logistyczne, w któ-
rym zatrudnia wiele osób z Do-
brego Miasta i okolic. Teraz, 
przenosząc swój salon sprze-
daży na ulicę Zwycięstwa 10, 
spółka postawiła nie tylko na 
atrakcyjność lokalizacji, ale też 
na komfort zakupów przyszłych 
klientów:
- Zmieniamy siedzibę, ponie-
waż chcemy być bliżej klientów. 
Poprzedni sklep był na ubo-
czu, nowy znajduje się w cen-
trum miasta – podkreśla Elż-
bieta Gralewicz, regionalny 

kierownik sprzedaży w NEO-
NET. – Największe zalety tej lo-
kalizacji to sąsiedztwo sklepów 
spożywczych, a także poczty, ap-
teki i urzędu. Dzięki temu od-
wiedzający nas klienci będą mo-
gli przy okazji zrobić też inne 
zakupy do domu oraz załatwić 
swoje sprawy urzędowe. Na-
tomiast to, co na pewno się nie 
zmieni, to fachowe doradztwo. 
Zarówno w starym sklepie, jak 
i w nowym, klient w NEONET 
może liczyć na najwyższą jakość 
obsługi i kompleksową pomoc 
w wyborze najlepszego sprzętu 
– dodaje.
Z okazji Wielkiego Otwarcia, 6 
października, NEONET przy-

gotował liczne atrakcje i niespo-
dzianki. Na wydarzeniu warto 
pojawiać się już o 9.00 rano. 
Pierwszych 60 osób otrzyma 
bony zakupowe o wartości 100 
zł lub 50 zł. Wszyscy klienci 
mogą wziąć udział w konkur-
sie, w którym do wygrania będą 
wyjątkowe nagrody: tablet LE-
NOVO TAB 3 A7-10F, żelazko 
PHILIPS GC 4410/02, ekspres 
do kawy AMICA ESPRIS CD 
1011.
Tego dnia tysiące markowych 
produktów, jak laptopy, smart-
fony, pralki, lodówki, kuchenki, 
telewizory – będzie można na-
być w mocno obniżonych ce-
nach. Dodatkowo sprzęty 

o wartości powyżej 1000 zł 
będą dowożone do domów 
klientów za symboliczną zło-
tówkę. Istnieje też możliwość 
dokonania zakupów z wykorzy-
staniem rat 0%. A jeśli zdarzy 
się, że poszukiwanego produktu 
nie będzie na miejscu, można go 
od razu zamówić przez Internet 
na www.neonet.pl. Zakupioną 
w ten sposób rzecz można też 
potem bezpłatnie odebrać w sa-
lonie. 
Nowy sklep w Dobrym Mieście 
będzie czynny 7 dni w tygodniu: 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00-18.00, w soboty 
od 9.00 do 15.00 oraz w nie-
dziele w godzinach 9.00-14.00.

Bony zakupowe dla pierwszych 60 osób, konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, pro-
mocje i obniżki cen na cały asortyment – to wszystko czeka na klientów, którzy 
6 października (w czwartek) przybędą na Wielkie Otwarcie NEONET w Dobrym 
Mieście przy ulicy Zwycięstwa 10! 

Wielkie Otwarcie NEONET 
w Dobrym Mieście

REKLAMA
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W tegorocznej edycji, po-
dobnie jak w poprzednim 
roku, organizatorzy ogła-
szają dwa Konkursy. 
Przedmiotem konkursu fil-
mowego będą krótkie filmy 
(do 10 minut) na dowolny 
temat, w dowolnej konwen-
cji, a konkursu na spot te-
lewizyjny (do 30 sekund) 
– zagrożenia, przed jakimi 
stoi człowiek. Filmy mogą 
być zrealizowane w okre-
sie 2015-2016. Organizatorzy 
zachęcają także do przesyłania 
projektów filmowych pozakon-

kursowych, które mogą zostać 
zaprezentowane podczas poka-
zów specjalnych.

Zwieńczeniem Festiwalu będzie 
Gala w Kinie Grunwald w Olsz-
tynku. Dopiero wtedy poznamy 
najlepsze tegoroczne filmy, 

które można zgłaszać do 19 
października 2016 roku.
Regulamin z formularzem 
zgłoszeniowym znajdują się 
na stronie www.zamek.edu.
pl w zakładce edukacja fil-
mowa.
Film i formularz zgłosze-
niowy należy wysłać do 
19.10 na adres:
Zespół Szkół im. K. C. 
Mrongowiusza w Olsz-
tynku ul. Zamkowa 6 11-

015 Olsztynek z dopiskiem 
„Młodzieżowy Festiwal Fil-
mowy”

W Olsztynku po raz czwarty odbędzie się Młodzie-
żowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”.

IV Młodzieżowy Festiwal 
Filmowy w Olsztynku

Zebranie rozpoczęło sprawoz-
danie sołtysa Adama Walko-
wiaka, dotyczące działań pod-
jętych w sołectwie Gryźliny 
w ciągu ostatniego roku. Była 
mowa m.in. o corocznej wigi-
lii sołectwa, rewitalizacji bo-
iska do siatkówki w Gryźli-
nach, na którym była nierówna 
powierzchnia. Na ten cel prze-
znaczono część środków z bu-
dżetu sołeckiego i cały obiekt 
został zmodernizowany. Po-
nadto podsumowano lipcową 
edycję „Kina letniego pod 
chmurką” w Zielonowie. 
Przed ekranem rozstawiono 
około 100 leżaków dla wszyst-
kich miłośników kina. Chęt-
nych nie brakowało.

