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AKTUALNIE

Policjanci odkryli 
arsenał pocisków 
i min pod domem 
wielorodzinnym
 
„Kolekcjoner” min 
i pochodzących najprawdo-
podobniej z czasów II Wojny 
Światowej może usłyszeć 
zarzuty nielegalnego posia-
dania broni i amunicji, 
a także narażenia innych 
osób na utratę życia lub 
zdrowia. 34-latek zbierał 
i gromadził pod domem 
niebezpieczne materiały 
wybuchowe.
 

We wtorek (08.11.2016) 
policjanci z Komisariatu 
Policji w Olsztynku otrzymali 
zgłoszenie, że w jednej z miej-
scowości na terenie gminy 
przechowywane są niebez-
pieczne materiały. Funkcjo-
nariusze pojechali sprawdzić 
ten sygnał. Na jednej z posesji 
ujawnili w sumie 21 pocisków 
i min przeciwpiechotnych 
pochodzących najprawdo-
podobniej z czasów II Wojny 
Światowej. Niewybuchy były 
wyłożone pod domem, 
w którym na co dzień mieszka 
7 osób. Wszyscy mieszkańcy 
budynku zostali ewakuowani 
do czasu przyjazdu saperów 
z jednostki wojskowej.

kmp

„To jest 900 milionów wprost 
na skutki reformy. Pojawia się 
5 tysięcy dodatkowych od-
działów, dodatkowe etaty. Jed-
nocześnie mamy pieniądze, 
ponad 300 mln zł wprost dedy-
kowanych i 168 mln zł w rezer-
wie budżetowej na dostosowa-
nie” - powiedziała Zalewska na 
wspólnej konferencji prasowej 
z premier Beatą Szydło.
Zdaniem minister edukacji, re-
forma oświaty nie powinna 
wywołać zwolnień wśród na-
uczycieli. Dodała również, że 

w ministerstwie trwają dzia-
łania, które mają ochronić na-
uczycieli przed niżem demo-
graficznym.
„Mam przeświadczenie, że 
wszystkie możliwe elementy, 
które zabezpieczają nauczy-
ciela, zostają wprowadzane. 
Mam tu silne wsparcie związ-
ków zawodowych” – dodała.
Szefowa MEN poinformo-
wała, że do projektów przyję-
tych zostało prawie 100 uwag 
zaproponowanych przez mini-
strów, instytucje, stowarzysze-

nia i związku zawodowe.
Anna Zalewska pytana była, 
czy zamierza się spotkać ze 
związkami zawodowymi dzia-
łającymi w oświacie. Zalewska 
odpowiedziała, że bardzo czę-
sto spotyka się z przedstawicie-
lami Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Forum Związków 
Zawodowych i Sekcją Krajową 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”.
„18 listopada będziemy mieć 
okazję dyskutować, dlatego, że 
18 listopada jest pierwsze po-

siedzenie zespołu powołanego 
dzięki pani premier i za przy-
zwoleniem pani premier, ze-
społu przy ministrze edukacji, 
który będzie właśnie zajmował 
się wynagrodzeniem nauczy-
ciela” - poinformowała mini-
ster edukacji.
Na 19 listopada zaplanowana 
jest w Warszawie manifesta-
cja organizowana przez ZNP 
pod hasłem: „Nie dla chaosu 
w szkole”.
Premier Beata Szydło py-
tana była zaś o to, czy spotka 
się Sekcją Krajową Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność”, która zaapelowała 

do szefowej rządu o takie pilne 
spotkanie. Oświatowa „S” na 
spotkaniu chce przedyskuto-
wać propozycje dotyczące pa-
kietu osłonowego dla nauczy-
cieli gimnazjów, w zawiązku 
z zapowiedzianą likwidacją 
tych szkół.
Premier zadeklarowała, że jest 
otwarta na dialog. „Myślę, że 
pani minister zaprosi przed-
stawicieli tej Sekcji i wtedy ja, 
jeśli tylko będę miała czas, to 
oczywiście również będę się 
spotykać i rozmawiać” - po-
wiedziała.

Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP

wk/Serwis Samorządowy PAP

900 mln złotych zostanie wydanych na skutki reformy oświaty - po-
informowała we wtorek minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Rząd przyjął projekty reformy edukacji

Raport  przygotowy -
wany był od wiosny tego 
roku. Forum Rozwoju 
Olsztyna przeanalizo-
wało dotychczasowe 40 
projektów realizowa-
nych przez Urząd Mia-
sta, którym towarzyszyły 
konsultacje społeczne. 
Raport ma na celu poka-
zanie mieszkańcom, jak 
do tej pory prowadzone 
były konsultacje i jak się 
okazuje nie były one reali-
zowane do końca dobrze. 
–Jak wynika z naszego 
raportu, okazuje się, że 
konsultacje były orga-
nizowane dość krótko. 
Powiedzia ł  Krzysz-
tof Suchowiecki z Fo-
rum Rozwoju Olsztyna. 
– W prawie połowie przy-
padków nie odbywały się 
żadne spotkania otwarte 

dla mieszkańców. Dowiedzieli-
śmy się również, że dość często 
prezydent Olsztyna łamał po-
stanowienia uchwały o orga-

nizacji konsultacji społecznych 
związanych z publikowaniem 
protokołów, raportów i zarzą-
dzeń. Potwierdziło się wiele 

naszych obaw. Jak do-
dał Krzysztof Sucho-
wiecki, ważne jest to, 
żeby ratusz wyciągnął 
wnioski z tego raportu 
i konsultacje przebie-
gały tak, jak powinny, 
czyli z ingerencją 
mieszkańców w rozwój 
miasta. FRO przedsta-
wiło również swoje po-
stulaty dotyczące kon-
sultacji społecznych. 
Są to m.in. wydłużenie 
czasu trwania konsul-
tacji, bardziej aktywna 
forma spotkań oraz 
lepsze przygotowywa-
nie raportów.
Podczas prezentacji 
obecni byli przedstawi-
ciele Urzędu Miasta. 
Jak przyznała Aneta 
Szpaderska, raport 
jest bardzo dobrym 
materiałem dla ratu-
sza. – Myślę, że będzie 
to wskazówka do tego, 

żebyśmy mogli lepiej te pro-
cesy przeprowadzać. Chcemy 
i staramy się przeprowadzać te 
procesy jak najlepiej i te wska-
zówki wynikające z raportu 
będą dla nas bardzo cenne do 
przemyśleń i działania.
Cały raport dostępny jest na 
stronie internetowej Forum 
Rozwoju Olsztyna: www.fro.
olsztyn.pl.

Konsultacje społeczne istnieją w Olsztynie od lat. Jednak czy spełniają swoją 
funkcję i są prowadzone poprawnie? Tematem zajęło się Forum Rozwoju Olsz-
tyna, którego członkowie przygotowali raport:  „Konsultacje pod lupą – obywa-
telska ocena konsultacji społecznych przeprowadzonych w Olsztynie w latach w 
latach 2011 – 2016”.

Forum Rozwoju Olsztyna przedstawiło 
raport dotyczący konsultacji społecznych

Dla niektórych spotkanie było bardzo pouczające 
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Wracając jednak do początku. Bu-
dowa linii tramwajowej w Olsz-
tynie rozpoczęła się we wrześniu 
2012 roku. Miała rozpocząć się 
jednak na początku roku, w marcu. 
Zakończenie było przewidywane 
na lato 2014. Jak wszyscy do-
brze wiemy, tak się jednak nie 
stało. Wszystko za sprawą braku 
realizacji przedstawionego mia-
stu planu przez hiszpańską firmę 
FCC. Sprawa trafiła na sądową 
wokandę i do dziś nie jest rozstrzy-
gnięta. Firma domaga się od Olsz-
tyna 320 milionów złotych, za-
rzucając miastu brak podstaw do 
zerwania umowy. Po tym incy-
dencie realizację projektu tramwa-
jowego podzielona na pięć części: 
cztery obejmujące torowiska oraz 
budowę zajezdni tramwajowej. 
Pierwsze przetargi pod odsunięciu 

hiszpańskiej firmy FCC ogłoszono 
pod koniec 2013 roku, a w pierw-
szej połowie wyłoniono wykonaw-
ców. Budowa sieci zakończyła się 
na przełomie października i listo-
pada 2015 roku, a 19 grudnia zo-
stała uruchomiona pierwsza linia 
– Wysoka Brama – Kanta. Kolejna 
(Dworzec Główny – Kanta) roz-
poczęła kursowanie 27 grudnia, 
a ostatnia (Dworzec Główny – Uni-
wersytet-Prawocheńskiego) – 31 
grudnia.

Szyny się buntowały
Początki nie były jednak łatwe. Już 
na początku 2016 roku pojawiły 
się pierwsze problemy, mianowicie 
– pękające szyny. Pierwszą awarię 
zanotowano na torowisku przy alei 
Sikorskiego. Kolejne miały miej-
sce na ulicy Płoskiego. Jak się póź-

niej okazało, winna była tempera-
tura. Firma Skanska sporządziła 
raport, w którym wskazano, że za 
pękanie szyn w Olsztynie odpowie-
dzialna była prawie 30 stopniowa 
różnica temperatur. W ciągu 
kilku dni z +15 stopni Celsjusza, 
spadła do -13 stopni. Mimo to, taka 
sytuacja nie powinna mieć miejsca 
w projekcie wartym prawie pół mi-
liarda złotych. Jednak później było 
już lepiej, a z nowego środka trans-
portu publicznego zaczęło korzy-
stać coraz więcej osób. 

A co po torach jeździ?
Skoro sprawa torów została zała-
twiona, to warto dowiedzieć się 
czym od niemal roku mieszkańcy 
Olsztyna podróżują. Przetarg na 
dostarczenie do miasta taboru wy-
grała poznańska firma Solaris. 

Dostarczyła ona 15 dwukierunko-
wych tramwajów. Poznańskie po-
jazdy w Olsztynie rozpędziły się do 
70 km/h i mają prawie 30 metrów 
długości. Ich zaletą jest z pewno-
ścią dwukierunkowość. Motorni-
czy, żeby pojechać w drugą stronę, 
musi jedynie przejść te 30 metrów 
do drugiej kabiny i ruszyć. Jednak 
w tym przypadku też nie obyło się 
bez problemów. Na początku, pod-
czas testów, okazało się, że 7 z 40 
peronów tramwajowych musi być 
przebudowane. Przegubowy tram-
waj po prostu się na nich nie mie-
ścił. Nadzorujący budowę linii 
tramwajowej powiedzieli wtedy, że 
problemem są perony mieszczące 
się za zakrętami i nie można było 
tego przewidzieć podczas projek-
towania. Na szczęście przebudowy 
nie były skompli
kowane i trwały jedynie kilka dni. 

Co dalej?
Obecnie funkcjonują trzy linie 
tramwajowe. To jednak nie ko-
niec planów olsztyńskiego Urzędu 
Miasta. Tramwaje mogą dojeżdżać 

również na Zatorze. Ratusz przed-
stawił mieszkańcom trzy warianty, 
z czego jeden dotyczy jedynie bu-
dowy buspasów. Pierwszy wariant 
przedstawiony przez zespół pro-
jektowy zakłada linię tramwajową 
ulicami: Kętrzyńskiego, Lima-
nowskiego, Jagiellońską do pę-
tli „osiedle Podleśna”. Linia ma 
być poprowadzona asymetrycz-
nie względem osi drogi, po stronie 
wschodniej. Założono, że od skrzy-
żowania ul. Limanowskiego – Par-
tyzantów do pętli „Osiedle Podle-
śna” autobusy będą poruszać się 
torowisku (zaprojektowano tram-
-bus-pas). Od pętli „Osiedle Pod-
leśna” do skrzyżowania ul. Li-
manowskiego – Paderewskiego 
autobus porusza się po torowisku, 
natomiast dalej w kierunku ul. Par-
tyzantów autobus zjeżdża z toro-
wiska na jezdnię. Drugi wariant 
zakłada budowę torowiska na uli-
cach: Kętrzyńskiego, Żerom-
skiego, Niedziałkowskiego, Ja-
giellońską, Sybiraków, Wojska 
Polskiego, do pętli „Jakubowo” 
przy ulicy Parkowej. W tym wa-
riancie konieczna będzie prze-
budowa wiaduktu na ulicy Li-
manowskiego. Na Żeromskiego 
i Niedziałkowskiego, które są uli-

cami jednokierunkowymi, ma być 
jeden tor linii tramwajowej i jeden 
pas ruchu. Przez ograniczoną ilość 
miejsca na Jagiellońskiej, na od-
cinku od Niedziałkowskiego do Sy-
biraków ruch samochodowy i tram-
wajowy będzie odbywał się na tym 
samym pasie ruchu. Z kolei linia 
tramwajowa przebiegająca przez 
ulicę Sybiraków, ma być w środku, 
pomiędzy jezdniami o jednym pa-
sie ruchu. Pętla autobusowa przy 
ulicy Parkowej ma być przebudo-
wana na węzeł autobusowo-tram-
wajowy z parkingiem dla samocho-
dów. Ostatni, trzeci wariant zakłada 
jedynie wprowadzenie buspasów, 
bez budowy linii tramwajowej, na 
ulicach: Limanowskiego, Sybira-
ków, Wojska Polskiego do pętli 
„Jakubowo”. Na jezdniach zapro-
jektowano dwa pasy ruchu z czego 
jeden pas przeznaczony jest tylko 
dla ruchu autobusowego. 
Są to jednak jeszcze odległe plany, 
ponieważ projekt ma być zakoń-
czony w 2027 roku. Prowadzone 
są jednak aktualnie konsultacje 
z mieszkańcami w Urzędzie Mia-
sta. Najbliższe ma się odbyć 17 li-
stopada o godzinie 17:00 w sali 
219 w Ratuszu. 

dym

Olsztyńskie tramwaje prawdopodobnie mają tylu zwolenników, co 
przeciwników. Mimo tego, że wiele osób krytykowało lub nadal kry-
tykuje tę komunikację miejską w Olsztynie, to tramwaje zadomo-
wiły się w mieście, niedługo będą obchodziły swój pierwszy rok 
funkcjonowania, i nawet mają zamiar się rozbudować.

