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REKLAMA

AKTUALNIE

Plan przebudowy Dworca Za-
chodniego, o którego od lat ape-
lowali mieszkańcy Olsztyna, 
doczekał się realizacji. Prace 
remontowe rozpoczęły się na 
początku września b.r. Wyko-
nawcą przebudowy jest konsor-
cjum firm SKB Development 
oraz SKB Budownictwo. PKP 
podpisała z nim umowę 28 lipca 
2016, a koszt robót budowla-
nych wyniesie około 3 mln zł.
Dworzec Olsztyn Zachodni 
zostanie w pełni zmodernizo-
wany i przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Prace obejmą między innymi: 
odnowienie elewacji i wnę-
trza dworca, wymianę okien 
i drzwi oraz wszystkich instala-
cji. Zmieni się także teren wokół 
obiektu. Rekultywacji poddany 
zostanie teren zielony, zamon-

towane będą nowe ławki i po-
wstanie parking na 11 miejsc, 
w tym 2 miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych.-Zmodernizo-
wany obiekt pozbawiony będzie 

wszelkich barier architektonicz-
nych.- mówi Marcin  Bułto-
wicz z biura prasowego PKP 
S.A- Znacznym ułatwieniem dla 
osób o ograniczonej mobilności 

będzie pochylnia łącząca budy-
nek dworca z miastem.- dodaje. 
Nowy dworzec Zachodni został 
zaprojektowany z myślą o oso-
bach niepełnosprawnych. Zain-
stalowane zostaną ścieżki pro-
wadzące i tyflograficzna mapa 
obiektu. Niedosłyszący będą 
mogli skorzystać z pętli induk-
cyjnych ułatwiających zrozu-
mienie komunikatów głoso-
wych. Swój projekt wyglądu 
Dworca przedstawiło Forum 
Rozwoju Olsztyna, które PKP 
uwzględniło w swoim ostatecz-
nym projekcie wyglądu nowego 
Dworca Zachodniego.
Aktualnie na dworcu Olsztyn 
Zachodni trwają prace budow-
lane związane m.in. z wymianą 
pokrycia dachu i instalacji we-
wnątrz budynku. Ponadto reno-
wacji poddawana jest elewacja 
i montowane są nowe okna.
Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na koniec I-go kwar-
tału 2017 r.
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Rozpoczęte na początku września prace remontowe 
Dworca Zachodniego są na półmetku. Co dotych-
czas udało się wykonać i jak będzie wyglądał nowy 
dworzec?

Stary dworzec zyska nowy wygląd

Powiat Olsztyński wystawiał 
ośrodek na sprzedaż kilkakrot-
nie. W bieżącym roku odbyły 
się trzy próby – 4 kwietnia, 11 
lipca i 7 listopada. Mimo kam-
panii medialnej, organizowa-
nych dni otwartych na licznych 
telefonach sprawa się koń-
czyła. 26 sierpnia Zarząd Po-
wiatu w Olsztynie ogłosił trzeci 
przetarg. - Cena wywoław-
cza została ustalona na kwotę  
2 mln 950 tys. zł, przy wadium 
300 tys. zł. Na ogłoszenie od-
powiedział Instytut Zrównowa-
żonego Rozwoju Spółka z o.o. 

z siedzibą w Białymstoku. Cena 
jaką nieruchomość uzyskała 
w drodze postępowania osią-
gnęła pułap 2 mln 979,5 tys. zł 
– opowiada Katarzyna Grzy-
bowska,  dyrektor Wydziału 
Gospodarki  Nieruchomo-
ściami w olsztyńskim staro-
stwie.
Z rozstrzygniętego przetargu 
cieszy się starosta olsztyński. 
- Nieruchomość w Łęguckim 
Młynie leży na bardzo atrakcyj-
nym terenie i ma ogromny po-
tencjał. Cieszę się, że znalazł się 
nabywca, tym bardziej, że w sto-

sownym oświadczeniu podał, że 
zamierza kontynuować w tym 
miejscu działalność turystyczną. 
Czas, żeby Łęgucki Młyn za-
czął tętnić życiem - mówi Mał-
gorzata Chyziak. Na co zo-
staną przeznaczone pozyskane 
środki? – Naszym celem jest re-
alizacja takich działań, które 

podniosą jakość życia miesz-
kańców. Na wskazanie konkret-
nych inwestycji jest na razie za 
wcześnie. Najpierw muszą zo-
stać spełnione wszystkie wy-
mogi formalne związane ze 
sprzedażą nieruchomości – za-
strzega starosta.
Zgodnie bowiem z prawem, 

zgodę na sprzedaż musi wyra-
zić prezes Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych. Jeśli takową wyda, 
a z kolei Lasy Państwowe posia-
dające prawo pierwokupu, nie 
zgłoszą akcesu nabycia ośrodka, 
pomiędzy Powiatem a firmą 
z Białegostoku zostanie zawarta 
umowa.
Łęgucki Młyn to były ośrodek 
wypoczynkowy o powierzchni 
około 7,7 ha. W skład nierucho-
mości wchodzą trzy wille, letni 
domek mieszkalny, dwa drew-
niane domki gospodarcze oraz 
wartownia z barem i biurem. 
Mała elektrownia wodna zaj-
muje prawie 210 metrów kwa-
dratowych, składa się z jazu 
z zasuwami oraz budynku z ge-
neratorami i dwiema turbinami 
typu Francisa o mocy 32 i 38 kW. 
Cała posiadłość jest wyposażona 
w infrastrukturę techniczną. Przy 
brzegu jeziora stoją dwa pomo-
sty spacerowe. Szczypty emocji 
dodają miejscowe legendy, we-
dług których Łęgucki Młyn miał 
być ulubionym miejscem spo-
tkań dygnitarzy PRL-u z Wła-
dysławem Gomułką na czele. 
Ponoć w okolice przyjeżdżał też 
na polowania Piotr Jaroszewicz, 
a jeden z domków z sosny sybe-
ryjskiej podarował Gomułce Ni-
kita Chruszczow.
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Do trzech razy sztuka – w przypadku ośrodka wy-
poczynkowego w Łęguckim Młynie to powiedzenie 
sprawdziło się. 7 listopada odbył się trzeci ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, 
będącej w czasach PRL-u ulubionym miejscem wy-
sokich dygnitarzy państwowych na spędzanie wol-
nego czasu. 

Łęgucki Młyn z nowym właścicielem?
We wtorek (22.11.16) o godz. 
08.20 oficer dyżurny otrzymał 
informacje o zdarzeniu dro-
gowym na drodze powiatowej 
pomiędzy m. Kandyty a Lel-
kowo gm. Górowo Iławeckie. 
Pracujący na miejscu wypadku 
policjanci ustalili, że kierujący 
motorowerem 64-letni miesz-
kaniec gminy Górowo Iławec-
kie z nieznanych na tę chwilę 
przyczyn zjechał na prawe 
pobocze i uderzył w betonowy 
słup. Pomimo podjętej reani-
macji przez funkcjonariuszy 
straży pożarnej mężczyzna 
zmarł. Przybyły na miejsce le-
karz pogotowia stwierdził zgon.
Policjanci kierowali ruchem, 
odbywał się on wahadłowo.
Na miejscu zdarzenia czynno-
ści wykonywane były w nadzo-
rze prokuratora. 

 (bp/rj)

Do tragicznego w skutkach 
wypadku drogowego doszło 
na trasie Kandyty - Lelkowo. 
W wyniku zdarzenia śmierć 
poniósł 64-letni motorowe-
rzysta. Policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia.

BARTOSZYCE:
ŚMIERTELNY 
WYPADEK 
NA TRASIE 
KANDYTY
-LELKOWO

Dworzec Zachodni w Olsztynie długo czekał na modernizację 

Sprzedaż Łęguckiego Młyna to szansa na ożywienie tej nieruchomości
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Głównym przeznaczeniem 
Wojsk  Obrony  Terytorial-
nej będzie wspieranie działań 
Wojsk Operacyjnych, oparte 
o żołnierzy zamieszkujących 
dany obszar, na którym funk-
cjonuje jednostka. WOT będą 
wykorzystywane w przypadku 
realnych zagrożeń militar-
nych i niemilitarnych, zarówno 
w kraju, jak i poza granicami 
państwa. Głównie jednak te 
oddziały mają skupiać się na 
ochronie terenu gminy, powiatu 
i województwa poprzez jed-
nostki zlokalizowane w mia-
stach wojewódzkich i brygady 
w innych miastach.

WOT w naszym regionie 
Na Warmii i Mazurach jednostka 
będzie zlokalizowana oczywi-
ście w Olsztynie, a bataliony 
w Giżycku, Morągu i Lidz-
barku Warmińskim  i Ełku. 
Łącznie w naszym wojewódz-
twie ma stacjonować ponad 3 
tysiące żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej i jak poinformował 
Major Zbigniew Stakun z Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Olsztynie, zgłoszenia już na-
pływają. – Wpisujemy do bazy 
danych takie osoby, które póź-

niej w procesie tzw. łagodnego 
szkolenia przez 14 weekendów, 
po czym złożą przysięgę - staną 
się żołnierzami rezerwy i będą 

na przydziale. Na chwilę obecną 
w naszej bazie danych są 153 
osoby. Są to zarówno byli żoł-
nierze, żołnierze rezerwy odby-
wający służbę przygotowawczą, 
czy też planowani do odbycia ta-
kiej służby oraz osoby po kwalifi-
kacji wojskowej, którzy mają ka-
tegorię A. Wyposażenie Wojsk 
Obrony Terytorialnej również 
ma nie odbiegać od pozostałych 
Wojsk Operacyjnych, jednak 
ma być dostosowane do zadań 
tych oddziałów. Zatem nie na-
leży się spodziewać, że jednostki 
WOT będą miały do dyspozy-
cji, m.in. czołgi. Cały ten sprzęt 
ma zostać sfinansowany z bu-

dżetu państwa, a samorządy nie 
muszą obawiać się od dodat-
kowe wydatki w kwestii Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Dołączyć może każdy
O dołączenie do żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej 
może ubiegać się każdy obywa-
tel, który jest zdolny do czynnej 
służby wojskowej na podstawie 
orzeczenia właściwej komisji le-

karskiej. Aby to zrobić, należy 
zgłosić się do właściwego od-
działu Wojskowej Komendy 
Uzupełnień. Nie konieczna jest 
nawet wcześniejsza przygoda 
z wojskiem. Takie osoby od-
będą 4-miesięczny kurs przy-
gotowawczy, po czym złożą 
przysięgę i podpiszą kontrakt 
z WKU. Założeniem WOT 
jest to, aby nie kolidowały one 
ze sprawami służbowymi. Ćwi-
czenia wojskowe mają odby-
wać się w dni wolne od pracy. 
Dodatkowo podczas posiada-
nia przydziału kryzysowego lub 
przydziału terytorialnego przez 
żołnierza rezerwy będącego 

pracownikiem, pracodawca nie 
może wypowiedzieć ani roz-
wiązać z nim umowy. Służba 
w Wojskach Obrony Teryto-
rialnej ma trwać od 2 do 6 lat, 
zależnie od kontraktu. 

Różne zdania w świecie
polityki
Odmienne zdanie na temat 
Wojsk Obrony Terytorialnej 
mają politycy z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Zda-
niem Posłanki Iwony Arent 
z Prawa i Sprawiedliwości, ta-

kie wzmocnienie obronności na-
szego państwa jest niezbędne. 
- Zadaniem Wojsk Obrony Te-
rytorialnej będzie zwiększenie 
i uzupełnienie możliwości woj-
ska. Będą to jednostki wyszko-
lone, gotowe do współdziałania 
z innymi rodzajami sił zbrojnych, 
a także zdolne do samodzielnego 
prowadzenia działań bojowych, 
ratowniczych, jak również do or-
ganizowania i prowadzenia sa-
moobrony lokalnej. W mojej opi-
nii koncepcja utworzenia WOT 
wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom Polaków i stanowi jeden 
z elementów nowoczesnych sił 
zbrojnych. Poseł Iwona Arent 

dodała również, ze wyposażenie 
dla żołnierzy WOT będzie do-
starczone prawie w całości przez 
polskie firmy. Również Po-
seł Mirosław Pampuch z No-
woczesnej jest przekonany, że 
jest to formacja potrzebna do 
wzmocnienia bezpieczeństwa 
Polski, jednak jej powstawanie 
budzi niepokój. - Budowa prze-
biega bardzo chaotycznie. Mini-
ster Macierewicz podporządko-
wał sobie całe dowództwo WOT. 
Tą jedną decyzją sprawił, że for-
macja została upolityczniona. 
W tym wypadku nie do końca 
wiadomo, czy WOT ma bronić 
Polski, czy politycznego interesu 
szefa MON. Nadal nie wiemy, ja-

kie będzie standardowe wyposa-
żenie żołnierzy WOT, gdzie ma 
być przechowywane uzbrojenie 
i wyposażenie oraz jakie będą 
zasady użycia broni przez tę for-
mację: wojskowe czy policyjne. 
Z kolei Poseł Urszula Pasław-
ska z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego uważa formowanie 
Wojsk Obrony Terytorialnej 
za potencjalnie niebezpieczny 
proces. - Po pierwsze, nowa for-
macja nie wejdzie w skład wojsk 
lądowych, jak wcześniej plano-
wano, lecz będzie armią o spe-
cjalnym statucie podlegającą 
wyłącznie Antoniemu Maciere-
wiczowi jako ministrowi obrony. 