Co z drogami?

Kolejnym istotnym tematem 
dla mieszkańców sołectwa 
jest z całą pewnością droga 
z Gryźlin do Zielonowa, która 
nie jest w najlepszym stanie. 
Okazało się, że gmina opraco-
wała plan na dwie drogi, wła-
śnie na ulicę Lotniczą (Gryź-
liny – Zielonowo) oraz ulicę 
Spacerową, łącznie z oświe-
tleniem oraz budową chodnika. 
Dodatkowo złożono wniosek 
o dofinansowanie na moderni-
zację tych dwóch dróg z fun-
duszy unijnych, poinformo-
wała Wójt Gminy Stawiguda, 
Irena Derdoń. – Niestety, ze 
względu na ograniczoną pulę 
środków unijnych, jak i pewne 
kryteria, które obowiązują 
w tych konkursach, nie dosta-
liśmy dofinansowania na te 

dwie drogi. Aktualnie złożono 
wniosek do Wojewody tylko 
na ulicę Lotniczą, od Gryźlin 
do Zielonowa i gmina czeka 
na odpowiedź. Konkurs ma zo-
stać rozstrzygnięty do końca li-
stopada. – Jeśli decyzją woje-
wody dostaniemy te środki, to 
w przyszłym roku modernizację 
tej jednej ulicy będziemy reali-
zować. Dodała na zakończenie 
Irena Derdoń.

Więcej w budżecie

W przyszłym roku będzie wię-
cej pieniędzy w budżecie so-
łectwa. Dokładniej, ta kwota 
zwiększy się o 2800 zło-

tych, a budżet będzie wyno-
sił blisko 33 tysiące złotych. 
Po uwzględnieniu wszyst-
kich podstawowych i koniecz-
nych wydatków w przyszłym 
roku, m.in. opłacenie Internetu 
w świetlicy, wywóz śmieci, or-
ganizację festynów oraz zro-
bienie oświetlenia, w budżecie 
zostanie około 10 tysięcy zło-
tych. Podobna kwota została 
w budżecie tegorocznym. Po-
jawił się pomysł, aby te pienią-

dze przeznaczyć na monitoring 
w sołectwie. Miałby być to do-
piero początek całego systemu 

bezpieczeństwa, najpierw na 
terenie Gryźlin, potem Zielo-
nowa. Jednak okazało się, że 
są trudności z podłączeniem do 
źródła energii, które mogłoby 
zasilać taki system monitoro-
wania. W zamian, te pieniądze 
mają być przeznaczone na wy-
konanie projektów oświetle-
nia dwóch ulic – Grzybowej 
w Gryźlinach i przy ośrodku 
w Zielonowie. Projekty mają 
być wykonane w tym roku, 

a ich realizacja odbędzie się 
w przyszłym roku, w ramach 
już przyszłorocznego budżetu. 
W przyszłym roku, część wol-
nych pieniędzy z budżetu zo-
stanie przekazana Szkole Pod-
stawowej w Gryźlinach na 
remont podłogi w sali gim-

nastycznej. Podłoga jest już 
zniszczona, a przede wszyst-
kim stara. Po remoncie, sala 
mogłaby służyć do zajęć, m.in. 
fitness i zumby, które dotych-
czas odbywają się w świetlicy. 
Z przyszłorocznego budżetu 
szkoła na remont sali gimna-
stycznej ma otrzymać 4000 
złotych, a pozostałą część po-
zyska ze środków katolickiego 

stowarzyszenia, które szkołę 
prowadzi. 

Problem z szybką jazdą

Podczas zebrania pojawił się 
również temat szybkiej jazdy 
na szutrowej drodze z Gryź-
lin do Zielonowa. Zdaniem 
mieszkańców, kierowcy ja-
dący od strony lotniska jeżdżą 
zbyt szybko na tej drodze i czę-
sto zagrażają bezpieczeństwu 
ludzi, jak i ich własności. Poja-
wił się pomysł, żeby to miejsce 
było monitorowane, jednak 
nie ma możliwości, żeby prze-
prowadzić przewód zasilający 
taką kamerę. Jedynym roz-
wiązaniem jest zgłaszanie tego 
problemu na bieżąco policji, 
która w ostatnim czasie w skali 
całego kraju uruchomiła mapę 
miejsc niebezpiecznych. Jest 
ona na bieżąco monitorowana 
i w konkretnej sprawie można 
wezwać policyjny patrol. 
Warto dodać, że oprócz policji, 
to mieszkańcy zgłaszają do tej 
mapy miejsca w ich przekona-
niu niebezpieczne.

dym

Droga do Zielonowa, monitoring oraz rajdy na szutrowych drogach 
– m.in. takie tematy były poruszane podczas zebrania sołectwa 
Gryźliny i Zielonowo w gminie Stawiguda. 