Nie obyło się bez trudności

Rok tramwajów w Olsztynie



4 www.facebook.com/wgwarminska10 listopada 2016 r. numer 88 www.gwarminska.pl
NA CZASIE

REKLAMA

Początek śmieciowego kon-
fliktu sięga 2013 roku, kiedy 
Olsztyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa weszła w kon-
flikt z miastem i skierowała 
mieszkańców do złożenia in-
dywidualnych deklaracji o se-
gregowaniu, bądź niesegrego-
waniu śmieci do Urzędu Miasta 
i tam za nie zapłacić. Jak się 
później okazało Urząd Mia-
sta ukarał spółdzielnię wyższą 
opłatą za śmieci nieposegre-
gowane, w związku z brakiem 
złożenia przez OSM zbior-
czych deklaracji. Dokumenty 
zostały złożone w 2015 roku, 
jednak spółdzielnia wezwała 
swoich mieszkańców do zapła-
cenia za śmieci segregowane, 
jak za niesegregowane, czyli 
więcej. Jedną z takich osób 
jest Paweł Klonowski, który 
uważa, że spółdzielnia nie za-
dbała o interesy swoich miesz-
kańców i oczekuje wyjaśnienia 

tego sporu z miastem. – Czy ne-
gatywne konsekwencje sporu 
dwóch bardzo dużych podmio-
tów, jednej z największych spół-
dzielni w mieście oraz miasta 
Olsztyn, czy konsekwencje tego 
już kilkuletniego sporu będą po-
nosiły osoby, dla których spół-
dzielnia ustala czynsz? Osoby, 
które z polecenia OSM za-
płaciły pieniądze za śmieci do 
Urzędu Miasta, mają prawo do 
zwrotu tej kwoty, jeśli mają po-
twierdzenia zapłaty. Jednak nie 
wszyscy takowe mają i tu za-
czyna się problem. 

Sprawa trafiła do sądu
Mimo, że Paweł Klonow-
ski nie jest jedyną osobą, która 
zmaga się z tym problemem, 
to jego sprawa, jako jedna 
z pierwszych trafiła na wokandę 
sądową. Pan Paweł odmówił 
zapłacenia spółdzielni kwoty 
spornej, czyli za śmieci niese-

gregowane, ponieważ zadekla-
rował, że je segreguje. W jego 
przypadku chodzi o około 80 
złotych, jednak większe ro-
dziny mogą mieć do zapłacenia 
już nawet kilkaset złotych. Sę-

dzia Tomasz Bulkowski z Sądu 
Rejonowego w Olsztynie uznał, 
że pozwany powinien zapłacić 
kwotę niesporną, czyli 156,80 

złotych z dodatkowymi odset-
kami. – Jest to kwota powstała 
z tytułu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w okresie 
od 10 października 2013 do 31 
stycznia 2015 roku. Ta kwota 

ustalona została, jak za odpady 
segregowane, bo taką deklara-
cję złożył pozwany do Urzędu 
Miasta. Paweł Klonowski zgo-

dził się z tym wyrokiem, jednak 
twierdzi, że pozew był przed-
wczesny i nie zgadza się na po-
noszenie kosztów tego postę-
powania. Decyzję o kosztach 
postępowania Sąd podejmie 

jednak dopiero podczas końco-
wego orzeczenia w tej sprawie.

Pieniądze są niemałe 
Mimo, że w przypadku Pawła 
Klonowskiego kwota sporna 
to około 80 złotych i może ona 
wydawać się nieduża, to w całej 
sprawie chodzi o znacznie wię-
cej. Dokładnie nie wiadomo ile 
spór Olsztyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z miastem 
może kosztować. Nieoficjalnie 
mówi się nawet o 3,5 milionie 
złotych. - Na kwotę tę zrzucą się 
wszyscy spółdzielcy oraz osoby, 
dla których spółdzielnia ustala 
czynsz, niezależnie jaką dekla-
rację w tym zakresie złożyły i czy 
śmieci segregowały. Dla wielu 
takie postępowanie okaże się 
krzywdzące, gdyż zapłacą zde-
cydowanie więcej niż ich zna-
jomi z innych dzielnic. Powie-
dział Paweł Klonowski. 
Problem ten dotyczy jedy-
nie Olsztyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, której kilka ty-
sięcy mieszkańców, za wywóz 
śmieci może zapłacić znacznie 
więcej, niż w innych olsztyń-
skich dzielnicach. Teraz pozo-
stało tylko czekać na końcowy 
wyrok sądu w tej sprawie.

dym

Mieszkańcy Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostali wezwa-
nia do zapłaty za śmieci niesegregowanie, mimo, że je segregują. 
Jedną z takich osób jest Paweł Klonowski, którego sprawa trafiła 
na wokandę Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Konflikt o śmieci trafił do sądu

Śmieciowy problem trafił do Sądu
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Samorząd województwa nie za-
pomina jednak o dotychczaso-
wym dorobku w tej dziedzinie, 
dlatego konkurs „Żagle Warmii 
i Mazur” został podzielony na 
trzy kategorie: 
- Najlepszy Produkt i Usługę 
Warmii i Mazur, 
- Warmińsko-Mazurską Na-
grodę Jakości, 
- WaMa Boss - Przedsiębior-
stwo Odpowiedzialne Społecz-
nie.

- Żagle to symbol piękna, po-
tęgi oraz prestiżu. Chcemy wy-
różniać firmy czy przedsiębior-
stwa, które stanowią wzór do 
naśladowania – powiedział 
marszałek Województwa Gu-
staw Marek Brzezin. Kon-
kursy projakościowe są dobrą 
i ugruntowaną formą promocji 
organizacji, produktów i usług 
najważniejszych z punktu widze-
nia realizacji strategii rozwoju 
regionu. Wpisują się znakomicie 
w strategię rozwoju społeczno-
-gospodarczego województwa, 
której hasło przewodnie brzmi: 
„Warmia i Mazury – regionem, 
w którym warto żyć”. Warto 
tu żyć, warto nas odwiedzać, 
a także warto u nas inwestować 
i prowadzić biznes. 

Produkt i usługa
Głównym celem połączo-
nego konkursu jest wyłonienie 
i promocja najlepszych przed-
siębiorstw, produktów, usług 
i projektów promocyjnych 
w województwie warmińsko-
-mazurskim. Najważniejsze 
kryteria oceny to innowacyj-
ność, konkurencyjność, zgod-
ność z oczekiwaniami klienta, 
opinie odbiorców oraz instytu-
cji z regionu. Liczyła się także 
zgodność z normami ekologicz-
nymi i promocja regionu po-
przez produkt. Jury wybierało 
laureatów w trzech podkatego-
riach: za najlepszy produkt, pro-
dukt lokalny oraz usługę. Laure-
atów wybierało jury w składzie: 

prof. dr hab. Mirosław Gor-
nowicz z Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, prezes 
Marek Borowski z Banku Żyw-
ności w Olsztynie, redaktor Be-
ata Brokowska z Grupy WM, 
kierownik metrologii Zbigniew 
Zbyszyński z Michelin Polska 
oraz przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego - Lidia Wój-
towicz, Ryszard Wasiński i Ra-
dosław Zawadzki.

Odpowiedzialność 
społeczna
Kategoria Przedsiębiorstwo Od-
powiedzialne Społecznie Wa-
MaBoss to inicjatywa skie-
rowana do przedsiębiorców 
z województwa warmińsko-
-mazurskiego, którzy wdrażają 
działania pro-pracownicze. Li-
czy się wspieranie społeczno-
ści lokalnej, dbanie o środowi-
sko naturalne, szacunek wobec 
klientów, dostawców, podwy-
konawców czy kooperatorów. 
Ideą tej kategorii jest prezen-
tacja tzw. dobrych praktyk 
CSR (społeczna odpowiedzial-
ność biznesu) realizowanych 
w przedsiębiorstwach z naszego 
regionu. Zarządzanie firmą 
w sposób odpowiedzialny jest 
innowacją społeczną i przynosi 
wymierne korzyści – daje więk-
szą wydajność, bezpieczeń-
stwo i lojalność pracowników, 
oszczędność surowca, zmini-
malizowanie zanieczyszczenia 
środowiska, większą konku-

rencyjność na rynku. To prak-
tyczna realizacja hasła promu-
jącego nasz region: „Warmia 
i Mazury. Zdrowe życie, czy-
sty zysk”. Czysty zysk to zysk 
uczciwy, bliski środowisku 
i wspierający rozwój kapitału 
społecznego. Tu zwycięzców 
wybierało jury w składzie: pre-
zes Marek Borowski z Banku 
Żywności w Olsztynie, prezes 
Wiesław Łubiński z Loży Olsz-
tyńskiej Business Center Club, 
dr Krzysztof Krukowski z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego, przewodniczący Józef 
Dziki z NSZZ Solidarność Re-
gion Warmińsko-Mazurskiego, 
prezes Adam Krzyśków z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Olsztynie oraz Aneta 
Rzędkowska ze Związku Sto-

warzyszeń „Razem w Olszty-
nie”. 

Zarządzanie przez jakość
W kategorii „Warmińsko-Ma-
zurska Nagroda Jakości” uho-
norowano organizacje wdraża-
jące taką filozofię zarządzania. 
To także regionalna edycja tego 
konkursu, który ogólnokrajowo 
organizowany jest od ponad 20 
lat przez Krajową Izbę Gospo-
darczą w Warszawie. Nagrody 
przyznawane są przedsiębior-
stwom, organizacjom publicz-
nym i organizacjom edukacyj-
nym, które osiągnęły poprawę 
jakości pracy, procesów, wyro-
bów i usług oraz poprawę sa-
tysfakcji klientów i pracowni-
ków. Samorząd województwa 
kładzie szczególny nacisk na 
propagowanie idei zarządza-

nia przez jakość wśród przed-
siębiorców, organizacji publicz-
nych oraz edukacyjnych. Takie 
działania pozwalają bowiem 
funkcjonować i mierzyć się 
z konkurencją krajową oraz do-
równywać standardom obowią-
zującym w Unii Europejskiej.

Swoją nagrodę przyznali też in-
ternauci, którzy w ankiecie od-
dali ponad 13,5 tys. głosów

Lista laureatów:

I. Wyniki głosowania publicz-
ności: 

1. Przedsiębiorstwo Tury-
styczne „Wagabunda” Jerzy 
Marcin Banat w Mikołajkach za 
stanicę wodną „Ach! Mazury” 
w Mikołajkach. 

2. Stanica wodna „Ach! Ma-
zury” w Mikołajkach. Jako 
przedsiębiorstwo turystyczne 
istnieje od 1991 roku. Ośro-
dek zarejestrowany w Polskiej 
Federacji Campingu i Carava-
ningu, należy do Polskiej Izby 
Turystycznej.

