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KRONIKA
POLICYJNA
Myśliwy, który
w okresie
ochronnym
odstrzelił sarnę
został zatrzymany
Policjanci zatrzymali
36-letniego mieszkańca
Olsztynka, który w okresie
ochronnym dokonał
nielegalnego odstrzału
zwierzyny leśnej. Wypatroszoną sarnę na posesji
mężczyzny znaleźli funkcjonariusze, którzy zostali
wezwani przez strażników
leśnych. Zgodnie z Ustawą
Prawo Łowieckie sprawcy
grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.
Świeżo wypatroszoną sarnę, cztery jednostki broni,
amunicję oraz pozwolenie
na broń zabezpieczyli policjanci z Komisariatu Policji
w Olsztynku. To skutek odstrzelenia przez 36-letniego
mężczyznę zwierzyny leśnej
w okresie ochronnym.
Zdarzenie miało miejsce we
wtorek(26.01) około godziny 13.00 w lesie na terenie
gminy Olsztynek.
Informację o dokonanym
przestępstwie policjanci
otrzymali od strażników
leśnych. Jeszcze wczoraj
myśliwy został zatrzymany
i osadzony w policyjnym
areszcie. Po przesłuchaniu
mężczyzna przyznał się do
winy i złożył wyjaśnienia.
Usłyszał zarzut nielegalnego
odstrzału zwierzyny leśnej
za co grozi mu kara 5 lat
pozbawienia wolności.
kmp
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Olsztyńscy radni planowali na sesji
jak urządzać miasto
Środowa(27.01) sesja Rady Miasta upłynęła
pod hasłem uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla
różnych obszarów miasta. Miasto przystąpiło do opracowania pięciu planów. Jeden
plan został uchwalony.
Pierwszym planem na opracowanie, którego zgodzili się
radni, był MPZP dla północnozachodniego obszaru Śródmieścia Olsztyna. Jest to efekt
przyjętego w połowie ubiegłego
roku Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia.
-Chcemy wykorzystać potencjał
podwórek, które znajdują się
w śródmieściu a wciąż są niezagospodarowane - podkreśla
Ewa Gadomska, kierownik
Referatu Planistycznego Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa - zależy nam także
na tym by ochronić znajdującą
się tu zieleń.
Miasto przystąpi także do opracowania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie dawnych Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej .

-Pierwszym krokiem
do wskazania kierunków zagospodarowania tego obszaru
były zakończone konsultacje społeczne
- mówi Magdalena
Rafalska, dyrektor
Wydziału Rozwoju
Miasta i Budownictwa i architekt miasta- Przystępujemy do
tego planu, ponieważ
jest to teren wyjątkowo ważny i cenny
dla miasta. Trzeba szczególnie
się nim zająć.
W najbliższym czasie Olsztyn
zajmie się także rejonem ulic
Dębowej i Żeglarskiej, w pobliżu jeziora Ukiel. Stanie się
to na wniosek jednego z restauratorów, który ma w tym
miejscu hotel i chce go rozbu-

dować. -Staramy się wspierać
przedsiębiorczość i rozwijać
turystykę nad jeziorem - tłumaczy Magdalena Rafalska
- Ale jest to teren trudny, podmokły i dlatego chcemy żeby
wypowiedziały się wszystkie

sta władze spółdzielni mieszkaniowej Jaroty. Przy tej ulicy
stoi budynek spółdzielni,
który aktualnie jest pusty,
a spółdzielnia chciałaby zapisać w tym miejscu funkcje
mieszkalne. -Zmiana przeznaczenia tej budowli może być
sposobem na przeciwdziałanie suburbanizacji, czyli wy-

służby, które dadzą odpowiedź,
czy jest to możliwe ze względu
na hydrologią tego obszaru.
Podczas sesji Rady Miasta
radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planu
dla terenu w rejonie ulicy Boenigka. Z takim wnioskiem
zwróciły się do Urzędu Mia-

prowadzaniu się mieszkańców
poza granice miasta - podkreśla architekt miasta.
Ostatnie głosowanie nad planem dotyczyło terenu położonego pomiędzy Nagórkami
i Jarotami. Został on podzielony na trzy części: A - zabudowa wielorodzinna z usłu-

gami oraz tereny prywatne,
B - centrum handlowe wraz
z ulicą NDP oraz C - pozostały
obszar wraz z parkiem Wszystkie plany będą po opracowaniu wyłożone do publicznego
wglądu. Mieszkańcy i wszyscy zainteresowani będą mogli
zgłaszać do nich uwagi.
Podczas sesji uchwalono także
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nad
Jeziorem Długim w Olsztynie. -Plan był przygotowywany
przy dużym udziale
społeczności lokalnej - podsumowuje
dyrektor Rafalska.
- Była gorąca dyskusja publiczna, bo sąsiedzi nie chcieli się
zgodzić na wysoką
zabudowę wielorodzinną, którą chciał
postawić przy ul. Błękitnej jeden z deweloperów. Uchwała Rady
Miasta oznacza że na
spornych działkach
będzie możliwość
postawienia jedynie zabudowy jednorodzinnej,
umożliwiając przekształcenie zabudowy wolnostojącej
w formę zabudowy bliźniaczej,
a także - pod określonymi warunkami - w formę zabudowy
szeregowej.
fot.Tomasz Hajny
Oprac.rom