W Gryźlinch mieszkańcy aktywnie 
podchodzą do problemów

Mieszkańcy Gryźlin i Zielonowa chętnie dyskutują o tym co dzieje się w ich miejscowościach

Władze gminy z Wójt Ireną Derdoń  i zaproszonymi gośćmi w ożywionej dyskusji
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Jest lato 1939 roku. Zosia to piękna, 
młoda Polka, bezgranicznie zako-
chana w Ukraińcu Petro. Ich wielka 
miłość zostaje wystawiona na próbę, 
gdy ojciec dziewczyny postanawia 
wydać ją za majętnego wdowca, 
Skibę. Zaraz po ślubie zrozpaczona 
Zosia zostaje sama z dziećmi męża 
powołanego na front.
Tymczasem między mieszkającymi 
obok siebie Polakami, Ukraińcami 
i Żydami dochodzi do coraz licz-
niejszych aktów przemocy. Dziew-

czyna staje się uczestniczką i świad-
kiem tragicznych wydarzeń, których 
kulminacją będzie rzeź dokonana na 
ludności polskiej przez bezwzględ-
nych oprawców 
z UPA oraz polskie akcje samo-
obronne.
Ogólnopolska sieć kin Helios za-
prasza swoich Widzów na premie-
rowe seanse poruszającego filmu 
„Wołyń” od 7 października. Bi-
lety są już dostępne w sprzedaży: 
www.helios.pl/wolyn.

„Wołyń” to pierwszy film fabularny poruszający dotychczas przemilczany w polskim kinie temat 
tragicznych wydarzeń w tym rejonie w latach 1943–1944. Ogólnopolska sieć kin Helios zapra-
sza Widzów na premierowe seanse najnowszego filmu w reżyserii Wojtka Smarzowskiego od 
najbliższego piątku, 7 października. 

O miłości w nieludzkich czasach 
- "Wołyń" w kinach Helios!

Kolebką muzyki barokowej były 
Włochy i od kompozycji jej przed-
stawicieli rozpocznie się piątkowy 
koncert. Usłyszymy: Antonio Vi-
valdiego-Koncert C-dur na obój, 
smyczki i klawesyn oraz jego Kon-
cert C dur na dwa oboje, smyczki 
i klawesyn. Następnie zabrzmi  Alto 
Giove z opery „Polifemo”, kompozy-
cja drugiego reprezentanta włoskiego 
baroku Nicola Porpory. Następny 
utwór mistrza baroku to aria Lascia 
ch’io Pianga  z opery „Rinaldo” au-
torstwa Jerzego Fryderyka Haendla, 

kompozytora, który swoją karierę 
muzyczną realizował w Niemczech 
i we Włoszech, by zakończyć ją 
w Anglii. Niektórzy muzykolodzy za 
koniec okresu muzyki baroku przyj-
mują datę 1750 roku tj. datę śmierci 
jej głównego niemieckiego przedsta-
wiciela Johanna Sebastiana Bacha. 
W wykonaniu orkiestry smyczkowej 
usłyszymy jedno najbardziej popu-
larnych dziś dzieł Bacha tzw. Arię na 
strunie G, czyli III Suitę orkiestrową 
D-dur, BWV 1068, część II: Aria. 
Ponadto zabrzmi „Jesu bleibet me-

ine Freude” z Kantaty BWV 147 J.S. 
Bacha. Koncert zakończy kompo-
zycja Jana Pachelbela Kanon D-dur 
(org. Kanon und Gigue in D-Dur für 
drei Violinen und Basso Continuo ). 
Zapraszamy w dniu  7 paździer-
nika 2016r., o godz.19.00 na kon-
cert „Mistrzowie baroku” Bilety 
w cenie: 40 zł normalny i 30 zł 
ulgowy do nabycia w kasie pon.-pt. 
w godz.10-18 oraz poprzez stronę 
internetową Filharmonii: http://bi-
lety.filharmonia.olsztyn.pl/nume-
rowane.html?id=332

Arkadiusz Krupa wraz z I oboistką 
warmińsko-mazurskiej filharmonii 
Agnieszką Zwolską pokażą wszystkie 
„tajemnice” tego instrumentu oraz opo-
wiedzą o jego roli w odkrywaniu świata 
dźwięków. Dowiemy się również jaką 
ważną funkcję spełnia obój w orkiestrze, 
również przed koncertem. Dwojgu obo-
istom towarzyszyć będzie znakomita 
klawesynistka Ewa Mrowca oraz orkie-
stra smyczkowa filharmoników war-

mińsko-mazurskich pod dyrekcją Piotra 
Sułkowskiego. W programie arcycieka-
wego spotkania z obojem w roli głównej, 
soliści i orkiestra smyczkowa zaprezen-
tują kompozycje kompozytorów epoki 
Baroku: Antonio Vivaldiego, Nicoli Po-
rpory, Georg’a Friedricha Haendla, Jo-
hanna Sebastiana Bacha oraz Jana Pa-
chelbela. Nie zabraknie konkursowych 
pytań, a co za tym idzie nagród dla zwy-
cięzców. Pierwsze z pytań możemy pu-

bliczności „Koncertu rodzinnego” zdra-
dzić już dziś. Brzmi ono: Czy obój ma 
rodzinę? Przygotujcie odpowiedz na 
te pytanie i do zobaczenia na koncercie 
w Filharmonii!
Bilety w cenie: normalny - 30 zł, 
ulgowy - 22 zł do nabycia pon.-pt , 
w godz.10-18 w kasie oraz poprzez 
stronę internetową Filharmonii: http://
bilety.filharmonia.olsztyn.pl/numero-
wane.html?id=334