Po drugie, do dziś nikt nie wiemy 
w stu procentach, czy żołnierze 
WOT zyskają powszechny do-
stęp do broni i prawo do ata-
ków na ludność cywilną. Bo je-
śli tak, minister Macierewicz 
tworzy nic innego jak bojówki 
do pacyfikowania opozycji, go-
towe na każde jego skinienie, 
coś w rodzaju ORMO - bis. Inną 
kwestią jest, że cały świat stawia 
dziś na zawodowe armie, a rząd 
PiS inwestuje w wojsko co naj-
mniej pół amatorskie. Swój nie-
pokój wyraziła również Poseł 
Anna Wasilewska z Platformy 
Obywatelskiej, której zdaniem 
tylko dobrze wyposażone i pro-
fesjonalne siły zbrojne są w sta-
nie zagwarantować Polsce bez-
pieczeństwo. - Nie powinno 
budować się licznych, ale słabo 
uzbrojonych formacji. Najlepsze 
gwarancje bezpieczeństwa to ar-
mia zawodowa i sojusze. Projekt 
Obrony Terytorialnej sprawi, 
że miliardy złotych nie zostaną 
przeznaczone na najnowszy 
sprzęt i modernizację armii. Za 
dwa lata nowe formacje mają li-
czyć 50 tys. żołnierzy i być bez-
pośrednio podporządkowane 
Ministrowi Macierewiczowi... 
czy to ma być partyjna armia? 
Osoby przeszkolone w kilkana-
ście dni nie będą stanowić o bez-
pieczeństwie Polski.
W 2017 roku mają zacząć funk-
cjonować brygady w Rzeszo-
wie, Lublinie i Białymstoku, 
które będą uzupełnione w żoł-
nierzy czynnej służby, zostaną 
nadane przydziały mobiliza-
cyjne i rozpoczną proces szko-
lenia. Pierwsze, w pełni funk-
cjonujące oddziały na Warmii 
i Mazurach mają być formo-
wane w 2018 roku. 

dym

Minusowa, a nawet bliska zeru 
temperatura jest z całą pewno-
ścią nieprzyjemna dla wielu 
osób. Nasze organizmy funk-
cjonują wtedy w zupełnie inny 
sposób. Jesteśmy bardziej roz-
kojarzeni, gorzej się czujemy, 
szczególnie gdy o godzinie 16 
robi się już ciemno, a w ciągu 
dnia słońce zakryte jest przez 
chmury. Niestety w Olsztynie 
są osoby, które po całym dniu 
nie mogą wrócić do domu i od 
tego wszystkiego odpocząć. 

Oczywiście zdarzają się osoby, 
które wybrały taką drogę z po-
wodu alkoholu, ale wśród nich 
są też osoby, które nie piją, 
a żyją w ten sposób z innych 
powodów. Należy jednak pa-
miętać, że wszyscy są ludźmi 
i również potrzebują pomocy, 
niezależnie od tego czy są pi-
jani, czy nie. – Nie powinniśmy 
przejść obok takiej osoby obo-
jętnie. Zaznaczył Grzegorz 
Szczęsnowicz ze Straży Miej-
skiej w Olsztynie. – Nieważne 

czy jest to osoba bezdomna, 
czy jest to osoba, której coś się 
stało. Trzeba podejść, spraw-
dzić i zobaczyć, czy wzywamy 
karetkę pogotowia, czy inne 
służby jak policja, straż po-
żarna lub straż miejska. 

Bezdomni mają swoje 
miejsca w Olsztynie
W mieście jest kilka miejsc, 
gdzie bezdomni zakładają 
swoje koczowiska i tam żyją. 
Według olsztyńskiej Straży 

Miejskiej takie miejsca to, 
m.in. ulica Lubelska, Kubu-
sia Puchatka, Zientary-Malew-
skiej, osiedle Track, a także na 
terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych, gdzie bezdomni 
często zamieszkują domku let-
niskowe, altanki i wiaty, ale 
nie są to jedyne takie miejsca. 
– Te miejsca są różne. Począw-
szy od centrum miasta, a skoń-
czywszy na obrzeżach. Mogą 
to być wiaty z pojemnikami 
na odpady komunalne, zsypy, 
klatki schodowe, ale również 
budują sobie altanki, zamiesz-
kują domki letniskowe oraz 
stawiają namioty. 

Dokończenie na stronie 4

Piąty rodzaj sił zbrojnych – tak mówi się o Wojskach 
Obrony Terytorialnej, do których od początku przy-
szłego roku ruszy rekrutacja. Łącznie w całym kraju, 
w ramach WOT, ma być około 45 tysięcy żołnierzy, 
z czego około 10% mają stanowić żołnierze zawo-
dowi, pozyskani z wojsk operacyjnych oraz rezerwy.

Weekendowi żołnierze budzą 
strach w…politykach

Jesień i zima to okres, kiedy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju nieprzyjem-
ności. Choroby, złe samopoczucie, zmęczenie i zimno. Jednak nie wszyscy mogą 
wrócić do domu i pozostawić to w tyle, szczególnie zimno. Zima to szczególnie 
trudny okres dla osób bezdomnych, których w Olsztynie nie brakuje.

Zima to najgorszy czas dla bezdomnych

Żołnierze WOT będą mieli dostęp do nowoczesnego uzbrojenia

Bezdomność zimą  jest najgorsza
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Dokończenie ze strony 3

Dodał  Grzegorz  Szczęsno-
wicz. Takie miejsca są znane 
również pracownikom Schro-
niska dla bezdomnych w Olsz-
tynie. Pracownicy socjalni 
Schroniska przez cały rok od-
wiedzają osoby bezdomne, 
przebywające w miejscach 
niezamieszkalnych. Dokonują 
diagnozy środowiska i wów-
czas udzielana jest stosowna 
pomoc lub poradnictwo. - Jed-
nakże przede wszystkim sta-
ramy się nakłonić wszystkie 
osoby bezdomne do skorzy-
stania z noclegu w Schroni-
sku. Nadzorujemy czy miejsca 
w których przebywają bez-
domni nie zagrażają ich życiu 

i zdrowiu. Poinformowała dy-
rektorka schroniska Jadwiga 
Danilczyk.

Schronisko wszystkich 
nie przyjmie 
W olsztyńskim schronisku 
dla bezdomnych jest aktual-
nie 106 miejsc noclegowych. 
Jest to niewystarczająca ilość 
przez cały rok, a w szczegól-
ności zimą, kiedy wiele osób 
szuka schronienia pod dachem 
budynku. Schronisko poza noc-
legiem zapewnia wyżywienie, 
odzież i obuwie stosowne do 
pory roku, a także środki czy-
stości. Poza tym w uzasadnio-
nych przypadkach udziela się 
pomocy finansowej np. na leki. 

W Schronisku można skorzy-
stać z poradnictwa socjalnego. 
Jak powiedziała Jadwiga Da-
nilczyk, pracownicy socjalni 

w przypadku jeśli osoba nie 
jest ubezpieczona, załatwiają 
wszelkie formalności aby 
dana osoba mogła korzystać 

ze świadczeń opieki zdrowot-
nej. - Kierujemy osoby niepeł-
nosprawne do Domów Pomocy 
Społecznej. Z niektórymi oso-

bami zawieramy Indywidualne 
Programy Wychodzenia z bez-
domności. Jednak, żeby zostać 
przyjętym do schroniska, osoba 

taka musi posiadać ostatni ad-
res zameldowania na pobyt 
stały w Olsztynie. - Jeśli trafi 
do nas osoba wymeldowana 
z innej gminy zapewniamy noc-
leg, jednakże kierujemy taką 
osobę do placówki w danej 
gminie. Dodała Jadwiga Da-
nilczyk. Do schroniska dla bez-
domnych nie są również przyj-
mowane osoby pod wpływem 
alkoholu. Są one wypraszane 
z terenu obiektu lub transporto-
wane do Izby Wytrzeźwień.

Statystyki nie kłamią
Problem osób bezdomnych 
w Olsztynie istnieje od kilku 
lat i póki co się nie zmienia. – 
W 2015 roku do Izby Wytrzeź-

wień przewieźliśmy 1081 osób 
bezdomnych, a do schroniska 
49 osób. Niestety znaleźliśmy 
również jedną martwą osobę. 
Już w tym roku do 15 listopada, 
na izbie osadziliśmy 1100 osób, 
a rok się jeszcze nie skończył. 
Do schroniska przekazaliśmy 
również 49 osób, więc staty-
styki są podobne. Poinformo-
wał Grzegorz Szczęsnowicz 
ze Straży Miejskiej w Olszty-
nie. Niestety również w tym 
roku została już odnaleziona 
jedna martwa osoba bezdomna, 
która mogła umrzeć z powodu 
zimna. Strażnicy miejscy zna-
leźli mężczyznę w zsypie przy 
ulicy Dworcowej. 

dym

– Wraz z wprowadzeniem dy-
rektyw unijnych dotyczących 
ochrony środowiska, które zmu-
szają do modernizacji obecnej 
ciepłowni „Kortowo” oraz pla-
nami naszego kontrahenta, ja-
kim jest Michelin musieliśmy 
opracować projekt, który za-
pewni olsztynianom ciepło na 
kolejne 20-30 lat – mówi pre-
zes MPEC Konrad  Nowak. 
Sprawa nowej elektrociepłowni 
wywołuje mieszane uczucia 
wśród mieszkańców Olsztyna. 

Wiele opinii
Klub Radnych Prawa i Spra-
wiedliwości uważa, za niebez-
pieczne powierzanie dostar-
czania ciepła do olsztyńskich 
domów w prywatne ręce, przez 
co mogą znacznie wzrosnąć 
ceny za ogrzewanie. Kontak-
towaliśmy się z największymi 

odbiorcami ciepła w mieście, 
którymi są spółdzielnie miesz-
kaniowe. Olsztyńska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa na swojej 
stronie internetowej domaga się 
jawności w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących procesu wy-
przedaży majątku komunalnego, 
w tym rozpoczętego procesu 
prywatyzacji spółki MPEC oraz 
dostarczania pełnych informacji 
o przebiegu procesu prywatyza-
cji spółek komunalnych i skut-
kach finansowych dla mieszkań-
ców. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ja-
roty oraz Pojezierze odmówiły 
komentarza w tej sprawie. Prze-
wodniczący Klubu Radnych 
Ponad Podziałami, prof. Mi-
rosław Gornowicz uważa, że 
nowa inwestycja domyka pro-
gram zagospodarowania odpa-
dów komunalnych przez spa-

lenie ostatniej ich frakcji oraz 
zapewni miastu ciepło po tym, 
jak Michelin wycofa się ze sprze-
daży ciepła dla Olsztyna.

Paliwo z odpadów
W związku z tym, że miasto 
wraz z 37 gminami zdecydo-

wało się na budowę zakładu 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych, postanowiono połączyć 
te dwa projekty i dzięki temu 
nowa elektrociepłownia będzie 
zaopatrywana w paliwo wypro-
dukowane z odpadów. Dzięki 
instalacji, powstałe po przetwo-
rzeniu odpadów paliwo będzie 
stanowić cenne odzyskane źró-
dło energii cieplnej. Jednak bu-

dzi to zastrzeżenia ze względu 
na ochronę środowiska oraz 
przykry zapach, który może być 
efektem ubocznym procesu uty-
lizacji paliwa powstałego z od-
padów komunalnych. 
Według Bartłomieja  Bie-
dziuka, prezesa Forum Roz-

woju Olsztyna do pełnej oceny 
projektu ekociepłowni brakuje 
przejrzystości i partycypacji spo-
łecznej. Dotychczasowe spo-
tkania, konsultacje były wymu-
szane przez stronę społeczną. 
Ustawa o ochronie środowiska 
określa poziom dopuszczalnych 
emisji przy spalaniu określo-
nych rodzajów paliw. W przy-
padku spalania paliw pocho-
dzenia odpadowego te normy 
są najostrzejsze. – Opinia Re-
gionalnej Dyrekcji Środowiska 
oraz Sanepidu była pozytywna 
w przypadku nowej inwestycji 
energetycznej Olsztyna- twier-
dzi  Konrad  Nowak prezes 
MPEC. W sprawach energe-
tycznych należy patrzyć dalej niż 
najbliższe 5 czy 10 lat. W tym 
przypadku musimy zakładać, że 
nowa elektrociepłownia będzie 
mogła dostarczać ciepło przez 
kolejne 20-30 lat. Naszym ce-
lem jest takie zoptymalizowa-
nie wydatków, aby mieszkańcy 
Olsztyna jak najmniej odczuli 
koszty budowy nowej elektrocie-
płowni – dodaje prezes MPEC.

Kto za to zapłaci?
Według opinii olsztyńskiego 
radnego Krzysztofa Kacprzyc-
kiego warto mieć na uwadze, że 
istniejące piece w MPEC wyma-

gają dokapitalizowania. – Gmina 
nie ma kapitału by samodzielnie 
udźwignąć taką inwestycję. Ja 
osobiście liczę i zachęcam wła-
dze miasta by z tym dobrze przy-
gotowanym projektem skiero-
wać się bezpośrednio po środki, 
jakie wynikają z planu inwesty-
cyjnego Junckera, do Europej-
skiego Funduszu na rzecz in-
westycji – twierdzi Krzysztof 
Kacprzycki. 
Jak powiedział nam pre-
zes MPEC, budowę elektro-
ciepłowni, która ma powstać 
do 2020 roku będzie finanso-
wana ze środków pochodzą-
cych po części z Polskiego 
Funduszu Samorządowego, 
wyłonionego z przetargu pry-
watnego inwestora oraz MPEC. 
Ze względu na zdecydowanie 
większościowy wkład kapita-
łowy, MPEC oraz PFS, nowa 
spółka będzie miała od samego 
początku charakter publiczny.
Umowa między miastem a Mi-
chelin, na dostarczanie energii 
cieplnej, wygasa w 2021. Do 
tego czasu w Olsztynie powinna 
zostać wybudowana nowa elek-
trociepłownia, która zapewni 
gorące kaloryfery w olsztyń-
skich domach oraz instytucjach 
na wiele kolejnych lat.