Nowoczesne technologie oświetleniowe promują Olsztyn
Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, odebrał w Warszawie nagrodę dla „Najlepiej
oświetlonej gminy i miasta 2015 roku”. Olsztyn wyprzedził tym razem Warszawę czy
Rzeszów.
-Konsekwentna „polityka”
oświetleniowa jest jednym
z ważnych elementów strategii
rozwoju i promocji Olsztyna.
- podkreślał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz odbierając nagrodę - Promujemy
się hasłem „Olsztyn. O!gród
z natury”, a nowoczesne i innoREKLAMA

wacyjne rozwiązania oświetleniowe przydają miastu klimatu
i przytulności.
Olsztyn uzyskał tytuł „Najlepiej oświetlonej gminy i miasta
2015 roku” w XVII edycji konkursu o tej samej nazwie organizowanego przez Polski Związek
Przemysłu Oświetleniowego

i Agencję Soma. Zaszczytne
miano przypadło miastu za
oświetlenie ulic zrealizowanych
w ramach projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego” oraz oświetlenie zrealizowane w ramach projektu
„Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
nad jeziorem Krzywym”.
W Olsztynie zainstalowano ponad 3 000 latarń LED wyposażonych w sterowniki odpowiedzialne za płynną regulację
strumienia świetlnego i uzbro-

jonych w mikrofalowe czujniki
ruchu, które oświetlają miasto
w systemie sterowania nadążnego. Około 1 500 latarń powstało przy okazji modernizacji
systemu transportu publicznego
i budowie linii tramwajowych,
zaś około 700 przy okazji realizacji projektu budowy Centrum Rekreacyjnego „Ukiel”.
Pozostałe zostały posadowione
w zrewitalizowanych Parkach
Centralnym i Podzamcze oraz
w układzie komunikacyjnym
miasta.
Opr.rog

REKLAMA

www.gwarminska.pl

KRÓTKO
Olsztyn: Festiwal Piosenki
Zuchowej i Harcerskiej „Sopelek” 2016 odbędzie się w dniu
28 stycznia o godz. 10:00
w Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych.
Olsztyn: Wykład z cyklu Akademia Trzeciego Wieku pt. „Baśnie i legendy Warmii i Mazur
jako element niematerialnego
dziedzictwa naszego regionu”
prowadzony przez dr hab.
Izabelę Lewandowską odbędzie
się w dniu 28 stycznia o godz.
11:00 w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodku Kultury.
Olsztyn: W dniu 28 stycznia
o godz. 19:00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
odbędzie się projekcja filmu
„Noc Waluprgi”.
Olsztyn: Mistrzowski recital
fortepianowy odbędzie się
już niedługo, bo 29 stycznia
o godz. 19:00 w
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Bilety od 40 PLN.
Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza
na film „45 lat”. To subtelna
opowieść o zalążkach małżeńskiego kryzysu w dniach
poprzedzających 45 rocznicę
ślubu pary. Projekcja filmu
odbędzie się w dniu 4 lutego
o godz. 19:00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
Olsztyn: Stowarzyszenie Tango
Argentino Olsztyn i Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
zapraszają na wieczór tanga
argentyńskiego, który odbędzie
się 6 lutego 2016 r o godz.
18:00 w budynku CEiIK.
Biskupiec: Gminny Ośrodek
Kultury w Biskupcu zaprasza
na kolejną Kawiarenkę Artystyczną. Tym razem artyści
przeniosą nas do Francji!
Wydarzenie odbędzie się
w dniu 5 lutego o godz. 18:30.
Bilety do nabycia w biurze GOK
- cena 15 zł.
Dobre Miasto: 2 Ogólnopolska
Karnawałowa Noc Morsów
odbędzie się w dniu 30 stycznia
na plaży miejskiej nad jeziorem
Limajno. Start - godz. 16:00.
Gietrzwałd: W dniu 5 lutego
o godz. 19.00 w ramach wydarzenia Spotkanie z Bardem
wystąpi Włodzimierz Mazon.
Wydarzenie odbędzie się
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Gietrzwałdzie.
Olsztynek: Wybory „Małej
Miss Ferii w Krainie Bollywood” odbędą się w dniu 7
lutego o godz. 17:00 na sali
widowiskowej w Gimnazjum
w Olsztynku.
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Dodatkowe oczy i uszy kapitana na pokładzie samolotu

Pracuje w zawodzie, o którym
zawsze marzyła
Podczas pierwszego lotu z Lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach do Berlina udało
nam się zapytać szefową pokładu Dorotę
Parczewską jaka była jej droga do zawodu
stewardessy w liniach lotniczych.
-Jak długo pracuje Pani jako
stewardessa?
Dorota Parczewska, stewardessa linii lotniczych SprintAir : Od prawie pięciu lat.
Marzyłam o tym właściwie
od dziecka. Dużo podróżowałam z rodzicami a najciekawszym etapem podróży był
dla mnie zawsze lot samolotem. Już wówczas zakochałam
się w lataniu. Kiedy skończyłam szkolę średnią, po maturze, zaczęłam starać się o pracę
w liniach włoskich. Myślałam , że będzie to zwykła rozmowa o pracę a tymczasem
okazało się , że rekrutacja jest
dość długa, ma kilka etapów
i zostało do niej zaproszonych
oprócz mnie około stu osób.
Trzeba było zaliczyć test z angielskiego, uczestniczyć w różnych reżyserowanych scenkach
sytuacyjnych. Udało się. Wykonuję zawód, o którym zawsze marzyłam.
- Jak wygląda szkolenie stewardess?
- Kurs trwa zazwyczaj miesiąc.
Jesteśmy przygotowywane do
pracy w konkretnych liniach.
Pracowałam też w arabskich
liniach lotniczych, gdzie kurs

wała się nauczyć, ale lęk przed
wodą okazał się silniejszy.
- Wspomniała Pani o pracy
w arabskich liniach. Czy różni
się ona od pracy dla przewoźników europejskich?

