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We wtorek  (18.10.2016r.) kil-
kanaście minut po godz. 12:00 
na drodze krajowej 51 na tra-
sie Bartoszyce - Bezledy w 
pobliżu miejscowości Łojdy, 
doszło do potracenia dwóch 
16-latków. Pracujący na miej-
scu zdarzenia policjanci wstęp-
nie ustalili, że nastolatkowie 
mogli wybiec zza autobusu 
wprost pod nadjeżdżający sa-
mochód marki Mercedes.

Obaj chłopcy doznali poważ-
nych obrażeń ciała. Jeden z 
nich został przewieziony do 
szpitala w Bartoszycach. Nie-
stety pomimo podjętej reani-
macji zmarł. Drugi nastolatek 
został przetransportowany he-
likopterem do szpitala w Olsz-
tynie. Jego stan jest ciężki. Po-
licjanci zbadali stan trzeźwości 
kierującego mercedesem. Ba-
danie alkotestem wykazało, że 

36-latek był trzeźwy.
Droga była zablokowana przez 
ponad 3 godziny. Policjanci 
wyznaczyli objazdy.
Funkcjonariusze bezpośred-
nio po zdarzeniu przesłuchali 
świadków oraz w obecności 
prokuratora przeprowadzili 
oględziny miejsca wypadku. 
Teraz ustalają dokładny prze-
bieg i okoliczności, tego nie-
szczęśliwego zdarzenia.

(BP/TM)
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AKTUALNIE

We wtorek obradował zarząd 
główny związku, który miał 
podjąć decyzję ws. ewentu-
alnych dalszych protestów. 
ZNP chce wycofania projek-
tów dwóch ustaw ws. reformy 
edukacji, zakładających m.in. 
zmianę struktury szkolnic-
twa w Polsce. Chodzi o przy-
gotowane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej projekty 
ustaw: Prawo oświatowe i Prze-
pisy wprowadzające Prawo 
oświatowe. 
Prezes ZNP po posiedzeniu za-
rządu przedstawił jego stanowi-
sko. Jak mówił Broniarz, zwią-
zek domaga się "zaprzestania 
działań mających na celu de-

stabilizowanie polskiego sys-
temu oświaty, a jednocześnie 
demontażu tego systemu". 
Zdaniem związku planowane 
zmiany grożą pogorszeniem ja-
kości edukacji i są wymierzone 

przeciwko uczniom i nauczy-
cielom. 
Zarząd główny ZNP postano-
wił rozpocząć od wtorku ogól-
nopolską akcję protestacyjną 
pod hasłem "Nie dla chaosu 
w szkole". W ramach tej ak-
cji związek planuje zorganizo-
wanie pikiety przed Sejmem 
w dniu pierwszego czytania pro-
jektu ustawy Prawo oświatowe. 

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ma 
się odbyć pierwsze czytanie, bo 
projekt nie trafił dotąd pod ob-
rady rządu, zakończyły się do-
piero uzgodnienia międzyresor-
towe i konsultacje publiczne. 
Jeśli pikieta nie spowoduje 
oczekiwanych przez ZNP rezul-
tatów, wówczas w Warszawie 
odbędzie się spotkanie przed-
stawicieli 400 największych od-
działów związku. 
Planowane jest także zorgani-
zowanie 19 listopada ogólno-
polskiej manifestacji pracow-
ników oświaty w Warszawie. 
Do udziału w niej ZNP zapra-
sza także rodziców, samorządy, 
organizacje pozarządowe i sto-
warzyszenia, których obszarem 
działania jest edukacja. 
Obok wycofania projektów 
zmian systemowych dotyczą-
cych nowego ustroju szkolnego 
ZNP domaga się także zwięk-
szenia nakładów na oświatę, 
w tym podwyżki wynagrodzeń 
pracowników oświaty. 

Źródło: Codzienny 
Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ak-
cję protestacyjną ws. zapowiadanej reformy edukacji 
- poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz. Akcja 
odbędzie się pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole". 
Na 19 listopada zapowiadana jest manifestacja. 

Rusza ogólnopolska akcja 
protestacyjna nauczycieli

Policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają 
przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło 
na drodze krajowej 51 w okolicach miejscowości 
Łojdy. Nastolatkowie najprawdopodobniej wtargnęli 
na jezdnię zza autobusu wprost pod mercedesa. Je-
den z nich po długiej reanimacji zmarł. Drugi jest w 
ciężkim stanie. Kierowca mercedesa był trzeźwy.

Bartoszyce: Wybiegli zza autobusu i wpadli 
pod mercedesa

We wtorek (18.10.2016) policjan-
ci patrolując trasę Bartoszyce-Gó-
rowo Iławeckie, w pobliżu miej-
scowości Piasty Wielkie, najechali 
na zdarzenie drogowe, w który sa-
mochód osobowy uderzył w drze-
wo. Funkcjonariusze ustalili, że 
uczestniczącą w zdarzeniu hondą 
kierował 29-letni mieszkaniec 
gminy Górowo Iławeckie. Męż-
czyzna najprawdopodobniej nie 
dostosował prędkości do warun-
ków panujących na drodze, stra-
cił panowanie nas samochodem 
i uderzył w drzewo.
Zapewne nie bez znaczenia był 
stan trzeźwości kierującego. Ba-
danie alkotestem wykazało, że 
29-latek miał blisko promil alko-
holu w organizmie.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 
29-latkowi, a hondę przekazali 
osobie wskazanej.
Mężczyzna odpowie za kierowanie 
w stanie nietrzeźwości, za które 
kodeks karny przewiduje karę do 
2 lat pozbawienia wolności.

(BP/TM)

Policjanci zatrzymali 
prawo jazdy 29-latkowi, 
który był nietrzeźwy i na 
trasie Bartoszyce – Gó-
rowo Iławeckie uderzył w 
drzewo. Mężczyzna odpo-
wie za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości.

BARTOSZYCE: 
UDERZYŁ 
W PRZYDROŻNE 
DRZEWO. ZAWINIŁA 
PRĘDKOŚĆ
I WYPITY ALKOHOL

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Foto:(arch. Policji) Akcja ratownicza z użyciem LPR
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Projekt obywatelski, któremu 
patronuje NSZZ Solidarność, 
trafił do sejmu w zeszłym ty-
godniu. Podpisało się pod nim 
ponad 500 tysięcy osób. Han-
del mógłby się odbywać 
w dwie niedziele poprzedza-
jące Boże Narodzenie, w ostat-
nią niedzielę przed Wielkanocą, 
w ostatnią niedzielę stycznia, 
czerwca, sierpnia oraz w pierw-
szą niedzielę lipca. - To jest do-
bry pomysł. Często pracuję cały 
tydzień więc dzięki temu mia-
łabym więcej czasu na odpo-
czynek i poświęcenia wolnego 
czasu dla domu i rodziny- mówi 
pani Agnieszka, mieszkanka 
Olsztyna, kasjerka jednego 
z olsztyńskich hipermarketów. 
Pomysł wprowadzenia zakazu 
handlu w niedzielę nie wszyst-
kim przypadł do gustu. Polska 
Organizacja Handlu i Dys-
trybucji wyraża sprzeciw ogra-
niczeniom handlu w niedziele, 
argumentują to możliwością 
zwolnień wielu osób w sekto-
rze handlu. - Przeprowadzone 
analizy wskazują, że w segmen-
cie handlu wielkopowierzch-
niowego sprzedaż niedzielna to 
5-12% sprzedaży tygodniowej. 
Zakaz, spowoduje 3-7% spa-
dek obrotów tygodniowych, co 
przełoży się na redukcję zatrud-
nienia w sektorze handlu o 5 do 

nawet 10%.-można przeczy-
tać w oficjalnym komunikacie 
POHiD na stronie internetowej. 
Popularne sieci handlowe czyli 
Biedronka i Tesco odmówiły 
komentarza w tej sprawie.

Dwugłos z parlamentu
Ewentualne wprowadzenie za-
kazu handlu w niedzielę wzbu-
dza liczne kontrower-
sje również w Sejmie. 
W tej sprawie zapy-
taliśmy posłanki i po-
słów z Warmii i Mazur 
o ich zdanie . Stano-
wisko PSL, przesłane 
przez posłankę Ur-
szulę Pasławską, mówi 
o tym, że zakaz handlu 
w niedzielę jest dobry 
dla pracowników, ale 
może uderzyć w pol-
ską gospodarkę powo-
dując straty z zysku VAT nawet 
do 1 mld złotych rocznie. Dla-
tego PSL jest za ograniczeniem 
pracy w niedzielę do godziny 
12:00. Mirosław Pampuch, 
poseł partii Nowoczesna, jest 
przeciwny wprowadzeniu za-
kazu handlu w niedzielę - Za-
kaz uderzy w małych i średnich 
przedsiębiorców np. najemców 
lokali w galeriach handlowych. 
Mają oni podpisane wielolet-
nie, bardzo restrykcyjne umowy 

najmu, których zmiana - zwłasz-
cza w zakresie rozliczeń finanso-
wych - jest bardzo trudna, albo 
wręcz niemożliwa.- Jednocze-
śnie podkreśla, że ważna jest 
dyskusja na temat zwiększenia 
wynagrodzeń za pracę w nie-
dzielę. Poseł partii Kukiz’15 
Andrzej Maciejewski uważa, 
że do problemu handlu w nie-
dzielę nie można podchodzić 
systemem zero-jedynkowym. 
Jego zdaniem, każda gmina po-
winna sama decydować o ogra-
niczeniach w handlu niedziel-

nym. -Państwa, skąd pochodzą 
największe sieci handlowe ta-
kie jak lidl, tesco, auchan czyli 
Niemcy, Wielka Brytania, Fran-
cja, mają wprowadzony zakaz 
pracy w niedzielę lub ograni-
czenia handlu do godziny dwu-
nastej. Dlaczego Polacy muszą 
pracować wtedy kiedy zachodni 
sąsiedzi mają dzień wolny?- 
pyta retorycznie Andrzej Ma-
ciejewski. Zwrócił też uwagę 
na to, że odkąd jest w Sejmie 

żaden projekt obywatelski nie 
został uchwalony w takiej wer-
sji w jakiej trafił do Sejmu więc 
należy się spodziewać, że za-
kaz handlu w niedzielę, jeżeli 
zostanie uchwalony to praw-
dopodobnie nie w pierwotnej 
wersji. Posłanka Platformy 
Obywatelskiej Anna Wasi-
lewska w przesłanym do re-
dakcji oświadczeniu również 
podkreśliła, że zakaz handlu 
w niedzielę spowoduje utratę 
miejsc pracy od 30 do 35 tys. 
pracowników. Zwraca uwagę 

na fakt korzystania 
z luk w przepisach 
prawnych, znoszą-
cych handel w nie-
dzielę, przez stacje 
benzynowe, hotele, 
czy sprzedaż de-
wocjonaliów.- Nie 
może być tak, że jed-
nych przedsiębior-
ców prawo obowią-
zuje, a inni korzystają 
z luki, która ten zakaz 

znosi. Ustawa o zaka-
zie handlu w niedzielę nie jest 
rozwiązaniem problemu-twier-
dzi Anna Wasilewska. Po-
słanka Prawa i Sprawiedli-
wości, Iwona Arent jest zdania, 
że wolne niedziele będą ko-
rzystne dla rodzin - Nie spo-
sób nie zgodzić się z twierdze-

niem, że praca w niedzielę jest 
pewnym ograniczeniem kontak-
tów z bliskimi i dużym obciąże-
niem nie tylko dla pracowników, 
ale dla wszystkich członków ro-
dziny.- twierdzi przedstawi-
cielka partii rządzącej- Pro-
ponowane zmiany nie powinny 
być szkodliwe dla kogokolwiek, 
a mogą być czynnikiem, który 
przywróci niedzielę wielu rodzi-
nom-dodaje Iwona Arent.