AdD

REKLAMA

Ze względu na planowane zakończenie przez Michelin ogrzewania Olsztyna, po-
dyktowane nowym wymogami ochrony środowiska i co za tym idzie konieczno-
ścią modernizacji swojego źródła, oraz niewystarczającej produkcji ciepła przez 
MPEC, pojawiło się zagrożenie braku dostaw ciepła do olsztyńskich mieszkań. 
Rozwiązaniem, zaproponowanym przez olsztyński Ratusz oraz MPEC, jest projekt 
budowy nowej elektrociepłowni.

Trwają przymiarki do budowy 
olsztyńskiej ekociepłowni

Warunki życia bezdomnych więcej niż prowizoryczne 

Tak ma wyglądać nowa ekociepłownia
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Izabella Krzan przejęła koronę naj-
piękniejszej z rąk Pauliny Krupiń-
skiej. Nowa Miss ma 21 lat, po-
chodzi z Olsztyna i jest studentką 
ekonomii na SGGW w Warsza-
wie. Będzie reprezentowała Polskę 
na wyborach Miss Universe 2016 
w styczniu, na Filipinach. Na spo-
tkaniu z marszałkiem opowiadała 
o kulisach konkursu, przygoto-
waniach do światowej rywalizacji 
i swoich planach na przyszłość. 
Jedną z dziesiątków kreacji przygo-
towywanych na Miss Universe jest 
strój narodowy. Przedstawiciele 
sztabu miss zdradzili, że poszukują 
inspiracji i regionalnych motywów 
właśnie w rodzinnych stronach Izy 
– na Warmii.

Partnerem cyklu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WOJEWÓDZTWO

W rozmowy o potencjale gospodar-
czym Warmii i Mazur włączyli się 
też przedstawiciele wydziałów han-
dlowych ambasad zagranicznych 
w Polsce, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele mediów. 
– Nasz region kojarzył się przede 
wszystkim z naturą, turystyką i wy-
poczynkiem – powiedział marszałek 
Gustaw Marek Brzezin. – W dal-
szym ciągu tak jest, jednak zmie-
niamy nasz wizerunek. Dążymy do 
tego, by przedstawiać również na-
sze gospodarcze walory. W myśl 
unijnej strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego Europa 2020 
mamy ku temu powody. Możemy 
poszczycić się branżami związa-
nymi z meblarstwem i przetwór-
stwem drzewa, które należą do 
absolutnej czołówki nie tylko w Pol-
sce, ale także w Europie. Rozwija 
się u nas produkcja zdrowej żywno-
ści i sektor ekonomii wody. Warmia 

i Mazury to również szybko rozwi-
jający się sektor IT. Nie ma mowy 
o dalszej ewolucji bez innowacyj-
ności. Stąd idea dzisiejszego spo-
tkania. 
W województwie warmińsko-ma-
zurskim oferowane są liczne udo-
godnienia, którymi nie dyspo-
nują inne, nawet bogatsze regiony. 
Dzięki Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
oraz jej suwalskiemu odpowied-
nikowi przedsiębiorcy otrzymują 
dostęp do uzbrojonych, dobrze 
skomunikowanych terenów i ulg 
podatkowych. Zwolnień od podat-
ków nie brakuje także w wybranych 
gminach, natomiast samorządy lo-
kalne wspierają w organizacji i fi-
nansowaniu szkoleń. 
Przedsiębiorcy z województwa 
warmińsko-mazurskiego mogą 
korzystać ze wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego (RPO WiM), Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój (POIR) oraz Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 
(PO PW). Samo RPO to 1,7 mld 
euro. Rozwojowi przedsiębior-
czości sprzyja także poprawa do-
stępności komunikacyjnej Warmii 
i Mazur. Realizowana jest moder-
nizacja drogi krajowej nr 7, drogi 
ekspresowej nr 51, a także przebu-
dowa drogi krajowej nr 16. Trwają 
prace modernizacyjne na czterech 
ważnych dla regionu liniach ko-
lejowych (Działdowo-Nidzica, 
Gutkowo-Braniewo, Olsztyn–Ełk 
przez Korsze/Kętrzyn oraz przez 
Pisz. Od początku 2016 roku w wo-
jewództwie funkcjonuje Port Lotni-
czy Olsztyn-Mazury w Szymanach. 
- Inwestorzy, którzy chcą otrzymać 
szybki dostęp do kompleksowej in-
formacji dotyczącej otoczenia go-

spodarczo-prawnego inwestycji 
oraz pomoc w znalezieniu odpo-
wiednich partnerów, dostawców 
czy lokalizacji, mogą liczyć na Pol-
ską Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagracznicznych – partnera konfe-
rencji - podkreśla Tomasz Pisula, 
prezes zarządu PAIiIZ. - Warmia 
i Mazury to doskonały przykład na 
to, że można pogodzić walory przy-
rodnicze z sektorem nowych techno-
logii. Ale przyznaję, chodzi przede 
wszystkim o odpowiednie pomysły. 
Podczas panelu dyskusyjnego roz-
mawiano o sposobach wsparcia lo-
kalnych przedsięwzięć przez samo-
rządowców. Uczestniczyli w nim 
m.in Gustaw Marek Brzezin, Piotr 
Grzymowicz, Witold Wróblewski 
i Tomasz Adrukiewicz, czyli pre-
zydenci trzech największych miast 
w regionie – odpowiednio Olsz-
tyna, Elbląga i Ełku. 
- Kiedy powstały Specjalne Strefy 
Ekonomiczne, przekazaliśmy 106 ha 
terenów inwestycyjnych na ten cel 
– mówił Tomasz Adrukiewicz. – 
I widać, że była to dobra decyzja, bo 
tylko na tym skorzystaliśmy. Mamy 
również jeden z najmnniejszych par-
ków techologicznych w Polsce, ale 
już w 1,5 roku po jego otwarciu za-
pełniła się cała jego powierzchnia. 
Organizujemy wiele start-upów dla 
młodych i uzdolnionych osób, które 
na początku swojej kariery bizneso-

wej muszą otrzymywać odpowied-
nie wsparcie. Przez wiele lat z na-
szego regionu dużo wykształconych 
osób wyjeżdżało, ale od pewnego 
czasu zauważyliśmy, że wiele osób 
wraca w rodzinne strony z pomy-
słem na ciekawe inwestycje. 
- Nasz kapitał to przede wszystkim 
zasoby ludzkie – dodał Piotr Grzy-
mowicz. – Ale mamy zarejestro-
wanych 23 tys. firm i podmiotów 
gospodarczych. 95 proc. z nich to 
firmy zatrudniające do dziewięciu 
osób. Nie brakuje jednak prawdzi-
wych gigantów o światowej marce. 
Jakość życia w mieście się ciągle 
podnosi, powiększa się także oferta 
dla inwestorów. 
Swoimi doświadczeniami po-
dzielili się przedstawiciele regio-
nalnych instytucji, którzy zapre-
zentowali własne innowacyjne 
rozwiązania. O pomiarze siły koń-
czyn dolnych i górnych opowia-
dał Szymon Nitkiewicz z Katedry 
Neurologii i Neurochirurgii Wy-
działu Nauk Medycznych Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
natomiast zagadnienia związane 
z elektrochemicznymi czujnikami 
i bioczujnikami do analizy żyw-
ności oraz diagnostyki medycznej 
przedstawili Hanna oraz Jerzy Ra-
deccy z Instytutu Rozrodu Zwie-
rząt i Badań Żywności Polskiej 
Akademii Nauk w Olsztynie. 

Technologie infomatyczne, dzięki 
którym można konkurować na 
wszystkich rynkach, wykorzy-
stują również producenci me-
bli – choćby firma ITM Software 
House z Olsztyna. A Treesat.io to 
pierwszy operator internetu rze-
czy. Duży wpływ na rozwój se-
rowarstwa na całym świecie ma 
z kolei Obram-Tetra Pack. 
– Wszystko to dzieje się w Olsz-
tynie dzięki ludziom, którzy u nas 
pracują –  mówił  Maciej  Ra-
czyński, prezes firmy. – Firma 
powstała na początku lat 70. 
ubiegłego wieku, ale od 15 lat 
produkujemy rozwiązania w tej 
dziedzinie i eksportujemy pro-
dukty i technologie na cały świat. 
Sprzedajemy zatem naszą wiedzę, 
czyli to, co nasi inżynierowie wy-
myślą w codziennej swojej pracy. 
Swoje walory zebranym gościom 
prezentowali także przedstawi-
ciele firm o ugruntowanej pozy-
cji na rynku IT czy start-upów - 
OPEGIEKA Elbląg, Ekosystem, 
Polyend. 
Organizatorami konferencji byli 
samorząd województwa warmiń-
sko-mazurskiego oraz Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Partner wydarze-
nia - Olsztyński Park Naukowo-
-Technologiczny.

O potencjale gospodarczym Warmii i Mazur dyskutowano podczas konferen-
cji „Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie – czysty zysk”, która odbyła się 
w Warszawie. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych, uczestniczyli marszałek województwa, przedstawi-
ciele dużych firm zagranicznych i krajowych z branży konsultingowej, nierucho-
mości, farmaceutycznej, hotelowej, meblarskiej i drzewnej czy gastronomicznej. 

Nowe technologie także na Warmii i Mazurach 

Olsztynianka Izabella Krzan, tegoroczna zwyciężczyni konkursu Miss Polonia, 
była gościem marszałka Gustawa Marka Brzezina. 

Wizyta najpiękniejszej Polki

Aktorzy przebrani w stroje z epoki 
odegrali scenę przekroczenia bram 
zamku przez Mikołaja Kopernika 
w asyście służby, niosącej instru-
menty astronomiczne. Na dziedzińcu 
został przywitany przez prezydenta 
Olsztyna chlebem i solą. Następnie 
Mikołaj Kopernik zaprosił wszyst-
kich zgromadzonych do rozgoszcze-
nia się w jego komnacie, gdzie roz-
poczęła się druga część konferencji.
– Postać wielkiego astronoma może 

być marką nie tylko miasta, ale ca-
łego regionu Warmii i Mazur – mó-
wił  marszałek  Gustaw  Marek 
Brzezin. – Samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego dokłada 
wszelkich starań, aby wzmocnić 
współpracę na rzecz budowania co-
raz bardziej atrakcyjnej oferty tury-
stycznej szlaku.
Wykład na temat „Objęcia urzędu 
administratora dóbr kapituły war-
mińskiej w Olsztynie” wygłosił ks. 

prof. Andrzej Kopiczko. Następnie 
przedstawiciel Fundacji Miejsc i Lu-
dzi Aktywnych MiLA z Krakowa 
przedstawił wyniki audytu turystycz-
nego Szlaku Kopernikowskiego. 
Konferencja zakończyła się spekta-
klem teatralnym „Poranek Pana Mi-
kołaja” wykonanym przez aktorów 
Teatru im. Stefana Jaracza w Olszty-
nie. W rolę postaci Mikołaja Koper-
nika wcielił się Marcin Kiszluk. 

Mija 500 lat odkąd Mikołaj Kopernik przybył do Olsztyna. Na Zamku Kapituły War-
mińskiej odbyła się konferencja poświęcona dorobkowi słynnego astronoma 
i współczesnym formom promocji jego dobytku. Wydarzenie otworzyła insceni-
zacja przyjazdu uczonego na olsztyński zamek. 

Pięć wieków Kopernika na Warmii

Od lewej: Tomasz Andrukiewicz Prezydent Ełku, Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna , Gustaw Marek Brzezin Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Izabella Krzan, Miss Polonia 2016 i Marek Gustaw Brzezin, Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

O wielkim astronomie pamiętamy na Warmii
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W spotkaniu wzięło udział ponad 
30 osób, wśród nich dyrektor De-
partamentu  Ekonomii  Społecz-
nej i Pożytku Publicznego w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Andżelika Wardęga. 
Nie zabrakło też przedstawicieli sa-
morządów w osobach z-cy prezy-
denta Olsztyna Jarosława Słomy, 
z-cy burmistrza Dobrego Miasta 
Beaty Harań, członka Zarządu Po-
wiatu w Olsztynie Wojciecha Ru-
cińskiego, pełniącego jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Powia-
towego Zespołu ds. Ekonomii Spo-
łecznej, z-cy dyrektora Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Doroty Solnickiej i dy-
rektor MOPS w Olsztynie Elżbiety 
Skaskiewicz.
Resort Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej myśli nad możliwościami 
ułatwienia spółdzielniom socjal-
nym ich funkcjonowania. – Obecnie 
obowiązuje jednorazowe wsparcie 
na podjęcie działalności. My z kolei 
rozważamy wsparcie 6 razy wyższe, 

a także objęcie nim osób poniżej 30 
i powyżej 50 roku życia, refundację 
składek na wzór wsparcia pomosto-
wego, możliwość łączenia spółdzielni 
w konsorcjum z myślą o zwiększe-
niu konkurencyjności przy procedu-
rze zamówień publicznych, obniże-
nie składki na PFRON, zwolnienie 
z opłat do KRS. Przewidujemy też 
poszerzenie katalogu uprawnionych 
do prowadzenia spółdzielni o osoby 
ubogie, z zaburzeniami, być może 
opiekunów dzieci z niepełnospraw-
nością przy jednoczesnym zacho-
waniu uprawnień do świadczeń, by 
pozwolić rodzicom korzystającym 

z zasiłku pielęgnacyjnego na aktyw-
ność zawodową – wyliczała zało-
żenia do nowego kształtu ustawy 
przedstawicielka MRPiPS Andże-
lika Wardęga.