Dorota Parczewska
od zawsze marzyła o lataniu
trwa dwa miesiące. Konkretna
linia szkoli nas ze wszystkich
swoich procedur. Mamy też
egzamin z pływania, ewakuacji, wodowania. Jeżeli zmieniamy pracodawcę, przechodzimy ponownie przez nowe
testy i egzaminy, chociaż są już
one trochę krótsze. Procedury
są bardzo podobne, ale jednak
trochę się różnią.
- Ile osób bierze udział w takim kursie?
- Różnie. W moim pierwszym
kursie brało udział około dwudziestu osób.
- Wszyscy zdają?
- Nie. Jedna z moich koleżanek
nie zaliczyła kursu, ponieważ
nie umiała… pływać. Próbo-

- Zdecydowanie tak. Zarobki
są wyższe niż w Europie, ale
praca jest bardzo wymagająca
fizycznie i psychicznie. Miałam przyjemność pracować
w pięciogwiazdkowej linii. Jest
tam bardzo rozbudowany serwis i dlatego praca była wyraźnie cięższa. Loty są długie, bo
trwają od sześciu do dwunastu godzin. Zdarzały się loty do
sąsiednich krajów arabskich,
które trwały do 45-ciu minut,
ale serwis był tak samo rozbudowany, jak na dłuższych trasach. Było to niezwykle męczące fizycznie. Nie mieliśmy
dla siebie ani minuty odpoczynku. Z linii arabskich korzysta inny typ pasażera niż

w Europie. Bilety są bardzo
drogie, stąd wysokie wymagania klientów odnośnie obsługi
i serwisu w czasie podróży.
- Jakie języki trzeba opanować, żeby móc wykonywać
zawód stewardessy?
- Podstawą jest znajomość języka angielskiego. Oczywiście, przy rekrutacji mile jest
widziana znajomość kilku języków. W Europie obowiązuje
zasada, że jeżeli ubiegamy się
o pracę u przewoźnika np. niemieckiego, powinno się znać
język angielski i niemiecki.
W liniach arabskich wystarcza znajomość języka angielskiego.
- Nie ma żadnych przeszkód
w zmianie pracodawcy?
- Nie. Jest to bardzo płynny rynek pracy. Ja też pracowałam
już w kilku różnych liniach.
W Polsce przechodzi się od jednego przewoźnika do drugiego
także ze względu na niestabilny
rynek. Musiałam szukać nowej
pracy, bo kilka firm, w których
byłam zatrudniona, upadło. Na
szczęście powstawały kolejne.
Niektórzy zmieniają pracę , bo
chcą spełnić swoje marzenia
o lataniu u konkretnego przewoźnika na ciekawych trasach.
Nie jest to wcale takie łatwe.
Znam osoby, które dziewięć
razy nieskutecznie składały podania o pracę do linii arabskich
i udało im się dopiero za dziesiątym razem.
- Jakie cechy charakteru musi
mieć stewardessa?

- Na pewno powinna być osobą
bardzo elastyczną i dyspozycyjną. Tak naprawdę, to niczego nie możemy sobie zaplanować. Zdarzają się przypadki,
kiedy mamy dzień wolny i dostajemy wezwanie, żeby kogoś
zastąpić, ewentualnie obsłużyć dodatkowy, czarterowy
lot. Musimy być gotowi na to,
że np. nie spędzimy z rodziną
świąt. Stewardessa musi być
otwarta w kontaktach z ludźmi.
Nie może się bać z nimi rozmawiać . Musi być gotowa na
wszystko. W powietrzu jesteśmy zdani tylko sami na siebie a zdarzają się sytuacje
awaryjne. Niezbędna jest umiejętność opanowania i podejmowania szybkich decyzji.
- Ma Pani jakieś zawodowe
marzenia ?
- Wiele już osiągnęłam, pracowałam w jednej z najlepszych
linii. Mieszkam w Warszawie,
gdzie jest mi dobrze, ale byłoby super, gdyby udało mi się
zwiedzić jak najwięcej świata.
Jest takie powiedzenie „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”.
Mimo, że widziałam już dużo
miejsc, zawsze jest jakiś niedosyt.
- Czy jest czas na założenie
rodziny?
- Niektóre moje koleżanki mają
rodziny. Myślę, że to zależy od
człowieka. Niektórzy potrafią
sobie poradzić z organizacją
czasu, zwłaszcza wtedy, jeżeli
mają wsparcie bliskich.
- Czego należy życzyć stewardessom?
- Wysokich lotów i miękkich
lądowań.
Dariusz Gołębiowski

Droga do sukcesu to duża liczba połączeń i pasażerów

Musimy to wykorzystać
Z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem
rozmawiamy o planach związanych z funkcjonowaniem lotniska tuż po wylądowaniu
i powitaniu pasażerów pierwszego lotu z Berlina do Szyman, który miał miejsce 20 stycznia.
-Panie marszałku, jak się
Panu podoba Port Lotniczy
Olsztyn –Mazury?
Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko- mazurskiego: Najważniejsza jest jego funkcjonalność.