Związki są za, a nawet 
przeciw

Pod projektem podpisuje 
się NSZZ Solidarność, twier-
dząc, że działa w interesie pra-
cownika, który dzięki temu bę-
dzie miał więcej czasu na bycie 
z rodziną i będzie mógł cie-
szyć się z wolnego dnia, przy-
najmniej raz w tygodniu. Na-
tomiast, największy związek 
w Polsce, OPZZ jest przeciwny 
takiemu rozwiązaniu.- To po-
winna być dobrowolna decyzja 
pracowników. Są ludzie, któ-
rzy chcą pracować w niedzielę, 
choćby młodzi wchodzący na ry-
nek pracy, czy też emeryci, któ-
rzy nie mają rodzin. Zamiast za-
kazu lepiej wprowadzić zasadę, 
że za pracę w niedzielę praco-
dawca płaci więcej.-stwierdza 
w komunikacie na stronie in-
ternetowej OPZZ- Zgłaszają 

się do nas pracownicy restaura-
cji, kierowcy, kolejarze, czy na-
uczyciele pracujący w niedzielę. 
Jeśli ograniczać pracę w wolne 
dni, to także ich powinno to do-
tyczyć. Społeczeństwo rów-
nież jest podzielone w tej kwe-
stii. – Niestety, ale może dojść 
do tego, że będę musiał zwolnić 
część pracowników ze względu 
na niższe dochody po zamknię-
ciu sklepu w niedzielę.- mówi 
Radosław kierownik jednego 
z olsztyńskich osiedlowych 
sklepów. Jeden z pracowni-
ków sklepu w Galerii Warmiń-
skiej twierdzi, że to nie do końca 
dobry pomysł. -Fakt, że dzień 
wolny zawsze się przyda, jed-
nak jeśli nie pracuję to nie za-
rabiam, a sam muszę się utrzy-
mywać. Chyba, że będzie to się 
wiązało z dodatkowym wyna-
grodzeniem. Wtedy mogę praco-
wać w niedzielę i w święta.
Jak mówi stare przysłowie, 
„gdzie dwóch Polaków tam pięć 
zdań” w tej sprawie będzie po-
trzebny zdrowy kompromis jed-
nak z kompromisem jest tak, że 
trzeba coś poświęcić dla wspól-
nego dobra. Czy handlowcy i pra-
cownicy będą w stanie się poro-
zumieć? Kwestia jest delikatna, 
ale rozwiązanie poznamy w ciągu 
kilku najbliższych tygodni.

Ad

W Sejmie trwają prace nad projektem obywatelskim 
dotyczącym wprowadzenia zakazu handlu w nie-
dzielę. Jednak zdania w tej kwestii są podzielone. 
Czy uda się znaleźć kompromis w tej sprawie?

"Rząd pracuje nad uproszcze-
niem systemu podatkowego. 
Rozwiązania przewidują pre-
mię dla przedsiębiorców w jed-
nolitym podatku" - napisała pre-
mier.
"Chodzi o to, aby system po-
datkowy, który tworzymy, był 
przejrzysty i korzystny dla osób 
prowadzących działalność go-
spodarczą, i stwarzał im dobre 
warunki do funkcjonowania" 
- powiedział PAP we wtorek 
rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Na początku października szef 
Komitetu Stałego Rady Mini-
strów i p.o. ministra skarbu pań-
stwa Henryk Kowalczyk mówił, 
że jednolity podatek ma upro-
ścić system rozliczeń, zmniej-
szyć obciążenia dla prowadzą-
cych jednoosobową działalność 
gospodarczą, zakłada także 
wyższe podatki dla najlepiej za-
rabiających.
"Jednolity podatek ma uprościć 
sam system rozliczania, ma być 
obojętny dla budżetu, ale też 

nie ukrywam, chcemy zmniej-
szyć obciążenia dla prowadzą-
cych jednoosobową działalność 
gospodarczą, żeby nie starto-
wali od kwoty prawie 1200 zł 
tej składki obowiązkowej(...) 
żeby to urealnić np. 400 zł, 500 
zł" - powiedział w piątek w Ra-
diu Zet Kowalczyk. Dodał, że 
"nowy jednolity podatek to 
jest twardy plan, bardzo trudny 
plan". Ma on zacząć obowiązy-
wać od 1 stycznia 2018 r. 

(PAP)

Wskazał, że zły stan techniczny 
pojazdów to jedna z częstszych 
przyczyn wypadków drogowych 
w Polsce.
Na początku października br. do 
konsultacji społecznych został 
skierowany projekt nowelizacji 
ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw 
wraz z 15 aktami wykonawczymi 
przygotowany przez ministerstwo 
infrastruktury i budownictwa-
(MIB).
W projekcie noweli zapropono-
wano, aby właściciel pojazdu, 
który nie przeprowadził w wy-
znaczonym terminie badań, miał 
dodatkowo 30 dni na wykonanie 

badania technicznego bez pono-
szenia konsekwencji. Po tym ter-
minie badanie techniczne będzie 
można wykonać tylko w wyzna-
czonej stacji kontroli pojazdów 
Transportowego Dozoru Tech-
nicznego(TDT).
Ma powstać 16 takich stacji – 
jedna stacja na województwo. Jak 
zaznaczył MIB nie jest wyklu-
czone, że jeśli liczba badań tech-
nicznych wykonywanych w tych 
stacjach będzie duża, powstanie 
więcej stacji.
Stacje kontroli pojazdów TDT 
mają być wyposażone w apara-
turę kontrolno–pomiarową wy-
kraczającą poza zakres urządzeń 

wymaganych w stacjach kontroli 
pojazdów prowadzonych przez 
przedsiębiorców.
W jednym z aktów wykonaw-
czych do projektu ustawy zapro-
ponowano zmianę opłat za wy-
konanie badania technicznego 
pojazdu w terminie późniejszym 
niż 30 dni po wyznaczonej da-
cie. Ma ona wynieść dwukrotność 
stawki podstawowej(w przypadku 
badania samochodu osobowego 
w terminie - 126 zł), czyli 252 zł.
Nowe przepisy ws. badań tech-
nicznych pojazdów mają według 
projektu wejść w życie 20 maja 
2018 r.

PAP wk/Kurier PAP

Rząd pracuje nad uproszczeniem systemu podatkowego - poinformowała pre-
mier Beata Szydło we wtorek wieczorem za pośrednictwem Twittera.

Premier : propozycje przewidują 
premię dla przedsiębiorców 
w jednolitym podatku

Zmiany dotyczące badań technicznych pojazdów mają na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa kierowców - oświadczył wiceminister infrastruktury i budownictwa 
Jerzy Szmit.

Szmit: zmiany w badaniach 
technicznych pojazdów 
zwiększą bezpieczeństwo

Handel w niedzielę. Kto za, a kto przeciw ?

Wkrótce się dowiemy czy ten koszyk będzie można 
napełnić w niedzielę
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Największym zaniepokojeniem 
w umowie CETA jest to, że na 
europejski rynek, a więc również 
i polski, wprowadzane mogą być 
produkty zawierające pestycydy. 
W przeciwieństwie do Europy, Ka-
nada nie ma takich restrykcyjnych 
wymagań, co do żywności gene-
tycznie modyfikowanej. Wszystko 
sprowadza się do tego, że ta żyw-
ność może trafić na nasz rynek 
i będzie zdecydowanie tańsza, niż 
produkty polskich i europejskich 
producentów. Takiego zdania jest 
poseł na Sejm Urszula Pasławska. 
– Stracą nie tylko nasi konsumenci, 
nie tylko zdrowie Polki i Polacy, 
ale w dużej mierze stracą polscy 
rolnicy, którzy produkują w bar-
dzo wysokich standardach polską 
żywność, a będzie im trudno kon-
kurować z tanią żywnością , która 
zaleje polski rynek. Podobnego 
zdania jest Warmińsko-Mazur-
ska Izba Rolnicza, według której 

podpisanie umowy CETA przy-
niesie negatywne skutki polskiemu 
rolnictwu. - Rolnictwo europejskie 
podlega szeregowi restrykcji wpro-
wadzonych ze względu na: bezpie-
czeństwo żywnościowe, ochronę 
środowiska, dobrostan zwierząt. 
W związku z powyższym koszty pro-
dukcji ponoszone przez rolników 
europejskich są wyższe, niż koszty 
ponoszone przez rolników kana-
dyjskich. Biorąc pod uwagę stałe 

nadwyżki mleka, żywca i zboża po-
wstające na rynku europejskim, 
otwarcie tego rynku na tańsze pro-
dukty z Kanady z pewnością ob-
niży ceny skupu produktów rolnych 

w całej Unii Europejskiej, pod-
ważając podstawy ekonomiczne 
funkcjonowania gospodarki euro-
pejskie- powiedział Jacek Kucza-
jowski z Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej. 

Czy jest czas na zmiany?
Czy jednak umowa jest aż tak zła, 
że trzeba od razu ją odrzucać? 
Kanada jest jednym z najwięk-
szych producentów żywności tzw. 

GMO, czyli modyfikowanej ge-
netycznie i twierdzi, że nie ma 
żadnych dowodów na negatywne 
skutki takich produktów. Dzięki 
umowie CETA, takie – znacz-
nie tańsze produkty – trafią na eu-
ropejski rynek. Może to przyczy-
nić się do spadku zainteresowania 
zdrową, ale droższą żywnością. 
Odczuwalne będzie to z pewno-
ścią dla rolników i producentów 
produktów ekologicznych w ca-
łej Europie. Również region War-
mii i Mazur może poszczycić się 
produkcją zdrowej żywności i jest 
specjalizacją naszego wojewódz-
twa, stąd obawy mają lokalni pro-
ducenci, zaznaczył Marszałek 
Województwa Gustaw Marek 
Brzezin. – W tej sytuacji kiedy ta-
nia zmodyfikowana żywność za-
lałaby nasz wewnętrzy i europej-
ski rynek, to z pewnością ten atut 
Warmii i Mazur, jako regionu gdzie 
produkuje się dobrą i zdrową żyw-
ność, gdzie jest ona konkurencyjna 
w kraju, i zagranicą by stracił. 
Umowa CETA przeszła niespo-
strzeżona pośród ostatnich wy-
darzeń w naszym kraju i jak po-
wiedział Jacek Kuczajowski 
z Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej, jest już zbyt późno na 
jakiekolwiek modyfikacje. - Bio-
rąc pod uwagę bliski termin pod-
pisania umowy , wydaje się, że 
nie ma już czasu na modyfikację, 
a jedynym możliwym rozwiązaniem 
jest odrzucenie umowy CETA. Jed-
nak są również plusy tej umowy. 
Przykładem może być likwida-
cja ceł, co zakłada umowa CETA, 
a więc znaczna obniżka cen pro-
duktów z Kanady oraz Ameryki, 
w tym również na samochody.

Przedsiębiorstwa kontra 
państwa

Największy niepokój w państwie 
wywołuje powstanie sądów arbi-
trażowych.
Funkcjonowanie takich jedno-
stek ma polegać na tym, że przed-
siębiorstwa, które uznają, że ich 
prawa są łamane, mogą wytoczyć 
proces państwu. Instytucja ta ma 
chronić inwestorów przed zmia-
nami w prawie, skierowanymi 
na zagraniczne firmy. Odszko-
dowania mogą być w tym przy-
padku bardzo wysokie, ponieważ 
każda najmniejsza zmiana może 
być uznana za niekorzystną dla 
danego przedsiębiorstwa. Jest to 

ogromne zagrożenie dla budżetu 
państw, takich jak Polska. Jest to 
rozwiązanie, na które można spoj-
rzeć z dwóch stron. Jednocześnie 
może przyczynić się do mocnego 
zachwiania budżetu, ale również 
powstrzymuje rząd od wprowa-
dzania tzw. „kruczków” podatko-
wych, które mogą doprowadzić do 
upadku wiele firm – zarówno tych 
dużych, jak i mniejszych. 

Nie aż tak 
niepostrzeżenie

Wprowadzenie w życie umowy 
CETA nie było jednak takie ci-
che. Negocjacje z Kanadą trwały 
pięć lat i zakończyły się w sierp-
niu 2014 roku. Po przeglądzie 
umowy przez prawników Komi-
sji Europejskiej, umowa została 
przetłumaczona na wszystkie ję-
zyki urzędowe Unii Europejskiej 
i udostępniona publicznie na wcze-
snym etapie debaty. Na stronie Ko-
misji Europejskiej można prze-
czytać, że jeśli zarówno Rada, jak 
i Parlament Europejski zatwier-
dzą umowę w 2016 roku, będzie 
ona mogła zacząć obowiązywać 
od początku 2017 roku. To zależy 
również od prawodawców kana-
dyjskich odpowiedzialnych za za-
twierdzanie tekstu.

dym

Wolny handel między Europą a Kanadą – taki jest 
cel umowy CETA, która ma zostać niebawem wpro-
wadzona. Na pierwszy rzut oka nie jest to złe rozwią-
zanie. Jednak właśnie tylko na pierwszy rzut oka. 
Umowa CETA ma wielu przeciwników, również na 
Warmii i Mazurach.