II. Laureaci Kategorii Przedsię-
biorstwo Odpowiedzialne Spo-
łecznie WaMaBoss: 

1. Podkategoria „Mikroprzed-
siębiorca Odpowiedzialny Spo-
łecznie WaMaBOSS 2016”
- nagroda główna: Szkoła Tańca 
i Wdzięku B.W. Przemienieccy, 
- wyróżnienie: Instytut Hortite-
rapii Zofia Wojciechowska.
2. Podkategoria „Mały Przed-
siębiorca Odpowiedzialny Spo-
łecznie WaMaBOSS 2016”
- nagroda główna: Przedsiębior-
stwo Inżynieryjno-Budowlane 
„Przem-Gri”,
3. Podkategoria „Średni Przed-
siębiorca Odpowiedzialny Spo-
łecznie WaMaBOSS 2016”

- nagroda główna: Zakład Pracy 
Chronionej PLAST – FOL,
- wyróżnienie: EXPOM S.A.

III. Laureaci Kategorii Przedsię-
biorstwo Odpowiedzialne Spo-
łecznie WaMaBoss: 

1. Podkategoria: „Produkt”
- nagroda główna: Mazurskie 
Miody Bogdan Piasecki w To-
maszkowie (za Bairille Honey 
Distillate)
- wyróżnienie: KACZKAN Za-
kład Produkcji Drzewnej Józef 
Kaczkan (za „ProParkiet-par-
kiet dwuwarstwowy”)
2. Podkategoria: „Produkt Lo-
kalny”
- nagroda główna: Pasieka PU-
CER Dariusz i Małgorzata Pu-
cer w Pastwiskach (za „Miód 
nektarowy lipowy z mazurskiej 
pasieki ekologicznej”)
- wyróżnienie: Z.P.H. „Mark” 
Marzanna Kiezik w Giżycku (za 
„Sękacz Mazurski”)
3. Podkategoria: „Usługa”
- nagroda główna: Pałac 
i Folwark Galiny w Galinach 
(za „Hotelarstwo i gastrono-
mię”)
- wyróżnienie: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Olsz-
tynie (za „Kraniotomia z wy-
budzeniem śródoperacyjnym, 
która minimalizuje ryzyko po-
operacyjnych deficytów neuro-
logicznych”).

IV. Laureaci Kategorii Warmiń-
sko Mazurska Nagroda Jakości:

1. Podkategoria: „Organizacje 
produkcyjne i usługowe”
- nagroda główna: Magnetic 
Systems Technology w Kętrzy-
nie,
- wyróżnienie: Zakłady Meta-
lowe ERKO R. Pętlak, Bracia 
Pętlak w Jonkowie.
2. Podkategoria: „Organizacje 
publiczne”
- nagroda główna: Powiatowy 
Urząd Pracy w Giżycku.

3. Podkategoria: „Organizacje 
edukacyjne”
- nagroda główna: Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Jarosława Dą-
browskiego w Olsztynie,
- wyróżnienie: Zespół Szkół 
w Mołtajnach.

Żagle Warmii i Mazur
Warto tu żyć i warto tu prowadzić biznes

Tak nazywa się nowa marka, łącząca konkursy realizowane do tej 
pory przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Ich 
połączenie ma stanowić bardziej efektywne narzędzie kreujące 
markę Warmii i Mazur oraz podnieść prestiż samej nagrody. Tego-
rocznych laureatów poznaliśmy 3 listopada podczas uroczystej gali 
w Olsztyńskim Planetarium.

Statuetki  nawiązują do nazwy konkursu

Laureaci konkursu WaMaBoss: Szkoła Tańca i Wdzięku B.W. Przemienieccy,  Instytut Hortiterapii Zofia Wojciechowska

 Laureat nagrody publiczności -Stanica wodna "Ach!Mazury" w Mikołajkach

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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KRÓTKO
Olsztyn: 16 listopada o godz. 
17:00 w Muzeum Nowocze-
sności odbędzie się prezenta-
cja Eksponatu Miesiąca. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Koncert “Tides From 
Nebula” odbędzie się w dniu 
11 listopada o godz. 20:00 
w Klubie Nowy Andergrant.
Olsztyn: W dniu 12 listopada 
Zwiedzanie Pracowni Astro-
nomicznych będzie odbywało 
się w godzinach 09:00-15:00. 
Bilety od 9 PLN.
Barczewo: 11 listopada w Bar-
czewie odbędą się Obchody 
Dnia Niepodległości.
Biskupiec: W środę 30 listopa-
da w Centrum Kultury Turysty-
ki i Sportu w Biskupcu obejrzeć 
będzie można kilka interesu-
jących filmów – wszystko za 
sprawą Profesjonalnego Kina 
Objazdowego Outdoor Cinema.
Dywity: Już 19 listopada 
2016r. (sobota) zapraszamy 
na kolejną edycję Warsztatów 
Bożonarodzeniowych „Fol-
k&Art” w Filii GOK – Ośrodku 
Rzemiosł Zapomnianych 
w Gadach. Warsztaty odbędą 
się w godzinach 11:00-15:00. 
Koszt udziału w zajęciach to 
10 złotych od osoby (koszt 
materiałów).
Dobre Miasto: Wernisaż wy-
stawy eksponatów numizma-
tycznych ze zbiorów członków 
Grupy Historycznej Guttstadt 
odbędzie się w dniu 19 listopa-
da o godz. 17:00 w Skansenie 
Miejskim.
Dobre Miasto: 24 listopada 
o godz. 18:00 w Kinie Przyjaźń 
odbędzie się Festwal Sztuki 
Czytania. 
Jeziorany: 11 listopada w Je-
zioranach odbędą się Obchody 
Dnia Niepodległości.
Lidzbark Warmiński: Koncert 
Piotra Piaseckiego odbędzie 
się w dniu 19 listopada o godz. 
20:00 w Caffe Pasja. Bilety od 
15 PLN.
Purda: 30 listopada w Gminn-
nym Ośrodku Kultury w Purdzie 
odbędą się Andrzejki.

Ideą imprezy jest radosne świę-
towanie rocznicy odzyska-
nia przez Polskę wolności, 
bez tradycyjnej atmosfery po-
wagi i martyrologii. Co roku 
przed starostwem gromadzą się 
mieszkańcy miasta i powiatu, by 
wspólnie śpiewać. Impreza roz-
pocznie się o godz. 15:30 w holu 

urzędu rodzinnymi warszta-
tami robienia kotylionów. Na 
godz. 17:00 na parkingu przed 
budynkiem starostwa zapla-
nowana została główna część 
imprezy. W programie: wy-
stępy werblistów z grupy War-
mia Rhythm Team, Chóru War-
mii i Mazur z Gietrzwałdu, 

Zespołu Wokalnego „Cante-
mus” z Tuławek oraz solistów 
– laureatów patriotycznych 
konkursów muzycznych. Nie 
zabraknie też niespodzianki. 
Wśród atrakcji towarzyszą-
cych imprezie są: obóz woj-
skowy i szpital polowy grupy 
rekonstruktorów historycznych, 

musztra dla dzieci, replika broni 
z czasów I wojny światowej, 
partyzancki duet mandolinowo-
-akordeonowy z Węgoja oraz 
śpiewniki, kotyliony i gorąca 

herbata z cytryną dla uczestni-
ków imprezy.
Patronami medialnymi imprezy 
jest m.in. : Gazeta Warmińska

mbm

Już po raz piąty przed Starostwem Powiatowym w Olsztynie zabrzmią polskie pie-
śni patriotyczne, pojawią się żołnierze w umundurowaniu z czasów I wojny świato-
wej, nie zabraknie kotylionów, a budynek urzędu spowije biało-czerwona iluminacja. 
10 listopada warto wziąć udział w V Powiatowej Wigilii Święta Niepodległości.

V Powiatowa Wigilia Święta Niepodległości

Mieszkańcy powiatu, jak co roku,
poczują świąteczną atmosferę

W ubiegłym roku w dobromiej-
skiej imprezie, w różnych ka-
tegoriach wiekowych, wzięło 
udział 88 biegaczy. Patriotyczny 
charakter imprezy podkreślały: 
wspólne odśpiewanie „Ma-
zurka Dąbrowskiego” i bieg 
z symbolami narodowymi. V 
Dobromiejski Bieg Niepodle-
głości odbędzie się 11.11.2016 
r. w godzinach 11.11 - 14.00. 
Start i meta usytuowane zostały 
na ul. Warszawskiej przy Urzę-
dzie Miejskim. Jest to zmiana 
w porównania z poprzednimi 
edycjami imprezy, które do-
tąd odbywały się nieco na ubo-
czu, w parku miejskim. Biuro 
zawodów zostanie urucho-
mione o godzinie 9.30 na par-

terze budynku Urzędu Miej-
skiego i tam też, do godziny 
10.45 będzie można zgłosić 
swój udział w biegu. Dzieci za-
pisywać się mogą w trzech kate-
goriach wiekowych, oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców. Bieg 
główny odbędzie się na dystan-
sie 5 km. Podobnie, jak w la-
tach ubiegłych, głównym orga-
nizatorem imprezy jest OSiR 
w Dobrym Mieście przy wspar-
ciu Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II w Dobrym Mie-
ście, Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Rozwoju Gimna-
zjum Publicznego w Dobrym 
Mieście, dobromiejskiej Policji, 
ZUW i OSP. 

 zen

W dniu Narodowego Święta Niepodległości (11 listo-
pada) w Dobrym Mieście po raz piąty odbędzie się 
impreza patriotyczno- biegowa pod nazwą Dobro-
miejski Bieg Niepodległości. Podobne biegi masowe 
odbywają się w całej Polsce i są formą świętowania 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pobiegną , by uczcić 
niepodległość

Chodzi o koncepcje projektów, 
które mogłyby być realizowane 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna. Spotkania, w których 
wzięli udział mieszkańcy, wój-
towie i burmistrzowie oraz radni 
powiatowi, miejscy i gminni od-
były się w gminach Jonkowo, 
Purda, Dywity, Barczewo 
i Gietrzwałd. 6 października 
w budynku szkoły podstawowej 
w Jonkowie została omówiona 
koncepcja projektu pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 
1203N od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 527 do m. Jon-
kowo, dalej drogą powiatową 
1407N w m. Jonkowo, następnie 
drogą powiatową 1368N przez 
m. Węgajty do m. Godki, dalej 
drogą gminną do m. Wrzesina”.  
18 października w budynku 
szkoły podstawowej w Klebarku 
Wielkim mieszkańcy gminy 

Purda zapoznali się z projektem 
„Przebudowa drogi powiatowej 
1464N od wiaduktu w miejsco-
wości Ostrzeszewo przez m. 
Klebark Wielki, dalej droga po-
wiatowa 1463N do skrzyżowa-
nia z DK 53 w m.Klewki”. 19 
października w budynku świe-
tlicy wiejskiej w Tuławkach 
omówiono „Przebudowę drogi 
powiatowej 1442N od skrzyżo-
wania z DK 51 w m. Spręcowo, 
do m. Tuławki, następnie drogą 
powiatową 1449N do skrzy-
żowania z drogą powiatową 
1430N Różnowo-Barczewko, 
następnie do granicy Olsztyna”. 
Mieszkańcy gminy Barczewo 
rozmawiali 26 października 
o „Przebudowie drogi powiato-
wej Nr 1430N od skrzyżowania 
z drogą powiatową Nr 1449N 
przez m. Barczewko do m. 
Barczewo”, a 31 października 
w Wiejskim Domu Kultury 
w Sząbruku odbyły się konsul-

tacje z mieszkańcami gminy 
Gietrzwałd w sprawie projektu 
„Droga powiatowa 1370N od 
granicy gm. Gietrzwałd w m. 
Sząbruk – Siła przez Uniszewo 
do DK16″.
- Każde spotkanie rozpoczyna-
liśmy od przedstawienia kon-
cepcji projektów, czyli mó-
wiliśmy, który odcinek jest 
objęty projektem i co jest prze-
widziane do realizacji. Potem 
słuchaliśmy uwag mieszkań-
ców – opowiada Artur Bal, dy-
rektor Powiatowej Służby Dro-
gowej w Olsztynie. – Wiele 
sugestii dotyczyło budowy 
zjazdów na posesje, chodni-
ków, rodzaju oświetlenia dróg. 
Chcemy uwzględnić wszystkie 
propozycje, w tej chwili je ana-
lizujemy pod kątem możliwości 
ich zawarcia w ostatecznej wer-
sji projektów.
Na stronie internetowej powiatu 
olsztyńskiego w zakładce ZIT/ 
Remonty drogowe zostały za-
mieszczone pliki z koncep-
cją poszczególnych inwesty-
cji przedstawianych podczas 
konsultacji społecznych. Po 
sprawdzeniu możliwości uję-
cia w projekcie uwag mieszkań-
ców, zmiany zostaną naniesione 
na mapy.

mbm

Ponad 200 osób wzięło udział w październikowych 
konsultacjach społecznych zorganizowanych przez 
Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie w sprawie 
planów modernizacji dróg powiatowych. 