Zdaniem dyrektor Urzędu Pracy Po-
wiatu Olsztyńskiego, praca w spół-
dzielniach socjalnych jest szansą na 
aktywizację społeczną i zawodową. 
– Obecnie na terenie miasta Olsz-
tyna i powiatu olsztyńskiego w spół-
dzielniach socjalnych wspieranych 
w ramach środków Funduszu Pracy 
znalazło zatrudnienie 79 osób. Pro-
wadzą działalność w zakresie usług 
budowlanych, gastronomicznych, 
reklamowych, artystycznych, opie-
kuńczych, sprzątania i naprawy sa-
mochodów – mówiła Krystyna Du-
dzińska. Dyrektor odniosła się też 
krytycznie do obowiązujących roz-

wiązań prawnych. – Problemem jest 
wymóg zgłoszenia 5 osób do założe-
nia spółdzielni, a także brak wsparcia 
pomostowego. Pomocne byłyby też 
refundacje w okresach miesięcznych.
Jedną ze zmian rozważanych przez 
Ministerstwo w kontekście noweli-
zacji ustawy jest wprowadzenie moż-
liwości odbywania praktyk zawodo-
wych w ramach Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Również zdaniem dy-
rektora Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, WTZ-y nie są obec-
nie wystarczająco wykorzystane. 
– W Polsce wskaźnik zatrudnienia 
osób po WTZ-ach jest znikomy. 
Wzorcowy model powinien wyglą-
dać tak, jak w Biskupcu. Tu funk-
cjonuje prowadzony przez stowa-
rzyszenie zakład aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, czyli wsparcie 
jest kompleksowe, zaczyna się od 
edukacji, poprzez przygotowanie 
do pracy, a w końcu do samego za-
trudnienia – powiedział Arkadiusz 
Paturej.
W trakcie posiedzenia poruszony zo-
stał temat wspierania podmiotów eko-
nomii społecznej. Tym zajmuje się 
m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Spółdzielczości i Przedsiębior-
czości  Lokalnej WAMA-COOP. 
– Stowarzyszenie funkcjonuje już 15 
lat. Współpracujemy z 5 zespołami ds. 
Ekonomii Społecznej, 2 powiatowymi 
międzysektorowymi partnerstwami 

na rzecz ES, wspieramy organizacyj-
nie Regionalny Spółdzielczy Związek 
Rewizyjny i ponad 20 spółdzielni so-
cjalnych oraz 9 grup założycielskich. 
Prowadzimy zajęcia wspierające ini-
cjatywy młodzieży i zajęcia z zakresu 
przedsiębiorczości społecznej w szko-
łach gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych – wyliczał prezes Dariusz 
Węgierski.
Głównym celem wszystkich działań 
ma być tworzenie miejsc pracy. Jak 
zapowiada szefowa Departamentu 
Ekonomii Społecznej i Pożytku Pu-
blicznego w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, dzięki 
działaniom resortu ponad 2 tysiące 
podmiotów ma skorzystać ze wspar-
cia resortu, powstanie też 1200 no-
wych miejsc pracy. Tymczasem do 
końca stycznia 2017 r. Minister-
stwo planuje zakończyć opracowa-
nie wstępnych założeń nowelizacji 
ustawy o sferze ekonomii społecznej, 
które następnie mają być poddane do 
konsultacji społecznej. W przyszłym 
roku resort planuje też uruchomienie 
procedury konkursowej na tworze-
nie i rozwój ponadregionalnych sieci 
podmiotów ekonomii społecznej, 
w tym partnerstw, klastrów i fran-
czyz, a także na budowę i rozwój ist-
niejących znaków jakości oraz dzia-
łania wspierające edukację na rzecz 
ekonomii społecznej.
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Urzędnicy zachęcają wszystkie 
osoby załatwiające sprawy w staro-
stwie, a także mieszkańców Olsz-
tyna, którzy codziennie przecho-
dzą w pobliżu, o włączenie się do 
akcji. Wystarczy podczas zakupów 
w sklepie spożywczym nabyć kilka 
produktów więcej i włożyć je do 
specjalnych koszy. Produkty, które 
najbardziej pomogą osobom potrze-
bującym to: olej, cukier, przetwory 
warzywne i owocowe, konserwy, 
mąka, bakalie oraz słodycze.
Bank Żywności organizuje akcję już 
po raz dwudziesty. – Co oznacza dla 
nas ten jubileusz? To, że się udało. 
Zbiórka stała się tradycją, rytuałem 
pomagania. I przez to czujemy się 
bardzo zobowiązani, bo ludzie nam 
zaufali, otworzyli przed nami serca 
– podkreśla Marek Borowski, Prezes 
Banku Żywności w Olsztynie. – To, 
co najważniejsze w zbiórce, to moż-
liwość podzielenia się z potrzebują-

cymi tym, co kupujemy. Ten odruch 
dzielenia się jest czymś najpiękniej-
szym i najbardziej naturalnym – do-
daje.
Na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego organizatorem ak-
cji jest Bank Żywności w Olszty-
nie. W wydarzeniu weźmie udział 
blisko 4500 koordynatorów i wo-
lontariuszy, których można będzie 
spotkać w 27 sklepach w Olsztynie 
oraz ponad 80 miejscowościach na 
terenie Warmii i Mazur. Produkty 
ze zbiórek trafią do magazynu BŻ, 
gdzie wolontariusze posortują, poli-
czą i podzielą je na paczki. Następ-
nie dary zostaną przekazane lokal-
nym organizacjom dobroczynnym. 
Żywność jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia trafi do potrze-
bujących. W ten sposób zapewnimy 
godne święta najuboższym rodzi-
nom wielodzietnym, osobom samot-
nym, dzieciom z domów dziecka, 

osobom chorym i bezdomnym z na-
szej okolicy.
W ubiegłym roku w czasie Świątecz-
nej Zbiórki Żywności w Olsztynie 
zostało zebranych 8 877 kg żywno-
ści, natomiast w pozostałych miej-
scowościach naszego województwa 
około 32 250 kg. Tegorocznej Świą-
tecznej Zbiórce Żywności w Olszty-
nie towarzyszyć będzie szereg ini-
cjatyw:
Akcję rozpoczynają Pracownicy 
Banku Żywności w piątek 25.11.2016 
r. o godz. 09:00 w Sklepie Malwa na 
ul. Piłsudskiego w Olsztynie
Wolontariusze Zbiórki biorą udział 
w konkursie pod hasłem „Aktywny 
Wolontariusz na bank!”, w ramach 
którego przygotowują działania pro-
mujące wydarzenie (plakaty, prze-
brania, scenki itp.), które będzie 
można oglądać w 5 sklepach: Bie-
dronka ul. Pstrowskiego, Biedronka 
ul. Bartąska, Lidl ul. Bałtycka, Rast 

ul. Kanta, Tesco ul. Pstrowskiego
W piątek 25.11.2016 r. o godz. 14:00 
w sklepie Malwa odbędą się uroczy-
ste obchody Świątecznej Zbiórki 
Żywności. Razem z Wolontariu-
szami, Koordynatorami i Partnerami 
Zbiórki zostanie podzielony uro-
dzinowy tort akcji. Drugiego dnia, 
w sobotę 26.11.2016 r., mieszkańcy 
Olsztyna będą mogli spróbować uro-
dzinowych słodkości w sklepach: 
Tesco ul. Pstrowskiego, Carrefour 
ul. Krasickiego oraz Niezapomi-
najka ul. Jagiellońska.
W Olsztynie wolontariusze będą 
zbierali żywność w 27 sklepach: 
Auchan ul. Sikorskiego, Tesco ul. 
Pstrowskiego, Tesco ul.Hanki Sa-
wickiej, Niezapominajka ul. Jagiel-
lońska, Malwa ul. Piłsudskiego, Bła-
watek ul. Jeziorna, Rast k. Tortex-u, 
ul. Dworcowa, Rast ul. Hozjusza, 
Rast ul. Kanta, Rast ul. Gotowca, 
Rast ul. Żytnia, Biedronka ul. Iwasz-
kiewicza, Biedronka ul. Okrzei, 
Biedronka ul. Wyszyńskiego, Bie-
dronka ul. Sielska, Biedronka (DH 
Viktor) ul. Piłsudskiego, Biedronka 
ul. Kołobrzeska, Biedronka ul. Si-

korskiego, Biedronka ul. Barczew-
skiego, Biedronka ul. Bartąska, Bie-
dronka ul. Pstrowskiego, Lidl ul. 
Tuwima, Lidl ul. Bałtycka, Lidl ul. 
Barcza, Lidl ul. Pstrowskiego, Sto-
krotka ul. Wilczyńskiego, Carrefour 
ul. Krasickiego.
Świąteczna Zbiórka Żywności na 
terenie Warmii i Mazur odbędzie 
się w wybranych sklepach m.in. w: 
Bartoszycach, Biskupcu, Bisztynku, 
Braniewie, Dobrym Mieście, Dział-
dowie, Dywitach, Ełku, Gietrzwał-
dzie, Giżycku, Gołdapi, Grabowie, 
Iławie, Klebarku Wlk., Korszach, 
Kętrzynie, Kozłowie, Lidzbarku 
Warmińskim, Lubawie, Lubomi-
nie, Miłakowie, Mrągowie, Nidzicy, 
Olsztynku, Olecku, Ornecie, Orzy-
szu, Piszu, Purdzie, Reszlu, Sępo-
polu, Świątkach, Węgorzewie.
Każdy, kto nie będzie mógł uczestni-
czyć w Zbiórce Żywności, może po-
móc Bankom Żywności dotrzeć do 
osób potrzebujących w inny sposób. 
Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
POMAGAM na numer 73265 (koszt 
SMS-a to 3 zł + VAT).
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Rola i znaczenie spółdzielni socjalnych oraz plano-
wana nowelizacja ustawy o ekonomii społecznej 
były tematami posiedzenia Zespołów do spraw Eko-
nomii Społecznej Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyń-
skiego. 

Spółdzielnie socjalne szansą na aktywizację 
społeczną i zawodową

Starostwo Powiatowe w Olsztynie włącza się do 20. Świątecznej Zbiórki Żywności 
organizowanej w naszym województwie przez Bank Żywności w Olsztynie. Choć 
w całej Polsce akcja została zaplanowana na weekend 25-27 listopada, w holu 
urzędu kosz na produkty spożywcze został wystawiony już we wtorek 22 listopada. 

Świąteczna Zbiórka Żywności w starostwie

Olsztyn: Koncert Shaun Booker 
& Jonn Del Toro Richardson 
odbędzie się już niedługo, bo 
24 listopada o godz. 19:00 
w Amfiteatrze. Bilety w cenie 
25 zł do kupienia na stronie 
MOK.
Olsztyn: Już dziś zapraszamy 
na pierwsze spotkanie kolejne-
go sezonu z cyklu Warmińskie 
PiwoWARy – bitwy piwne, 
które odbędzie się 30 listopada 
o godz. 19:00 w gościnnych 
progach Browaru Warmia.
Olsztyn: Spektakl pt. “Single po 
Japońsku” odbędzie się o godz. 
19:00 w Auli Konferencyjnej 
Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego. Bilety od 85 PLN.
Barczewo: Zapraszamy do 
udziału w XXII Przeglądzie 
Grup Kolędujacych w dniu 2 
grudnia 2016 r. w sali wido-
wiskowej CKB w Barczewie ul. 
Słowackiego 5. 
Barczewo: 25 listopada 
w Skarbcu Kultury Europejskiej 
w Barczewie odbędzie się An-
drzejkowy Wieczór Filmowy.
Biskupiec: W środę 30 listopa-
da w Centrum Kultury Turystyki 
i Sportu w Biskupcu obejrzeć 
będzie można kilka interesu-
jących filmów – wszystko za 
sprawą Profesjonalnego Kina 
Objazdowego Outdoor Cinema.
Dywity: OK w Dywitach zapra-
sza rękodzielników, artystów, 
twórców do udziału w kolejnym 
Kiermaszu Rękodzieła „Mikołaj-
kowe Klimaty”, który odbędzie 
się 3 grudnia 2016r. Start 
o godzinie 10:00.
Dobre Miasto: 2 grudnia 
o godz. 20:00 w Salonie Arty-
stycznym Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznego odbędą się 
gry i zabawy dla dzieci w wieku 
7-12 lat pt. “Tajemnicza Noc 
z Duchami”.
Dobre Miasto: 24 listopada 
o godz. 18:00 w Kinie Przyjaźń 
odbędzie się Festwal Sztuki 
Czytania. 
Jeziorany: Zapraszamy na 
spotkanie przy kawie z Joanną 
Łepek i Ewą Czajkowską do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jezioranach 24.XI.2016 r. 
godz. 17.00.
Lidzbark Warmiński: 26 
listopada o godz. 17:00 
w Lidzbarskim Domu Kultuy 
odbędzie się występ Kabaretu 
Paranienormalni - “Pierwiastek 
z trzech”. Bilety od 80 PLN.
Purda: 30 listopada w Gminn-
nym Ośrodku Kultury w Purdzie 
odbędą się Andrzejki.

Wyb.(K)



724 listopada 2016 r.numer 89www.gwarminska.pl
POWIAT/GMINA

Drogi 
Jako jedno z głównych zadań 
inwestycyjnych zapisano w bu-
dżecie przebudowę utwardzonej 
drogi gminnej Barcikowo-Kno-
pin na drogę asfaltową, dzięki 
czemu powstanie objazd z drogi 
nr 51 , który umożliwi ominię-
cie ewentualnych utrudnień ko-
munikacyjnych powstałych na 
drodze 51. Dobrą informacją dla 
mieszkańców ulicy Artyleryj-
skiej i Armii Krajowej jest za-
planowanie w budżecie ich prze-
budowy. 