Umowa CETA puka do bram Unii Europejskiej

REKLAMA

Polscy producenci żywności są za ochroną własnego rynku
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Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WOJEWÓDZTWO

- Odprawa 30-tysięcznego pa-
sażera zamyka etap wypełniania 
pierwszych unijnych warunków 
wobec zasadności inwestycji – 
podkreślał marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. 

Geograficzną ekspansję Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury 

potwierdza też podkarpacki ad-
res 30-tysięcznego pasażera. 
Przedstawiciele linii lotniczych 
Wizz Air, która obsługuje po-
łączenie do Londynu, ogłosili 
też uruchomienie nowej trasy. 

Mieszkańcy Warmii i Mazur od 
połowy maja 2017 roku będą 

mogli podróżować do Oslo-
-Sandefjord-Torp. Loty odby-
wać się będą trzy razy w tygo-
dniu.
Warto też przypomnieć, że 
oprócz lotów rozkładowych 
bardzo dynamicznie rozwija się 
na lotnisku ruch General Avia-
tion, od uruchomienia portu jest 
to przeszło 450 przylotów i od-

lotów oraz ponad 3,5 tys. pasa-
żerów i członków załóg.

Mechanizmy dotowania pro-
jektów filmowych przez samo-
rządy terytorialne ukształto-
wały się w latach 80. Obecnie 
Regionalne Fundusze Filmowe 
funkcjonują w większości 
państw „starej” Unii Europej-
skiej. Jest ich ponad 100, naj-
więcej we Francji ponad 40, 
po kilkanaście w Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii i Niemczech. 
W Polsce RFF zaczęły po-
wstawać po roku 2005, w któ-
rym powołano Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. Obecnie 
w kraju działa 9 Funduszy. Od 
nowego roku dołączy do nich 
warmińsko-mazurski.
- Nasza decyzja to odpowiedź 
nie tylko na oczekiwania twór-

ców filmowych, realizujących 
na Warmii i Mazurach filmy fa-
bularne i seriale telewizyjne, 
ale i interes regionu w postaci 
efektu ekonomicznego – po-
wiedział marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. – Przede 
wszystkim jednak to promo-
cja naszej krainy i wzrost jej 
atrakcyjności wśród turystów 
i inwestorów, polskich i zagra-
nicznych.
Zarząd Województwa zarezer-
wuje w budżecie na rok 2017 
środki na dofinansowanie pro-
dukcji filmowej. Zaprosi też 
do współpracy inne samorządy 
z obszarów, gdzie planowane 
są realizacje filmowe. Dotacje 
otrzymają najlepsze projekty 

wyłonione przez komisję zło-
żoną z ekspertów. Warunkiem 
udziału w konkursie będzie po-
wiązanie treści filmu lub se-
rialu z regionem, a także lo-
kowanie produkcji w regionie, 
co jest gwarancją wydatkowa-
nia środków na tym obszarze 
oraz zaangażowania miejsco-
wych kadr i nierzadko sprzętu 
technicznego. Jak wynika 
z doświadczeń działających 
już RFF, do regionu wraca na-
wet 300 proc. środków pier-
wotnego dofinansowania. Tu 
odbywają się pierwsze pokazy 
filmu, którym towarzyszą spe-
cjalne wydarzenia promujące 
region. 
Warmińsko-Mazurski Fundusz 
Filmowy funkcjonować będzie 
w strukturach Centrum Edu-
kacji i Inicjatyw Kulturalnych 
w Olsztynie. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 
na Warmii i Mazurach przybliży 
szczegóły tych zmian. Uczestnicy 
wydarzeń będą mieli okazję po-
znać również sposoby wychodze-

nia naprzeciw wyzwaniom rynku 
zatrudnienia. Jak mówi hasło te-
gorocznego Tygodnia Kariery: 
„Bądź autorem swojej kariery”.
Olsztyński Tydzień Kariery na 

Warmii i Mazurach potrwa do 23 
października. Szczegółowy pro-
gram znajduje się na stronie http://
doradca.up.gov.pl/index.php?pa-
geid=476

Projekty dotyczą wspierania wy-
twarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych. Tym razem środku unijne 
trafiły m.in. do Gminy Bisku-
piec, Hurtowni „Elektryk” oraz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olszty-

nie. Podpisanie umów miało cha-
rakter symboliczny, ponieważ 
w konkursie zostało wybranych 
97 projektów na łączną kwotę 
blisko 40 mln zł.
W przeprowadzonych dotych-
czas naborach w ramach RPO 
WiM 2014-2020, zostały wy-

brane do dofinansowania 104 
projekty o łącznej wartości ok. 
90 mln zł, w tym 61 mln zł w ra-
mach działań wdrażanych przez 
WFOŚiGW w Olsztynie. Łączny 
poziom dofinansowania, który 
trafi do beneficjentów to ok. 63 
mln zł, w tym 40 mln do bene-
ficjentów WFOŚiGW w Olszty-

nie. Środki przeznaczone są na 
wsparcie przedsiębiorców, lokal-
nych samorządów oraz innych 
podmiotów, w tym spółdzielni 
i wspólnot, organizacji pozarzą-
dowych, jednostek Lasów Pań-
stwowych, a także innych insty-
tucji oraz osób prawnych.

Z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odleciał we wto-
rek trzydziestotysięczny pasażer. Został również 
ogłoszony kierunek nowej trasy. 

Port Olsztyn-Mazury 
odprawił już ponad 
30 tysięcy pasażerów

Historycznie najniższe bezrobocie na Warmii i Mazurach (13,8 proc.) i zmiany de-
mograficzne przekształcają regionalny rynek pracy. Przed tymi wyzwaniami mu-
szą stanąć zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Bądź autorem swojej kariery

Z dniem 1 stycznia 2017 roku startuje Warmińsko-
-Mazurski Fundusz Filmowy, powołany do życia de-
cyzją Zarządu województwa.

Warmia i Mazury z Regionalnym 
Funduszem Filmowym

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano 
kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020. 

Unijne miliony na 
energię odnawialną

Od prawej: Prezes Leszek Krawczyk, Marcin Kuchciński, członek zarządu województwa, Gustaw Marek Brzezin, marszałek 
województwa  warmińsko-mazurskiego i trzydziestotysięczny pasażer

Początek „Tygodnia kariery” wzbudził spore zainteresowanie

Wybrano do dofinansowania 104 projekty o wartości ok. 90 mln zł
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KRÓTKO
Olsztyn: Projekcja filmu “Wszy-
scy albo nikt” będzie miała 
miejsce w dniu 20 października 
o godz. 19:00 w Centrum Edu-
kacji i Inicjatyw Kulturalnych. 
Wstęp wolny.
Olsztyn: Wernisaż fotografii 
Henryka Ciruta: HYDROFORMY 
odbędzie się 21 października 
o godz. 17:00 w Galerii - Ry-
nek. Wstęp wolny. 
Olsztyn: Wystawa Beaty 
Podwysockiej pt. “nierzeczy-
wistość rzeczy” odbędzie się 
21 października o godz. 18:00 
w Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych. Wstęp wolny.
Olsztyn: Mistrzowskie Recitale 
Fortepianowe będą miały miej-
sce dnia 21.10 o godz. 19:00 
w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej. Bilety od 40 PLN.
Olsztyn: 22 października 
o godz. 11:00 w Amfitearze 
w ramach Akademii Dźwięku 
odbędą się warsztaty “Korekcja 
instrumentu i strojenie”. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Już niedługo, bo 23 
października o godz. 17:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury - 
Kamienica Naujacka, odbędzie 
się Koncert Zespołu Wokalnego 
MODERATO. Wstęp wolny.
Barczewo: Koncert Niebanalny 
będzie miał miejsce 4 listopada 
o godz. 18:00 w Salonie Mu-
zycznym im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie.
Dobre Miasto: Dobry kabaret 
literacki „Retro na 5” odbędzie 
się 22 października o godz. 
17:00 w Salonie Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego. 
Przedsprzedaż biletów w cenie 
10 zł w sekretariacie CKB.
Dobre Miasto: Spotkanie 
z Elżbietą Bilińską - Wołodźko, 
na którym rozmawiać będziemy 
o dobromiejskiej kulturze, 
odbędzie się 20 października 
o godz. 18:00 w Salonie Arty-
stycznym Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznego.
Dobre Miasto: Wernisaż Gra-
żyny Szymelfenig odbędzie się 
27 października o godz. 18:00 
w Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym.
Purda: 29 października 
w Purdzie w ramach Halloween 
odbędzie się bal kostiumowy 
“Dla dużych i małych”.
Stawiguda: Spotkanie w ra-
mach IV Edycji Klubu Podróżni-
ka odbędzie się 20 paździer-
nika o godz. 18:30 w świetlicy 
wiejskiej “DOM WARMIŃSKI” 
w Tomaszkowie.

Spirometria jest to rodzaj ba-
dania medycznego, podczas 
którego mierzy się objętość 
i pojemność płuc oraz prze-
pływ znajdującego się w nich 
oraz w oskrzelach powietrza 
w różnych fazach cyklu od-
dechowego. Pomiary uzyski-

wane są za pomocą specjalnych 
aparatów (spirometrów, spiro-
grafów) połączonych zwykle 
z komputerem.
Jest to badanie niezbędne do 
diagnozowania i kontrolowa-
nia leczenia chorób obtura-
cyjnych, czyli takich, które 

powodują zwężenie dróg odde-
chowych i utrudniają oddycha-
nie, m.in. astmy oskrzelowej 
i jednej z najgroźniejszych cho-
rób cywilizacyjnych – przewle-
kłej obturacyjnej choroby płuc 
(POCHP jest jedną z głów-
nych chorób odtytoniowych, 

zajmuje 4. miejsce wśród 
przyczyn zgonów na świecie, 
a ilość zachorowań przypusz-
czalnie będzie rosnąć).
Spirometrię powinien robić raz 
na dwa lata każdy palacz papie-
rosów powyżej 40. roku życia, 
niezależnie od tego, czy ma ob-
jawy choroby. Badanie zaleca 
się też osobom, które mają ka-
szel, duszność, łatwo się mę-
czą, bez względu na to, czy są 
palaczami, czy nie.
Badanie wykonuje się w po-
zycji siedzącej lub na stojąco. 
Wargami trzeba objąć dokład-

nie ustnik aparatu i dokładnie 
wykonywać polecenia tech-
nika prowadzącego badanie. 
Wynik badania przekazywany 
jest w formie opisu z podaniem 
wartości liczbowych badanych 
parametrów, niekiedy z dołą-
czonymi wykresami. Badanie 
trwa zwykle kilka minut. Po-
czątkowo oddychamy spokoj-
nie. Następnie na dany znak 
nabieramy maksymalnie głę-
boko powietrza i wykonujemy 
jak najmocniejszy i najszybszy 
wydech. 

mbm

Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak zaprasza wszystkich chętnych na 
bezpłatne badania spirometryczne w poniedziałek 24 października w godz. 
10:00 – 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy 
Placu Bema 5. Badania będą przeprowadzać specjaliści z Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Wyniki można bę-
dzie na miejscu skonsultować z lekarzem. 