Konsultacje społeczne 
w sprawie dróg
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W październiku odbyły się 
szkolenia dla dwóch grup adre-
satów- młodzieży, a następnie 
pracowników oświaty. Szko-
lenie dla tej grupy, która naj-
częściej spotyka się z proble-
mem przemocy wobec dzieci 
,miało na celu przygotowanie 
pracowników oświaty- nauczy-
cieli, pedagogów, psychologów, 
pracowników poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych do roz-
poznawania sytuacji i sygnałów 
podejrzenia istnienia przemocy 
wobec dziecka. Z kolei 3 i 4 li-
stopada w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku przeprowadzono szkole-
nia dla funkcjonariuszy Policji 
i Straży Miejskiej. Policjanci 
mieli okazję do zapoznania się 
z aktualnym stanem realizacji 
procedury „Niebieskiej karty” , 
narzędziami szacowania ryzyka 
w związku z przemocą w ro-
dzinie i psychologiczno- praw-
nymi aspektami ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. Ważnym 
dla tej grupy zawodowej proble-
mem poruszanym na szkoleniu 
było też zapewnienie izolacji 
sprawców w lokalnym systemie 
przeciwdziałania przemocy.

Przemoc to trudny 
problem do rozwiązania

Olsztynek nie jest gminą, 
szczególnie zagrożoną zjawi-
skiem przemocy i agresji. Tak, 
jak w całej Polsce, mieszka 
tu pewna grupa osób, stano-
wiących zagrożenie dla swo-
jego otoczenia. Ważne jest to, 
aby nie bagatelizować żad-
nego zgłoszenia i reagować na 
każde zawiadomienie służb, są-
siadów , czy też bezpośrednio 
osób pokrzywdzonych. Spo-
tkanie z policjantami miało na 
celu nauczenie funkcjonariu-
szy empatii dla ofiar, doświad-
czających przemocy. -Zjawi-
sko przemocy to bardzo trudne 
zagadnienie- mówi podkom. 
Janusz Wirchanowicz, Ko-
mendant Komisariatu Policji 

w Olsztynku. W naszej służbie 
spotykamy się z nią niemal na 
co dzień , a często sami, zgodnie 
z prawem, musimy ją stosować 
wobec sprawców różnych prze-
stępstw. Szkolenie takie, jak to 
dzisiejsze, pozwala nie tylko po-
głębić naszą wiedzę , ale także 
uczy jak odreagować pewne sy-
tuacje z naszej pracy. Dzięki 
skutecznym działaniom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku, ofiary przemocy mogą li-
czyć na szybką i skuteczną po-
moc. Moim zdaniem, zjawisko 
przemocy w naszej gminie do-
tyczy przede wszystkim rodzin. 
Jest ona bardzo trudna do zdia-
gnozowania i zazwyczaj dowia-
dujemy się o niej, kiedy słyszymy 
już krzyk ofiary. Struktura Ko-
misariatu w Olsztynku nie prze-
widuje etatu dla psychologa. 
W przypadku zawiadomienia 
o przemocy rodzinnej sporzą-
dzamy niezbędną dokumenta-
cję i natychmiast przekazujemy 
ją innym służbom, które mogą 
udzielić pomocy psychologicz-

nej. Naszym zadaniem jest za-
pewnienie szeroko pojętego 
bezpieczeństwa dla osób do-
świadczających przemocy i do-
prowadzenie do natychmiasto-
wego jej przerwania. 
Straż Miejska w swoich zada-
niach nie ma zapisów, dotyczą-
cych przeciwdziałania prze-
mocy, jednak , podobnie jak 
policja, spotyka się z nią w swo-
jej pracy niemal codziennie. 

Ilość sygnałów stale się 
zmniejsza

Na szkoleniu funkcjonariusze 
uczyli się rozpoznawać symp-
tomy przemocy. Zazwyczaj 
o tym, że występuje ona ja-
kiejś rodzinie, dowiadujemy 
się, kiedy stała się już krzywda.- 
Moim zdaniem jedną z głównych 
przyczyn występowania prze-
mocy jest zła sytuacja ekono-
miczna rodzin- mówi Mirosław 
Szostek, Komendant Straży 
Miejskiej w Olsztynku. Bie-
dzie towarzyszy alkohol i różne 
inne patologie. Z perspektywy 

25 lat mojej pracy mogę stwier-
dzić, że Olsztynek jest gminą 
bezpieczną, co nie znaczy, że 
w przeszłości nie zdarzały się 
wypadki zagrożenia mieszkań-
ców, na przykład chuligań-
stwem. Pracuję jako w gminnej 
Komisji Bezpieczeństwa i muszę 
powiedzieć, że w ostatnim czasie 
nie odbieramy zbyt wielu skarg 
od mieszkańców. Na pewno nie 
wyeliminujemy wszystkich złych 

zjawisk, ale obecnie ich liczba 
jest zdecydowanie mniejsza niż 
w latach ubiegłych. 

MOPS w Olsztynku od 
dawna pomaga ofiarom
przemocy

Ważnym elementem realizowa-
nego projektu jest zapewnienie 
ofiarom i sprawcom przemocy 
wszechstronnej pomocy tera-
peutycznej, psychologicznej 

i prawnej. Dlatego też MOPS 
zwiększył liczbę i czas pracy 
punktów konsultacyjnych. Do 
tej pory działały dwa – jeden 
dla osób doznających prze-
mocy oraz punkt porad praw-
nych. W tej chwili działa dodat-
kowy punkt konsultacyjny dla 
dzieci , dotkniętych problemem 
przemocy. Terapeuci przepro-
wadzają z nimi zajęcia, do któ-
rych można się dołączyć w każ-
dym momencie . Jest to cykl 
czternastu spotkań grupowych. 
Dzieci uczą się radzić sobie ze 
złymi emocjami i tego, jak za-
chować się w sytuacjach kon-
fliktowych. Ponadto odbywają 
się konsultacje indywidualne 
według potrzeb. Między mar-
cem a październikiem, w cza-
sie trwania projektu, odbyło 
się ich około 150-ciu. Nabór do 

projektu obejmuje dzieci z ro-
dzin, objętych procedurą „Nie-
bieskiej karty”. Każde dziecko 
z takiej rodziny otrzymuje pro-
pozycję udziału w zajęciach, 
ale korzystają z niej jedynie 
osoby chętne. Obecnie jest to 
23 dzieci. MOPS rozszerzył 
także działalność punktu praw-
niczego. Wiele osób chce za-
sięgnąć porady w sprawach 
dotyczących łamania prawa. 
Dotyczy to zarówno spraw-
ców jak i ofiar przemocy. Przez 
okres 7 miesięcy prawnik prze-
prowadził już 112 konsulta-

cji. Trzeci punkt konsultacyjny 
funkcjonuje na potrzeby osób, 
które są sprawcami przemocy 
domowej. W czasie 150 wizyt 
z porady w tym punkcie sko-
rzystało ponad 30 osób. W tym 
przypadku nabór również od-
bywa się na podstawie „Nie-
bieskiej karty”. Sprawca prze-
mocy ma wybór- albo podejmie 
jakieś działania samonapraw-
cze, albo jego sprawa zosta-
nie skierowana do prokuratury 
lub sądu rodzinnego. Od ponad 
pięciu lat MOPS w Olsztynku, 
we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
prowadzi program korekcyjny 
dla osób stosujących przemoc. 
Objęto nim ponad 150 osób. 
Zajęcia odbywają się w cyklu 
trzymiesięcznym. Efekty tych 
wszystkich działań są różne. 
Około 20% sprawców prze-
mocy, którzy skorzystali z te-
rapii , trafiło potem na oddziały 
odwykowe. Część z nich cały 
czas podtrzymuje kontakty in-
dywidualne z psychologiem. 
Jeszcze inni korzystają z po-
mocy grup AA i programu po-
strehabilitacyjnego.

Prowadzą badania 
i wydadzą książkę 

 -Z naszych doświadczeń wy-
nika, że skuteczność tych 
wszystkim metod działania 
dotyczy około 30-40% osób. 
Dzięki nawiązaniu współpracy 
z kuratorami sądowymi mamy 
lepszy przepływ informacji. 
Wiele osób jest do nas kiero-
wanych właśnie przez tych ku-
ratorów. Dostajemy też od nich 
informacje zwrotne. Szkolenia 
dla nauczycieli i policji są or-
ganizowane po to, żeby jak naj-
bardziej zwiększyć liczbę świa-
domych partnerów w naszych 
działaniach- wyjaśnia Krzysz-

tof Rubas, kierownik Klubu 
Integracji Społecznej w Olsz-
tynku, nadzorujący w pro-
jekcie pracę punktów konsul-
tacyjnych. - W Polsce brakuje 
wnikliwych badań w tym tema-
cie. Podjęliśmy się przeprowa-
dzić takie badania, które mają 
nam dostarczyć głębszej wie-
dzy na temat sprawców prze-
mocy domowej ,a ich rezultaty 
chcemy przedstawić w przy-
szłym roku w publikacji książ-
kowej. Zdobyliśmy już około 
200 kwestionariuszy. 
- Z nauczycielami współpracu-
jemy nie tylko przy okazji obec-
nie realizowanego projektu- 
dodaje Ewa Szerszeniewska, 
dyrektor MOPS w Olsz-
tynku. Biorą oni czynny udział 
w tworzeniu dokumentów, pro-
gramów, a potem uczestniczą 
w ich realizowaniu. Mają dzięki 
temu bieżącą wiedzę na temat 
tego, co się dzieje we wszyst-
kich obszarach walki z prze-
mocą. Od wielu lat staramy się 
rozszerzyć obszar współpracy 
i zyskać nowych sojuszników. 
Myślę, że pozytywne wyniki 
tych działań są już widoczne. 
Z propozycją szkoleń wycho-
dzimy do prawie wszystkich 
grup zawodowych. 

rad

Od marca 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku wspólnie ze Stowarzyszeniem Działań Na Rzecz Osób Potrze-
bujących Pomocy „DROGA” realizują projekt pod nazwą „Olsztynek- 
Gmina bez przemocy”. Głównym celem koordynatorów projektu 
jest włączenie środowiska lokalnego w realizację działań na rzecz 
ograniczenia różnych form przemocy. 

W Olsztynku chcą gminy 
wolnej od przemocy

Policjanci i strażnicy miejscy na szkoleniu

Izabela Banasiak przekazuje swoją 
wiedzę  na temat przemocy

Krzysztof Rubas, kierownik Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku
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Najwięcej Miast Dobrego Ży-
cia jest obecnie w województwie 
warmińsko-mazurskim. Idea jed-
nak, która propaguje w mniej-
szych miejscowościach kulturę 
dobrego, harmonijnego życia, 
stanowiącego alternatywę wo-
bec wielkomiejskiego pośpie-
chu i postępującej globalizacji, 
zwróciła na siebie uwagę dr inż. 
Elżbiety Strzeleckiej i studen-
tów z Kolegium Gospodarki 
Przestrzennej Politechniki 
Łódzkiej. Początkowo jedynie 
rozmowa telefoniczna, ale wy-
czerpująca, zrodziła wiele po-
mysłów. Akceptacja możliwości 

współpracy przez obie strony, tj. 
prof. dr hab. Wiesława Paw-

łowskiego – dyrektora Kole-
gium Gospodarki Przestrzen-
nej oraz Jacka Wiśniowskiego 
- Burmistrza Lidzbarka War-

mińskiego przyczyniła się do 
stworzenia określonego pro-

gramu działań. Współpracę roz-
poczęto od wykładów dla studen-
tów Gospodarki Przestrzennej PŁ 
na temat idei Cittaslow, następnie 
odbyły się dwie wizyty studyjno-
-projektowe w Lidzbarku War-
mińskim, w której uczestniczyły 
32 osoby. Efektem prac Studenc-
kiego Koła Naukowego GP Cir-
kula, pod opieką dr inż. Elżbiety 
Strzeleckiej i dr inż. arch. Bar-
bary Wycichowskiej, są trzy 
opracowania dotyczące: koncep-
cji zagospodarowania przestrzeni 
publicznych w centrum miasta 
(wyposażenie w meble miejskie 
i zieleń, analiza przestrzeni urba-
nistycznych, wskazanie terenów 
problemowych), koncepcji ozna-
kowania informacyjno-turystycz-
nego (stworzenie systemu ozna-
kowania, opracowanie zasad 

uporządkowania szyldów rekla-
mowych) oraz badań wybranych 
aspektów jakości życia w mie-
ście (w tym bezpieczeństwa pu-
blicznego i czystości w mieście). 
Studenci Koła Naukowego GP 
Cirkula gościli także podczas te-
gorocznego Tygodnia Cittaslow, 
przeprowadzając warsztaty edu-
kacyjne „Recepta na dobrą prze-
strzeń” dla dzieci i młodzieży 
w lidzbarskich szkołach, a także 
dla wszystkich chętnych, którzy 
przybyli na projektowanie szyl-
dów w Oranżerii. Podsumowanie 
działań i wręczenie nagród miało 
miejsce podczas Niedzieli Citta-
slow.
Wynikiem współpracy jest rów-
nież publikacja „Alternatywne 
modele rozwoju miast. Sieć 
miast Cittaslow. Jakość życia.”, 

w której do wypowiedzi zapro-
szony został Burmistrz, a także 
inni pracownicy i działacze lo-
kalni. W opracowaniu znalazły 
się również badania dotyczące 
Lidzbarka Warmińskiego. Publi-
kacja niewątpliwie przyczyni się 
nie tylko do promocji miasta, ale 
także całej sieci miast Cittaslow. 
W listopadzie tego roku przed-
stawiciele miasta wezmą udział 
w konferencji naukowej doty-
czącej sieci miast Cittaslow, or-
ganizowanej na Wydziale BAiIŚ 
Politechniki Łódzkiej. Podsumo-
wuje ona dotychczasową współ-
pracę i rozpoczyna nowy jej etap. 
W warsztatach, towarzyszących 
konferencji, studenci z całej Pol-
ski będą podejmą próbę opraco-
wania „Karty Rozwoju Małego 
Miasta”.