Przedszkole ze żłobkiem
Jedną z ważniejszych dobro-
miejskich inwestycji będzie bu-
dowa  przedszkola, na którą 
zapisano w przyszłorocznym 

budżecie ok. 5 milionów zło-
tych. Budowa pięciooddzia-
łowego przedszkola ze żłob-
kiem ma się zakończyć w 2018 
roku.- Po zakończeniu inwe-
stycji zamierzamy przenieść tu 
na pewien czas przedszkola-
ków z ulicy Grudziądzkiej. Ko-
nieczny jest remont także tam-
tego budynku. Docelowo, do 
nowego obiektu na stałe zostanie 
przeniesione przedszkole z ulicy 
Malczewskiego- mówi zastępca 
burmistrza Dobrego Miasta 
Beata Harań. Gmina będzie 
starała się uzyskać dofinansowa-
nie na ten cel ze źródeł zewnętrz-
nych.

Strażacy dozbrojeni
Kolejnym wydatkiem gminy 
będzie zakup średniego spe-

cjalistycznego samochodu ra-
towniczo- gaśniczego, na który 
uzyskano już 85 % dofinanso-
wania. Całkowity koszt tej in-
westycji to 800 tysięcy złotych 
, z czego gmina musi wyłożyć 
120 tysięcy. Samochód jest prze-
znaczony dla OSP w Dobrym 
Mieście. Kolejnym zadaniem in-
westycyjnym będzie rozbudowa 
strażnicy OSP w Dobrym Mie-
ście, co nastąpi również dzięki 
uzyskanej przez gminę dotacji. 

Nowe budowle poza
miastem
450 tysięcy złotych zostanie wy-
datkowane na realizację inwe-
stycji, którą wyłoniono w ra-
mach budżetu obywatelskiego, 
czyli na rozbudowę szkoły 
w Głotowie. 

W Praslitach powstanie muro-
wana świetlica za 640 tysięcy 
złotych. Gmina czeka na ogło-
szenie konkursów i liczy na uzy-
skanie 85%-go dofinansowania. 

Prąd z fotowoltaiki
Na budynku socjalnym, znajdu-
jącym się na terenie stadionu, 
zostanie umieszczona instalacja 
fotowoltaiczna.
 
Cittaslow w projektach
W budżecie zapisano też 
środki w wysokości 5 milio-
nów złotych na realizację zadań 
w ramach Cittaslow, o czym pi-
saliśmy szczegółowo w po-
przednich wydaniach Wiadomo-
ści. Projekt budżetu przewiduje 
także nasadzenie zieleni w cen-
trum Dobrego Miasta, co będzie 
początkową fazą realizacji rewi-
talizacji terenów wzdłuż Łyny
Nie wszystkie plany władz 
gminnych zostały zapisane 
w budżecie.- Złożyliśmy wnio-
sek na dofinansowanie zagospo-

darowania plaży miejskiej. W tej 
chwili inwestycja ta nie jest za-
pisana w projekcie budżetu. Je-
żeli wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony, poprosimy radnych 
o wniesienie poprawki - wyja-
śnia Beata Harań. 

W parku nowe 
urządzenia 
Niedługo zostanie złożony 
wniosek na budowę integracyj-
nego placu zabaw w Parku Przy-
jaciół Kultury. Miałyby się tam 
znaleźć zabawki dla dzieci nie-
pełnosprawnych i urządzenia, 
których dotąd nie ma na żadnym 
dobromiejskim placu zabaw, 
na przykład trampolina , huś-
tawki dla matek z dziećmi i mini 
park linowy dla małych dzieci. 
W parku znajdą się lampy so-
larne, jako przykład możliwo-
ści wykorzystania energii sło-
necznej. Dobre Miasto od kilku 
lat prowadzi różnego rodzaju 
działania edukacyjne z dzie-
dziny ekologii i wykorzystania 
surowców wtórnych. Mają być 
one prowadzone także na tere-
nie parku. 

Myślą o parkingach
Jeżeli uda się wygospodarować 
odpowiednie środki, gmina 
spróbuje w przyszłym roku 
zagospodarować tereny przy 
ulicy Orła Białego, za delika-
tesami oraz parking przy daw-
nej „Stokrotce” na ulicy Zwy-
cięstwa. Zwiększyłoby to 
liczbę miejsc parkingowych 
w mieście, których ciągle bra-
kuje. 

Zimowa 
akcja-ciepła buda 
Być może uda się jeszcze przed 
zimą rozpocząć prospołeczny 
projekt „Co za cuda, ciepła 
buda”. Na terenach wiejskich 
wiele psów żyje w tragicznych 
warunkach. Gmina będzie się 
zwracać do różnych firm i osób 
prywatnych o zasponsorowanie 
materiałów, z których zostaną 
wykonane ocieplane budy dla 
zwierząt. Będą one przeka-
zywane tym gospodarstwom, 
gdzie właścicieli psów nie stać 
na stworzenie im lepszych wa-
runków życia. 
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- Życzę Państwu, by mające 
wejść w życie przepisy, były ja-
sne, czytelne i ułatwiały Wam 
pracę. Tego, byście mieli do-
brych, rozumiejących Was pen-
sjonariuszy oraz podopiecznych, 
a także byście byli zadowoleni 
z tego, co robicie, bo wykonuje-
cie ciężką i ważną pracę – mó-
wiła starosta.

Miła atmosfera sprzyjała rozmo-
wom na temat planów i potrzeb 
placówek, a także zakończo-
nych remontów, wyników kon-
troli, przygotowań do spotkania 
świątecznego z partnerską pla-
cówką z Niemiec, czy nawet za-
wieranych wśród pensjonariuszy 
związków małżeńskich. Nie bra-
kowało uśmiechów, ale i reflek-

sji nad specyfiką pracy w pie-
czy społecznej. – Po 23 latach 
pracy w Domu Pomocy Społecz-
nej, myślę, że to jest moje miejsce 
na ziemi. Zawsze traktowałam 
go jak swój dom, tak od serca – 
podzieliła się refleksją dyrektor 
DPS-u w Dobrym Mieście Te-
resa Sienkiewicz.
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W Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Świątkach pra-
cuje 14 osób. Pracownicy so-
cjalni udzielają stałej pomocy 
245 rodzinom, w tym 693 oso-
bom.
Natomiast ze świadczeń ro-
dzinnych korzysta 280 ro-
dzin, a z programu 500+ - 350 
rodzin. Poza pracą socjalną 
pracownicy GOPS realizują 
zadania skierowane do miesz-

kańców, związane z: dodat-
kami mieszkaniowymi, dodat-
kami energetycznymi, Kartą 
Dużej Rodziny, realizacją 
Programu FEAD i Embargo, 
współpracą z oświatą, służbą 
zdrowia, Urzędem Pracy, Po-
licją, GKRPA, organizacjami 
pozarządowymi. Aktywnie 
uczestniczą w świątecznych 
zbiórkach żywności, realizacji 
Gminnego Programu Przeciw-

działania Przemocy w Rodzi-
nie. W ostatnich latach GOPS 
realizował także projekty skie-
rowane do mieszkańców gminy 
w ramach środków unijnych.
A co o swojej pracy, zaanga-
żowaniu i motywacji mówią 
pracujący w świątkowskim 
GOPS-ie pracownicy:
-Lubię swoją pracę za kon-
takt z ludźmi, za to, że czerpię 
z niej satysfakcję, że dostrze-

gam efekty tej pracy. Pomimo 
tego, że jest to praca trudna 
i niekiedy bardzo długo trzeba 
czekać na pozytywne rezultaty, 
to nie wyobrażam sobie siebie 
pracującej w innym zawodzie – 
mówi Jadwiga Misiewicz.
-Swoją pracę lubię za jej róż-
norodność. Codziennie staję 
przed nowymi wyzwaniami, 

ludzkimi problemami. Od za-
wsze chciałam pomagać in-
nym- zapewnia Anna Rynko.
Natomiast Monika Jeglińska 
odpowiada krótko ,ale szybko 
-Po prostu lubię pomagać in-
nym.
Kierownik GOPS w Świąt-
kach Ewa  Janik potwierdza 
słowa swoich pracowników 

i podkreśla:- Wszyscy pracow-
nicy GOPS w Świątkach to 
osoby z pasją pomagania, do-
bro drugiego człowieka jest 
priorytetem w podejmowanych 
działaniach. Nie są to osoby 
z przypadku, to ludzie, którzy 
lubią to, co robią. To ludzie ze 
skrzydłami Aniołów.

mon

Na stronie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście został opublikowany projekt 
budżetu gminy Dobre Miasto na 2017 rok. Do 15 listopada zapoznają się z nim 
radni.  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami projekt budżetu powinien 
zostać zatwierdzony do końca roku. W wyjątkowych sytuacjach może to nastą-
pić na początku przyszłego roku. 

W Dobrym Mieście projektują budżet

Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak spotkała się z dyrektorami Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Domów dla Dzieci i Domów Pomocy Społecznej, pro-
wadzonych przez samorząd Powiatu Olsztyńskiego. Okazją był Dzień Pracow-
nika Socjalnego.

Życzenia i gratulacje dla pracowników 
socjalnych z okazji ich święta

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obchodzone na mocy zapisu 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Jest ono szczególnym wy-
razem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej.

Ludzie ze skrzydłami aniołów

OGŁOSZENIE
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W pierwszej edycji Olsztyń-
skiego  Budżetu  Obywatel-
skiego zrealizowano 27 pro-
jektów. Większość z nich 
dotyczyła remontów dróg, 
chodników, a także budowy 
m.in. siłowni plenerowych, 
placów zabaw, itp. W ramach 
pierwszej edycji powstał rów-
nież Park  Jakubowo, który 
kosztował 500 tysięcy złotych. 
W 2014  roku, mieszkańcy 
Olsztyna oddali w OBO łącz-
nie prawie 24 tysięcy głosów. 
Na projekty osiedlowe prze-
znaczone było po 100 tysięcy 
złotych na każdy, a na projekt 
ogólnomiejski – milion. Wtedy 
najpopularniejsza wśród 
mieszkańców okazała się bu-
dowa boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią przy 
alei Sybiraków. Zdobyła ona 
niemal 42% głosów. Inwesty-
cja została ukończona i oddana 
do użytku we wrześniu 2016 
roku. Inicjatorkami projektu 

były dwie nauczycielki szkoły 
przy alei Sybiraków. Wtedy 
również powstała inna ciekawa 
propozycja, a mianowicie – 
Pumptrack. Jest to asfaltowa, 
kilkusetmetrowa pętla. Są tam 
muldy, nierówności, które po-
zwalają - zgodnie z ideą pump-
tracku - jeździć bez pedałowa-
nia. 2015 rok to kolejna, trzecia 
edycja Olsztyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Na realizację 
budżetu partycypacyjnego mia-
sto przeznaczyło około 3,5 mi-
liona złotych, w tym milion na 
projekt ogólnomiejski. Tego-
roczną edycję zwyciężył pro-
jekt, który rok wcześniej zajął 
drugie miejsce – Łynostrada.

Co z Łynostradą?
Z założeniem Olsztyńskiego 
Budżetu  Obywatelskiego, 
projekt, który zwycięży po-
winien zostać zrealizowany 
w następnym roku. Jednak, jak 
w przypadku boiska, podobny 

los spotkał Łynostradę. W zło-
żonym projekcie w OBO, trakt 
pieszo-rowerowy miał być zre-

alizowany na odcinku między 
Osiedlem Mleczna, a ulicą Nie-
podległości i jak powiedział 
Bartłomiej  Biedziuk, Pre-
zes Forum Rozwoju Olsztyna, 

projekt powinien być zrealizo-
wany w 2016 roku.
 - W planach mieliśmy i mamy 
realizacje Łynostrady na ca-
łej długości Łyny przepływają-
cej przez Olsztyn, a także połą-
czenie tej trasy z gmina Dywity 
i gmina Stawiguda. Oczywi-
ście, że projekt powinien zostać 

zrealizowany w 2016r. Urząd 
Miasta stwierdził jednak, że 
środki, które miały być wyko-
rzystane na budowę wniosko-
wanego przez nas odcinka, zo-

stanę potraktowane jako wkład 
własny miasta do uzyskania 
dofinansowania na realizację 
dłuższego odcinka. Od ul. Ka-
linowskiego, aż do rzeki Wa-
dąg. Dodał również, że jest to 
słuszna decyzja, jednak pod-
jęta kompletnie bez wiedzy 
wnioskodawców, którzy nie 
zostali o tym również poinfor-
mowani. Bartłomiej Biedziuk 
skomentował również zaist-
niałą sytuację, że takie postępo-
wanie niweczy całą ideę OBO. 
- Wygląda to tak, że Urząd 
Miasta przejmuje cały pro-
jekt i robi go po swojemu. Nie 
pyta wnioskodawców o zgodę 
na wprowadzanie zmian, nie 
informuje o konieczności ko-
rekty projektu-zero informacji. 
Obecnie projekt Łynostrady 
jest gotowy. Odcinek od Osie-
dla Mleczna do ulicy Obroń-
ców Tobruku będzie wyglądał 
tak, jak chcieli tego wniosko-
dawcy. Ścieżka rowerowa bę-
dzie oddzielona pasem zieleni 
od chodnika. Dalsza część, od 
Obrońców Tobruku do Nie-
podległości, będzie w cało-
ści wspólnym traktem pieszo-
-rowerowym. Również w ten 
sposób będzie wyglądał odci-
nek między ulicami Kalinow-
skiego i Tuwima. Na chwilę 
obecną nie wiadomo, jak do 
końca będzie wyglądał odcinek 
w Lesie Miejskim. Zdaniem 
Forum Rozwoju Olsztyna po-
winna być tak jak najmniejsza 

ingerencja w teren. Chcą, aby 
trasa w całości pozostała le-
śna, a wybudować tylko zada-
szenia oraz ustawić ławeczki 
i kosze na śmieci. Ostateczna 
decyzja w sprawie projektu po-
winna zostać podjęta do końca 
listopada i wtedy być może po-
znany zostanie termin realizacji 
Łynostrady.