Koncert Rodzinny – „Odkrywanie  
świata dźwięków”
„W oboju trzeba się zakochać” – mówi Arkadiusz Krupa prezentując w filmie na You Tube swój 
instrument – obój. Podczas „Koncertu rodzinnego” w Filharmonii, w niedzielę 9 października 
2016r., o godz.11.00 

Kompozycje mistrzów włoskiego i niemieckiego baroku usłyszymy w piątkowym koncercie w 
dniu 7 października 2016 r., o godz.19.00 w Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej. Solistami kon-
certu będą znakomici interpretatorzy muzyki barokowej, oboiści: Arkadiusz Krupa i Agnieszka 
Zwolska oraz klawesynistka Ewa Mrowca. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Smyczkowa Filhar-
monii pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. 

Koncert pt. „Mistrzowie baroku”
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

FORD Ka, rok. prod. 2006, wer-
sja podstawowa, przebieg 50 tys., 
stan bardzo dobry. 4900 zł do ne-
gocjacji. tel. 607680109.

INNE SPRZEDAM

TYTOŃ gold i light cięty gotowy 
do palenia 65/kg plus wysyłka 
odp. na sms tel.506 999 801.

INNE KUPIĘ

KOLEKCJONER kupi czę-
ści czołgów i samolotów sprzed 
1945r. Interesują mnie nawet 
drobne części. Dla Ciebie bez 
wartości, a ja dobrze zapłacę. 
Tel.505529328.

KUPIĘ stare motocykle-części: 
silniki,ramy,baki,koła,kosze itd. 
oraz wojenne przedmioty:szable,
bagnety,hełmy,czapki,mundury,o
dznakii inne. 505529328.

NAUKA

ZAPRASZAMY na szkolenia 
z dofinansowaniem www.ikib.

com.pl tel.536960440.

INNE

OSTRZEGAM przed ogłosze-
niem TYTOŃ gatunkowy gold 
i light na tel. 506999801, sprzeda-
jący wysyła make.

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIE 2,3-pokojowe pil-
nie (89)543-08-61 "Sadowski".

! KAWALERKA, 607-93-99-80.

! LOKAL gastronomiczny, 607-
93-99-70.

1-POKOJOWE 39m2 Osiedle 
Pojezierze, 604-524-429.

2-POKOJE z aneksem, 35m2, ul. 
Jagiellońska, nowe, 603-711-062.

2-POKOJOWE 668-825-960.

3-POKOJOWE Gutkowo, 502-
266-174.

KAWALERKĘ małżeństwu, 698-
753-666.

LOKAL 18m2 ul. Jeziołowicza 
7A, 601-543-050.

LOKALE 602-664-330.

MIESZKANIE 50m2, lp., os. Ge-
nerałów, 604-878-019.

MIESZKANIE 511-253-542.

MIESZKANIE Dworcowa, 504-
158-487.

MIESZKANIE, garaż, 606-160-
956.

POKÓJ panu, 693-498-178.

POKÓJ, (89)527-11-83.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

!!! ELBLĄG, ul. Teatralna 15/18, 
33,70m2, III piętro, z pięknym wi-
dokiem, blisko centra handlowe, 
przedszkole. Cena 110.000zł (do
negocjacji). 169000ZŁ dom bliź-
niak-Łukta 501-425-757.

2-POKOJE z aneksem, 35m2, ul. 
Jagiellońska, nowe, 603-711-062.

3 - P O K O J O W E  K u t r z e b y 
217.000zł, Kanta 199.000zł 
89/543-08-61 "Sadowski".

3-POKOJOWE mieszkanie 57m2 
w Ostródzie Grunwaldzka 2. 
Cena 233 tys. zł. 601-694-072.

DOM stan surowy otwarty 
w Gadach na działce 10 arów, 
285.000zł bez pośredników 609-
125-731.

DOM Wójtowo 160m2 do wy-
kończenia wewnątrz, 349.000zł, 
664-776-510.

DZIAŁKA budowlana 1226m2 
Stękiny 25.000zł, 795-525-451.

DZIAŁKĘ 10345m2, 80zł/m2, 
3km od Olsztyna, 782-677-272.

DZIAŁKI budowlane malowni-
cze położenie - Wójtowo, 509-
083-410.

LOKAL 44m2 raba t  do 
12.X.2016 882-146-603.

MIESZKANIE 2-pokojowe, 
Olsztyn, bez pośredników, tel. 

508-122-736.

M I E S Z K A N I E  K o r c z a k a 
48,5m2, tel. 509-770-662.

MIESZKANIE w Olsztynie przy 
ul. P.Tadeusza 18/31, 60m2, 517-
338-121.

OKAZJA! Dom w Barczewie, tel. 
694-485-644.

RÓŻNOWO działka budow-
lana 1000m2 pełne uzbrojenie 
69.000zł, 795-525-451.

WWW.DOMKIHOLENDER-
SKIE.EU, 503-103-703.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego, 601-64-90-31, 504-
175-182.

BUDOWLAŃCÓW, 503-092-
068.

FIRMA Easysofa sp. z.o.o. 
zatrudni  wykwalif ikowaną 
szwaczkę na wzorcownię me-
bli tapicerowych koło Olsztyna. 
Praca w godz. 7-15.