W połowie października 2016 
roku odbył się uroczysty ingres 
Jego Ekscelencji Księdza Arcy-
biskupa Józefa Górzyńskiego 
do archikatedry św. Jakuba 
w Olsztynie. Abp Górzyński ob-
jął urząd arcybiskupa metropo-
lity warmińskiego i zastąpił ar-
cybiskupa Wojciecha Ziembę, 
który 15 października kończył 
75 lat i przeszedł na emeryturę.  
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcy-
biskup w niedługim czasie po 
uroczystościach, które miały 
miejsce w Olsztynie, przyjął za-
proszenie Burmistrza Lidzbarka 
Warmińskiego i 20 paździer-

nika gościł w Urzędzie Miej-
skim w Lidzbarku Warmińskim. 
Metropolita Warmiński spotkał 
się z Burmistrzem Lidzbarka 
Warmińskiego, Jackiem Wi-
śniowskim, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej, Andrzejem 
Kędzierskim, a także z przed-
stawicielami duchowieństwa 
z lidzbarskich parafii. Rozma-
wiał również z pracownikami 
urzędu miejskiego i opowiedział 
o przebiegu ingresu. Następ-
nie udał się do Lidzbarskiego 
Domu Kultury, gdzie odbywały 
się konkursy: Warmiński Kon-
kurs Recytatorski poezji Jana 

Pawła II - „Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”, Warmiński Kon-
kurs Recytatorski Poezji War-
mińskiej lub poezji religijnej 
w ramach obchodów Dni Pa-
pieskich - „Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”, Plastyczny Kon-
kurs – Jak pomagam potrzebu-
jącym w ramach obchodów Dni 
Papieskich - „Bądźcie świad-
kami miłosierdzia” oraz „Lidz-
bark Warmiński - Jak Jan Pa-
weł II pomagał potrzebującym”, 
podczas których wręczył na-
grody laureatom i pogratulował 
wszystkim uczestnikom.

W ten sposób możemy „oszczędzić 
czas” i wykonać wiele działań pozo-
stając w domu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Urząd 
Miejski w Lidzbarku Warmińskim 
zachęca do korzystania z ePłatności 
– platformy dającej użytkownikom 
wgląd w stan ich rozliczeń z urzędem, 
czy umożliwiającej regulowanie na-
leżności online.

ePłatności dostępne 
w lidzbarskim urzędzie 
Komunikacja elektroniczna to rozwiązanie, z którego coraz częściej korzystamy. 

Dzięki nim Fundacja PKO 
Banku Polskiego przekazała bli-
sko 633 tys. zł na posiłki dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci. 
Dodatkowo, w tym roku Funda-
cja PKO Banku Polskiego sfi-
nansuje budowę siłowni ple-
nerowych – po jednej dla 
wszystkich miast-gospodarzy. 
(http://www.pkobiegcharyta-
tywny.pl/)

W Lidzbarku Warmińskim 
taka siłownia już jest i od po-
czątku cieszy się dużym za-
interesowaniem. Podczas jej 
przekazania przez Dyrektora 
Oddziału PKO BP, Marcina 
Tumasza Burmistrzowi Lidz-

barka Warmińskiego, Jackowi 
Wiśniowskiemu, nie zabrakło 
pierwszych ćwiczących, którzy 
podziękowali zarówno Dyrek-
torowi jak i Burmistrzowi za 
realizację i przetestowali urzą-
dzenia do ćwiczeń.

Zawodnicy 2. PKO Biegu 
Charytatywnego oraz 
PKO Biegu Charytatyw-
nego Młodych pokonali 
łącznie w całym kraju 32 
391 okrążeń.

Napowietrzna siłownia od 
PKO BP

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński 
z wizytą w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

Zakończyła się współpraca Urzędu Miejskiego w Lidz-
barku Warmińskim z Politechniką Łódzką. W jej wy-
niku powstały naukowe opracowania w zakresie kon-
cepcji urbanistycznych Lidzbarka Warmińskiego.

Podsumowanie współpracy z Politechniką Łódzką

Metropolita Warmiński gościł 
w Lidzbarku Warmińskim

JE Abp Józef Górzyński  w środku, razem z gospodarzami miasta

Jacek Wiśniowski ,Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  razem z młodzieżą 
przetestował siłownię 



910 listopada 2016 r.numer 88www.gwarminska.pl
GMINA

 Listopad jest miesiącem, który 
kojarzy się przede wszystkim 
z dwoma wydarzeniami. Dzień 
Wszystkich Świętych oraz 
Święto Niepodległości. Pierw-
sze z nich mamy już za sobą, 
ale dzień, w którym świętu-
jemy odzyskanie niepodległo-
ści w Dobrym Mieście, ma już 
swoją tradycję. Jutro odbędzie 
się Msza święta w intencji oj-
czyzny w Bazylice Najświęt-
szego Zbawiciela i Wszystkich 
Świętych w Dobrym Mieście. 
Przed Mszą wystąpi grupa 
Concordia, prezentując pieśni 
patriotyczne. Później odbędzie 
się przemarsz na cmentarz, 
gdzie odbędzie się Apel Po-
ległych. Msza rozpocznie się 
o godzinie 15:00.

Rozczytany listopad
Święta to nie jedyna oka-
zja, żeby uczestniczyć w wy-
darzeniach organizowanych 
przez dobromiejskie Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne . 
Jak powiedział dyrektor cen-
trum, Andrzej Fabisiak listo-
pad jest miesiącem czytania 
- 24, 25 i 26 listopada odbę-

dzie się trzecia edycja Festi-
walu Czytania. Jest to jedyna 
tego typu impreza w Polsce, 
która ma bardzo szlachetny 
cel, czyli promocję czytelnic-
twa. - Grupy dzieci, młodzieży 
i dorosłych będą startowały 
w konkursie na interpretację 
wybranych fragmentów dra-
matu, poezji, prozy. Oceniani 
będą przez profesjonalistów 
i będą brali udział w warszta-
tach. Podczas tej imprezy nie 
zabraknie spotkań z autorami 
książek, dramatów oraz scena-
riuszy filmowych. Wstęp jest 
darmowy, jednak zaproszenia 
należy odebrać w sekretaria-
cie CKB. 
Koniec listopada to oczywi-
ście „Andrzejki”. Popołu-
dniem, 29 listopada w Skan-
senie Miejskim będzie można 
dowiedzieć się, jaki los czeka 
nas w przyszłości. Z kolei na-
stępnego dnia (30.11) odbędzie 
się spektakl „Prolog kome-
dii” w wykonaniu Teatru Wę-
gajty. – Uczestnicy tego spek-
taklu będą mogli następnego 
dnia spotkać się w Piotrasze-
wie i wziąć udział w warszta-

tach z aktorami. Jest to swo-
jego rodzaju wartość dodana 
do spektaklu-mówi dyrektor 
Andrzej Fabisiak.

W grudniu jesteśmy
zabiegani
Grudzień, podobnie jak listo-
pad, kojarzy się ze szczegól-
nym świętem – Bożym Na-
rodzeniem. Atmosfera świąt 
w Dobrym Mieście zawita już 
1 grudnia. Właśnie wtedy na 
Przedmurzu zostanie ubrana 
miejska choinka. – Bardzo 
chętnie w wydarzeniu uczest-

niczą dzieci. Mają świetne po-
mysły i przynoszą bardzo ory-
ginalne ozdoby choinkowe. 
Nie zabraknie również wspól-
nego śpiewania kolęd-podkre-

ślił Andrzej Fabisiak. Trady-
cyjnie, na sali gimnastycznej 
w Gimnazjum Publicznym 
odbędzie się kiermasz świą-
teczny zorganizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną Koło 
w Dobrym Mieście. Oprócz 
stoisk z ozdobami świątecz-
nymi odbędą się pokazy mu-
zyczne i taneczne. Z kolei 4 

grudnia Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne ma propo-
zycję dla najmłodszych. W ki-
nie odbędzie się pokaz filmu 
„Święty Mikołaj”, któremu 
będą towarzyszyły różnego 
rodzaju konkursy. 11 grud-
nia na Przedmurzu rozpocz-
nie się „Jarmark Bożonaro-
dzeniowy”. – Jak zwykle będą 
stoiska, będzie oprawa arty-
styczna, czyli będzie można wy-
pić grzańca podczas słuchania 
kolęd-zachęca Andrzej Fabi-
siak do wzięcia udziału w im-
prezie. 17 grudnia odbędzie 
się spektakl rodzinny „Hej 

Kolęda, Kolęda”, Teatru 
Władca Lalek ze Słupska. 
Jest to spektakl przeznaczony 
dla dzieci, jednak dorośli rów-
nież są mile widziani. Następ-
nego dnia (18.12) odbędzie się 
tradycyjne dobromiejskie ko-
lędowanie z licznymi grupami 
muzycznymi. W Wigilię Bo-
żego Narodzenia, na Przed-
murzu nie może zabraknąć sta-
jenki betlejemskiej, w której 
będą żywe zwierzęta.
Na początku przyszłego roku 
odbędzie się druga edycja do-
bromiejskiego Święta Trzech 
Króli. Mieszkańcy będą mogli 
wziąć udział w Orszaku Trzech 
Króli ze stacjami i scenami, 
które będą mówiły o wartościach 
związanych z Bożym Narodze-
niem. Jak zaznaczył dyrektor 
CKB Andrzej Fabisiak jest to 
największa dobromiejska pu-
enta Świąt Bożego Narodzenia, 
w której bierze udział bardzo 
dużo mieszkańców. 

rad,dym

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście 
do końca roku ma bogaty plan imprez.

Nagroda zaowocuje 
w przyszłości 
Po I turze eliminacji gmina Sta-
wiguda została zakwalifikowana 
do konkursu, a następnie po wi-
zytacji komisji konkursowej jako 
jedyna gmina z województwa 
warmińsko-mazurskiego otrzy-
mała nagrodę PAIiIZ. Zwycięski 
grunt będzie promowany przez 
agencję aż do czasu znalezienia 
inwestora zagranicznego. -Po-
kładam nadzieje, że w niedale-
kiej przyszłości na gruncie po-
wstanie działalność prowadzona 
przez inwestora zagranicznego. 
Jest to grunt położony przy węźle 
obwodnicy Olsztyna i drogi kra-
jowej 51 w bardzo atrakcyjnej 
obsłudze komunikacyjnej- mówi 
wójt gminy Stawiguda, Irena 
Derdoń, która osobiście ode-

brała nagrodę. Grunt przezna-
czony jest pod działalność prze-
mysłową oraz usługową. Gmina 
Stawiguda nie jest właścicielem 
ziemi, która faktycznie należy 
do Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, ale dzięki wspar-
ciu tych terenów promuje w ten 
sposób gminne grunty. Kalkula-
cja jest prosta, bo w późniejszym 
czasie przedsiębiorcy zatrud-
niać będą mieszkańców z te-
renu gminy Stawiguda, która zy-
ska również wpływy do budżetu 
gminy m.in. z podatków od 
przedsiębiorców, jak również od 
mieszkańców gminy. -Liczymy 
na to, że rozwój przedsiębiorczo-
ści na terenie naszej gminy spo-
woduje również zwiększenie li-
czebności mieszkańców. - dodaje 
Irena Derdoń

Chcą przyciągnąć 
przedsiębiorców
Promocja gruntów, ale także 
działania samorządu sprzyjają 
działalności przedsiębiorców. 
Rada gminy Stawiguda podjęła 
uchwałę, która wprowadza sta-
bilizację stawek podatkowych 
w przyszłym roku budżetowym. 
Stawki pozostaną na takim sa-
mym poziomie jak w roku 
2016, zarówno dla mieszkań-
ców gminy jak i dla przedsię-
biorców. Radni obniżyli również 
podatek od środków transpor-
towych o 20%, aby umożliwić 
działającym przedsiębiorcom 
zakup nowego taboru komuni-
kacyjnego i środków transporto-
wych, jak również przyciągnąć 
obniżonymi stawkami przy-
szłych przedsiębiorców, zainte-

resowanych lokalizacją swoich 
firm na terenie gminy Stawi-
guda. Ta regulacja dotyczy głów-
nie firm transportowych, jed-
nak nie tylko. Skorzysta każda 
firma, która posiada jakikol-
wiek środek transportu. –Jeste-
śmy otwarci na przedsiębiorców 
i chcemy pokazać, że nie tylko 
podatki są ważne, ale także roz-
wój ich przedsiębiorstw. -pod-
kreśla wójt.