Według opinii pracowników,
w tym pilotów, które poznałem, wyposażenie lotniska jest
zgodne z najnowocześniejszymi
standardami europejskimi
XXI wieku. Musimy zrobić
wszystko, żeby lotnisko stało się

elementem wspierającym rozwój regionu. Każdy powinien
dołożyć do osiągnięcia tego celu
swoją cegiełkę.
-Kto znalazł się na pokładzie
samolotu pierwszego lotu?
Pierwszy niekomercyjny przelot do Berlina miał służyć szeroko pomyślanej promocji nowego połączenia i lotniska. Na
pokładzie samolotu znaleźli się
przedstawiciele samorządu lokalnego, dziennikarze i pracownicy Regionalnej Organizacji
Turystycznej.
Dokończenie na stronie 4

Dokończenie na stronie 4

podmiotami i prawdopodobnie
już na początku czerwca odbywać się będą także loty do
Monachium, Londynu i krajów skandynawskich . Chcemy
również uruchomić linię na południe Europy. Nie mamy wyjścia. Powstanie lotniska jest
sukcesem, ale będzie on pełny
dopiero wtedy, kiedy port lotniczy obsługiwać będzie jak największą liczbę pasażerów. Cały
czas nad tym pracujemy. Podróżowanie drogą lotniczą jest
w XXI wieku normą i koniecznością. Dzięki lotnisku nasz region jeszcze bardziej zwiąże się
z Europą.

W Berlinie odbyła się konferencja , promująca Port Lotniczy
Olsztyn- Mazury i walory turystyczne regionu, a rejsem powrotnym przylecieli niemieccy
dziennikarze i organizatorzy turystyki, żeby na własne oczy zobaczyć, czego mogą oczekiwać
przyszli podróżni.
-Dziś inauguracja i początek
działalności a kiedy kolejne
starty i lądowania ?
Od jutro będą się odbywać regularne rejsy do Berlina i KraGustaw
Marek Brzezin
kowa.
Prowadzimy
bardzo zamarszałek woj.
warmińsko-mazurskiego
awansowane
rozmowy
z innymi Dokończenie ze strony 3
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Dokończenie ze strony 3
- Jaki to jest dzień dla mieszkańców naszego województwa?
- Myślę, że jest to dzień nadziei
i podjęcia pewnego wyzwania.
W jego realizację muszą się

www.gwarminska.pl

włączyć nie tylko władze samorządowe, ale także lokalny
business. Mamy duże szanse
rozwoju, ponieważ Port Lotniczy Olsztyn- Mazury to jedyne
lotnisko w tej części kraju.
Są zapowiedzi, że możliwość

współpracy widzą także władze Kaliningradu.
- Co czuje człowiek, odpowiedzialny za realizację tak dużego projektu kiedy jego realizacja od strony technicznej
dobiegła już końca?

www.facebook.com/wgwarminska
- Czuję wielką satysfakcję.
Dobrze wykonaliśmy zadanie,
którego się podjęliśmy. Pierwszym sukcesem jest sama realizacja i rozliczenie projektu.
Trzeba go będzie jednak obronić i udowodnić, że jest uży-

teczny dla naszego regionu.
O tym przekonamy się za jakiś czas, kiedy okaże się, czy
funkcjonowanie lotniska Olsztyn- Mazury przyczyni się do
promocji Warmii i Mazur oraz
rozwoju gospodarczego na-

szego regionu. Wszyscy wiedzą, że jest u nas pięknie.
Musimy to wykorzystać i ściągnąć tutaj możliwie jak najwięcej turystów.

„Zdążyć z pomocą”, Fundacji „Przyszłość dla dzieci”
oraz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Wysoko uplasowały
się także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
OTOZ „Animals” (6. miejsce
w zestawieniu), czy Warmińsko-Mazurski Związek Piłki
Nożnej (9. miejsce).

na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Samodzielnie
decydujemy, którą organizację w ten sposób wesprzemy.
Warto przypomnieć, że przekazując 1% z własnego PIT,
podatnik nie traci ani grosza - rozdysponowuje jedynie sumę, którą i tak musiałby
przekazać na rzecz Skarbu
Państwa. W deklaracji podatkowej należy uzupełnić dwa
pola: numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę,
która nie może przekroczyć
1%. Listę organizacji znajdziemy na stronie internetowej
pozytek.gov.pl.
(aha)

Dariusz Gołębiowski

Przekaż 1% podatku na wybraną organizację

Najchętniej wspieramy dzieci
i osoby niepełnosprawne
Za nami okres świąteczno-noworoczny, czyli czas największych
wydatków w ciągu całego roku. Paradoksalnie właśnie na przełomie roku najchętniej angażujemy się w inicjatywy dobroczynne.
W jakiej formie najczęściej okazujemy pomoc i komu ofiarowujemy
wsparcie?
Warmiacy są skorzy do okazywania serca potrzebującym,
ale mają nie lada kłopot z dokonaniem wyboru celu charytatywnego. Możliwości jest
wiele, m.in. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, „Caritas”,Fundacja Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”, czy Calendar Flowers 2016, a zapoznanie się ze sposobem działania każdej z wymienionych
inicjatyw wymaga czasu. –
Na początku roku wzięłam
udział w internetowej licytacji kalendarza, z którego całkowity dochód został przekazany na rzecz Fundacji Mam
Marzenie. Cieszę się, że w ten
sposób mogłam wspomóc potrzebujących – mówi Aleksandra Więcławska z Olsztyna.
Ze statystyk wynika, że najchętniej pomagamy dzieciom
i osobom niepełnosprawnym,
przekazując 1 proc. podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Na wsparcie mogą
zatem liczyć w pierwszej kolejności fundacje, hospicja,
zwłaszcza dziecięce oraz stoREKLAMA

warzyszenia działające na
rzecz dzieci z domów dziecka.