Nowe projekty
Znane są już zwycięskie pro-
jekty w tegorocznym OBO. 
W tegorocznej edycji na pro-
jekty zarezerwowane zosta-
nie ponad 3,7 miliona złotych, 
i według założenia projekty 
mają być zrealizowane w 2017 
roku. Największym poparciem 
wśród olsztynian w projek-
tach ogólnomiejskich cieszyła 
się rewitalizacja plaży nad je-
ziorem Skanda. Projekt otrzy-
mał 26% głosów. To jednak 
nie jedyny projekt zintegro-
wany, który zostanie zrealizo-
wany. Na dalszych miejscach 
znalazły się RAP Festiwal 2 
(10%, 1026 głosów), wykona-
nie wielofunkcyjnego boiska 
przy Zespole Szkół Mecha-
niczno-Energetycznych (9%, 
985 głosów) oraz budowa pie-
szo-rowerowego traktu w do-
linie Łyny wraz z zatoką auto-
busową przy ul. Iwaszkiewicza 
(9%, 911 głosów). Poza czte-
rema projektami zintegro-
wanymi, wybierane były 23 
osiedlowe. Olsztynianie łącz-
nie złożyli ok. 130 osiedlo-
wych i zintegrowanych zadań. 
W tym roku, poza przygotowa-
niem projektu, musieli zebrać 
10 głosów poparcia pod zada-
nie. A to wymagało zaangażo-
wania większego, niż w po-
przednich edycjach. Łącznie 
w tej edycji budżetu obywa-
telskiego oddano około 27 ty-
sięcy głosów. 
Olsztyński  Budżet Obywa-
telski to z pewnością bardzo 
dobra inicjatywa miasta, która 
z roku na rok coraz bardziej się 
rozwija. Należy mieć tylko na-
dzieję, że wszystkie projekty 
zostaną zrealizowane i będą 
służyły mieszkańcom miasta.

dym

OLSZTYN

REKLAMA

REKLAMA

Od 2013 roku mieszkańcy miasta mogą składać wnioski na projekty 
w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim. Oprócz projektów osiedlo-
wych, w ramach OBO realizowane są również tzw. projekty zintegro-
wane, chociaż nie wszystkie są realizowane szybko.

Kolejny rok Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego

REKLAMA

REKLAMA

OBO stawia na rowery
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REKLAMA

- W jakich olsztyńskich szkołach 
nie tak dawno uczyła się Pani?
 Ponieważ pochodzę z Pieczewa, 
uczyłam się w pobliskich szkołach. 
Chodziłam na przykład do Gimna-
zjum nr 13 i V LO. 
- Kto Panią namówił do udziału 
w konkursie?
 Myślę, że każda dziewczyna, 
kiedy jest dzieckiem, marzy o ko-
ronie miss. Wzięcie udziału w kon-
kursie było też moim marzeniem. 
Tak naprawdę najbardziej zmoty-
wowała mnie do tego moja mama. 
Zawsze zachęcała mnie do samore-
alizacji i spełniania marzeń. Tytuł 
Miss Polonia może mi w tym po-
móc. Myślę o pracy dziennikarki, 
prezenterki telewizyjnej. Przy-
znam, że był to jeden z powodów, 
dla których wzięłam udział w kon-
kursie. 
- Nie bała się Pani złośliwych ko-
mentarzy? Bardzo często dziew-

częta , biorące udział w konkur-
sach  piękności  są  uważane  za 
słodkie, ale surowiej oceniane są 
za intelekt.
 Kiedy słyszę takie opinie, jestem 
bardzo oburzona. Wśród mich 
konkurentek były lekarki, stoma-
tolożki, prawniczki, inteligentne 

młode kobiety. Są różne opinie na 
temat atmosfery, panującej wśród 
uczestniczek tego typu konkursów. 
Ja spotkałam 20 fantastycznych 
dziewcząt, z którymi mam nadzieję 
bardzo długo utrzymać kontakty. 
-  Jest  Pani  teraz  w  Olsztynie, 
chodzi  Pani  ulicami,  odwiedza 
sklepy. Czy spotyka się Pani z re-
akcjami znajomych lub nieznajo-
mych osób? 
Wydaje mi się, że na to pytanie 
będę mogła odpowiedzieć, kiedy 
w końcu przyjadę do Olsztyna na 
dłużej. To jest moja pierwsza wi-
zyta od zgrupowania. Myślę, że 
będę tu bardziej rozpoznawalna 
niż w Warszawie. Na razie upły-
nęło mało czasu od wyborów, a nie 
każdy interesuje się tego typu kon-
kursami. Tak naprawdę, to cieszę 
się, że jeszcze mogę być anoni-
mowa. To bardzo miłe, wyjść sobie 
do sklepu bez makijażu i w dresie. 

- Czy przygotowanie do konkursu 
piękności wymagało od Pani spe-
cjalnych zabiegów?
 Przede wszystkim , starałam się 
skupić na tym, żeby utrzymać syl-
wetkę. Nie jest tak, że wszystkie 
wymiary nowej Miss Polonia są 
idealne, chociaż wraz z Biurem bę-
dziemy teraz dążyć do tego, abym 
na konkursie Miss Universe prezen-
towała się jak najlepiej. Trzeba sto-
sować odpowiednią dietę, co przy-
chodzi mi z trudem, bo przyznam, 
że jestem łasuchem. Szczególnie 
mam słabość do ciast. Sama uwiel-
biam je piec. Zazwyczaj są to wy-
pieki z bezą, jabłkami, ale i z czeko-
ladą. Pierwszy etap konkursu Miss 
Polonia rozpoczął się w czerwcu. 
Kiedy dowiedziałam się, że będę 
miała przyjemność wystartować 
w finale, przygotowania nabrały 
tempa właśnie pod kątem ćwiczeń 
i diety. Wiem, że wiele osób liczy 
na mnie w konkursie Miss Universe, 
a ja sama także chcę wypaść jak naj-
lepiej, dlatego połasuchuję dopiero 
po powrocie z Filipin, a na razie pra-
cuję nad swoją kondycją i wyglą-
dem. 

- Uprawia Pani jakiś sport?
W tej chwili – nie. Przez osiem lat, 
głównie dzięki inicjatywie mojej 
mamy, uprawiałam taniec towarzy-
ski. Przyznam, że pomogło mi to 
podczas występów na gali finało-
wej, na której uczestniczki prezen-
tują różne układy, także taneczne. 
Ważny jest sposób poruszania się na 
scenie. Udało mi się osiągnąć klasę 
taneczną A. Uwielbiałam tańce la-
tynoamerykańskie, ale niestety by-
łam do nich za wysoka i dlatego 
skupiłam się na trenowaniu tań-
ców standardowych. Trudno było 
też znaleźć dla mnie partnera o od-
powiednim wzroście. Wprawdzie 
udało mi się to, ale mój partner wy-
jechał na studia do Warszawy, a ja 
zostałam wówczas w Olsztynie. Tak 
skończyła się moja przygoda z tań-
cem. Przez pięć lat grałam również 
na ataku w siatkówkę. W Gimna-
zjum nr 13 chodziłam do klasy spor-
towej o profilu siatkarskim. Podczas 
jednego z turniejów „odkrył” mnie 
trener kadry wojewódzkiej. Razem 
z tą kadrą zdobyłam trzecie miejsce 
na Mistrzostwach Polski juniorek. 
W liceum wrócił taniec, więc siat-
kówka została odstawiona na bok. 
W tej chwili skupiam się przede 
wszystkim na fitnessie i pracy na si-
łowni. Mam brata, starszego o osiem 
lat , który zajmuje się w Olsztynie 

trenowaniem fitness i zawsze mogę 
liczyć na jego pomoc w przygoto-
waniu mojego ciała do konkursu. 
- Dzieci dziedziczą niektóre cechy 
po rodzicach. Po mamie odziedzi-
czyła Pani zamiłowanie do tańca, 
a po którym z rodziców wzrost?
 Przerosłam już oboje rodziców, 
chociaż moja mama też jest bardzo 
wysoką kobietą. Wzrost (180 cm) 
zawdzięczam raczej moim dziad-
kom. Mój dziadek ze strony mamy 
jest bardzo wysoki.
- Jakie zmiany zaszły w Pani życiu 
po wygraniu konkursu piękności? 
Na pewno moje życie przyspieszyło. 
Mam dopiero 21 lat, do tej pory an-
gażowały mnie głównie sprawy stu-
denckie. W ciągu tego półtora tygo-
dnia musiałam znacznie dojrzeć, ale 
byłam na to gotowa. Uważam, że 
podołam nowym obowiązkom i jak 
na razie udaje mi się pogodzić je 
ze studiami. W tej chwili jestem na 
trzecim roku i w wolnej chwili mu-
szę zająć się licencjatem. Nie mam 
zamiaru brać dziekanki. Na szczę-
ście zajęcia na uczelni mam tak na-
prawdę tylko dwa dni w tygodniu. 
Myślę o podjęciu studiów dzienni-
karskich. Nie chciałbym, żeby jedy-
nie tytuł Miss Polonia był dla mnie 
przepustką do zawodu prezenterki 
telewizyjnej. 

Dariusz Gołębiowski

We wtorek 22 listopada Urząd Marszałkowski odwiedziła Izabella Krzan , świeżo 
upieczona Miss Polonia 2016. Olsztynianka będzie reprezentowała Polskę na wybo-
rach Miss Universe na Filipinach, które odbędą się już w styczniu. Nowa Miss Polo-
nia ma 21 lat i studiuje ekonomię w Warszawie. Udało nam się porozmawiać z nową 
Królową Piękności i zapytać  o jej wrażenia z konkursu oraz plany na przyszłość. 

Miss Polonia jest olsztynianką. 
Trenowała siatkówkę i taniec towarzyski

Izabella Krzan jest kolejną dziewczyną 
z naszego regionu, która sięgnęła 
po koronę królowej piękności
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Oto dwie szczęśliwe mężatki, 
Dżulia i Jane, żyjące w stabil-
nych, udanych, beztroskich 
związkach, wpadają w po-
płoch, bo napisał do nich kartkę 
i zapowiedział wizytę ich były 
kochanek. Podkreślmy, że to 

kochanek, z którym miały ro-
mans jeszcze przed ślubem 
i przed poznaniem mężów.
Kobiety boją się nie tylko tego, 
że mężowie poznają szczegóły 
namiętnego romansu z prze-
szłości, ale także tego, że nie 

zdołają oprzeć się pokusie 
i znowu ulegną dawnemu ko-
chankowi. Na samo wspo-
mnienie o nim ciarki przecho-
dzą im po plecach i są pełne 
ekscytacji.
Świadkiem i uczestnikiem ca-

łego zamieszania jest służący, 
Sanders, – zabawna postać, 
która zna się na wszystkim 
i w każdej sprawie ma coś do 
powiedzenia, także wiele dow-
cipnych bon motów.
Sztuka, gdy została napisana 

wywołała skandal, przeła-
mywała bowiem tabu na te-
mat prawa kobiet do romansu, 
rozkoszy i pijaństwa. Dziś 
nikt nie będzie oburzony, ale 
z pewnością rozbawiony in-
trygą ze świata eleganckich 

pań, w pięknych kostiumach 
i stylowym wnętrzu.
Na Scenie zobaczymy Ewę 
Pałuska, Marzenę Bergmann, 
Macieja Mydlaka, Pawła Par-
czewskiego, Grzegorza Jurkie-
wicza oraz Artura Steranko. 

Młodzi, utalentowani muzycy 
zaprezentują swoje umiejęt-
ności w różnorodnym reper-
tuarze, m.in. Chopina, Mo-

zarta, Bacha czy Mendelsona. 
Wystąpią dla Państwa wycho-
wankowie z klasy: fortepianu, 
fletu oraz gitary. 

Bezpłatne zaproszenia oraz in-
formacje: 517 262 146 oraz 
oranzeria@lidzbarkw.pl

To konkurs plastyczny, którego 
przedmiotem jest w tym roku 
interpretacja wybranych utwo-
rów literackich i cytatów z ko-
respondencji Ignacego Krasic-
kiego. Konkurs jest częścią 
projektu realizowanego przez 
Miłośniczki Literatury i Kultury 
oraz Stowarzyszenie Kobiet 
Miej Marzenia - dofinansowany 
ze środków Programu „Dzia-
łaj Lokalnie IX” Polsko-Ame-

rykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce i Lokalną Grupę Działania 
„Warmiński Zakątek”.
Do konkursu zgłoszono 427 
prac z 34 placówek z całej Pol-
ski, najwięcej z Lidzbarka War-
mińskiego. Ostatecznie na-
grodzono łącznie 51 osób w 6 
kategoriach: 
- przedszkola

- klasy I – III 
- klasy IV – VI 
- gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne 
- szkoły i placówki specjalne 
- licea plastyczne.
Wręczenie nagród oraz otwarcie 
wystawy już w tę sobotę o go-
dzinie 13.00 w Oranżerii Kul-
tury w Lidzbarku Warmińskim. 
Wystawę będzie można tam 
oglądać do końca tego roku.

„Słowem Malowane”- wielkie 
nagradzanie i zwiedzanie wystawy 
Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim serdecznie zaprasza 
26 listopada w sobotę, o godzinie 13.00 na uroczystość wręczenia 
nagród oraz wystawę prezentującą prace laureatów konkursu „Sło-
wem Malowane”.

Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim serdecznie zaprasza 
w poniedziałek 28 listopada, o godzinie 18.00 na Koncert Jesienny 
w wykonaniu uczniów olsztyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej 
I-go i II-go stopnia.