Strażacy otrzymają
nowy sprzęt 
Gmina Stawiguda jest także 
w trakcie wnioskowania i pozy-
skiwania funduszy unijnych na 
wniosek jednostki OSP Bartąg, 
która w kwietniu br. wpisana zo-
stała do krajowego systemu ra-
townictwa. Gmina złożyła wnio-

sek o dofinansowanie zakupu 
nowego, średniego wozu stra-
żackiego i otrzymała dofi-
nansowanie. Aktualnie ocze-
kuje na podpisanie umowy. 
W przyszłym roku doposaże-
nia może też oczekiwać OSP 
Stawiguda, OSP Pluski i OSP 
Gryźliny oraz partnerskiej jed-
nostki OSP Olsztynek, która 
również została objęta tym 
wnioskiem. Zwiększy to bez-
pieczeństwo strażaków, ale 
również mieszkańców całego 
powiatu.

Drogi do przebudowy
Gmina stara się o dofinansowa-
nie przebudowy dróg na swoim 
terenie. Plan na przyszły rok 
budżetowy obejmuje przebu-
dowę ulic Rumiankowej i Je-
ziornej w Bartągu, które pro-
wadzą do nowo budowanej 
szkoły, jak również wielokrot-
nie wnioskowanej przebudowy 

drogi Gryźliny- Zielonowo, 
która prowadzi do lądowiska 
w Gryźlinach i komunikacyjnie 
połączy obydwie miejscowo-
ści. Obecnie jest to droga szu-
trowa, nieutwardzona, z kru-
szywa naturalnego. Planowane 
jest natomiast wykonanie drogi 
o nawierzchni asfaltowej. 

Dokończenie na stronie 10

Co dwa lata Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepiej przygoto-
wany grunt inwestycyjny dla inwestora zagranicznego. W tym roku gmina Stawiguda zgłosiła do konkursu 
dwa grunty inwestycyjne- jeden w Stawigudzie [16 hektarów] oraz drugi w Tomaszkowie [13 hektarów]. 

Koniec i początek roku będzie obfitował 
w wydarzenia kulturalne

Nagroda za teren dla zagranicznego inwestora 

Gmina Stawiguda stawia na przedsiębiorczość

Tak maszerował Orszak Trzech Króli rok temu 

Statuetka  potwierdzająca 
sukces gminy Stawiguda
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Dokończenie ze strony 11
–Budżet na przyszły rok powi-
nien być zatwierdzony przez 
radę do końca grudnia- mówi 
wójt Irena Derdoń. W tym 
roku ze środków budżetowych 
[ok. 42 mln zł.] na budowę dróg 
gminnych przeznaczonych zo-
stało ok. 5 mln zł. Gmina Sta-
wiguda została także zakwalifi-

kowana na listę beneficjentów 
Krajowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, Gmin-
nych i Powiatowych, wnio-
skując o dofinansowanie 
w wysokości 1mln 490 tys. zł. 
Niezwłocznie po zatwierdzeniu 
budżetu rozpoczną się proce-
dury o wyłonienie wykonawcy 
na przebudowę dróg. 

-Życzyłabym sobie, aby w każ-
dym naszym gminnym budże-
cie były dostępne tak wyso-
kie środki, przeznaczone na 
budowę dróg. Z programów 
dofinansowujących budowę 
dróg pozyskujemy środki od 
2008 roku, czyli od samego 
początku. W tym roku do-
staliśmy się z listy rezerwo-

wej i otrzymaliśmy mniejszą 
wartość od wnioskowanej, 
ale dzięki temu dofinansowa-
niu mogliśmy wykonać do-
datkowy odcinek drogi Plu-
ski-Rybaki, który był na 
liście rezerwowej projektów 
do realizacji.- mówi wójt. 
- W przyszłym roku dosta-
niemy środki na kolejne dwa 

lata, ponieważ takie są zało-
żenia tego programu, i zamie-
rzamy aplikować o kolejne 
kwoty na przebudowę dróg. 
Dodatkowo chciałabym, aby 
w kolejnym wniosku znalazła 
się przebudowa drogi do Do-
liny Wierzby w Dorotowie, 
gdzie opracowana jest już do-
kumentacja. Obecnie opra-

cowujemy dokumentację na 
ulice: Myśliwską i ulicę Węd-
karską w Tomaszkowie. Mam 
nadzieję, że ta dokumentacja 
pozwoli nam na aplikowanie 
o przyznanie środków w przy-
szłym roku i będziemy mogli 
przystąpić do realizacji pro-
jektów w roku 2018. 

rad

W niektórych krajach regula-
cje prawne przewidują obowią-
zek wymiany ogumienia wraz 
z nadejściem zimy. W Polsce 
brak takich unormowań, jed-
nak w statystykach wypad-
ków nadal króluje niedostoso-
wanie prędkości do warunków 
drogowych. Zazwyczaj mówi 
się o niedoświadczonych kie-
rowcach, zbyt szybkiej jeź-
dzie i złej pogodzie, zapomi-
nając o tym, jak często kolizja 
czy poważny wypadek są spo-
wodowane niewłaściwym do-
borem opon. Ich zmianę zaleca 
się w momencie, gdy średnia 
temperatura zacznie spadać po-
niżej siedmiu stopni Celsjusza 
– wówczas mieszanka gumowa 
opony letniej sztywnieje, czego 
konsekwencją jest znacznie 
szybsze zużywanie się opon. 
O to, dlaczego trzeba zmieniać 

opony na zimowe zapytaliśmy 
specjalisty – Andrzeja Świsul-
skiego, współwłaściciela i in-
struktora wrocławskiej szkoły 
jazdy KURSANT: „Kwestia 
zmiany opon na zimowe to 
przede wszystkim komfort bez-
pieczeństwa. Opona zimowa 
gwarantuje większą mobilność 
w każdych warunkach zimo-
wych – po prostu jest zbudo-
wana inaczej niż opona letnia. 
Przede wszystkim jest to spe-
cjalna krzemionkowa mie-
szanka gumowa, stworzona 
z myślą o niskich tempera-
turach i pozwalająca skrócić 
drogę hamowania. Nie każdy 
wie, że już przy prędkości 
30km/h hamowanie na drodze 
pokrytej śniegiem jest trzy razy 
dłuższe na oponach letnich 
niż na oponach zimowych. Zi-
mówki mają także inną rzeźbę 

bieżnika, dzięki czemu le-
piej odprowadzają wodę spod 
opony i gwarantują lepszą 
przyczepność pojazdu. Oczy-
wiście sama wymiana opon to 
jeszcze nie wszystko, równie 
ważna jest pamięć o kontrolo-
waniu ich stanu.”
Wniosek wydaje się prosty. 
Nie należy czekać do ostatniej 
chwili i pierwszych większych 
opadów śniegu. „Pierwsza pro-
gnoza pogody, która przewi-
dzi spadek temperatury poni-
żej siedmiu stopni Celsjusza 
– radzi KURSANT - powinna 
być dla każdego kierowcy im-
pulsem do zmiany opon z let-
nich na zimowe – odpowied-
nie ogumienie w połączeniu 
z rozważną jazdą pozwoli bez-
piecznie dotrwać do upragnio-
nej wiosny.” 

red

Co roku zima zaskakuje drogowców, którzy rzadko są odpowiednio przygotowani 
do nagłych opadów śniegu. Zaskakuje także kierowców, którzy ze zmianą opon 
z letnich na zimowe czekają zdecydowanie za długo. 

Dlaczego i kiedy najlepiej 
zmienić opony na zimowe?

16 listopada br. Wójt Gminy 
Świątki, Sławomir Kowal-
czyk przedstawi radnym pro-
jekt uchwały dotyczącej przy-
jęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Świątki na lata 2016-2026.

Opracowanie ,a potem przyję-
cie strategii jest ważne z uwagi 
na konieczność przygotowa-
nia gminy do pozyskiwania fun-
duszy europejskich w latach 
2014-2020. Jej opracowanie po-
przedzone było warsztatami, 

mającymi na celu wypracowa-
nie założeń oraz określenie ce-
lów strategicznych i kierunków 
działań Gminy Świątki. W czasie 
działań przygotowawczych do 
wypracowania strategii rozwoju 
zajmowano się : infrastrukturą 

W Gminie Świątki dobiega końca opracowanie Strategii Rozwoju Gminy. 

W Świątkach kończą pracę 
nad strategią rozwoju

techniczną, edukacją, sportem, 
rekreacją, czasem wolnym mło-
dzieży, mieszkańców, potencja-
łem turystycznym , kulturalnym 
i, promocją gminy. Osobne dzia-
łania dotykały zagadnień przed-

siębiorczości, rolnictwa i rynku 
pracy. 
Na spotkaniach warsztatowych 
toczyły się rozmowy na temat 
pełniejszego zaspokojenia po-
trzeb obecnego i przyszłych po-

koleń oraz rozważnego wykorzy-
stywania i umacniania własnych 
zasobów, m.in. środowiska spo-
łecznego przyrodniczego, kultu-
rowego i ekonomicznego.

mon

Panorama Świątek
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FILHARMONICY WARMIŃSKO-MAZURSCY 
W ROKU FELIKSA NOWIEJSKIEGO 
W FILHARMONII NARODOWEJ W WARSZAWIE

Podczas dekady istnienia Kwar-
tet smyczkowy Avista stał się 
rozpoznawalną muzyczną 
wizytówką regionu Warmii 
i Mazur. Zespół z dużym po-
wodzeniem koncertuje w kraju 
i granicą (Szwecja, Niemcy, 
Belgia, Węgry, Hiszpania, Ma-
cedonia, Rosja, Litwa). Na 
swoim koncie ma również wy-
stępy z towarzyszeniem orkie-
stry. 
Kwartet był wielokrotnie na-
gradzany otrzymując za swoją 
działalność m.in. trzykrotnie 
stypendium artystyczne Prezy-
denta Miasta Olsztyna, a w 2016 
roku uhonorowany został Do-
roczną Nagrodą Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego w dziedzinie Kultury. 
Członkinie Kwartetu podnoszą 
swoje kwalifikacje uczestni-
cząc w kursach mistrzowskich 
prowadzonych przez znakomi-
tych artystów muzyków takich 
jak: Robert Szreder, Wolfgang 
Marschner, Paweł Puczek, Hen-

ryk Keszkowski, Stefan Popov, 
Kwartet Camerata, Roman Ja-
błoński, Tomasz Strahl, Agata 
Jarecka, Krzysztof Sperski, 
Krystyna Jurecka, Konstanty 
Andrzej Kulka. 
Oprócz licznych koncertów 
z muzyką klasyczną Avista ma 
swoim koncie również wy-
stępy ze znanymi zespołami 
i solistami. (m.in. z. „Czerwo-
nym Tulipanem”, Basią Ra-

duszkiewicz, Pawłem Luce-
wiczem, Miłoszem Wośko, 
Markiem Bałatą). Artystki brały 
udział w realizacji wielu pro-
jektów artystycznych, a były 
nimi m.in. Ogólnopolskie Spo-
tkania Zamkowe „Śpiewajmy 
Poezję”. Z ich udziałem zare-
jestrowano audycje dla Pol-
skiego Radia Olsztyn. Kwar-

tet współtworzył ścieżki 
dźwiękowe dla Edyty Gór-
niak, Tomasza Kamińskiego, 
Grzecha Piotrowskiego, Czer-
wonego Tulipana. Avista wy-
dała dwie płyty CD: Dziesiąta 
Muza z motywami filmowymi 
i Album Zimowy z muzyką 
świąteczną. W przygotowaniu 
jest kolejna Ich płyta - z baj-
kami o Olsztynie. 
... piękne, utalentowane i grają 

jak z nut... o Kwartecie „Avi-
sta” powiedział Piotr Bałtro-
czyk. I właśnie w wykonaniu 
tak „pięknie utalentowanego” 
Kwartetu w Ich jubileuszowym 
koncercie usłyszymy kompo-
zycje: Giacomo Pucciniego 
– Chryzantemy (Crisantemi) 
na kwartet smyczkowy i Dmi-
trija Szostakowicza VIII Kwar-
tet smyczkowy c-moll op. 110. 
A w drugiej części koncertu 

repertuar będzie zdecydowa-
nie „lżejszy”. Obok Pań z Avi-
sta na estradzie pojawią się ich 
przyjaciele: Zespół Czerwony 
Tulipan oraz znakomity akor-
deonista Paweł Zagańczyk 
i kontrabasista Ewald Waw-
rzyniuk. Usłyszymy m.in. pio-
senki Olsztyn Kocham, Sa-
rajewo, Pod Biczem Wichru, 
a także kompozycje Astora 
Piazzolli i Stinga. 