Zbadaj płuca w starostwie

25 października w Olsztynie 
odbędą się uroczystości upa-
miętniające 60. rocznicę wiecu 
solidarności polsko-węgier-
skiej. Program jest bardzo bo-
gaty, a niektóre jego punkty 
mogą zaskoczyć. Organiza-
torami wydarzenia są War-
mińsko-Mazurski Urząd Wo-
jewódzki, Węgierski Instytut 
Kultury, Starostwo Powia-
towe w Olsztynie, Instytut Pa-
mięci Narodowej Delegatura 
w Olsztynie i Olsztyńskie To-
warzystwo Przyjaźni Polsko-
-Węgierskiej im. bpa Andrzeja 
Batorego. Swoją obecność po-
twierdził m.in. Ambasador 
Węgier w Polsce.
I część uroczystości rozpocz-
nie się o godz. 10:00 w Urzę-
dzie Wojewódzkim, gdzie 
zostanie otwarta „Wystawa 
o Wydarzeniach 1956 w Pol-
sce i na Węgrzech” przygoto-
wana przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Po oficjalnych wy-
stąpieniach będą wygłoszone 
referaty historyczno-naukowe 
przedstawicieli IPN, Wę-
gierskiego Instytutu Kultury, 
Ośrodka Badań Naukowych 
i Archiwum Państwowego.
Interesująco zapowiada się też 
II część imprezy, czyli rekon-
strukcja wydarzeń sprzed 60 

lat. – O godz. 14:30 przed bu-
dynkiem Starostwa Powiato-
wego w Olsztynie przeprowa-
dzimy inscenizację opartą na 
wydarzeniach z 56 r. - Na ulicy 
Kopernika i przyległej do bu-
dynku starostwa części Placu 
Bema przeprowadzimy insce-
nizację, w której wezmą udział 
studenci Studium Aktorskiego 

im. Sewruka w Olsztynie, li-
cealiści z Zespołu Szkół w Bi-
skupcu i Olsztynku oraz grupa 
rekonstruktorska z Muzeum 
Techniki Wojskowej w Zioło-
wej Dolinie. Będą więc trans-
parenty, oryginalne umundu-
rowanie i samochód milicyjny. 
W trakcie opracowania scena-
riusza inscenizacji sięgaliśmy 

po materiały historyczne i do-
kumentalne, jak np. fotografie 
pana Władysława Kapusto – 
opowiada starosta Małgorzata 
Chyziak. - Bardzo nam zale-
żało na tym, żeby w insceni-
zacji wzięli udział młodzi lu-
dzie, którym rok 56 kojarzy się 
co najwyżej z lekcjami historii. 
Mamy nadzieję, że wtorkowa 
inscenizacja stanie się swojego 
rodzaju ideowym pomostem 
pomiędzy studentami z 56 roku 
a młodzieżą z roku 2016.
Trwałości dobrych relacji i po-
wiązań polsko-węgierskich do-
wiedzie też III część uroczy-
stości, na która organizatorzy 
zapraszają do Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej. O godz. 
17:00 koncert rozpoczną 
młode skrzypaczki z Powiato-
wej Szkoły Muzycznej w Dy-
witach, w której korzysta się 
z dorobku pedagogicznego wę-

gierskiego dydaktyka Zoltana 
Kodaly’a. Marcelina Rucińska 
i Zosia Hiszpańska, uczennice 
klasy skrzypiec Doroty Obijal-
skiej wykonają m.in. „Taniec 
węgierski” A. Nolcka i „Pieśń 
polską” H. Wieniawskiego.  
Gwiazdą wieczoru będzie wę-
gierski kwartet smyczkowy 
„Accord Quartet”, tworzony 
przez absolwentów Akade-
mii Muzycznej im. F. Liszta 
w Budapeszcie. Zespół ma na 
swoim koncie szereg prestiżo-
wych nagród i wyróżnień, wy-
stępował w największych sa-
lach koncertowych w Europie, 
a także przed belgijską rodzina 
królewską. Muzycy wykonają 
III Kwartet smyczkowy B. 
Bartóka i Kwartet smyczkowy 
Es-dur KV 428 W.A. Mozarta. 
Wstęp zarówno na koncert, 
jak i wcześniejsze punkty pro-
gramu uroczystości jest wolny.

60 lat temu wydarzenia w Budapeszcie wstrząsnęły Polską. W Olsztynie 
wybuch powstania węgierskiego nie tylko nie przeszedł bez echa, co wię-
cej zakończył się jedną z największych manifestacji w tamtym czasie. 30 
października 1956 r. na dzisiejszy plac Bema przyszedł tłum studentów ów-
czesnej Wyższej Szkoły Rolniczej i Studium Nauczycielskiego oraz zachę-
conych przez nich mieszkańców miasta, by wyrazić swoje poparcie dla dą-
żeń wolnościowych Węgrów.

„Ręce precz od Węgier!”

Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński składała  kwiaty pod pamiątkowym 
tryptykiem rok temu

Pod pamiątkowymi tablicami zawsze wystawiona jest warta honorowa
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Na spotkaniach poruszono te-
maty inwestycji, remontów, a 
także kwestie mieszkaniowe. 
Uczestnicy dopytywali o pro-
gram świadczeń wzajemnych, 
monitoring, kwestie dotyczące 
czystości w mieście, podatki, 
ceny wody i wywozu nieczy-
stości, przebudowę ul. War-
mińskiej i Wyszyńskiego, jak 

również o stypendia dla naj-
lepszych sportowców, siłow-
nie zewnętrzne czy szafki w 
szkołach dla dzieci. Poruszali 
też inne, istotne dla nich te-
maty. Odpowiedzi udzielano 
na bieżąco, zostaną one także 
umieszczone na portalu miej-
skim www.lidzbarkw.eu w za-
kładce Spotkania Burmistrza 

z Mieszkańcami. W inicjaty-
wie czynny udział wzięli Radni 
Rady Miejskiej. Cykl spotkań 
potrwa do końca paździer-
nika, do rozmowy zapraszamy 
w każdy wtorek i czwartek 
o godzinie 17.00. Szczegó-
łowy harmonogram dostępny 
jest na portalu miejskim www.
lidzbarkw.eu oraz w serwisie 

społecznościowym Facebook 
Urząd Miasta Lidzbark War-
miński. 
„Zachęcam również, aby dia-
log ten nie skończył się wraz 
z zakończeniem spotkań, za-
praszam w każdy poniedzia-
łek w godzinach 10.00 – 12.00 
do Urzędu Miejskiego, kiedy 
to przyjmuję Mieszkańców, 
na dyżury Radnych i partycy-
pację w życiu Lidzbarka War-
mińskiego. Za rok natomiast 
na kolejny cykl spotkań” – za-
powiada Burmistrz. 

Całkowita wartość tego pro-
jektu to ponad 630 tysięcy zło-
tych. Dofinansowanie, jakie 
udało się uzyskać na realiza-
cję tego projektu to 438 tysięcy 
złotych, a wkład własny gminy 
to ponad 77 tysięcy. Cała in-
westycja powinna się zwró-
cić w przedziale od 1,5 roku 

do 3 lat. Mimo, że projekt ma 
zastąpić bieżąca instalację, to 
nigdy nie da się zrobić tego 
w pełni – wyjaśnia wójt Sławo-
mir Kowalczyk. – Szacujemy, 
że o 70% zmniejszymy koszt na 
energię elektryczną w tym prze-
dziale czasowym i w tym okresie 
powinno to zacząć się zwracać. 

Dalej gmina będzie miała same 
korzyści, ponieważ oszczęd-
ności nie wydamy na opłaty za 
energię elektryczną, tylko mo-
żemy przeznaczyć to na wkład 
własny do innych projektów 
unijnych. 
Prace związane z dokumenta-
cją w ramach tej inwestycji już 
się rozpoczęły, a prace fizyczne 
mają wystartować w drugim 
kwartale przyszłego roku. Wła-
dze gminy dodatkowo zasta-
nawiają się nad interpretacją 
Urzędu Regulacji Energe-
tyki, czy szkoła będzie mogła 

uczestniczyć w programie tzw. 
„Net meteringu”, czyli maga-
zynowaniu energii w różnych 
okresach czasowych. – Za-
uważmy, że Urząd Gminy pra-
cuje cały rok i przez cały rok 
zużywa energię i przez cały 

ten czas mamy zyski z wytwa-
rzania tej energii. Szkoła z ko-
lei ma dwa miesiące, kiedy nie 
pracuje i co wtedy zrobić z nad-
wyżką tej energii. Powiedział 
wójt Sławomir Kowalczyk. 
W tym przypadku „Net mete-
ring”, byłby dla gminy najko-
rzystniejszy, ponieważ ten wy-
tworzony prąd trafiłby do sieci 
i byłby traktowany, jako maga-
zyn i odbierany w okresie zi-
mowym. Aktualnie do Urzędu 

Regulacji Energetyki zostało 
wysłane pismo w tej sprawie. 
Władze Gminy Świątki cze-
kają na odpowiedź.
Wykonanie tej inwestycji nie bę-
dzie zakłócało zajęć i prac we-
wnątrz budynków, więc miesz-
kańcy będą mogli normalnie 
korzystać z Urzędu Gminy, 
a uczniowie z Publicznego 
Gimnazjum oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.

radym

Projekt zakłada zagospodarowa-
nie terenu o powierzchni dwóch 
hektarów.- Pomysł nie jest nowy, 
ale odżył w ubiegłym roku dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu- 
mówi wiceburmistrz Dobrego 
Miasta Beata Harań. -Grupa 
osób chciała na miejscu obec-
nego skate parku stworzyć plac 
zabaw. Gmina postanowiła zre-
alizować inicjatywę mieszkań-
ców, ale w znacznie szerszym 
zakresie. Ma się tu znaleźć plac 
zabaw dla dzieci młodszych i 

starszych, oddzielony od skate 
parku ze względów bezpieczeń-
stwa. Wydzielony zostanie także 
placyk do nauki jazdy na rowe-
rze. Powstanie miasteczko ru-
chu drogowego, boisko do piłki 
siatkowej, koszykowej, nożnej 
, łącznie z bieżnią, a nawet kort 
tenisowy. Realizacja projektu 
potrwa kilka lat. W tym roku 
nastąpi oczyszczenie oczka wod-
nego, zostaną dokonane pewne 
nasadzenia zieleni. Władze mia-
sta mają nadzieję, że uda się wy-

gospodarować w przyszłorocz-
nym budżecie środki na budowę 
nowego placu zabaw. Do czasu 
jego powstania nadal czynny 
będzie obecny plac zabaw. Póź-
niej na tym miejscu powstanie 
parking. Przyda się szczególnie 
wtedy, gdy na przedmurzu odby-
wać się będą masowe imprezy. 
Parking powstanie na 30-tu 
arach. Z tyłu, za parkingiem, 
wśród zieleni ma powstać 
ścieżka citta slow wzdłuż Łyny. 

rad

Rada Miejska Dobrego Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu 
zagospodarowania terenu w pobliżu Baszty, nad Łyną. Dzięki temu ma powstać miej-
sce idealne dla rodzin, które chciałyby wspólnie, rekreacyjnie spędzić czas wolny. 

Teren w centrum miasta 
chcą zamienić w miejsce 
do aktywnego wypoczynku 

W Świątkach na budynku administracyjnym Urzędu 
Gminy, Publicznym Gimnazjum oraz Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym powstanie instalacja fotowoltaiczna. 
Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał Wójt 
Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk.

Prąd z paneli popłynie do użytkowników, 
a złotówki zostaną w budżecie 

11 października rozpoczął się kolejny cykl spotkań Burmistrza Lidzbarka Warmiń-
skiego, Jacka Wiśniowskiego z Mieszkańcami miasta. „Takiego rodzaju dialog to 
niezwykle istotna kwestia w rozwoju każdego miasta. Najtrudniejsze decyzje podej-
muje się bowiem wspólnie – po wysłuchaniu wielu poglądów i alternatywnych roz-
wiązań” – mówi Burmistrz. 

Nic nie zastąpi rozmowy z mieszkańcami

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego prezentuje założenia  
kolejnych  projektów

Plan z  zaznaczonymi inwestycjami
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Europejski Dzień Seniora do-
bromiejscy emeryci z Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów spotkają się w świe-
tlicy dobromiejskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Koło Związku 
zrzesza obecnie 120 osób z te-
renu całej gminy i jest najwięk-
sze w rejonie. Organizacyjnie 
podlega pod Rejon w Lidzbarku 
Warmińskim i Oddział w Olsz-
tynie. Lidzbarskie Koło zrzesza 
około 60-ciu członków, nato-
miast w Ornecie trzydziestu.- Za-
uważamy tendencję wzrostową. 
Kiedy pani przewodnicząca Te-
resa Żochowska rozpoczynała 
swoją działalność, było nas 
około 70-ciu – mówi Krystyna 
Wysocka, skarbnik dobro-
miejskiego Koła.- Ze względu 
na to, że mamy największą liczbę 
członków w rejonie, marzymy 
o tym, żeby siedziba Zarządu Re-
jonowego została przeniesiona 
do Dobrego Miasta. Zgodnie ze 
Statutem Związku, będziemy się 
mogli o to ubiegać, kiedy bę-
dziemy mieli 150-ciu członków. 