Statystyki pod lupą
Izba Skarbowa w Olsztynie
zbiera dane dotyczące deklaracji podatkowych mieszkańców województwa warmińsko
– mazurskiego. Według statystyk z 2014 roku liczba podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych, którzy
złożyli zeznanie roczne, wynosi 811 tys. .56% z nich
w swoich zeznaniach zadeklarowało przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Gdyby pozostali mieszkańcy
regionu zdecydowali się na ten
gest, dodatkowo wsparlibyśmy organizacje kwotą 5 963
tys. zł

Dla nich to aż 1%
Liderem naszego województwa pod względem zainteresowania tą szczytną inicjatywą
są dwa miasta: Elbląg (111

559 podatników) oraz Olsztyn
(100 892 podatników). Kwota
1% podatku dochodowego od

osób fizycznych przekazana
organizacjom pożytku publicznego z terenu województwa warmińsko – mazurskiego
wyniosła w 2014 roku 4 009
tys. zł. Suma ta pozwoliła na
obdarowanie 286 organizacji
pożytku publicznego. Podatnicy z naszego województwa
przekazali największą kwotę
na rzecz Fundacji Dzieciom

Skorzystaj z tej
możliwości
Przed nami czas składania tegorocznych deklaracji podatkowych. Pamiętajmy, że 1%
podatku możemy przekazać

www.gwarminska.pl
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W wielu gminach praktykowanie selekcji śmieci rozpoczęło się już 10 lat temu

Czy mieszkańcy regionu na co dzień
segregują odpady?
Przyszedł czas na podsumowanie programu „Segregacja u źródła”,
którego celem było dokonanie oceny zaangażowania mieszkańców
olsztyńskich osiedli w troskę o środowisko. Przy okazji przyjrzeliśmy się postawom mieszkańców innych gmin z naszego regionu,
aby przekonać się, czy na chętnie segregują śmieci.
Uczestnicy programu „Segregacja u źródła” mieli dokonywać selekcji odpadów już
w mieszkaniu, a nie przy kontenerze. Ten pomysł doskonale sprawdził się na Zachodzie. Mieszkańcy dowiedzieli
się o możliwości przystąpienia do akcji z ulotek dostarczonych do skrzynek pocztowych, plakatów zawieszonych
na klatkach schodowych oraz
za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Olsztynie. W październiku
ubiegłego roku do 167 mieszkań na osiedlach Nagórki, Zacisze i Zatorze dostarczono zestawy koszy do papieru, szkła
oraz plastiku. Mieszkańcy zostali poproszeni o wypełnienie deklaracji przystąpienia
do akcji i udzielenie odpowiedzi na pytania o metraż lokalu
oraz liczbę oraz wiek mieszkających w nim osób. Aby poznać rezultat programu, firma
Remondis i Olsztyński Zakład
Komunalny opróżniły kontenery i zważyły wyrzucone
śmieci.

że w większości domków jednorodzinnych nie ma problemów
z segregacją. Kolejna edycja
akcji jest jak najbardziej wskazana, ale działalność operacyjna, którą zaczęliśmy od
października, wymaga od nas
zwiększonych nakładów pracy
– mówi Magda Kowalczyk,
Specjalista ds. controllingu
ZGOK w Olsztynie.

Powtórka z segregacji?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniła
się gospodarka odpadami komunalnymi w naszym kraju.
Zgodnie ze znowelizowaną
ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach władztwo nad odpadami przejęły
samorządy, które poprzez ogłaszane przetargi, wybierały wykonawców do realizacji powierzonych im zadań. - Gmina
Dobre Miasto jeszcze przed
wejściem w życie ustawy, o której mowa, prowadziła wśród
mieszkańców edukację w zakresie gospodarki odpadami.
W każdej miejscowości odbywały się spotkania pracowników Urzędu Miasta z mieszkańcami, podczas których
wyjaśniano wszelkie wątpliwości oraz udostępniano mate-

Przekazane pojemniki do segregacji śmieci przyczyniły
się do wzrostu ilości odpadów
selektywnie zebranych, jednak ze na jej wyniki wpłynęło
m.in. rozpoczęcie roku szkolnego, zatem zwiększenie ilości wyrzuconego papieru, zakończenie sezonu letniego
i zmniejszenie ilości butelek
plastikowych oraz szklanych,
a także trwający jeszcze okres
urlopowy we wrześniu. Najlepszym rozwiązaniem weryfikującym znaczenie dostarczenia mieszkańcom pojemników
do selektywnej zbiórki, byłoby
powtórzenie akcji we wrześniu
2016 roku celem porównania
wyników. – Przekonaliśmy się,

Ustawa zrobiła porządek

riały edukacyjne dotyczące segregacji odpadów – komentuje
Grzegorz Szulc, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dobrym Mieście.
78% mieszkańców tej gminy
deklaruje segregację odpadów. Dla porównania, segregacja odpadów szklanych
wzrosła o 65% w porównaniu
z rokiem 2012, czyli okresem
przed wprowadzeniem ustawy.

W Punkcie Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie zdać
odpady selektywne oraz innego rodzaju odpady, które nie
są bezpośrednio odbierane od
mieszkańców tj: odpady wielomateriałowe, przeterminowane
leki, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady budowlane
oraz rozbiórkowe, czy chemikalia.