Muzyka zagości w Oranżerii Kultury

Od 26 listopada na Scenie Kamerlanej olsztyńskiego Teatru oglą-
dać można „Upadłe anioły” - klasyczną, znakomicie skrojoną kome-
dię angielską w stylu retro.

Co „wolno” kobietom? – nowa premiera w Teatrze Jaracza
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Wójt Gminy Purda
o g ł a s z a

II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas 

określony do 10 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie
 ogólnodostępnej plaży

1. Nieruchomość oznaczona jako działki gruntu numer 59/11 
o powierzchni 0,5034 oraz 9/12 o powierzchni 2,4879 ha, położone 
w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW 
OL1O/00094641/3 – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 
0,09 zł netto/ m2 rocznie. Działki z linią brzegową, położone 
nad jeziorem Linowskim. 

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15/50 
o powierzchni 1,6514 ha położona w obrębie geodezyjnym 
Zgniłocha o numerze KW OL1O/00088995/4 – cena wy-
woławcza czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie. 
Działka z linią brzegową, położona nad jeziorem Gim. 

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

Część jawna przetargu odbędzie się 23 grudnia 2016 roku 
o godzinie 10:00  pokoju nr 11A w siedzibie Urzędu Gminy 

w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) 
Purda 19, 11-030 Purda.

Warunki wzięcia udziału w przetargu zostały szczegółowo 
opisane są na stronach internetowych: www.purda.pl, www.
bip.purda.pl. 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 

Wójt Gminy Purda
o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego:

1. Butryny 138/16 pow. 0,0958 ha KW OL1O/00138079/3, 
cena wywoławcza 36 400,00 zł.

2. Butryny 138/17 pow. 0,0826 ha KW OL1O/00138079/3, 
cena wywoławcza 31 400,00 zł.

Do ceny nieruchomości w pozycji 1 oraz 2 zostanie doli-
czony podatek VAT  w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2017 roku o godzinie 
10:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Pur-

dzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu 
w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie pro-
wadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 
8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedze-
niem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku 
lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 3 stycznia 2017 roku, 
pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że wa-
runek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty 
należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pur-
dzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie 
dostępne jest pod adresem www.bip.purda.pl,www.purda.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Purda
o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących 
w skład zasobu gminnego:

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

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

Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w siedzi-
bie 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 10 stycznia 2017 roku, pod 
rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie zo-
stał spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogło-
szenie dostępne jest pod adresem www.bip.purda.pl,www.purda.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

REKLAMA

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
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Firma Budokop zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze 
życzenia bożonarodzeniowe, w których zawrzeć należy słowo 
„BETON”. Jesteśmy pewni, że zaskoczycie nas swoją kreatyw-
nością! 
Życzenia lub wiersz własnego autorstwa może przesłać każdy 
zainteresowany na email sekretariat@budokop.net (w tema-
cie wpisując KONKURS) lub przesłać listem na adres firmy ul. 
Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński (na kopercie dopi-
sując KONKURS) do 12 grudnia 2016r. Nie zapomnijcie podać 
swojego imienia, nazwiska, adresu, maila i telefonu kontakto-

wego, żebyśmy wiedzieli do kogo i gdzie mamy dostarczyć na-
grodę  Potrzebna nam będzie również zgoda poświadczona 
czytelnym podpisem rodziców lub opiekunów osób niepełnolet-
nich (dołączona do przesyłanych listów lub zeskanowana i prze-
słana w załączniku na adres mailowy). 
Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na publikację 
imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzcy oraz nieod-
płatne wykorzystanie treści nadesłanej pracy w celach marke-
tingowych firmy (publikacja na stronach internetowych, prasie, 
materiałach świątecznych).

Ogłoszenie wyników na Facebooku BUDOKOP LIDZBARK 
WARMIŃSKI jeszcze przed świętami.

Śledźcie naszego funpag’a i sprawcie sobie prezent na święta 
– pobyt dla dwojga w Termach Warmińskich do wykorzystania 
w Nowym Roku.

Poczujcie magię świąt razem z nami!

Jeśli tak, weźcie udział w naszym konkursie i wygrajcie pobyt dla dwojga w Termach Warmińskich!

Czy tak jak my nie możecie doczekać się Świąt Bożego Narodzenia? A może prezentów?

REKLAMA
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

GRUNT z linią brzegową jeziora, 
tanio, tel. 530-142-533.

KUPIĘ ziemię rolną 502-646-575.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

DZIAŁKI z warunkami zabudowy 
przy lesie, 4 km za Jonkowem 668 
744 173.

2-POKOJOWE, 48,5m2, Podgro-
dzie. Tel. 506-483-183.

3-POKOJOWE Mroza, 602-313-
371.

48,3M2 Żołnierska, 602-313-371.

DOM jednorodzinny nowy Olsz-
tyn – Jaroty Perłowa, działka 
493mkw, pełne uzbrojenie, 
305.000zł, netto + 8% Vat, do od-
bioru XII 2016r., 509-831-381.

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

DZIAŁKA budowlana 791-499-
373.

DZIAŁKĘ budowlaną w Kaplity-
nach, 608-289-267.

DZIAŁKI Giedajty, 600-025-600.

DZIAŁKI inwestycyjne, Bałtycka, 
600-025-600.

NA obrzeżach Puszczy Romnic-
kiej (15 tys. ha), 10 km od trzech 
jezior Wiżajny, wyremontowane 
M-2, I Piętro, co 50 m2, sprzedam, 
65.000zł, 501-601-550.

RÓŻNOWO dom do wykończenia 
z działką 280.000zł, 664-776-510.

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

INNE KUPIĘ

KUPIĘ stare motocykle 
– części: silniki, ramy, baki, 
koła, kosze itd. oraz wojenne 
przedmioty: szable, bagnety, 
hełmy, czapki, mundury, 

odznaki i inne. Tel. 505529328.

MASZYNY stolarskie, 0-602-459-
611.

PŁYTA drogowa mon, jumbo, tre-
linka, cegła, płytki chodnikowe, 
ściany oporowe, kruszywo beto-
nowe, konstrukcje stalowe. Pro-
wadzimy skup prefabrykatów po 
skończonej inwestycji: płyt drogo-

wych jumbo, kostki oraz kontene-
rów budowlanych. 500-104-197.

ZRZUTY, poroża jelenia., 518-
682-545.

PRACA DAM

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

BRUKARZY, 607-080-651.
ELEKTROPOL zatrudni elektro-
monterów, 691-200-981, biuro@
elektropol.olsztyn.pl

FIRMA Mazurskie Miody zatrudni 
pracowników produkcyjnych, Tel: 
89 513-64-13.

FIRMA zatrudni elektroników, tel. 
(089)542-08-60.

FRYZJERKĘ, 696-671-771.

HYDRAULIKA, 794-122-559.

KIEROWCĘ C+E teren woj. war-
mińsko-mazurskiego, 506-422-
558.

KOMPLEKSOWE prowadzenie 
spraw księgowych i podstawo-
wych firmy w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Bez koniecznosci 

zamykania roku 2016. Europro-
fil Sp. z o.o. Olsztynek. Kontakt: 
tel. (89)513-32-22, email: sekreta-
riat@europrofil.co

MECHANIKA naprawy maszyn, 
602-647-351.

MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie, 
502-712-884.

OPIEKUNKI do 1500 wymagany 
niemiecki komunikatywny, na 
umowę, 737-488-914, 737-499-
812.

PILNE praca na stanowisku Po-
mocy Kuchennej, Magazyniera 
Dietetyka, Kucharza, Biskupiec, 
tel:691-152-536.

POSZUKUJĘ kierowcy do rozwo-
żenia pizzy na terenie Olsztyna sa-
mochodem służbowym. 577-031-
222.

PRACA na budowie, 600-329-640.

PRACA w gospodarstwie rolnym 
przy bydle mlecznym, 797-460-
188.

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

PRACOWNIKÓW fizycznych do 
pracy w tartaku. Miejscowość Pa-
sym. Tel: 784-004-006.

RESTAURACJA zatrudni kie-
rowce z własnym samochodem, 
(89)533-42-48.

RM Motors poszukuje ślusarza, 
możliwość przyuczenia, tel: 668-
335-900.

ŚLUSARZY, spawaczy, delegacja, 
(89)522-28-75.

ZATRUDNIĘ do pracy w gospo-
darstwie oraz dojarza. Lidzbark 
Warmiński. Tel. 601-802-096, 601-
135-870.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, PL/
UK, 795-437-015.

USŁUGI

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE 
balustrady, bramki, furtki, balkony, 
ławki, huśtawki, łóżka, ozdobne 
zadaszenia, 503- 818-114.

! Glazura, terakota itd., 669-336-
031.

BLACHARSKO-DEKARSKIE, 
501-864-480.

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
502-472-522.

CYKLINOWANIE, 889-399-876.

CYKLINUJĘ 513-49-98-23.

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

DACHY!!! budowa, remont, po-
krycia dachowe, wszelkie usługi 
związane z naprawą dachów, de-
karstwo, tel. 604-806-049.

DACHY, izolacje, www.aia.com.pl
GLAZURA, malowanie, szpachlo-
wanie, 696-678-848.
GLAZURA, szpachlowanie, re-
gipsy- docieplenia, 503-580-128.

GLAZURA, terakota 517-676-
901.

GLAZURA, terakota, łazienki 
570-121-880.

HYDRAULICZNA, gaz, ogrze-
wania, 608-518-771.

HYDRAULICZNE kompleksowo, 

791-571-123.

HYDRAULIK, elektryk, 607-951-
582.

KOPARKOŁADOWARKA 601-
698-968.

MALOWANIA, szpachlowanie, 
remonty, 504-194-107.

MALOWANIE, 782-404-688.

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

POLBRUK, 602-401-309.

PROMOCJA! Siatki, panele, mon-
taże. Tel. 787-018-584.

REGPSY, 503-324-651.

REMONTY, 534-949-376.

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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KULTURA DOSTĘPNA    
Na granicy: czw 18:00 
  
KINO KONESERA    
Opieka domowa: śr 19:15
   
PREMIERY    
Vaiana: Skarb oceanu (2D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, czw 10:45, 13:30, 16:00, 18:30 śr, 11:00, 13:30, 16:00, 
18:30
Vaiana: Skarb oceanu (3D,dubbing) 
pt 12:30, 15:00, 17:30 sb, nd, pn, wt, czw 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 
śr, 09:00, 12:30, 15:00, 17:30
Vaiana: Skarb oceanu - Kino na Temat: pt 09:15   
Osaczona (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt 19:45, 21:30 śr 17:00, 21:30 czw 20:00, 21:30  
Sprzymierzeni (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 12:45, 17:45, 21:30 
Zły Mikołaj 2 (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:30, 15:30, 19:15, 21:45
Zwierzęta nocy (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 11:15, 16:45  

POZOSTAŁE TYTUŁY    
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (2D,dubbing)   
pt 11:00, 17:00 sb, nd, pn, wt 11:00, 14:00,17:00 śr, 11:30, 14:15  
czw 10:30, 14:00  
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 21:00   
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (3D,dubbing)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr 10:15, 13:15, 19:00 czw 12:00, 13:15, 19:00 
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (3D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 16:15, 20:00  
Jestem mordercą (2D,pl)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr 22:00 czw 22:15   
Nowy początek (2D,napisy)    
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 20:30   

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 25.11-1.12.2016 r.

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

Nazwa Liczba punktów Zwycięstwa, 
remisy, porażki

Stosunek 
bramek

1.Błękitni Pasym 48 16.0.1 72-16

2.Pisa Barczewo 35 11.2.3 39-17

3.Łyna Sępopol 31 8.7.2 49-33

4.Czarni Olecko 29 8.5.3 24-11

5.Mazur Pisz 28 8.4.4 34-31

6.Wilczek Wilkowo 28 8.4.4 30-22

7.Victoria Bartoszyce 24 7.3.6 27-25

8.Śniardwy Orzysz 21 7.0.9 23-39

9.Cresovia Górowo 
    Iławieckie 20 5.5.6 27-20

10.Vęgoria Węgorzewo 19 5.4.8 29-35

11.DKS Dobre Miasto 18 5.3.8 28-35

12.Granica Bezledy 17 5.2.9 29-47

13.GKS Dźwierzuty 17 5.2.9 25-44

14.MKS Ruciane-Nida 12 3.3.10 24-36

15.Pojezierze Prostki 9 2.3.11 17-43

16.SKS Szczytno 7 2.1.12 10-33

Nazwa Liczba punktów Zwycięstwa, 
remisy, porażki

Stosunek 
bramek

1.Pomowiec Gronowo
   Pomorskie

43 14.1.1 54-19

2.Radomiak Radomno 36 11.3.3 51-31

3.Tęcza Miłomłyn 32 10.2.4 32-21

4.Orzeł Janowiec 
   Kościelny

28 8.4.5 33-23

5.GKS Stawiguda 27 8.3.6 38-35

6.Kormoran Zwierzewo 26 8.2.7 40-36

7.Polonia Iłowo 23 6.5.5 33-34

8.Ewingi Zalewo 21 6.3.8 28-33

9.Fortuna Dorotowo 
   Gągławki

21 7.0.9 29-39

10.Warmia Olsztyn 20 5.5.6 26-33

11.Czarni Rudzienice 20 5.5.7 27-29

12.KS Mroczno
     -Grodziczno

19 5.4.8 29-40

13.Olimpia Olsztynek 17 5.2.9 34-41

14.Polonia Pasłęk 16 6.1.9 33-31

15.Start Nidzica 13 4.1.10 33-37

16.Syrena Młynary 4 1.1.12 10-48

Nazwa Liczba punktów Zwycięstwa, 
remisy, porażki

Stosunek 
bramek

1.GKS Wikielec 40 12.4.1 52-25

2.Znicz Biała Piska 30 9.3.5 41-26

3.MKS Korsze 30 9.3.5 32-22

4.Rominta Gołdap 30 10.0.6 48-19

5.Unia Susz 30 9.3.4 34-21

6.Zatoka Braniewo 28 8.4.5 36-29

7.Granica Kętrzyn 26 8.2.7 34-27

8.Błękitni Orneta 26 8.2.7 32-32

9.Mrągowia Mrągowo 24 7.3.6 24-23

10.Stomil II Olsztyn 24 7.3.7 34-31

11.Mamry Giżycko 21 6.3.7 32-30

12.Orlęta Reszel 18 5.3.9 27-41

13.Tęcza Biskupiec 17 5.2.9 26-32

14.GSZS Rybno 15 4.3.10 29-50

15.Omulew Wielbark 10 2.4.10 14-45

16.Warmiak Łukta 8 2.2.13 21-63

Wyniki na finiszu 
rundy jesiennej

Klasa okręgowa 2016/17, grupa: warmińsko – mazurska I

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

IV liga 2016/17, grupa: warmińsko – mazurska

Kolejka 17 - 11 listopada
Mazur Pisz       - Śniardwy Orzysz 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Błękitni Pasym 11 - 0 Granica Bezledy 
SKS Szczytno       - Victoria Bartoszyce
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Łyna Sępopol    3 - 1  Cresovia Górowo Iławeckie 
Wilczek Wilkowo    3 - 4 Vęgoria Węgorzewo 
Pojezierze Prostki       - DKS Dobre Miasto 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Czarni Olecko       - Pisa Barczewo 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
MKS Ruciane-Nida       - GKS Dźwierzuty 