Aktywność godna 
podziwu
-Uważam, że nasze Koło działa 
bardzo prężnie- ocenia Wero-
nika Ulewicz, 
sekretarz Koła. -Właściwie co 
miesiąc organizujemy jakieś 
wydarzenie. Niedawno wrócili-
śmy z dwudniowej wycieczki do 
Torunia, Chełmna, Biskupina 
i Ciechocinka. Wcześniej byli-
śmy w Warszawie i Niepokala-
nowie. Organizujemy spotkania 
opłatkowe, tematyczne (np. z po-

licją, lekarzami, strażą pożarną). 
Wyjeżdżamy na grzybobrania, 
organizujemy ogniska integra-
cyjne w pobliskim Knopinie. 
Nasi członkowie biorą udział 
w seansach filmowych. Centrum 
Kultury w Dobrym Mieście udo-
stępnia członkom związku salę 
kinową i oferuje bilety w bar-
dzo przystępnych cenach.- Fre-
kwencja na takich seansach jest 
stuprocentowa. Kołu w Dobrym 
Mieście brakuje jednak sta-
łej siedziby – z dumą mówi se-
kretarz. Po czym zaraz dodaje 
-Społeczeństwo się starzeje, więc 
prawdopodobnie w najbliższym 
czasie liczba naszych członków 
będzie się zwiększać. Ludzie 
mają potrzebę spotykania się 
i rozmawiania. Zwracają się do 
nas w różnych sprawach- mówi 
Weronika Ulewicz. 

Zmartwienia działaczy
-W tej chwili „urzędujemy” już 
w szóstym, czy siódmym po-
mieszczeniu. Ciągle jesteśmy 
przenoszeni z miejsca na miej-
sce -dodaje Teresa Szulgo- Żo-
chowska- przewodnicząca 
Koła w Dobrym Mieście. 
Obecnie Zarząd Koła pełni dy-
żur po dwie godziny w każdy 
czwartek w jednym z pomiesz-
czeń kina. Problem pojawia się 
wtedy, kiedy organizowane są 
spotkania. Sala kinowa może 
pomieścić tylko 60 osób. Wła-
dze miasta wskazały w ostatnim 
czasie na możliwość przeniesie-
nia siedziby Koła do budynku 
dworca PKP, jednak zarząd nie 
przyjął tej propozycji, wskazu-

jąc na dużą odległość budynku 
od centrum miasta i brak środ-
ków na utrzymanie obiektu- np. 
zapewnienie ogrzewania. 

Składki nie są duże 

Koło nie posiada własnych środ-
ków. Ze składki, w wysoko-
ści 2,50 zł na miejscu pozostaje 
1,50 zł miesięcznie od jednego 
członka. Składki płacone są w tej 
wysokości w całej Polsce i nie 
ma możliwości ich podniesienia. 
Zarząd Koła w Dobrym Mieście 
oczekuje od władz gminy wspar-
cia finansowego na swoją dzia-
łalność. -Nie chcemy się skarżyć, 
ale odczuwamy pewien niedosyt 
zainteresowania ze strony władz 
gminy potrzebami ludzi star-
szych- dodaje Edmund Wy-
socki- członek Koła w Dobrym 
Mieście i wiceprzewodniczący 
Zarządu Rejonu PZERiI 
w Lidzbarku Warmińskim. 

Z moich obserwacji wynika, że 
w Ornecie i Lidzbarku Warmiń-
skim wygląda to zupełnie ina-
czej. Na wszystkich spotkaniach 
są obecni przedstawiciele władz 
miasta. Tamtejsze koła otrzy-
mują od nich także wsparcie fi-
nansowe. Nie oczekujemy wiele. 
Dofinansowanie raz w roku 
w wysokości na przykład 1000 
zł pozwoliłoby nam na zorgani-
zowanie spotkania opłatkowego. 

Władza jak może 
to pomoże 
-Zarząd Koła PZERiI w Do-
brym Mieście bez problemu 
korzysta od wielu lat z po-
mieszczeń biurowych Cen-
trum Kultury i sali kina. Nikt 
nie zamierza ich stamtąd 
usuwać-mówi Beata Ha-
rań zastępca burmistrza 
Dobrego Miasta. Związek 
nie ponosi żadnych kosz-
tów za korzystanie z tych po-
mieszczeń, Internetu i urządzeń 
biurowych. Radna Ulewicz na 
jednej z sesji zwróciła się z prośbą 
o przydzielenie Związkowi wła-
snej siedziby. Burmistrz zapropo-
nował , że porozmawia z zarządcą 

o możliwości korzystania przez 
Zarząd Koła w jednej z wyremon-
towanych kamieniczek w Skanse-
nie Miejskim. Zygmunt Suchenek, 
jako zarządca tych budynków, był 
nastawiony bardzo pozytywnie 
do propozycji. Zasugerował, że 
można tam również organizować 
spotkania. Nie wiem, dlaczego do 
tego nie doszło. Związek chyba 
nie chciał skorzystać z tej możli-
wości. 

W bieżącym roku PKP zwróciło 
się do władz miasta z pytaniem, 
czy miasto chciałoby przejąć bu-
dynek dobromiejskiego dworca. 
W związku z tym miasto zaczęło 
szukać pomysłu na jego wyko-

rzystanie. -Ponieważ są tam po-
mieszczenia na parterze, obok 
znajduje się osiedle, pomyśle-
liśmy, że mogłaby tam się zna-
leźć siedziba PZERiI, a być może 
także dom pobytu dziennego dla 
osób starszych- mówi Beata 
Harań. Związek na te propozy-
cję odpowiedział odmownie.

Pieniądze na działalność 
to skomplikowane 
procedury
-Niestety, nie ma prawnych moż-
liwości bezpośredniego prze-
kazywania pieniędzy z budżetu 
na działalność Związku, który 
jest organizacją ogólnopolską. 
Gdyby dobromiejskie koło było 
organizacją samodzielną i miało 
osobowość prawną, a do tego 
konto w banku, to mogłoby się-
gać po pieniądze, przeznaczone 
dla organizacji pozarządowych- 
wyjaśnia zastępca burmistrza. 
Członkowie Związku Emerytów 
i Rencistów mogą założyć sto-
warzyszenie pod inną, dowolną 
nazwą, nie tracąc przy tym żad-
nych przywilejów typu zniżki 

na bilety PKP itp.. 
Gmina wspiera orga-
nizacje pozarządowe, 
działające prężnie na 
swoim terenie. Uwa-
żam, że jest to po-
mysł, godny podję-
cia . Nie unikamy też 
spotkań z seniorami. 
Przyjmujemy każde 
zaproszenie, jeżeli 
tylko takie otrzymu-
jemy, zawsze na spo-

tkaniach obecny jest 
przedstawiciel Urzędu. Nie bie-
rzemy natomiast udziału w ob-
radach organizacji, które są jej 
sprawą wewnętrzną –dodaje na 
zakończenie Beata Harań. 

rad

20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora. Nie od dziś wiadomo, 
że społeczeństwa europejskie się starzeją i ludzie w podeszłym wieku odgrywać 
będą w nich coraz większą rolę. Od lat podejmowane są różne działania, mające 
zapewnić ludziom starszym nie tylko dostęp do godnej opieki medycznej, ale 
także umożliwić im udział w życiu kulturalnym i społecznym. 

W Dobrym Mieście emeryci są aktywni

Zarząd Koła w PZERiI w Dobrym Mieście spotyka się w każdy czwartek w siedzibie kina

 Krystyna Wysocka jest skarbnikiem Koła 
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To właśnie w tym czasie nasz or-
ganizm często przegrywa walkę 
z wirusami i nasz nos zamienia 
się w kran, w gardle czujemy, 
jakbyśmy połknęli coś ostrego, 
a na naszym czole można usma-
żyć obiad. Przeziębienie i grypa, 
to słowa, które wywołują dresz-
cze – w przenośni i naprawdę – 
w każdym, nawet najsilniejsze 
osobie. Wtedy jesteśmy wyłą-
czeni z życia na tydzień. Chyba, 
że ktoś się leczy, wtedy ten okres 
trwa siedem dni. Co więc trzeba 
zrobić, żeby ryzyko zachorowa-
nia było jak najmniejsze?

Trening jest zawsze dobry
Szczególnie właśnie w tym 
okresie. Ćwiczenia nie mają żad-
nych wad, jeśli są wykonywane 
poprawnie i przydają się za-
wsze. Wiele osób pracuje w po-
zycji siedzącej, co nie do końca 
jest sprzyjające naszej sylwetce. 

Kolejnym plusem jest to, że je-
śli zaczniemy trenować na po-
czątku jesieni, to przyszłoroczne 
plaże będą należały do nas. No 
może nie tak od razu, ale z pew-
nością będziemy wyglądać le-
piej w kąpielówkach. Dobrym 
wyborem jest więc karnet na si-
łownię. Kupując abonament na 
dłuższy okres będzie dla nas do-
datkową motywacją. Pieniądze 
wydaliśmy, więc chociaż z tego 
skorzystajmy. Jeśli jesteśmy jed-
nak przeciwnikami siłowni, to 
można całkiem dobrze potre-
nować w zaciszu domowym. 
Drążek do podciągania jest jed-
nym z najlepszych sprzętów do 
treningu nad własną sylwetką. 
Trenujemy praktycznie wszyst-
kie partie mięśni, podciągamy 
wagę naszego ciała, stosun-
kowo szybko widać efekty oraz 
jest tani. Do tego hantle i pod-
stawowe ćwiczenia można wy-

konywać w domu. Doskonałym 
dodatkiem do tego będą ćwicze-
nia aerobowe lub zwykłe, kla-
syczne bieganie. Niestety, osoby 
trenujące sporty typowo letnie, 
mogą mieć problemy w trakcie 
zimy. Podczas jesieni 
jeszcze jest szansa tre-
nowania na świeżym 
powietrzu, ale zima to 
koszmar dla miłośni-
ków letnich sportów. 
Jedną z takich osób 
jest Adrian Deptuła 
z Olsztyna, który na 
co dzień trenuje – Fre-
erunning. Jest to sport 
miejski polegający na 
pokonaniu trasy z użyciem róż-
nych ewolucji, salt i innych ele-
mentów akrobatycznych w mie-
ście. Biorąc pod uwagę to, że 
jest to sport, w którym wyko-
rzystuje się obiekty miejskie, je-
sień i zima nie są doskonałym 
okresem do treningu. Wtedy na 
placu zabaw Freerunnerów, 
czyli wszystkiego w mieście na 
co można wejść, zeskoczyć lub 
przeskoczyć, robi się zimno, 
mokro i nie do końca przyjem-

nie. Jak więc poradzić sobie 
w takiej sytuacji? - W Olszty-
nie są obiekty, na których poten-
cjalnie mogę potrenować, lecz 
czasami właściciele placówek 
nie godzą się na to abym uży-

wał ich sprzętu np. sala gim-
nastyczna w szkole. Pod pre-
tekstem, że mogę coś zniszczyć. 
Jednak jedno pewne miejsce za-
pewnia mi treningi przez okres 
zimy, a jest to sala akrobatyczna 
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 
na ulicy Bydgoskiej. Powie-
dział Adrian Deptuła. Zawsze 
więc można znaleźć rozwiąza-
nie w tym okresie, nawet dla tak 
nietypowej dyscypliny, jak Fre-
erunning. Czy jednak trening 

w takich nienaturalnych warun-
kach może zastąpić ten praw-
dziwy, na mieście? - Oczywiście, 
że może, a nawet czasami się 
przydaje. Mimo, że to sport miej-
ski to trening na sali, gdzie są 

materace, różnorodny 
sprzęt jest o wiele 
bezpieczniejszy. Mo-
żemy bardzo szybko 
nauczyć się nowych 
elementów, a jedno-
cześnie niebezpieczeń-
stwo kontuzji jest ob-
niżone, ponieważ nie 
jest to piasek, trawa, 
a już materac czy 
gąbki. Wyjaśnił Ad-

rian Deptuła. Zatem nie zostaje 
nic innego, jak założyć sportowe 
ubranie i zacząć trenować, a wy-
mówki odstawić na bok.

Warto zadbać o dietę
Dieta jest ważna nie tylko 
w zimę, ale właśnie wtedy jest 
szczególnie istotna. Nasz orga-
nizm w tym okresie potrzebuje 
większej ilości witamin oraz 
tłuszczów nienasyconych. Warto 
więc wzbogacić nasze menu 

o większą ilość warzyw i owo-
ców, a także dodać pełnoziarni-
ste pieczywo. Dobrym rozwią-
zaniem jest przygotowywanie 
warzywnych zup, które dostar-
czą nam potrzebnych witamin 
oraz z całą pewnością nas roz-
grzeją. Witaminy również mo-
żemy przyjmować w tabletkach, 
jako suplementy, jednak z całą 
pewnością najlepszym rozwią-
zaniem są naturalne produkty. 
Najczęściej witamina C, która 
jest zalecana w okresie jesien-
nym i zimowym, kojarzy się 
z cytrusami. Jednak nie są to je-
dyne jej źródła. Doskonałym 
wyborem w tym przypadku są 
takie owoce jak: kiwi, żurawina, 
czarna porzeczka oraz papryka. 
Są to produkty dostępne w prak-
tycznie każdym sklepie przez 
cały rok. 
Takie przygotowanie naszego 
organizmu z pewnością po-
może przetrwać okres jesienno-
-zimowy każdemu, nawet tym, 
którzy mają słabą odporność. 
Pamiętajmy: „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”.

dym

Jesień i zima to okres, kiedy nasz organizm wymaga 
szczególnej troski. Nie tylko mowa o cieplejszym 
ubiorze, ale też o kilku kluczowych zasadach, które 
pomogą nam przetrwać ten okres, kiedy najlepszym 
rozwiązaniem dla wielu jest łóżko, koc i herbata.