Więcej informacji pod nr tel: 600-
829-022, magda@easysofa.pl

FIRMA Radex z Ornety zatrudni 
kierowców kat D. Kontakt: trans-
port@radex.net.pl.

FIRMA Radex z Ornety zatrudni 
pilotów do obsługi regularnej linii 
autokarowej. Kontakt: biuro@ra-
dex.net.pl.

FRYZJERA/KĘ, 694-667-535.

HURTOWNIA mięsa i wę-
dlin w Olsztynie zatrudni faktu-
rzystkę. CV proszę przesyłać: 
olsztyn@brunotassi.com.pl.

KIEROWCĘ kat.C 506-422-558.

KIEROWCĘ kat. C+E 506-422-
558.

MĘŻCZYZNĘ przy bydle mlecz-
nym. Zakwaterowanie 609-823-
248.

MONTERÓW płyt G/K, sufitów 
podwieszanych 725-299-913.

OPERATORA koparki 602-46-
13-92.

OPIEKUNKI do 1500 euro wyma-
gany niemiecki komunikatywny, 
na umowę, 737-488-914, 737-499-
812.

POSZUKUJEMY osoby do 
działu księgowo-rozliczenio-
wego. CV + zdjęcie proszę wy-
słać na adres: rekrutacja.olsztyn@
animal-pharma.com, bk

PRACOWNIKA do prac wykoń-
czeniowych 604-783-558.

PRACOWNIKÓW i pomocni-
ków ogólnobudowlanych, 736-
654-471.

PRZY remoncie itp. z zamiesz-
kanie lub bez, okolice Jonkowa, 
602-219-382.

RESTAURACJA zatrudni pomoc 
kuchenną, (89)533-42-48.

STUDENTA do pomocy przy 
sprzedaży samochodów. Praca 
w weekendy, 532-200-941.

SZWACZKI Barczewo 602-323-
802.

SZWALNIA zatrudni. Steb-
nówka. Dobre warunki 794-624-
938.

TRANSPROJEKT GDAŃSKI 
pełniący nadzór inwestorski: Bu-
dowa drogi S-7 Gdańsk (A1) El-
bląg (S-22) zatrudni Inspektora 
robót mostowych z uprawnie-
niami mostowymi. CV proszę 
wysyłać na adres: nadzor.elblag@
tgd.pl.

ZATRUDNIĘ absolwenta prawa 
w wymiarze 10godz./tyg. CV pro-
szę wysłać na adres: rekrutacja.
olsztyn@animal.pharma.com, bk

ZATRUDNIĘ ferma drobiu z pra-
wem jazdy, 668-047-381.

USŁUGI

BLACHARSKO-DEKARSIE, 
501-864-480.

CYKLINOWANIE bezpyłowe 
podłogi+ schody, 507-306-262.

CZYSZCZENIE dywany, tapi-
cerki, 601-840-139.

DACHY- naprawy, 502-202-377.

DOCIEPLENIA, izolacje, www.
aia.com.pl

GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897.

HYDRAULIKA, gaz, 695-054-
509.

KOPARKO-ŁADOWARKA 601-
698-968.

MALOWANIE, szpachlowanie, 
zabudowy kartonowo-gipsowe, 
glazura. Drobne i większe re-
monty, 690-390-454.

POLBRUK, 602-401-309.

POSADZKI maszynowe, roboty 
żelbetowe, 503-040-888.

SZPACHLOWANIE, remonty, 
504-720-494.

TRAWNIKI, czarnoziem 667-87-
11-22.

TYNKI agregatem, 500-029-001.

WIERCENIE studni, 721-410-
348, 691-298-671.

WYBURZENIA, wykopy, wy-
wóz gruzu, ziemi, tłuczeń, piasek, 
koparki-ładowarki, wywrotki, 
czarnoziem, 604-849-831.
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Zamykająca tegoroczny cykl 
runda WMMO odbyła się przy 
idealnej wręcz, słonecznej po-
godzie, w pięknej scenerii je-
siennego lasu. Typowo leśna 
- piaszczysta trasa wycisnęła 
siódme poty ze startujących 
zawodników. Niesamowicie 
widowiskowe były zarówno 
ogromna ilość wyrzucanego 
w górę piachu jak i spora liczba 
upadków - na szczęście - z ra-
cji miękkiego podłoża - raczej 
niegroźnych. Główną atrakcją 
trasy był umieszczony tuż przed 
metą, specjalnie przygotowany 
- najdłuższy w Polsce - 40 me-
trowy skok z zaznaczonymi na 

tabliczkach dziesiątkami me-
trów, co dawało pojęcie jak da-
leko wylądował dany zawodnik.
Organizatorzy przygotowali 
nagrody w klasie MX 65 do 5 
miejsca a MX 85 i Masters do 4 
miejsca.
Jako pierwszy odbył się wy-
ścig połączonych klas MX 65, 
MX 85 i MX Kobiet. Wśród 
najmłodszych zawodników 
najlepszy okazał się po raz ko-
lejny Jakub Kowalski #84 
z Człuchowskiego AutoMo-
toKlubu POLTAREX, za nim 
byli: Piotr Kajrys #119 z Gdań-
ska i Maciej Chlewiński #6 
z Moto Klubu Lidzbark War-

miński. W klasie MX 85 zwy-
cięzcą został zawodnik Moto 
Klubu Lidzbark Warmiński - 
Jakub Hanusz #115, przed re-
prezentantami Człuchowskiego 
AutoMotoKlubu POLTAREX: 
Mateuszem Szafrańskim #64 
i Filipem Rogowskim #800. Je-
dyną kobietą startującą w Gi-
życku była olsztynianka Hanna 
Szczucińska #232. Następne 
startowały klasy MX 1C i MX 
2C. W MX 1C najwyżej na po-
dium stanął Łukasz Baliński 
#42 (MK Lidzbark Warmiński), 
za nim byli Rafał Siekacz #172 
(Warmiński AutoMoto Klub) 
oraz Łukasz Jóskowski #910 