Dobre przygotowanie
Gmina Stawiguda również segregację śmieci rozpoczęła
wcześniej niż założyła to
ustawa. Jej mieszkańcy 5 lat
wcześniej byli przygotowani
na zmiany – uczestniczyli bowiem w spotkaniach tema-

tycznych i dotrzymali ulotki
z informacjami na temat selekcji odpadów, i wpływie postaw
proekologicznych na środowisko naturalne. Worki na śmieci
dostarcza mieszkańcom firma

Wzrost proekologicznych postaw widać również wśród
mieszkańców gminy Barczewo, ponieważ z miesiąca
na miesiąc coraz więcej osób
deklaruje segregację odpadów.

rozpoczął budowę innowacyjnego, zgodnego z wymogami
ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”, w miejscu
dotychczasowego wysypiska
w miejscowości Rudno. Idea
Związku opiera się na selektywnej zbiórce odpadów, dlatego
też na terenie Związku Gmin
pojawią się wkrótce pojemniki

Olsztyński ZGOK przerabia
odpady komunalne

Remondis, która dokonuje
zbiórki raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia, kiedy
to odpady są zbierane dwa
razy w miesiącu. Współpraca
z firmą układa się dobrze, a odpady są wywożone terminowo.
Każdy mieszkaniec może udać
się do Punktu Selektywnego
Gromadzenia Odpadów. – Ze
statystyk wynika, że 90% mieszkańców naszej gminy systematycznie dokonuje selekcji odpadów. Nie mamy większych
problemów ze współpracą
w tym zakresie – mówi Jerzy
Raczyk, Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Promocji Gminy Stawiguda.

Opłaca się segregować
odpady

Na przełomie grudnia i stycznia spośród nich wylosowano
12 osób, które otrzymały darmowe pojemniki na segregację odpadów w domu. - Jesteśmy na etapie przetargu, który
wyłoni wykonawcę na rozbudowę i modernizację kilku boksów śmietnikowych na terenie
miasta Barczewo, w których
umiejscowione są pojemniki na
segregację odpadów – mówi
Monika Słota, Referent Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Barczewie. 15 grudnia 2015 r. uchwałą
Rady Miasta w Barczewie
stawki opłat za odpady uległy
zmianie z 10 zł na 12,50 zł za
jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych,
natomiast stawka wywozu odpadów selektywnie zbieranych
pozostała bez zmian - 6 zł za
każdego mieszkańca.

W Związku raźniej
Gmina Olsztynek należy
do Związku Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
„Czyste Środowisko”. Obszar Związku Gmin obejmuje
tereny o dużych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych. Po wielu latach konsekwentnej pracy Związek

typu Igloo: niebieski - na papier, czerwony - metal, zielono-biały - zielona część szkło kolorowe, biała część - szkło białe.
Od 1 lipca 2016 roku w domach
jednorodzinnych wprowadzona
zostanie segregacja u podstaw
- selekcja odpadów do oznakowanych worków odbywać się
będzie w domu, a nie jak do tej
pory, przy kontenerach.

Gdy śmieci jest za dużo…
Podsumowując, mieszkańcy
województwa warmińsko - mazurskiego są otwarci na udział
w procesie selekcji odpadów.
W wielu gminach edukacja
i praktykowanie selekcji śmieci
rozpoczęły się już 10 lat temu.
Mieszkańcy wymagają jedynie wsparcia logistycznego ze
strony zakładów komunalnych,
czyli opróżniania pełnych pojemników na odpady. Zdarza
się, że któryś z nich jest wypchany po brzegi, wtedy mieszkańcy są zmuszeni skorzystać
z kontenera na odpady zmieszane. Selektywna zbiórka prowadzona w domu to pewne
novum, ale wsparcie gmin
z pewnością pomoże wypracować dobre nawyki w domach
mieszkańców naszego regionu.
(aha)
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Powiat Olsztyński wystawił na sprzedaż Łęgucki Młyn – były ośrodek wypoczynkowy w gminie Gietrzwałd. To ciekawa nieruchomość
- malowniczo położona pośród czystych warmińskich lasów, nad
jeziorami pełnymi ryb, niewątpliwie posiada duży potencjał turystyczno-wypoczynkowy. Cena wywoławcza to niecałe 3,5 mln zł.
Łęgucki Młyn to były ośrodek wypoczynkowy, zajmuje
powierzchnię 7,7 ha i posiada
własną zabytkową, bo 150-letnią elektrownię wodną. Jego
wielkim atutem jest lokalizacja
w gminie Gietrzwałd, nad jeziorami Łęguty i Isąg, nieopodal drogi wojewódzkiej. Znajduje się na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich i w obszarze
ptasim oraz siedliskowym Natura 2000. Od Olsztyna dzieli
go zaledwie 30 km.
To doskonała baza na rekreacyjne wypady do pobliskiego
leśnego arboretum w Kudypach, rezerwatu bobrów na
rzece Pasłęce, Sanktuarium
Maryjnego z cudownym źródełkiem w Gietrzwałdzie,

zabytkowych fortyfikacji
z początku XX wieku w Tomarynach, czy na pole golfowe
w Naterkach. - W skład nieruchomości wchodzą trzy wille,
letni domek mieszkalny, dwa
drewniane domki gospodarcze oraz wartownia z barem

telowe. Cała posiadłość jest
wyposażona w infrastrukturę
techniczną – opowiada Katarzyna Grzybowska, dyrektor Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie. Łęgucki Młyn
jest przystosowany do letniego
wypoczynku. Przy brzegu jeziora stoją dwa pomosty spacerowe. Na terenie ośrodka
znajduje się kort tenisowy oraz
wiaty z kominkiem i miejscem
na ognisko. Cała posiadłość
otoczona jest ogrodzeniem.