Jak się przygotować na jesień i zimę

Jesień nie powinna nas zniechęcać do ćwiczeń
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Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2016 r. utkwi 
w pamięci trzydzieściorga dzieci z Gminy Świątki, które 
w tym dniu odegrały główną rolę w uroczystości Paso-
wania na Ucznia w Szkole Podstawowej w Świątkach.

GMINA

„Lokalny Program Wspiera-
nia Szczególnie Uzdolnionych 
Uczniów” powstał z inicjatywy 
Wójta Gminy Purda Piotra Pło-
skiego, jednak jego realizacja nie 
byłaby możliwa, gdyby nie przy-
chylność i poparcie radnych. 
Spotkanie rozpoczęło się mu-
zycznie od koncertu skrzyp-
cowego G-dur Fryderyka 
Seitz’a w wykonaniu Luizy Pio-
trowskiej. Po występie skrzy-
paczki Wójt Gminy Purda 
Piotr Płoski oraz Przewodni-
cząca Rady Gminy Purda Jo-
lanta Wilga, wręczyli stypen-
dia naukowe i listy gratulacyjne 
uczniom za najlepsze wyniki 
w nauce . Na tym atrakcje się nie 
skończyły, bo po wręczeniu sty-

pendiów na scenie zaprezento-
wano pokaz szabli, który przygo-
towali Aniela i Piotr Kozłowscy 
oraz Aleksandra Romańczyk. 
Była to również swoista zapo-
wiedź przed wręczeniem stypen-
diów sportowych.
Po wyróżnieniu wszystkich 
stypendystów pokazano film 
poświęcony konkursowi „Biz-
nes się kręci”. Konkurs zorga-
nizowała Fundacja im. Elż-
biety i Stanisława Gutów. 
Pierwsze miejsce zdobyli 
w nim gimnazjaliści z Purdy, 
którym Arkadiusz Gut przed-
stawiciel fundacji Pro Liberis 
et Arte, wręczył vouchery na 
naukę języka angielskiego.
Wójt Gminy Purda, Piotr Pło-

ski złożył nauczycielom z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
najserdeczniejsze życzenia, po 
czym wręczył trzy awanse za-

wodowe nauczycielom pracu-
jącym w placówkach oświato-
wych na terenie gminy Purda.
Wszyscy podziwiali występ 

Wanessy Piotkowskiej, która 
przygotowała pokaz gimnastyki 
sportowej, a po części oficjal-

nej na wszystkich uczestników 
spotkania czekał słodki poczę-
stunek. 

13 października 2016 roku w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Purdzie odbyła się Gala z okazji wrę-
czenia stypendiów naukowych i sportowych. 

Pierwsza Gala Stypendialna w Gminie Purda

REKLAMA

REKLAMA

Uroczysty apel rozpoczęła dy-
rektor Agnieszka Miąsko oraz 
wicedyrektor Robert Łaszczew-
ski. Wójt Gminy Świątki Sławo-

mir Kowalczyk życzył pierw-
szoklasistom, aby bawiły się 
nauką, a zdobytą wiedzę wyko-
rzystywały w dalszym życiu. Po 
uroczystym wkroczeniu pocztu 
sztandarowego uczniowie klas 
pierwszych wspierani przez wy-

chowawczynie Urszulę Morgie-
wicz i Joannę Skrzypkowską 
zaprezentowali program arty-
styczny. Po części artystycznej, 
w niezwykle podniosłej atmos-

ferze, pierwszacy składali ślu-
bowanie na Sztandar Szkoły. 
Dyrektor Agnieszka Miąsko 
każdego pierwszoklasistę pa-
sowała symbolicznym ołów-
kiem na ucznia. Nie zabrakło 
również upominków od Wójta 

Gminy Świątki oraz starszych 
i młodszych kolegów. Niespo-
dziankę w formie występu che-
erleaderek, dla nowych uczniów 
szkoły, przygotowały koleżanki 

ze starszych klas. Wrażeniami 
i emocjami można się było po-
dzielić na gorąco przy poczę-
stunku, który przygotowany 
przez rodziców czekał na pierw-
szaków.

m

Pasowanie na ucznia to przyjęcie 
do szkolnej społeczności

Od lewej: Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta Wilga razem z Wójtem  
Piotrem Płoskim wręczali stypendia 

Sławomir Kowalczyk, Wójt Gminy Świątki z pierwszakami po pasowaniu na ucznia
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„Obrazki z wystawy” to 
jedno z najsłynniejszych dzieł 
w historii muzyki zainspiro-
wanych malarstwem. To rów-
nież swego rodzaju hołd, jaki 
Modest Musorgski złożył ma-
larzowi, Wiktorowi Hartman-
nowi. Jego niespodziewana 
śmierć pobudziła kompozy-
tora do stworzenia w 1874 
roku muzycznych “kopii” ob-
razów swego przyjaciela. Mu-
zycznym miniaturom Mu-
sorgski nadał tytuły tożsame 
z ich malarskimi pierwowzo-
rami, przeplatając je niekiedy 
charakterystycznym tematem 
„Promenady”, która otwiera 
również cykl miniatur. Swoją 
popularność kompozycja za-
wdzięcza również wersji sym-
fonicznej, genialnie zinstru-
mentowanej przez Maurycego 
Ravela. Publiczność zaznajo-
miona z symfoniczną wersją 
„Obrazków z wystawy” tym 
chętniej wysłuchać powinna 
fortepianowego oryginału. 
Pochodzący z Apulii Pierluigi 
Camicia rozpoczął naukę gry 
na fortepianie w wieku pięciu 

lat. W 1962 roku, mając dzie-
sięć lat zdobył pierwszą na-
grodę na prestiżowym konkur-
sie „ENAL” w La Spezia. Jako 
21-latek zdobył pierwszą na-
grodę na jednym z najważniej-
szych konkursów pianistycz-
nych we Włoszech: Città di 
Treviso i rozpoczął solową ka-
rierę pianistyczną, koncertując 
we Włoszech i w Europie.
Pierluigi Camicia, jest laure-
atem konkursów im. A. Bu-
soniego i F. Chopina. Zatrud-
niony przez Maestro Nino 
Rota, w wieku 20 lat zostaje 
profesorem Konserwatorium 
w Bari. Dzięki swojej wyjątko-
wej pracy pedagogicznej wy-
kształcił całe pokolenie piani-
stów, w tym Benedetto Lupo, 
laureata Konkursu Pianistycz-
nego im. Van Cliburna w Fort 
Worth. Maestro Camicia głów-
nie skupia się na koncertach 
solowych, a jego kunszt zo-
stał entuzjastycznie oceniony 
przez takich artystów jak: Ro-
stropowicz, Ciccolini, Vasary 
i Franco Ferrara. Oprócz reci-
tali solowych występuje także 

jako kameralista.
Współpracuje z wiolonczeli-
stą Michaelem Flaksmanem od 
roku 1982. Zespół występuje 
podczas europejskich festiwali 

oraz w USA. Wspólnie nagrali 
dzieła G. Faurè na płycie CD 
zatytułowanej ABEGG. Cami-
cia koncertował m.in. z: Nina 
Beilina, Ruggero Ricci, Me-
lina Mandozzi, Angelo Persi-
chilli, Sebastian Quartett, Trio 
di Roma. Występował jako so-
lista z orkiestrami prowadzo-
nymi przez Gabriele Ferro, Sa-
muel Friedman, Tamas Gal, 
Walter Proost Gabriele Gan-

dini, Mario Gusella, Massimo 
Biscardi w najważniejszych te-
atrach włoskich i europejskich.
Prowadził również kursy pia-
nistyczne oraz poświęcone 
muzyce kameralnej w Europie 
(Włochy, Niemcy, Chorwacja, 
Francja) oraz w USA (Cleve-
land, Salt Lake City, Fresno, 
Arlington). Obecnie Pierluigi 
Camicia jest dyrektorem ar-
tystycznym festiwalu jazzo-

wego pod nazwą Talos Festi-
wal w Ruvo di Puglia. Od 2007 
roku prof. Pierluigi Camicia 
jest dyrektorem Konserwato-
rium Tito Schipa w Lecce.
Bilety w cenie: normalny - 40 
zł i ulgowy - 30 zł do naby-
cia w kasie Filharmonii pon.-
-pt. w godz.10-18 oraz poprzez 
stronę internetową: http://bi-
lety.filharmonia.olsztyn.pl/nu-
merowane.html?id=333

W kolejnym mistrzowskim recitalu fortepianowym w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej 21 października 2016r. o godz.19.00 wystąpi Pierluigi Camicia. Włoski 
pianista zaprezentuje kompozycje: Aleksandra Skriabina – Sonatę nr 4 op.30, 
Claude’a Debussy’go – 6 Etiud z II zeszytu oraz Modesta Musorgskiego cykl 10-
ciu miniatur fortepianowych „Obrazki z wystawy”. I ta ostania pozycja programu 
zapewne stanie się magnesem przyciągającym publiczność recitalu. 

Sztukmistrz, czyli magik, czyli 
iluzjonista, czyli artysta, czyli 
człowiek, któremu wszystkiego 
jest mało… Który jest głodny 
wrażeń, ale przede wszystkim: 
wiary, nadziei i miłości. I bez 
przerwy szuka, waha się, bun-
tuje – na ten świat, który go ota-
cza i na to życie, które przecieka 
mu przez palce. Aż wreszcie ten 
jego wieczny bunt doprowadzi 
go do niechybnej klęski… Ja-
sza Mazur , człowiek, który wy-
wodzi się z bardzo religijnego 
środowiska polskich chasy-

dów, zaczyna dostrzegać fałsz 
i obłudę, hipokryzję i powierz-
chowność swojej wiary. To tro-

chę taki Chrystus, tyle że bez 
uczniów, bez wyznawców i bez 
sekty, jaką Tamten zostawił. Też 
chce być dobrym dla wszyst-
kich, ale to jest atrybut Boga. 
Też wydaje mu się, że potrafi 

frunąć nad dachami Warszawy, 
ale to jest atrybut Ducha Świę-
tego… Upadek Jaszy – to upa-

dek Artysty, któremu się wy-
daje, że mu wszystko wolno. 
W spektaklu usłyszymy mu-
zykę Zygmunta Koniecznego 
do songów Agnieszki Osiec-
kiej. Ich aranżacje przygoto-

wali Maria i Marcin Rumiń-
scy, znany z zespołu Shannon. 
Warto zobaczyć!

Gramy 15-20 oraz 22-25 listopada, Scena Duża, godz. 19:00
muzyka – Zygmunt Konieczny
libretto – Michał Komar, Jan Szurmiej
teksty piosenek – Agnieszka Osiecka
reżyseria – Janusz Kijowski
scenografia i kostiumy – Bogusław Cichocki
ruch sceniczny i konsultacje judaistyczne – Jan Szurmiej
choreografia tańców dziecięcych – Katarzyna Grabińska
aranżacje i korepetycje wokalne – Maria Rumińska, Marcin 
Rumiński

Od premiery, która miała miejsce 1 października, 
przez kolejne kilkanaście dni wystawiania spekta-
klu każdy kończył się owacją na stojąco. Bilety na to 
przedstawienie sprzedają się w mgnieniu oka. Warto 
powalczyć o bilety i zobaczyć na własne oczy ten wy-
jątkowy spektakl.