(Człuchowski AutoMotoKlub 
POLTAREX), zaś w kategorii 
MX 2C prowadzenie objął #15 
Krzysztof Kulesza(GKM Bał-
tyk Gdynia) drugi był #41 Ma-
rek Niepiekło (Moto Klub Lidz-
bark Warmiński), a jako trzeci 
dojechał #12 Szymon Syryca 
(KM Giżycko). Pośród ścigają-
cych się jako następni przedsta-
wicieli klasy MX 2 Junior naj-
lepszy był Czarek Lewko #222 
z Motoklubu Olsztyn, niżej na 
podium stanęli Patryk Zdunek 
#131 z Człuchowskiego Auto-
MotoKlubu POLTAREX i De-
nis Lebedev #242 z Rosji. 

Dokończenie na stronie 15

W niedzielę 2 października 2016 na torze 
motocrossowym im. Sebastiana Trykacza 
w Giżycku odbyła się VIII Runda Warmiń-
sko Mazurskich Mistrzostw Okręgu  w Mo-
tocrossie zorganizowana przez Klub Moto-
rowy Giżycko.

Mamy mistrzów  
i wicemistrzów 
w motocrosie

REKLAMA

Zawody były kwalifikacjami mi-
strzostw świata. Wydarzenie objął 
patronatem Wójt Gminy Świątki 
Sławomir Kowalczyk.  Według 

wszelkich danych tego typu za-
wody na Warmii i Mazurach roz-
grywano po raz pierwszy ,a wy-
dawałoby się ,że nasza kraina 

leży daleko od górskich hal i tra-
dycje pasterskie nie są u nas sil-
nie rozwinięte. Jednak w  zawo-
dach wzięło udział 15 psów – 14 
rasy border collie i 1 rasy owcza-
rek szetlandzki. Zawody obej-
mowały 7 konkurencji m.in. :  
Outrun/Pobiegnięcie po owce – 
owce są ustawione od 100 do kil-
kuset metrów w linii prostej od 
przewodnika, który wysyła psa. 

Zadaniem psa jest pobiegnięcie 
w kierunku wskazanym przez 
przewodnika i znalezienie owiec. 
Obowiązkową  konkurencją jest 
także Lift/Przejęcie – praca psa 
do pierwszego ruchu stada. Po-
winna być spokojna i pewna, tak 
żeby owce nie były spłoszone, 
ale muszą ruszyć żwawo i Fetch/
Przyprowadzenie –przyprowa-
dzenie owiec powinno być prze-

prowadzone najkrótszą i prostą li-
nią do przewodnika. Wymagane 
jest przeprowadzenie owiec przez 
bramkę.
Za wszystkie konkurencje  mak-
symalnie można było uzyskać 
110 punktów.

Zawody sędziował międzynaro-
dowy arbiter, znawca tematyki 
Paddy Fanning. Końcowe wy-
niki zawodów:
Zwycięzcy w klasie open:
1. Marta Chmiel & Neala
2. Michał Cyran & Glen
3. Marta Chmiel & Liv

Zwyciężcy w klasie 1, początku-
jący:
1. Jakub Pronkiewicz & Ness
2. Marta Chmiel & Siri
3. Karolina Walczak & Bella
Oprócz widowiskowej pracy 
psów i przewodników, na pastwi-
sku nie zabrakło kibiców i osób 
zainteresowanych zawodami pa-
sterskimi  oraz  smacznego je-
dzenia i rodzinnej atmosfery 
stworzone j przez organizatorów, 
którymi byli: Katarzyna i Daniel 
Maliccy, Tomasz Nowakowski i 
Karolina Walczak.

 mon

Piękne warmińskie krajobrazy, łąki, doliny, poranna 
mgła i odgłosy owiec oraz skupienie psów, ich prze-
wodników towarzyszyło zawodom pasterskim, które 
odbyły się w dniach 24-25 września br. w Gminie 
Świątki, w miejscowości Komalwy, w gospodarstwie 
Katarzyny i Daniela Malickich. 

Chociaż od gór dzieli nas sporo kilometrów, 
zawody pasterskie odbyły się w gm. Świątki
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Piłkarze z Olsztyna nie potrafią 
ustabilizować swojej formy. Po-
trafią zagrać jeden bardzo dobry 
mecz, żeby w następnej kolejce 
pokazać zupełnie gorszą formę. 
Tak było również i tym razem. 
Olsztynianie rozegrali jeden ze 
słabszych meczów w tym sezo-
nie, pomimo tego, że mierzyli 
się z zespołem o bardzo zbliżo-
nym potencjale.
Stomil nie potrafił stworzyć 
praktycznie żadnej sytuacji pod-
bramkowej. Ich akcje nie do-
cierały nawet do pola karnego 
gospodarzy, tylko najczęściej 
kończyły na 30 czy 40 metrze. 