Kolejka 17 - 11 listopada
Tęcza Miłomłyn  1 - 3 GKS Stawiguda 
Fortuna Dorotowo Gągławki    - Syrena Młynary 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Kormoran Zwierzewo  4 - 1 Ewingi Zalewo 
Start Nidzica     - Polonia Pasłęk 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Polonia Iłowo      - Olimpia Olsztynek 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Czarni Rudzienice  1 - 2 Orzeł Janowiec Kościelny 
Radomniak Radomno  4 - 2 Warmia Olsztyn 
KS Mroczno-Grodziczno 1 - 3 Pomowiec Gronowo Elbląskie 

Kolejka 17 - 11 listopada
Mrągowia Mrągowo     - Mamry Giżycko 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Omulew Wielbark     - Unia Susz 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Warmiak Łukta  1 - 2  Znicz Biała Piska 
Zatoka Braniewo  2 - 3 GKS Wikielec 
Tęcza Biskupiec     - Rominta Gołdap 
odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
Błękitni Orneta  3 - 1 MKS Korsze 
Stomil II Olsztyn  1 - 2 Granica Kętrzyn 
mecz rozegrano w Dobrym Mieście
GSZS Rybno  4 - 0 Orlęta Reszel

Następna kolejka na wiosnę 2017 roku. Następna kolejka na wiosnę 2017 roku. Następna kolejka na wiosnę 2017 roku.
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Zespołu z Kędzierzyna chyba 
nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Są to aktualni mistrzowie 
Polski, a do tego są głów-
nym kandydatem, żeby 
znowu to mistrzostwo wy-
walczyć. To oni byli fawo-
rytem tego spotkania, cho-
ciaż wielu zapowiadało ten 
mecz, jako hit kolejki.
Początek meczu był bardzo 
wyrównany. Olsztynianie 
rywalizowali z mistrzem 
Polski, jak równy z równym 
w każdym elemencie siat-
karskiego rzemiosła. Jed-
nak w drugiej części seta 
siatkarze z Olsztyna popeł-
nili kilka prostych błędów. 
Dzięki temu goście odsko-
czyli na kilka punktów i wy-
grali tę partię 25:21.
Drugi set to prawdziwy po-
pis mistrza Polski. Zespół 
zagrał w tej partii kapitalną 
siatkówkę. Przede wszystkim 
fantastycznie radzili sobie na za-

grywce. W tym elemencie prym 
wiedli Mateusz Bieniek i Da-

wid Konarski, którzy swoimi 
serwisami nie dawali szans na 

to, by olsztynianie mogli roz-
grywać jakieś dobre akcje. Go-

ście grali także bardzo dobrze 
na kontrach i praktycznie każda 

długa akcja padała ich łupem.
Słabiej tego dnia dysponowany 
był najlepiej punktujący zawod-
nik olsztyńskiej drużyny, Jan 
Hadrava. Kilka razy został za-
blokowany, a także popełnił 
parę prostych błędów. Niestety, 

bez jego pomocy trudno było 
myśleć o osiągnięciu dobrego 

rezultatu. Ostatecznie akade-
micy z Olsztyna przegrali drugą 
partię 16:25.
Kibice mieli nadzieje, że dzie-
sięciominutowa przerwa pomię-
dzy setami dobrze wpłynie na 
olsztyńskich siatkarzy i będą oni 

w stanie jeszcze wrócić do tego 
meczu. Niestety już od początku 

trzeciego seta goście odskoczyli 
na kilka punktów i kontrolo-
wali wydarzenia na boisku. Go-
spodarze zebrali się jeszcze do 
walki w końcówce i zdołali do-
prowadzić do wyniku 20:22. Na 
nic jednak to się zdało. ZAKSA 

wygrała również tę partię, 
a cały mecz 3:0.
Ten mecz pokazał, że In-
dykpol AZS Olsztyn jed-
nak odstaje jeszcze trochę 
od tej ścisłej czołówki. Jed-
nak należy powiedzieć, że 
z tak grającym zespołem 
z Kędzierzyna-Koźla nie 
wygrał by nikt w Polsce, 
dlatego trzeba być dale-
kim od krytykowania olsz-
tyńskich siatkarzy. Widać 
było, że zarówno przed me-
czem, jak i w jego trakcie 
bardzo się mobilizowali, 
żeby zagrać, jak najlepiej. 
Tym razem się nie udało, 
ale już w następnej kolejce 
będzie możliwość do re-
habilitacji. Przeciwnikiem 
Indykpolu będzie obecny 
wicemistrz Polski, Asecco 

Resovia Rzeszów.
raf

Warmiacy pojechali w bardzo 
daleką podróż do Wągrowca, 
aby zmierzyć się z tamtejszą 
Nielbą. Jest to drużyna, która 
jeszcze niedawno rywalizo-
wała w Superlidze, ale teraz ra-
dzi sobie bardzo przeciętnie na 
zapleczu najlepszej ligi w Pol-
sce. Faworytem tego spotkania 
była drużyna z Olsztyna, która 
w tym sezonie poniosła tylko 
jedną porażkę.
Jednak dosyć niespodziewanie 
to gospodarze od początku mieli 
przewagę. Grali lepiej zarówno 
w defensywie, jak i w ofensy-
wie. W 23 minucie meczu mie-
liśmy wynik 15:11 dla gospo-
darzy i wszystko wskazywało 
na to, że to właśnie oni zejdą na 
przerwę ze sporym prowadze-
niem. W końcówce tej części 
gry szczypiorniści z Wągrowca 
jeszcze powiększyli swoją prze-
wagę i prowadzili aż pięcioma 
bramkami. 
Wydawało się, że w tym mo-
mencie emocje w tym spotkaniu 

się skończyły, ale jednak goście 
„podjęli rękawicę” i rozegrali 
bardzo dobrą drugą po-
łowę. Warmiacy przede 
wszystkim zaczęli być 
skuteczniejsi i głównie za 
sprawą rzutów Marcina 
Malewskiego i Tomasza 
Fugiela, zaczęli doganiać 
swojego przeciwnika. 
Na kilka sekund przed za-
kończeniem meczu, na 
tablicy świetlnej widniał 
wynik 31:31, jednak przy-
wilej ostatniej akcji mieli 
gospodarze. Wykorzystali 
ten przywilej bardzo do-
brze, rzucili bramkę i tym 
samym wygrali to spotka-
nie. Olsztynianie doznali 
drugiej porażki w sezonie 
i zwiększyli swój dystans 
do lidera, Spójni Gdynia.
Szczypiorniak Olsztyn 
podejmował w ósmej ko-
lejce drugiej ligi Orkana 
Ostróda. Ze względu na bli-
ską odległość pomiędzy dwoma 

miastami, był to bardzo presti-
żowy mecz. Faworytem spotka-

nia byli goście z Ostródy, którzy 
wygrali wszystkie dotychcza-

sowe spotkania w tym sezonie.
Początek meczu był dosyć nie-

spodziewanie bardzo wyrów-
nany. Gospodarze nie dawali 

ostródzianom odskoczyć na 
kilka bramek i do przerwy utrzy-
mywał się remis. Szczypiorni-
ści z Ostródy często mają pro-
blemy z odpowiednim wejściem 

w mecz, a gospodarze to wyko-
rzystali.

W drugiej połowie Orkan za-
czął grać nieco lepiej, co zapro-
centowało wyjściem na prowa-
dzenie. Szczypiorniak jednak 
nie zamierzał się poddać i starał 

się za każdym razem od-
rabiać stratę. Bardzo do-
brze w drużynie z Olsz-
tyna dysponowany był 
przede wszystkim Grze-
gorz  Kozłowski, który 
rzucił osiem bramek. Po 
15 minutach drugiej po-
łowy, można było stwier-
dzić, że jest już po meczu. 
Ostródzianie najpierw 
odskoczyli na trzybram-
kową przewagę, a później 
jeszcze ten dystans po-
większyli.
Ostatecznie mecz ten 
zakończył się wyni-
kiem 30:32 dla gości 
z Ostródy, którzy dalej 
są niepokonani w tego-
rocznych rozgrywkach. 
Olsztynianom należą się 
jednak brawa za walkę 

i naprawdę dobrą postawę 
w tym spotkaniu.

raf

To nie była udana kolejka dla olsztyńskich zespołów piłki ręcznej. Zarówno Warmia Traveland 
Olsztyn, jak i Szczypiorniak Olsztyn odniosły minimalne porażki.

Porażki olsztyńskich drużyn piłki ręcznej

Indykpol AZS Olsztyn podejmował we własnej hali ZAKSA Kędzie-
rzyn-Koźle. Ten mecz miał pokazać, czy olsztynianie są w stanie, 
jak równy z równym rywalizować z ścisłą czołówką Plus Ligi.

Mistrz Polski okazał się za mocny

Indykpol AZS trafił na lepiej dysponowanych zawodników z Kędzierzyna-Koźle

Nie wiedzie się olsztyńskim szczypiornistom
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W poprzedniej rundzie w po-
jedynku tych dwóch zespołów 
padł wynik 3:0 dla Stomilu, 
dlatego wszyscy sympatycy 
futbolu z Olsztyna mieli na-
dzieję, że i teraz uda się poko-
nać zespół z Głogowa.
Trener Łopatko dokonał 
dwóch zmian w składzie w po-
równaniu do poprzedniej ko-
lejki. Najważniejszą z nich 
był powrót do pierwszej jede-
nastki, Rafała Kujawy. Po-
czątek meczu należał do gości 
z Olsztyna, którzy starali się, 
jak najszybciej zdobyć pierw-
szą bramkę. Najlepszą oka-
zję miał Patryk Kun, ale jego 
strzał z rzutu wolnego kapital-
nie obronił bramkarz gospoda-
rzy.
W 31 minucie, to jednak go-
spodarze objęli prowadzenie. 
Olsztynianie chcieli zaatako-
wać ich pressingiem, jednak 

to się nie udało i Mateusz Ma-
chaj strzelił pierwszą bramkę 
w tym spotkaniu. Do przerwy 
wynik nie uległ już zmianie.
W drugiej części meczu, to 
znowu olsztynianie zaatako-
wali. Kapitalną okazję miał 
Rafał Kujawa, ale jego strzał 
głową, minimalnie minął 
bramkę gospodarzy. Niestety 
później sprawdziło się słynne 
piłkarskie porzekadło „niewy-
korzystane sytuację się msz-
czą”. Stomil miał rzut wolny, 
który przekształcił się w kontrę 
Chrobrego. Danielak prze-
biegł z piłką prawie przez pół 
boiska i pokonał bezradnego 
Skibę.
Ta bramka załamała piłka-
rzy Stomilu, którzy od tego 
momentu grali znacznie go-
rzej. W 71 minucie piłkarze 
z Głogowa zadali ostateczny 
cios. Piotr Skiba wyskoczył 

do piłki dośrodkowywanej 
w pole karne, ale ta nie niestety 
prześlizgnęła mu się przez 
ręce i trafiła pod nogi Szcze-
paniaka, który umieścił ją 
w siatce. Ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 3:0 dla 
Chrobrego.
Cóż można powiedzieć po ta-
kim spotkaniu? Stomil mo-
mentami grał naprawdę przy-
zwoicie, ale w pełni zasłużenie 
zszedł z boiska pokonany. Roz-
miary porażki mogły być jed-
nak nieco niższe. Prawda jest 
jednak taka, że to już kolejny 
mecz, w którym Stomil traci 
bramki nie z ładnych akcji 
przeciwników, tylko po swoich 
prostych błędach. Jeżeli olszty-
nianie tego nie wyeliminują, to 
mogą mieć problem z regular-
nym punktowaniem.
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Stomil Olsztyn w pierwszym meczu rundy rewanżowej udał się na 
daleki wyjazd do Głogowa. Olsztynianie będą chcieli raczej o tym 
spotkaniu, jak najszybciej zapomnieć, ponieważ doznali sromotnej 
porażki.

Klęska Stomilu w Głogowie

 Stomil w Głogowie nie dał rady przeciwnikom