„SZTUKMISTRZ Z MIASTA LUBLINA” 
superspektakl w Teatrze Jaracza

Mistrzowski recital fortepianowy włoskiego pianisty
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NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

! LOKAL 607-93-99-80.
1-OSOBOWY Jaroty 696-78-
40-18.
1-POKOJOWE Kołobrzeska, 
602-313-371.
1POKÓJ 2-osobowy Żołnierska 
12B, 602-313-371.
2-POKOJOWE umeblowane, 
wyposażone, ul. Hanowskiego, 
1000zł +opłaty, 790-471-780 
“Grygiel”.
BIURA Dąbroszczaków, 519-
392-345.
KAWALERKĘ małżeństwu, 
698-753-666.
LOKALE 602-664-330.
MAGAZYN, biura, Olsztyn Lu-
belska 504-007-661.
MIESZKANIE 602-313-371.
MIESZKANIE Dajtki, 730-127-
553.
MIESZKANIE, 606-160-956.
POKÓJ jednoosobowy dla stu-
denta, 502-172-361.
POKÓJ mężczyźnie Oś. Mazur-
skie 608-34-52-61.
POKÓJ oddzielne wejście, 506-
074-561.
POKÓJ tanio, 504-320-748.
POKÓJ -tanio, 693-498-178.

NIERUHOMOŚCI 
SPRZEDAM

2-POKOJOWE, 37m2 Zatorze, 
125.000zł, 506-494-142.
37,4M2, Reymonta 129.000zł, 
602-313-371.
3-POKOJOWE Żołnierska 602-
313-371.
DOM Wójtowo 160m2 do wy-
kończenia wewnątrz, 349.000zł, 
664-776-510.

DWUPOZIOMOWE Wilczyń-
skiego, tanio, 696-78-40-18.
DYWITY, Różnowo, cena 
280000zł, Różnowo dom do wy-
kończenia z działką 280.000zł, 
664-776-510.
DZIAŁKA budowlana 1226m2 
Stękiny 25.000zł, 795-525-451.
DZIAŁKA budowlana 791-499-
373.
DZIAŁKĘ budowlaną 0,12 ha- 
Ługwałd gm. Dywity, 604-143-
548.
DZIAŁKĘ budowlaną o pow. 
3000m2 w Bartągu, pełne me-
dia, dojazd drogą asfaltową 796-
067-558.
DZIAŁKI Gady, (89)513-22-06.
GARAŻOWE miejsce Polna, 
602-313-371.
GOSPODARSTWO rolne 4,4ha 
gm. Węgorzewo z budynkiem 
mieszkalnym i stodołą do kapi-
talnego remontu 507-186-382.
KAWALERKĘ 30.000zł, pilnie, 
530-638-064.
MIESZKANIE 39m2 606-427-
207.
OKAZJA! Dom w Barczewie, 
tel. 694-485-644.
RÓŻNOWO działka budow-
lana 1000m2 pełne uzbrojenie 
69.000zł, 795-525-451.
SPRZEDAM 2-POKOJOWE, 
Lidzbark Warmiński, tel. 530-
305-750.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ dłużycę, 606-681-747.
MASZYNY stolarskie, 0-602-
459-611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, 
trelinka, cegła, płytki chodni-
kowe, ściany opoprowe, kru-
szywo betonowe, konstrukcje 
stalowe. Prowadzimy skup pre-
fabrykatów po skończonej inwe-
stycji: płyt drogowych jumbo, 

kostki oraz kontenerów budow-
lanych. 500-104-197.

INNE SPRZEDAM

WYKRYWACZ metali z dys-
kryminacją, nowy, pudełko, in-
strukcja. Tel. 606979371
ALARM, czujnik ruchu z wbu-
dowaną syreną dźwiękową. Wła-
sne zasilanie, nowy. Cena 85zł. 
Tel. 606979371

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego, 601-64-90-31, 
504-175-182.
BUDOWLAŃCÓW, 503-092-
068.
DOJARZA, Lidzbark Warmiń-
ski, tel. 601-802-096, 601-135-
870.
ELEWACJE, brygady do elewa-
cji, tynkarzy, murarzy, zbrojarzy, 
667-648-999, 667-653-999.
FIRMA zatrudni elektroników, 
tel. (089)532-08-60.
FRYZJER/ -ka, 694-667-535.
KIEROWCĘ CE na zagranicę 
zatrudnię, 9.000zł. 798-539-017.
OPIEKUNKI do 1500 euro wy-
magany niemiecki komunika-
tywny, na umowę, 737-499-812.
POMOCNIK remontowy, 694-
598-300.
PRACA przy bydle mlecznym. 
607-230-607.
RM Motors ślusarz, możliwość 
przyuczenia 668-335-900.
SPRZEDAWCZYNIĘ sklep 
spożywczy 603-181-840.
STUDENTA do pomocy przy 
sprzedaży samochodów. Praca 
w weekendy, 532-200-941.
SZPACHLARZA, malarza 
wnętrz z doświadczeniem, wa-
runki do uzgodnienia www.olsz-
tynremonty.pl, 784-200-066.
SZWACZKI Barczewo 602-323-802.

ŚLUSARZY, ślusarzy-spawaczy 
89 526-64-12.
TRZY panie do kwiaciarni “Pa-
protka” na okres 1-miesiąca 
w Elblągu, (55)233-51-42.
W związku z rozwojem firmy, 
poszukujemy osoby z doświad-
czeniem w branży kwiatowej. 
Gwarantujemy atrakcyjne za-
robki, pracę w miłym zespole. 
CV wysłać na hurtowniawalen-
tynowicz@gmail.com lub przy-
nieść Elbląg, ul. Druszka 23.
WYKOŃCZENIÓWKA domu, 
519-392-345.
ZATRUDNIĘ brukarzy pomoc-
ników, 602-190-181.
ZATRUDNIĘ pracownika ogól-
nobudowlanego, 608-370-425.
ZATRUDNIĘ pracowników 
ogólnobudowlanych i murarza, 
739-401-803, 694-220-980.
ZATRUDNIĘ szpachlarza, tel. 
506-029-123.
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie, 
601-772-124.

USŁUGI

! GLAZURA, terakota itd., 669-
336-031.
! SZPACHLOWANIE, malowa-
nie -doświadczenie, 500-549-
432.
BLACHARSKO-DEKARSKIE, 
501-864-480.
BRAMY, ogrodzenia, 511-082-
137.
CYKLINOWANIE bezpyłowe 
podłogi+ schody, 507-306-262.
CYKLINOWANIE, wypożycza-
nie, 602-693-523.
CYKLINUJĘ 513-49-98-23.
CZYSZCZENIE dywany, tapi-
cerki, 601-840-139.
DACHY, 511-082-137.
DACHY, izolacje, www.aia.
com.pl

GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897.
GLAZURA, szpachlowanie, re-
gipsy- docieplenia, 503-580-
128.
HYDRAULICY, 501-209-794.
HYDRAULICZNA, gaz, ogrze-
wania, 608-518-771.
HYDRAULICZNE, 504-106-
897.
KOPARKOŁADOWARKA 
601-698-968.

MALOWANIE, 782-404-688.
NAGROBKI -renowacja, 511-
082-137.
POLBRUK, 602-401-309.
POSADZKI maszynowe, 503-
040-888.
TYNKI agregatem, 500-029-
001.
WYBURZENIA, wykopy, wy-
wóz gruzu, ziemi, tłuczeń, piasek, 
koparki-ładowarki, wywrotki, 
czarnoziem, 604-849-831. 

REKLAMA REKLAMA
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2016/17, grupa: warmińsko – mazurska II

Nazwa Liczba punktów Zwycięstwa, remisy, 
porażki Stosunek bramek

1.Pomowiec Gronowo Pomorskie 34 11.1.1 49-18

2.Radomiak Radomno 29 9.2.2 37-19

3.Tęcza Miłomłyn 29 9.2.2 25-13

4.GKS Stawiguda 20 6.2.5 31-29

5.Polonia Iłowo 20 5.5.3 27-21

6.Orzeł Janowiec Kościelny 19 5.4.4 24-18

7.Warmia Olsztyn 19 5.4.4 23-27

8.KS Mroczno-Grodziczno 18 5.3.5 26-29

9.Fortuna Dorotowo Gągławki 18 6.0.7 23-30

10.Kormoran Zwierzewo 17 5.2.6 28-28

11.Ewingi Zalewo 17 5.2.6 22-25

12.Czarni Rudzienice 14 3.5.5 21-23

13.Olimpia Olsztynek 13 4.1.8 25-34

14.Polonia Pasłęk 13 4.1.8 21-26

15.Start Nidzica 10 3.1.9 25-32

16.Syrena Młynary 4 1.1.11 10-45

Kolejka 13:

Kormoran Zwierzewo   0:1  Start Nidzica
Fortuna Dorotowo Gągławki   1:2  Polonia Iłowo
Ewingi Zalewo    1:0  Czarni Rudzienice
Tęcza Miłomłyn    2:2  Radomiak Radomno
Polonia Pasłęk    2:1  KS Mroczno – Grodziczno
Olimpia Olsztynek   0:3  Pomowiec Gronowo Elbląskie
Orzeł Janowiec Kościelny   3:0  Warmia Olsztyn
Syrena Młynary    0:3  GKS Stawiguda

Kolejka 14 (22-23 października):

Syrena Młynary    –  Warmia Olsztyn
Pomowiec Gronowo Pomorskie  –  Orzeł Janowiec Kościelny
KS Mroczno – Grodziczno  –  Olimpia Olsztynek
Radomiak Radomno   –  Polonia Pasłęk
Czarni Rudzienice    –  Tęcza Miłomłyn
Polonia Iłowo    –  Ewingi Zalewo
Start Nidzica    –  Fortuna Dorotowo Gągławki
GKS Stawiguda   –  Kormoran Zwierzewo (raf)

REKLAMA
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Łuczniczka Bydgoszcz bar-
dzo źle rozpoczęła sezon Plus 
Ligi. Po dwóch pierwszych me-
czach bydgoscy siatkarze mieli 
na swoim koncie zero punktów, 
dlatego mecz przeciwko Indyk-
polowi miał być dla nich przeło-
mowy. Jednak już początek tego 
spotkania pokazał, kto będzie 
zdobywał punkty na parkiecie.
Olsztynianie narzucili swo-
jemu przeciwnikowi własny styl 
gry. Bardzo dobrze serwowali, 
a także przyjmowali zagrywkę 
i tym samym ułatwiali pracę 
Pawłowi Woickiemu. Olsztyń-
ski rozgrywający wręcz bawił się 
ze swoimi przeciwnikami i prak-
tycznie w każdej akcji gubił ich 
blok. Początek tej pierwszej par-
tii, całkowicie ją ustawił. AZS 
uciekł swoim przeciwnikom 
i w pełni kontrolował tego seta, 

wygrywając go 25:19.
Za tego seta trzeba bardzo po-
chwalić przede wszystkim przyj-
mujących olsztyńskiego klubu, 
czyli Wojtka Włodarczyka 
i Aleksandra Śliwkę. Bardzo 
dobrze przyjmowali zagrywkę, 
ale też byli bardzo skuteczni 
w ataku. Swoje dokładał także 
atakujący Jan Hadrava, który 
był tego dnia kapitalnie dyspo-
nowany.
Drugi set był w zasadzie ko-
pią pierwszego. Olsztyńscy siat-
karze już na początku wyszli na 
kilkupunktowe prowadzenie 
i stopniowo je powiększali wy-
grywając seta 25:16. AZS Olsz-
tyn całkowicie zdominował to 
spotkanie. Kluczowa była przede 
wszystkim zagrywka, z którą 
nie radzili sobie siatkarze Łucz-
niczki. Widać było, że są kom-

pletnie rozbici i nie mają pomy-
słu na to, jak zagrozić swoim 
przeciwnikom.