Trzeba jednak powiedzieć, że 
piłkarze Pogoni Siedlce także 
nie grali zbyt porywająco. Naj-
lepszą okazję w pierwszej poło-
wie meczu miał Cezary Demia-
niuk, ale piłka po jego strzale 
powędrowała minimalnie obok 
słupka.
Pierwsza połowa nie porwała 
przebywających na stadionie ki-
biców i wszyscy mieli nadzieję, 
że w drugiej części gry piłkarze 
obu zespołów zapewnią ciekaw-
sze widowisko. Początek nale-
żał do piłkarzy Stomilu, którzy 
byli bardziej aktywni, jednak tak 
naprawdę niewiele z tego wyni-

kało. Olsztynianie mieli kilka 
rzutów wolnych, ale żadnego 
z nich niestety nie potrafili wyko-
rzystać. Nie potrafili również za-
grozić bramce gospodarzy.
Był to taki typowy mecz na 0:0. 
Żadna z drużyn nie chciała zary-
zykować i dlatego wydawało się, 
że mecz zakończy się sprawiedli-
wym remisem. Jednak ostatecz-
nie to piłkarze z Siedlec mogli 
cieszyć się ze zwycięstwa. Kon-
rad Wrzesiński zdecydował 
się na strzał z około 25 metrów 
i pokonał bezradnego Leszczyń-
skiego. Stomil w poprzednich 
meczach, w których tracił punkty 

był zespołem lepszym od swo-
jego przeciwnika i stwarzał sobie 
mnóstwo sytuacji do zdobycia 
gola, w tym spotkaniu było jed-

nak zupełnie inaczej. Zobaczy-
liśmy inną, gorszą dyspozycję 
olsztyńskiej drużyny. 
W następnej kolejce (8 paź-

dziernika) Stomil na własnym 
boisku zmierzy się z Sandecją 
Nowy Sącz.
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Po wysokim zwycięstwie w poprzedniej kolejce, Stomil pojechał na 
mecz z Pogonią Siedlce w roli minimalnego faworyta. Niestety tym 
razem olsztynianie musieli uznać wyższość swojego rywala.

Stomil tym razem zawiódł 
i przegrał w Siedlcach

Punkty dla AZS Olsztyn Lakers zdobywali:
Jamar Dials – 6 pkt – przyłożenie
Arkadiusz Kowalewski – 6 pkt – przyłożenie
Patryk Piechowski – 6 pkt – przyłożenie
Przemysław Banat – 6 pkt – przyłożenie
Piotr Gołacki – 3 pkt (3 x 1 pkt – podwyż-
szenia) oraz 3 pkt field goal (po raz pierwszy 
w historii Klubu zdobyto punkty kopiąc piłkę 
podczas akcji) ajbliższy mecz AZS Olsztyn 
Lakers rozegrają 15 lub 16 października na 
wyjeździe z drużyną Rinhos Wyszków.
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W ćwierćfinałowym meczu 
fazy playoff, AZS Olsztyn 
Lakers po bardzo dobrym 
meczu pokonał Silvers Ol-
kusz.Mecz ćwierćfinałowy 
nie był jednostronnym wi-
dowiskiem i zakończył się 
wynikiem 30:16 dla ze-
społu z Olsztyna.

AZS Olsztyn Lakers 
w półfinale fazy playoff!

Dokończenie ze strony 14

Jednocześnie z juniorami ści-
gała się klasa MX Open, której 
zwycięzcą został prezentujący 
szczególnie spektakularny i wi-
dowiskowy styl jazdy Szymon 
Staszkiewicz #99 (MX Gdynia) 
zaś drugie miejsce zajął Michał 
Krech #22 (Człuchowski Auto-
MotoKlub POLTAREX), a trze-
cie Kacper Kozłowski #44 repre-
zentujący Moto Klub Lidzbark 
Warmiński. Połączony wyścig 
klas MX B i MX Masters za-
kończył serię.MX B na miejscu 
pierwszym zobaczyliśmy Kaje-
tana Rusockiego #14 z LKS Ja-
strząb Lipno przed reprezentan-
tem gospodarzy (KM Giżycko) 
Pawłem Morawskim #23 i Ma-
teuszem Adrychem #97 Człu-
chowski AutoMotoKlub PO-

LTAREX) natomiast w MX 
Masters zwyciężył Krzysztof 
Dziadko #996 z Motoklubu 
Olsztyn przed klubowym kolegą 
Wojciechem Bandurskim #76 
i zawodnikiem Człuchowskiego 
AutoMotoKlubu POLTAREX 
Mariuszem Bukowskim #76.
W 9 klasach po 8 rundach nasi 
zawodnicy z regionu w klasyfi-
kacji generalnej zdobyli 18 ty-
tułów: 
Mistrzowie: #115 Jakub Hanusz 
(Mx 85)Lidzbark Warmiński 
#222 Cezary Lewko (Mx Junior) 
Olsztyn #112 Marcin Szczepań-
ski (Mx Open B) Lidzbark War-
miński #996 Krzysztof Dziadko 
(Mx Masters) Olsztyn #172 Ra-
fał Siekacz (Mx 1 C) Lidzbark 
Warmiński #41 Marek Niepiekło 
(Mx 2 C) Lidzbark Warmiński 