Życząc Kwartetowi smyczko-
wemu Avista następnych dekad 
wspaniałej działalności arty-
stycznej serdecznie zapraszamy 
na Koncert Jubileuszowy. Bilety 
w cenie 40 zł normalny 30 zł 
ulgowy do nabycia w kasie fil-
harmonii pon.-czw. w godz.10-
18 oraz poprzez stronę interne-
tową http://bilety.filharmonia.
olsztyn.pl/numerowane.htm-
l?id=339

Spektakl grany będzie – 15-20, 
22-25 listopada, godz.19:00, 
Scena Duża.

O przedstawieniu: Sztuk-
mistrz, czyli magik, czyli iluzjo-
nista, czyli artysta, czyli czło-
wiek, 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… Jasza 
Mazur , człowiek, który wywo-

dzi się z bardzo religijnego śro-
dowiska polskich chasydów, za-
czyna dostrzegać fałsz i obłudę, 
hipokryzję i powierzchowność 
swojej wiary. To trochę taki 
Chrystus, tyle że bez uczniów, 
bez wyznawców i bez sekty, 
jaką Tamten zostawił. Też chce 
być dobrym dla wszystkich, ale 
to jest atrybut Boga. Też wy-
daje mu się, że potrafi frunąć 
nad dachami Warszawy, ale to 
jest atrybut Ducha Świętego… 
Upadek Jaszy – to upadek Arty-
sty, któremu się wydaje, że mu 
wszystko wolno. 

Na Scenę Dużą Teatru Jaracza powraca „Sztukmistrz z miasta Lublina” – „hi-
towy” spektakl, na który bilety znikają w ciągu kilku godzin. Wszystkie szesna-
ście przedstawień granych w pierwszej turze ( w październiku) zostało nagrodzo-
nych owacją na stojąco. 

Hit na scenie Teatru Jaracza

W dniu 10 listopada 2016 r.(czwartek), o godz. 19.00 
w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazur-
skiej odbędzie się koncert z okazji jubileuszu 10-lecia 
pracy artystycznej Kwartetu smyczkowego Avista. 
Kwartet powstał w 2006 roku z inicjatywy instrumen-
talistek związanych z Warmińsko - Mazurską Filhar-
monią. Zespół tworzą absolwentki Akademii Mu-
zycznych w Gdańsku i Bydgoszczy: Olga Kłosowska 
– I skrzypce, Marta Rusiniak – II skrzypce Katarzyna 
Lorek – altówka i Ewa Gawrońska – wiolonczela

Kwartet smyczkowy Avista 
zaprasza na jubileusz

Kwartet smyczkowy Avista w pełnym składzie 
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1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/1 o powierzchni 0,1213 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/0053939/0 
– cena wywoławcza 30 700,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz urządzenia do uzdatniania i przesyłu wody.
2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 96 o powierzchni 0,1600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położona w obrębie geode-

zyjnym Kaborno o numerze KW OL1O/00124142/5 – cena wywoławcza 73 100,00 zł. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 48,71 m2w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym. 

Budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) 

Purda 19, 11-030 Purda.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Pur-
dzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się 
na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 12 października 2016 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie zo-
stał spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium 
w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. 
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogło-
szenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej 
Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Purda 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

MARATON FILMOWY
Maraton Pitbulla      
pt 23:00 

KINO KOBIET
Światło między oceanami- Kino Kobiet
pn 18:30

KINO KONESERA
Ja, Daniel Blake - Kino Konesera 
śr 19:45

KULTURA DOSTĘPNA
W spirali
czw 18:00

PRZEDPREMIERY
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (3D,dubbing
czw 19:00

PREMIERY      
Zakwakani (2D,dubbing)     
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30  
Pitbull. Niebezpieczne kobiety (2D,pl)    
sb, nd, pn, wt, śr 12:00,13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
19:00, 20:00, 21:00,22:00
czw 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 18:00, 20:00, 21:00, 22:00 
pt 11:00, 13:0, 14:00, 16:00, 17:00 18:00, 19:00, 20:00 21:00, 22:00 
Nowy początek (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:45, 14:15, 18:15, 21:00

POZOSTAŁE TYTUŁY     
Trolle (2D,dubbing)      
pt, sb, nd, pn, śr, czw 10:15, 13:00, 15:15, 17:30
wt 9:00, 10:00, 13:00, 15:15, 17:30    
Przełęcz ocalonych (2D,napisy)    
pt 10:00, 17:45, 21:00    
sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:00, 17:45, 20:45  
Jestem mordercą (2D,pl)     
pt, 13:15, 19:45 sb, nd, pn, wt, czw, 13:15, 19:45, 22:15 śr, 13:15, 22:15
Trolle (3D,dubbing)      
pt, sb, nd, pn, śr 11:30, 16:15 wt 11:00, 16:15, czw 11:00, 15:45 
Wołyń (2D,pl)      

pt, sb, nd, pn, śr, czw 10:00, 20:30, wt 14:45 20:30 
Za niebieskimi drzwiami (2D,pl)    
pt 15:45 sb, nd, pn, wt, czw 10:00, 15:45  śr 9:00, 10:00m 15:45
Doktor Strange (2D,napisy)     
pt, sb, nd, wt 18:45,  śr 18:30 
Doktor Strange (3D,dubbing)     
pt, sb, nd, pn, śr 13:45 wt 10:30 czw 13:15   
Doktor Strange (3D,napisy)

pt, sb, nd, wt, czw 21:15 pn 21:45, śr 21:00   
Księgowy (2D,napisy)     
pt, sb, nd, pn, śr, czw 15:30
Sekretne życie zwierzaków domowych (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:00    
Wszystkie nieprzespane noce (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, śr, czw 12:45 czw 12:15

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN WAŻNY 11-17.11.2016 r    
Budynek Aura Centrum Olsztyna Al. Piłsudskiego 16 10-576 Olsztn www.helios.pl tel. 89 535 20 30 
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NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ / WYNAJMĘ

DZIAŁKĘ mieszkalno-usłu-
gową/ posesja, 794-741-356.
GRUNT z linią brzegową je-
ziora, tanio, Tel. 530-142-533.
KUPIĘ lokal wynajęty przez 
sieć Żabka w Olsztyne i woje-
wództwie Warmińsko-Mazur-
skim, 600-40-40-43, 725-299-
920.
MIESZKANIE 2,3-pokojowe 
pilnie, 89/543-08-61 “Sadow-
ski”.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / WYNAJEM

SPRZEDAM dwupokojowe 
mieszkanie Lidzbark Warm. 
ul Grabowskiego II piętro. 
Tel.530305750. Cena do nego-
cjacji.
3-POKOJOWE Mroza, 602-
313-371.
48,3m2 Żołnierska, 602-313-
371.
BUDYNEK 94m2, działka 
300m2., obecnie sklep sprze-
dam lub wynajmę, 601-538-
010.

DOM- Dajtki 430.000zł, 531-
245-090.
DWUPOZIOMOWE Wilczyń-
skiego 696-78-40-18.
D Z I A Ł K A b u d o w l a n a 
1000m2, Ostrzeszewo, 601-
538-010.
DZIAŁKA budowlana 1226m2 
Stękiny 25.000zł, 795-525-
451.
DZIAŁKA budowlana 791-
499-373.
DZIAŁKI budowlane w Jonko-
wie, 601-530-010.
ELBLĄG-ZAWADA, garaż 
murowany z kanałem. Cena 
15.500 zł, 602-679-415.
KAMIENICA po remoncie, 
centrum Olsztyna, 579-319-
469, 579-336-403.
K AWA L E R K A 3 0 m k w 
Ostróda 60.000zł 89/543-08-61 
“Sadowski”.
LOKAL użytkowy 100m2 cen-
trum Zatorza ul. Jagiellońska, 
601-538-010.
MIESZKANIE 2-pokojowe, 
48,5m2 na ul. Polnej, III pię-
tro, bez pośredników, 504-532-
726.
MIESZKANIE wyremon-
towane, 2 pokoje z kuchnią, 
50m2, I piętro, co, w środku 
Puszczy Rominckiej, 10 km 
od jez. Wiżajny sprzedam, 
65.000zł, 501-601-550.
OSTATNIE nowe mieszka-
nie 43m2, gotowe do zamiesz-
kania, Kołobrzeska, 601-538-
010.

PIENIĘŻNO działka przy ulicy 
głównej do Ornety 0,2990 ha, 
697-748-932.
PLUSKI działka 2400m2 w le-
sie, 601-538-010.
RÓŻNOWO dom do wykoń-
czenia z działką 280.000zł, 
664-776-510.
SPRZEDAM mieszkanie 
60m2 Rogale koło Szczytna 
plus działka 4 ary, 75.000 PLN. 
Tel. 502-512-607.
TANIO duży dom Brzeziny 
również na działalność, 601-
538-010.

INNE KUPIĘ

MASZYNY stolarskie, 0-602-
459-611.
PŁYTA DROGOWA mon. 
jumbo, trelinka, cegła, płytki 
chodnikowe, ściany oporowe, 
kruszywo betonowe, konstruk-
cje stalowe. Prowadzimy skup 
prefabrykatów po skończo-
nej inwestycji: płyt drogowych 
jumbo, kostki oraz kontenerów 
budowlanych, 500-104-197.
ZRZUTY, poroża jelenia., 518-
682-545.

INNE SPRZEDAM

! DREWNO kominkowe. 501-
036-423.
! Grab, buk - promocja, 533-
25-84-36.
BLACHODACHÓWKA od 
20,80zł/m2, blachy trapezowe 
od 14,80zł/m2, ceny brutto, 
601-407-706.
DREWNO kominkowe Trans-
port gratis, 605-041-575.
DREWNO opałowe suche ko-
minkowe, (89)513-15-60, 605-
048-075.
DREWNO opałowe, tel. 731-
284-400.
GARAŻE blaszane PROMO-
CYJNE CENY, www.partner-

stal.pl, 798-710-329, (89)650-
51-06, 87/555-54-20.
MASZYNY stolarskie, 0-602-
459-611.
STYROPIAN producent, 
(52)331-62-48.

PRACA DAM

! Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego, 601-64-90-31, 
504-175-182.
BRUKARZOM 15zł/ godzina 
607-080-651.
HOTEL Natura Mazur Resor-
t&Conference w Warchałach 
zatrudni pracownika na stano-
wisko Specjalista ds. Sprze-
daży i Marketingu, e-mail: an-
drzej.baldyga@naturamazur.pl 
Tel: 533 381 402.
KIEROWCA kat. C+E zagra-
nica, wynagrodzenie 8.000zł, 
508-252-557.
K O N S T R U K T O R A 
z doświadczeniem (SOLI-
DWORKS, TrailerWin) praca 
Barczewo, 603-633-633.
MECHANIKA naprawy ma-
szyn, 602-647-351.
MURARZA, cięslę, 501-582-
674.
OPERATORA koparkołado-
warki z doświadczeniem 531-
250-855.
OPIEKUN/KA OSÓB STAR-
SZYCH Pracuj w Niemczech! 
Nie znasz jezyka? Zapisz się na 
kurs od podstaw bez wpłacania 
kaucji. Ostatnie wolne miejsca! 
Zapraszamy na spotkanie or-
ganizacyjne w biurze Prome-
dica24, czwartek 10.11, godz. 
11, ul. Kościuszki 30/2.
OPIEKUNKI do 1500 euro 
wymagany niemiecki komuni-
katywny, na umowę, 737-488-
914, 737-499-812.
PRACA w gospodarstwie tel. 
504-317-355.