Po dwóch setach mieliśmy dzie-
sięciominutową przerwę, która 
trochę odmieniła to spotkanie. 
Bydgoszczanie zaczęli grać 

dużo lepiej i to oni odskoczyli 
swoim rywalom. Przede wszyst-
kim dużo lepiej wyglądał blok 

w ich wykonaniu, którym zdo-
bywali sporo punktów. Siatkarze 
z Olsztyna po tych dwóch setach 
myśleli, że mecz się już skoń-

czył, ale to przekonanie okazało 
się złudne. Bydgoszczanie wy-
grali tę partię 25:19 i tym samym 

poczuli jeszcze swoją szansę 
w tym spotkaniu.
Czwarty set okazał się ostatni. 
Na początku oglądaliśmy bar-

dzo wyrównaną walkę, ale póź-
niej olsztynianie wrócili do swo-
jej normalnej, dobrej gry i uciekli 
punktowo, swoim rywalom. 
Ostatecznie wygrali tego seta 
25:14. Bydgoszczanie wyraźnie 
załamali się w końcówce par-
tii i kompletnie przestali grać. 
Przyjmujący bydgoskiej dru-
żyny, Katic swoją frustrację sta-
rał się wyładować na piłce, za co 
jego zespół został ukarany czer-
woną kartką, która skutkowała 
utratą punktu. Sytuacja ta nie 
miała wpływu na wynik spotka-
nia, ale pokazuje w jakich nastro-
jach obecnie znajdują się siatka-
rze z Bydgoszczy.
MVP spotkania został Jan Ha-
drava, który był najlepiej punk-
tującym zawodnikiem tego me-
czu. Indykpol AZS Olsztyn 
zaprezentował w tym meczu, 
dojrzałą, skuteczną i przyjemną 
dla oka siatkówkę, a co najważ-
niejsze zakończoną zdobyciem 
ważnych trzech punktów.

raf

Olsztyńscy siatkarze po ostatnim zwycięstwie nad 
GKS Katowice tym razem wybrali się do Bydgoszczy 
na spotkanie z Łuczniczką. Mecz zakończył się pew-
nym zwycięstwem akademików z Olsztyna.

Indykpol AZS Olsztyn znowu wygrywa

-Dziewięć punktów w dwuna-
stu meczach i szesnaste miej-
sce w tabeli. Chyba nie tak 
wyobrażaliście sobie początek 
sezonu w wykonaniu Sokoła? 
Jakie mogą być przyczyny tej 
słabej postawy zespołu?
Oczywiście, że nie. Teraz jest ty-
siące pytań i tyle samo odpowie-
dzi. Nikt z nas nie chce przegry-
wać i nikt nie może nam zarzucić, 
że stoimy na boisku i nic nie ro-
bimy. Przed sezonem w klubie 
nastały spore zmiany, przyszło 
wielu nowych zawodników, ale 
nic zapowiadało tak słabych wy-
ników, ponieważ naprawdę solid-
nie przepracowaliśmy okres przy-
gotowawczy. Wiadomo teraz jest 
ciężko, ale staramy się i mobili-
zujemy do tego, żeby było lepiej. 
Teraz też zagraliśmy dobry mecz 
w Łowiczu, ale jeden prosty błąd 
i niestety kolejna porażka. Do 
końca rundy jeszcze sporo spo-
tkań, a tabela jest spłaszczona, 
więc wystarczy zdobyć kilka 
punktów i wtedy sytuacja zrobi 
się dużo lepsza.

-Wydawało się, że momen-
tem zwrotnym będzie zwycię-
stwo 6:0 nad Huraganem Wo-
łomin. Czy wam piłkarzom 
także wydawało się, że to zwy-
cięstwo pozwoli odblokować 
się psychicznie?
Właśnie tak było, zagraliśmy 
tam bardzo dobry mecz, okra-
szony wieloma bramkami i były 
nadzieje na lepsze jutro. Jednak 
później znowu mecz u siebie 
z teoretycznie słabszym prze-
ciwnikiem z Ruchem Wysokie 
Mazowieckie tylko remis, cho-
ciaż wywalczony w bardzo dra-
matycznych okolicznościach. 
Później jedziemy do Białego-
stoku i dostajemy bramkę w 90 
minucie i sytuacja znowu była 
nieciekawa.
-A jak to jest z tą atmosferą 
w drużynie? Czy w szatni 
wszystko jest w porządku, po-
mimo tych słabszych wyni-
ków?
Myślę, że atmosfera jest po-
rządna. Nie ma nie żadnych 
waśni czy kłótni. Wszyscy 

gramy do jednej bramki, gramy 
o swoje kontrakty i swoje do-
bre imię i staramy się budować 
markę Sokołowi, ponieważ po-
wiedzmy sobie szczerze, że na 
Warmii i Mazurach nie ma zbyt 

dużo dobrych klubów. Atmos-
fera w drużynie na pewno nie 
ma wpływu na te nie najlepsze 
wyniki, chociaż wiadomo, że 
często atmosferę budują po pro-
stu wyniki.

-Jak oceniłbyś dotychczasową 
pracę trenera Karola Szwedy 
w Ostródzie?
To jest młody trener z nową my-
ślą szkoleniową. Przyszedł do 
klubu żeby nabierać doświad-
czenia i praca w Sokole to też 
jest dla niego jakaś nowość. My-
ślę, że nie można mieć do tre-
nera zastrzeżeń, bo wykonuje 
on swoją pracę bardzo starannie 
i przygotował nas do sezonu na-
prawdę bardzo dobrze.
-Jednak trenera bronią wy-
niki, a te w Sokole są po prostu 
słabe…
No dokładnie… Możemy się 
w tym momencie porównać np. 
Do Legii. Mistrz Polski, klub 
w pełni poukładany, ale jednak 
przegrywał w tym sezonie prak-
tycznie wszystko. Podobna sy-
tuacja była także w Lechu Po-
znań. Zarówno my piłkarze, jak 
i trener, robimy wszystko, żeby 
gra Sokoła uległa poprawie 
i miejmy nadzieje, że tak właśnie 
się stanie.
-Jesteś wychowankiem Sto-
milu Olsztyn i przez ponad 
cztery sezony reprezentowa-
łeś ten klub. Domyślam się, że 
Stomil nigdy nie był i nie bę-
dzie dla Ciebie klubem obojęt-
nym?
Zaczynałem w tym klubie grać 
od szóstego roku życia, z okien 
mojego mieszkania widać było 
stadion Stomilu. Wszystko krę-

ciło się wokół tego klubu. Udało 
mi się zadebiutować w Stomilu 
w starej drugiej lidze, w meczu 
ze Śląskiem Wrocław. Miałem 
wtedy siedemnaście lat. Później 
niestety klub upadł i trzeba było 
poszukać sobie miejsca gdzieś 
indziej, ale jak tylko była okazja 
to oczywiście wróciłem do Sto-
milu. Pomogłem temu klubowi 
w awansie do pierwszej ligi, je-
stem z tego bardzo dumny i nikt 
mi już tego nie zabierze.
-Więc pewnie interesujesz się 
dalej tym co się dzieje w olsz-
tyńskim klubie. Na co stać Sto-
mil, Twoim zdaniem, w tym se-
zonie?
Pierwsza liga jest bardzo wyrów-
nana. Ja jednak staram się tono-
wać nastroje, ponieważ zauwa-
żyłem, że w Stomilu, jeżeli klub 
wygra dwa spotkania z rzędu, to 
już zaczyna się myśleć o ekstra-
klasie, a po dwóch następnych 
porażkach ludzie chcą zwolnie-
nia trenera. W Stomilu musimy 
zacząć od początku. Musi być 
stadion, infrastruktura i struk-
tura klubu musi być zbudowana 
na porządnym gruncie. Ostatnie 
pół roku tego klubu były bar-
dzo ciężkie i gdyby nie kibice 
i media społecznościowe, to za-
pewne Stomilu by już nie było. 
Życzę chłopakom, jak najle-
piej i wiem, że mogą oni ciągle 
wznosić ten klub na wyżyny.

Rafał Herman

Krzysztof Filipek: „Zarówno my piłkarze, jak i trener, 
robimy wszystko, żeby gra Sokoła uległa poprawie 
i miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie”.

W sporcie pokonywanie własnych 
słabości to dzień powszedni

AZS Indykpol z dobrą passą

Nasz rozmówca- Krzysztof Filipek, zawodnik Sokoła Ostróda
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W ostatnim czasie gra Stomilu 
bardzo faluje. Dobre mecze 
przeplata słabymi. Niestety tych 
słabszych spotkań przytrafia się 
Stomilowi coraz więcej, co spra-
wia, że sytuacja w tabeli robi się 
powoli niewesoła. Olsztynianie 
pojechali do Zabrza z myślą 
wywalczenia trzech punktów, 
ponieważ trzeba sobie powie-
dzieć szczerze, że Górnik może 
straszyć już tylko nazwą, ponie-
waż wyniki jakie osiąga są dużo 
poniżej oczekiwań.
Od początku meczu optyczną 
przewagę zyskali piłkarze 
z Olsztyna. Starali się atakiem 
pozycyjnym stworzyć jakieś 
sytuacje pod bramką gospoda-
rzy. Niestety ataki te kończyły 
się bardzo często daleko przed 
polem karnym Górnika. Ob-
raz meczu zmieniła dopiero sy-
tuacja z 24 minuty. Rzut rożny 
wykonywali gospodarze, do 

piłki najwyżej wyskoczył Adam 
Wolniewicz i pokonał Michała 
Leszczyńskiego. Bramka spo-
wodowała, że piłkarze Stomilu 
trochę się pogubili, a gospodarze 
ruszyli do ataków.

Już chwilę później mogło być 
2:0, ale Michał Leszczyński 
w ostatniej chwili uprzedził 
hiszpańskiego napastnika An-
gulo. Jak jednak mówi polskie 
przysłowie „Co się odwlecze to 
nie uciecze” i już w 31 minucie, 
Górnik wyszedł na dwubram-

kowe prowadzenie. Gola strze-
lił Angulo, który uprzedził olsz-
tyńskich obrońców.
W przerwie meczu w Stomilu 
doszło do zmiany, która tro-
chę ożywiła grę. Karola Żwira 

zmienił powracający po kontu-
zji Grzegorz Lech. Górnik za-
dowolony z dobrego wyniku, 
cofnął się do defensywy i za-
czął grać z kontry. Sprawiło to, 
że Stomil stworzył sobie kilka 
sytuacji podbramkowych. Naj-
więcej zagrożenia olsztynianie 

stwarzali strzałami z dystansu. 
Blisko celu byli m.in. Kujawa 
czy Nishi, których strzały mini-
malnie minęły bramkę gospoda-
rzy. Swoją sytuację miał także 
wprowadzony w drugiej poło-
wie Tomasz Zahorski, ale jego 
strzał minął spojenie bramki 
strzeżonej przez Kasprzika.
Górnik był blisko trzeciego 
gola, ale strzał Szymona Ma-
tuszka wylądował na po-
przeczce, a strzelec drugiego 
gola czyli Angulo nie trafił 
do praktycznie pustej bramki. 
Mecz ostatecznie skończył 
się wynikiem 2:0 dla Górnika 
i trzeba powiedzieć, że było to 
zwycięstwo, jak najbardziej za-
służone.
W ostatnich siedmiu spotka-
niach Stomil wygrał tylko raz, 
dlatego można już mówić o tym, 
że podopieczni Adama Ło-
patko popadli w mały kryzys. 
Miejmy nadzieje, że szybko uda 
im się z niego wyjść, ponieważ 
rywale nie próżnują, a olsztyń-
ski klub niestety jest już bardzo 
blisko strefy spadkowej.

raf

AZS Olsztyn Lakers w półfi-
nale play off drugiej ligi zmie-
rzyli się z Rhinos Wyszków. 
Olsztynianie nie byli fawory-
tem tego spotkania. Ekipa z Wy-
szkowa wygrała w tym sezonie 
wszystkie mecze, a w dodatku 
mecz z Jeziorowcami rozgry-
wała na własnym stadionie.
Olsztyńscy futboliści sprawili 
jednak ogromną niespodziankę 
i wygrali to półfinałowe star-
cie34:21! Teraz czeka ich fi-
nałowe spotkanie z Panthers 
Wrocław B. Rywal także bar-

dzo trudny, ponieważ są to re-
zerwy obecnego mistrza Polski. 
Mecz ten rozegrany zostanie 
w Olsztynie, także Jeziorowcy 
będą mogli liczyć na doping 
olsztyńskiej publiczności.
Najważniejsze jest jednak to, że 
niezależnie od wyniku tego fina-
łowego spotkania, olsztynianie 
wywalczyli już awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej!
AZS Olsztyn Lakers vs Pan-
thers Wrocław B, 29 paździer-
nika 2016 roku (Olsztyn)
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Jeziorowcy odnieśli największy sukces w historii ist-
nienia klubu i wywalczyli awans do pierwszej ligi fut-
bolu amerykańskiego w Polsce.

Wielki sukces AZS 
Olsztyn Lakers !

Stomil Olsztyn pojechał do Zabrza na mecz z Górnikiem. Niestety olsztynianie 
wracali ze Śląska w złych nastrojach, ponieważ musieli uznać wyższość swojego 
utytułowanego rywala.

Górnik Zabrze okazał się za mocny. 
Stomil przegrywa w Zabrzu

Stomil nie zmierza w rozgrywkach w dobrym kierunku

Lakersi idą jak burza