www.facebook.com/wgwarminska

Szczypty emocji dodają miejscowe legendy, według których Łęgucki Młyn miał być
ulubionym miejscem spotkań
dygnitarzy PRL-u z Władysławem Gomułką na czele.
Ponoć w okolice przyjeżdżał
też na polowania Piotr Jaroszewicz, a jeden z domków
z sosny syberyjskiej podarował

i biurem. Mała elektrownia
wodna zajmuje prawie 210 m
2, składa się z jazu z zasuwami
oraz budynku z generatorami
i dwiema turbinami typu Francisa o mocy 32 i 48 kW. Co ciekawe, część budynku została
zaadaptowana na pokoje ho-

Gomułce Nikita Chruszczow.
19 stycznia Zarząd Powiatu
w Olsztynie podjął decyzję
o ogłoszeniu ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż
ośrodka. – Środki, które pozyskamy ze sprzedaży, zostaną
wykorzystane na wkład własny
w inwestycje, które faktycznie
służą mieszkańcom, np. drogi
– mówi starosta olsztyński
Małgorzata Chyziak.
Przetarg odbędzie się 4 kwietnia. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości
można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie przy
Placu Bema 5, w pokoju 108
lub telefonicznie pod numerem 89 521 05 29. Ogłoszenie
o przetargu znajduje się na bip.
powiat-olsztynski.pl.
mbm

Rozpoczęliśmy Rok Nowowiejskiego
w Barczewie
Uchwałą Sejmu RP rok 2016 został ogłoszony Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Uroczystości inaugurujące obchody odbyły się 18 stycznia
w Barczewie. Ani data, ani miejsce nie powinny dziwić, wszak w Wartemborku (dawna nazwa Barczewa) Feliks Nowowiejski się
urodził. Z kolei tego
dnia obchodziliśmy
70. rocznicę śmierci
kompozytora.
Uroczystości rozpoczęły się
od nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej, w której wzięło
udział wielu gości, m.in. powiatowi radni Grażyna Gałęziewska, Krystyna Szter i Tadeusz Plawgo, a także dyrektor
Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach Janusz Ciepliński i dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im.
Feliksa Nowowiejskiego Piotr
Sułkowski. Dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Barbara

Guga odczytała list Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty
Chyziak. - Z dużym przekonaniem o słuszności idei nazwania roku 2016 Rokiem Feliksa
Nowowiejskiego dwukrotnie
zwracałam się w tej sprawie
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się,

że pomysł znalazł tak wielu entuzjastów. Postać urodzonego
w Wartemborku kompozytora,
zasługuje na to bezsprzecznie. Tak samo jak mieszkańcy
Powiatu Olsztyńskiego zasługują na to, by miejsce, z którego pochodzą, w którym żyją
i pracują, powiązać z twórczo-

ścią wybitnego kompozytora.
Jako spadkobiercy myśli patriotycznej, tak bliskiej Nowowiejskiemu, mamy obowiązek
i zaszczyt popularyzować jego
twórczość oraz wartości z niej
płynące. Życzę nam wszystkim roku obfitego we wzruszenia artystyczne, estetyczne
i patriotyczne – napisała starosta.
Podczas uroczystości prelekcję
na temat życia i twórczości Feliksa Nowowiejskiego wygło-

sił dr Krzysztof Szatrawski,
z kolei barczewscy radni przyjęli uchwałę o ustanowieniu pieśni „O Warmio moja
miła” hymnem Barczewa.
Tego dnia nie mogło zabraknąć muzyki… Podniosłym momentem było wspólne wykonanie „Roty” przez wszystkich
zgromadzonych. Więcej utworów Nowowiejskiego można
było wysłuchać w Salonie Muzycznym, gdzie wystąpił chór
Moderato. Po oficjalnej czę-

ści uroczystości delegacja Powiatu Olsztyńskiego złożyła
kwiaty pod pomnikiem słynnego kompozytora przy barczewskim gimnazjum.
Rok Feliksa Nowowiejskiego
z całą pewnością będzie obfitował w wydarzenia kulturalne, związane z twórczością
autora „Roty”. Tymczasem już
wkrótce, bowiem 7 lutego, będziemy świętować 139. rocznicę urodzin kompozytora.
mbm

www.gwarminska.pl
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Gminny Ośrodek Kultury od niedawna działa w Purdzie

Same pozytywne sygnały
W Gminie Purda od listopada ubiegłego
roku działa Gminny Ośrodek Kultury. O tym
co udało się zrealizować w ostatnim czasie i o planach na przyszłość rozmawiamy
z Agnieszką Budziszewską dyrektorem
GOK-u w Purdzie.
Wiadomości Gazeta Warmińska : Dlaczego gminny dom
kultury funkcjonuje w Klewkach, a nie w Purdzie?
- Agnieszka Budziszewska,
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Purdzie z siedzibą
w Klewkach: Klewki to największe sołectwo na terenie
gminy. Mamy tutaj ponad tysiąc mieszkańców. Poza tym
jest tu odpowiednia infrastruktura techniczna. W naszym
budynku działało wcześniej
stowarzyszenie „Wigor” i funkcjonowała świetlica wiejska.
- Jesteście nową jednostką
gminy. Skąd pomysł na jej
utworzenie ?
- Inicjatywa wyszła od wójta.
Była to jedna z jego przedwyborczych deklaracji. Rada
przyjęła uchwałę o powołaniu GOK-u przy dwóch głosach wstrzymujących się. Do
tej pory w gminie Purda brakowało oferty kulturalnej i zorganizowanych zajęć, np. plastycznych, muzycznych czy
teatralnych dla poszczególnych grup wiekowych. Funkcjonowanie GOK-u daje
możliwość zatrudnienia animatorów kultury, aktywizacji
lokalnej społeczności, współpracy z twórcami , placówkami
oświatowymi, organizacjami
społecznymi, stowarzyszeniami, a także sięgania po środki
unijne i dotacje od sponsorów.
We wszystkich sąsiednich gmi-