PRACOWNIKÓW do docie-
pleń, pomocników 572-985-
127.
PRACOWNIKÓW ogólnobu-
dowlanych 607-080-651.
SZPACHLARZY, 606-159-
048.
ŚLUSARZ- praca w Barcze-
wie, tel. 607-083-083.
ŚLUSARZY, ślusarzy-spawa-
czy 89 526-64-12.
ZATRUDNIĘ dekarzy, blacha-
rzy, 790-553-084.

ZATRUDNIĘ księgową, 602-
647-351.
ZATRUDNIĘ szpachlarza, tel. 
506-029-123.
ZATRUDNIĘ w gospodar-
stwie, 601-772-124.
ZATRUDNIMY do pracy ku-
charzy w Pruszczu Gdańskim. 
Możliwość zakwaterowania, 
602-249-828.
GLAZURA, szpachlowanie, 
regipsy- docieplenia, 503-580-
128.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Od samego początku sezonu 
wielu ekspertów i kibiców są-
dziło, że siatkarze z Olsztyna 
mogą w tych rozgrywkach po-
walczyć o wysokie miejsce. 
Jednak tak naprawdę dopiero 
pierwsze mecze w sezonie 
miały pokazać, na co tak na-
prawdę stać olsztyńskich siat-
karzy.
Początek rozgrywek mają oni 
naprawdę udany. Co prawda 
odnieśli dwie porażki, ale 
tak naprawdę zarówno mecz 
z Jastrzębskim Węglem, jak 
i Politechniką Warszawską, 
przy odrobinie szczęścia mo-
gli spokojnie wygrać. Trzeba 
powiedzieć szczerze, że Aka-
demicy grają bardzo dobrze, 

a większość siatkarzy, która 
przed sezonem dołączyła do 
ich składu spełnia, jak dotąd, 
pokładane w nich nadzieje.

Teraz przyszło zmierzyć im 
się z Efectorem Kielce. Ze-
spół ten dysponuje głównie 
młodymi siatkarzami, któ-

rzy jednak w kilku meczach 
tego sezonu pokazali się z na-
prawdę bardzo dobrej strony.
Od początku spotkanie było 
bardzo wyrównane, jed-
nak od stanu 15:13 w pierw-
szym secie, to olsztynianie 
przejęli inicjatywę i powięk-
szali swoją przewagę. Osta-
tecznie wygrali pierwszą par-
tię 25:20. Tego dnia kapitalnie 
dysponowany był Wojciech 
Włodarczyk, który był prak-
tycznie nie do zatrzymanie 
w ataku.
Drugi set trochę przypomi-
nał pierwszą partię, ale roz-
strzygnął się dopiero w samej 
końcówce. W trakcie tej par-
tii zarówno jedna jak i druga 
drużyna często wychodziła 
na prowadzenie, ale żadna nie 
potrafiła odskoczyć na kilka 
punktów. Dopiero w koń-
cówce, gospodarze za sprawą 
udanych ataków Włodar-

czyka i Hadravy uciekli na 
cztery punkty, a ostatecznie 
wygrali tą partię 25:23.
Trzeci set, rozpoczął się od 
prowadzenia gości, którzy 
głównie dzięki dobremu ser-
wisowi zyskiwali przewagę 
nad siatkarzami z Olsztyna. 
Druga część seta należała już 
jednak do gospodarzy, któ-
rzy praktycznie nie mylili się 
w ataku. Ostatecznie wygrali 
tego seta, a całe spotkanie 3:0.
MVP spotkania wybrany zo-
stał Wojciech Włodarczyk, 
który w tym meczu miał aż 
60% skuteczność w ataku i to 
on poprowadził swój zespół 
do zwycięstwa. Dzięki tej wy-
granej olsztynianie awanso-
wali na drugie miejsce w li-
gowej tabeli, co pokazuje, że 
naprawdę w tym sezonie 
mogą osiągać bardzo dobre 
wyniki.

raf

Indykpol AZS Olsztyn w poniedziałkowy wieczór po-
dejmował w swojej halli Effector Kielce. Akademicy 
z Olsztyna nie mieli większych problemów, by dopi-
sać do swojego konta kolejne trzy punkty.

Indykpol AZS Olsztyn wiceliderem PlusLigi!

AZS Indykpol ma szansę na dobry wynik w tym sezonie

-W poprzedniej kolejce po-
nieśliście pierwszą w tym 
sezonie porażkę, ulegając 
Spójni Gdynia. Co zadecydo-
wało o tej porażce? 
-Nasza słabsza dyspozycja tego 
dnia i jak to się mówi gospoda-
rzom pomagały też ich ściany, 
czyli 2 panów, którzy biegali 
po boisku... Na porażkę na 
pewno dobrze nie wpłynęło też 
to, że od 2 tygodni trenujemy 
w 12 osób i to, że prawie każdy 
z nas w tym okresie zmagał się 
z jakąś infekcją czy przeziębie-
niem.
-Druga połowa w Waszym 
wykonaniu była dużo lepsza 
od pierwszej. Z czego to wy-
nikało? 
Czy lepsza? Cały mecz grali-
śmy falami, bo nawet w pierw-
szej połowie przegrywając 
11-6 doszliśmy ich na 11-10, 
ale później znowu 2 proste 
błędy i było 13-10 do prze-
rwy. W drugiej połowie ucie-
kli nam na 6 bramek, ale po-

trafiliśmy ich dogonić na 23-22 
i to jest chyba jedyny pozytyw 
z meczu, że się nie poddaliśmy 
i walczyliśmy do końca. 

-Czy ta porażka wpłynęła 
w jakiś sposób na morale 
w zespole?
Każda porażka czegoś uczy. 

Po meczu w Gdyni rozma-
wialiśmy na ten temat i wnio-
ski na pewno już wyciągnęli-
śmy. Wspólnie oglądaliśmy ten 
przegrany mecz. Skupiliśmy 
się na błędach, które popełnili-
śmy w tym meczu oraz na tym 
jak grać, aby w pewnych ele-
mentach gry być lepszym.
-Zgodzi się Pan ze stwier-
dzeniem, że to właśnie ze-
spół z Gdyni, będzie Waszym 
głównym rywalem w walce 
o zwycięstwo w całych roz-
grywkach?
Minęło 8 kolejek. Gdynia, Go-
rzów, Leszno, Malbork i nawet 
SMS w tym sezonie to groźne 
zespoły, które mogą wygrać 
z każdym. Najważniejsze jest 
to, żeby nie tracić punktów 
z teoretycznie słabszymi zespo-
łami, a z tymi lepszymi wygry-
wać.
-Wymazaliście z pamięci po-
przedni sezon, w którym 
praktycznie na ostatniej pro-
stej straciliście szansę na 
awans do Superligi? 
Szkoda, że tak wyszło, bo tak 
naprawdę zabrakło nam do 
awansu jednej bramki. Tak, jed-
nej bramki, ponieważ, gdyby-

śmy w którymś meczu rzucili 
jedną bramkę więcej, to w Kali-
szu wygralibyśmy a z Malbor-
kiem zremisowali i 1 miejsce 
byłoby nasze... Jednak nie za-
wsze o dyspozycji zespołu de-
cydowały tylko względy spor-
towe...
-A jakie jeszcze? Finansowe? 
Organizacyjne?
To już przeszłość i staramy się 
skupić na tym sezonie, bo my 
jako zawodnicy pewnych rze-
czy nie przeskoczymy.
-Rozumiem, że cel na ten se-
zon jest jasny. Awans?
My, zawodnicy, chcemy wy-
grać wszystko po kolei. Cel na 
sezon postawiony przez zarząd 
to miejsca 3-5.
-Według Pana, Warmia Tra-
veland Olsztyn jest gotowa, 
aby powrócić do Superligi, 
w której przecież przez kilka 
lat z powodzeniem rywalizo-
wała?
Absolutnie nie jest gotowa 
i chyba każdy zdaje sobie 
z tego sprawę, ale przy ciężkiej 
pracy i dobrych pomysłach na 
przyszłość wszystko jest moż-
liwe.

Rafał Herman

Marcin Malewski – jeden z najbardziej doświadczo-
nych zawodników Warmii Traveland Olsztyn. Gra na 
pozycji rozgrywającego. Za rok 2015 został wybrany 
najpopularniejszym sportowcem Warmii i Mazur.

„Warmia Traveland Olsztyn nie jest w tej 
chwili gotowa, aby powrócić do Superligi”

Marcin Malewski, pierwszy od prawej, podczas rozmowy z trenerem
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Olsztynianie do tego spotka-
nia podchodzili w niezbyt do-
brych nastrojach, ponieważ po 
ostatnich bardzo słabych me-
czach, znaleźli się na miejscu 
barażowym. Właśnie dlatego 
spotkanie z Bytovią było bar-
dzo ważne, ponieważ zdobycie 
trzech punktów, mogłyby spo-
wodować, że sytuacja Stomilu 
znacznie by się poprawiła.
Spotkanie rozpoczęło się jed-
nak fatalnie dla piłkarzy Sto-
milu. Już w 5 minucie goście 
mieli rzut karny, którego na 
gola zamienił Łukasz Wróbel. 
Ta sytuacja mogła trochę pod-
łamać olsztyńskich piłkarzy, 
ale stało się zupełnie inaczej. 
Gospodarze ruszyli do ataków 
i starali się szybko odrobić 
straty. Swoje szanse mieli Kun 
i Szewczyk, ale ich strzały nie 
trafiły w bramkę strzeżoną 
przez Gerarda Bieszczada. 
W 23 minucie genialną oka-

zję miał Ratajczak, ale jego 
uderzenie z bliskiej odległo-
ści, obronił bramkarz gości. 
Olsztynianie dopięli swego 
w 34 minucie. Na bramkę ude-
rzał Lech, następnie do piłki 
dopadł Nishi, ale ostatecznie 
piłka znowu znalazła się pod 
nogami tego pierwszego i on 
skierował ją do bramki. Goście 
parę minut później mieli kapi-
talną okazję by znowu wyjść 
na prowadzenie, ale sytuację 
sam na sam ze Skibą przegrał 
Klichowicz.
Gdy wydawało się, że na prze-
rwę obie drużyny zejdą z jedną 
strzeloną bramką, wówczas 
Stomil zadał decydujący cios. 
W pole karne kapitalnie do-
środkował Nishi, a Jegliński 
strzałem głową pokonał Biesz-
czada. Była to tzw. bramka 
do szatni. Stomil zdecydowa-
nie na nią zasłużył, ponieważ 
w tej pierwszej połowie miał 

ogromną przewagę.
Stomil nie zamierzał tylko 
bronić tego wyniku, ale starał 
się podwyższyć ten rezultat. 
Już w 56 minucie olsztynia-
nie wyszli na dwubramkowe 
prowadzenie. Kapitalną akcję 
przeprowadził Ziemann, wy-
łożył piłkę do Lecha, ten ude-
rzył na bramkę, ale piłka po 
jego strzale trafiła w słupek. 
Na szczęście w odpowiednim 
miejscu znalazł się Szewczyk 
i dopełnił formalności umiesz-
czając piłkę w bramce.
Po tej sytuacji, Stomil cof-
nął się nieco głębiej do defen-
sywy i oddał pole swojemu ry-
walowi. Bytovia miała szansę 
na kontaktowego gola w 62 
minucie, ale Piotr Klepcza-
rek bardzo dobrze zaasekuro-
wał Skibę i wybił piłkę. Goście 
starali się jeszcze kilkakrot-
nie zagrozić bramce Skiby, ale 
ich ataki były bardzo niesku-
teczne. 
Szansę na swoją drugą bramkę 
w tym spotkaniu miał jesz-
cze Jegliński, ale jego strzał 
z dystansu minimalnie mi-

nął bramkę gości. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
3:1 dla Stomilu. 

Spotkanie pozwoliło odetchnąć 
olsztyńskim piłkarzom, ponieważ 
rozegrali oni w końcu bardzo do-

bry mecz, a co najważniejsze zdo-
byli upragnione trzy punkty.
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Stomil Olsztyn po serii kiepskich wyników, 
wreszcie odniósł zwycięstwo. Pokonał na 
własnym boisku Drutex Bytovię Bytów.

Stomil wreszcie się przełamał

Strzelec jednej z bramek, Łukasz Jegliński