Wicemistrzowie: #6 Maciej 
Chlewiński (Mx 65) Lidzbark 
Warminski #77 Pashal Myhan 
(Mx 85) Lidzbark Warmiński 
#232 Hanna Szczucińska (Mx 
Kobiet) Olsztyn #27 Kamil 
Krakowiak (Mx Junior) Olsz-
tyn #799 Jarosław Dąbrowski 
(Mx Masters) Olsztyn #16 Pa-
weł Sekuła (Mx 1 C) Olsztyn 
#116 Łukasz Baranowski (Mx 
2 C) Lidzbark Warmiński 
 II Wicemisrzowie : #44 Kac-
per Kozłowski (Mx Open) 
Lidzbark Warmiński #23 Pa-
weł Morawski (Mx Open B) 
Giżycko #124 Rafał Kamiń-
ski (Mx Masters) Grabinek 
# 42 Łukasz Baliński ( Mx 1 
C) Lidzbark Warmiński #17 
Marek Daniłowicz (Mx 2 C) 
Olecko bogi Zwycięzca Krzysztof Dziadko (Mx Masters) Olsztyn

Stomil musi ustabilizować formę 

Lakersi w półfinale fazy playoff
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Wszyscy wymienieni zawod-
nicy powinni być poważnymi 
wzmocnieniami olsztyńskiego 
klubu. Sparingi w wykonaniu 
siatkarzy z Olsztyna wyglądały 
różnie, ale dopiero mecz ligowy 
z Jastrzębskim Węglem miał po-
kazać w jakiej formie znajdują 
się akademicy. Początek spo-
tkania był bardzo wyrównany 
i żaden z zespołów nie mógł od-
skoczyć na kilkupunktowe pro-
wadzenie. Końcówka pierw-
szego seta należała jednak do 
siatkarzy z Jastrzębia i to oni za-
pisali tę partię na swoje konto.
Drugi set był niezwykle wy-
równany. Praktycznie do samej 
końcówki oba zespoły szły łeb 
w łeb, ale tym razem to olszty-
nianie okazali się lepsi. Jastrzę-
bianie popełnili kilka błędów 
własnych i dlatego akademicy 
z Olsztyna wyrównali stan me-
czu. Następne partie w tym spo-
tkaniu miały bardzo dziwny 
przebieg.
Od samego początku trzeciego 
seta, olsztyńscy siatkarze zyskali 
ogromną przewagę. Prowadzili 
7:3, a następnie, aż 19:11. Bar-
dzo dobrze dysponowani byli-

-atakujący Jan Hadrava, a także 
Adrian Buchowski, który zamie-
nił na placu gry, Olka Śliwkę. 
Gdy wydawało się, że set jest już 
rozstrzygnięty, wtedy lepiej za-
częli grać gospodarze. Zmniej-
szyli swoją stratę do dwóch 
punktów, ale ostatecznie to pod-
opieczni Gardiniego wygrali 
tego seta.
Czwarty set tego meczu powi-
nien być ostatnim. Do połowy 
tej partii walka toczyła się punkt 
za punkt, ale później dzięki bar-
dzo dobrej grze w defensy-
wie olsztynianie odskoczyli 
na cztery punkty i prowadzili 
20:16, a następnie 23:19. Nikt 
wtedy nie spodziewał się, że Ja-
strzębianie wrócą jeszcze do gry 
w tym meczu. Ostatecznie jed-
nak za sprawą kapitalnej dys-
pozycji serwisowej przyjmują-
cego, Salvadora Hidalgo Olivy, 
doprowadzili do tie - breaka. 
Akademicy byli wyraźnie zała-
mani tym, że przegrali poprzed-
nią partię. W decydującym secie 
już praktycznie nie istnieli i prze-
grali go 7:15.
Z jednej strony należy powie-
dzieć, że punkt zdobyty na tak 

trudnym terenie trzeba szano-
wać, ale z drugiej strony pozo-
stał spory niedosyt, ponieważ 
trzy punkty były na wyciągnię-
cie ręki. Najlepiej punktującym 
zawodnikiem olsztyńskiej dru-

żyny, był Jan Hadrava, który 
zdobył 20 punktów. 
Następne spotkanie Indykpol 
AZS Olsztyn rozegra 8 paź-
dziernika, a jego rywalem będzie 
GKS Katowice.

Siatkarze olsztyńskiego AZSu przegrali w pierwszej kolejce nowego sezonu z Jastrzębskim 
Węglem. Mecz obfitował w wiele zwrotów akcji, a olsztynianie praktycznie przegrali na wła-
sne życzenie. Nowy sezon, nowy skład, nowe nadzieje. Po poprzednim sezonie w drużynie 
z Olsztyna doszło do prawdziwej rewolucji. Wymieniony został praktycznie cały skład i wy-
daje się, że jest on mocniejszy od tego z poprzednich rozgrywek. Do klubu dołączyli tacy 
gracze, jak, Daniel Pliński, Wojciech Włodar-
czyk, Ezequiel Palacios, Jan Hadrava, czy 
młody Aleksander Śliwka.

Indykpol AZS Olsztyn przegrywa 
na inaugurację nowego sezonu
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AZS w obronie (zdj. archiwalne)