która by spójnie organizowała
działania kulturalne. Gmina
Purda jest jedną z największych
w województwie warmińsko- mazurskim, ale staramy
się animować kulturę na bazie
działających w gminie sześciu

Agnieszka Budziszewska
dyrektor nowego GOK-u

nach od dawna funkcjonują
miejskie lub gminne ośrodki
kultury.
- Jakie działania macie zapisane w swoim statucie?
- Przede wszystkim organizację
życia kulturalnego mieszkańców, wspieranie inicjatyw społecznych , na przykład działań
proekologicznych, budowanie
wolontariatu. Mamy w planach
także działalność wydawniczą
i promocję gminy. Przed powołaniem Gminnego Ośrodka
Kultury brakowało instytucji,

świetlic wiejskich- w Purdzie
, Klewkach, Nowej Wsi, Prejłowie, w Butrynach i w Giławach. Dzięki temu wszyscy
mieszkańcy mogą korzystać
z naszych propozycji. Staramy
się odpowiadać na zapotrzebowanie i organizować takie wydarzenie, które wyciągną ludzi z domu. Mamy nadzieję, że
wydarzenia, które animujemy
są zbieżne z oczekiwaniami
mieszkańców, bo tylko wtedy
chętnie wezmą w nich udział.
Staramy się też budować ka-

pitał społeczny i aktywizować
mieszkańców przez zachęcanie ich do udziału w akcjach
wolontarystycznych, na przykład w „Szlachetnej paczce”
czy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gminny Ośrodek powołany został do życia
w październiku ubiegłego roku.
Pracę zaczęliśmy od pierwszego listopada. Mija dopiero
trzeci miesiąc naszej działalności a już udało nam się prze-

prowadzić dwie wymienione
wyżej, duże akcje. W ramach
„Szlachetnej paczki” pomogliśmy około dwudziestu rodzinom z terenu gminy. W wyniku
zbiórek pieniężnych i licytacji udało nam się zebrać, w ramach WOŚP, ponad 12 tysięcy
złotych. Jak na początek, to całkiem niezłe wyniki.
- Od bieżącego roku GOK będzie dysponował swoim własnym budżetem. Jakie macie
w związku z tym plany?
- Budżet zostanie uchwalony
na najbliższej sesji. W planach
mamy przede wszystkim organizowanie zajęć cyklicznych
dla mieszkańców. W Klewkach prowadzimy już kilka rodzajów zajęć. Bardzo popularne są zajęcia z ceramiki. Dla
osób 50+ działa Akademia Seniora. Odbywają się warsztaty z rękodzieła. Trenuje u nas
sekcja tenisa stołowego, bry-

warsztaty malarskie. W Prejłowie zorganizowaliśmy zajęcia
malarskie, w Giławach i Nowej Wsi taniec. Jedynie Butryny są wyłączone z oferty zajęć cyklicznych z tego powodu,
że jest tam planowany remont
świetlicy.
- Jakie jest zainteresowanie
mieszkańców gminy udziałem w proponowanych przez
GOK zajęciach?
- Muszę powiedzieć, że jest
spore zainteresowanie. Co
prawda gmina Purda ma charakter wiejski, ale większość
mieszkańców pracuje w Olsztynie. Jeżeli proponujemy im
bezpłatną rozrywkę blisko
domu, to chętnie przychodzą.
Nie muszą zostawać w Olsztynie, żeby tam spędzać czas
wolny i realizować swoje pasje.
Na zajęcia przychodzą chętnie także dzieci. Trochę gorzej
wygląda to w przypadku młodzieży gimnazjalnej i ze szkół
średnich, chociaż myślimy
także o nich. Zorganizowaliśmy spotkania z doradcami

dża i taekwondo, odbywają
się zajęcia ruchowe dla pań,
działa Uniwersytet Trzeciego
Wieku i chór. W Purdzie rozpoczniemy zajęcia od przyszłego tygodnia . Zaproponowaliśmy tam paniom zajęcia
total fit i gimnastykę dla osób
w wieku 50+. Podobnie jak
w Klewkach, odbywać się tu
będą zajęcia z ceramiki, działać będzie Akademia Seniora .
Dodatkowo prowadzone będą

zawodowymi, które będą się
odbywać podczas ferii. To właśnie spośród tej młodzieży rekrutowali się nasi wolontariusze.
- Przygotowaliście jakąś specjalną ofertę na ferie?
- Tak. Praktycznie we wszystkich świetlicach będą się odbywały zajęcia dla dzieci
i młodzieży w różnej formie- kuligów, wycieczek do lasu, zajęć
sportowych, warsztatów fotograficznych i kulinarnych, zajęć
tanecznych. Dzieci na pewno nie
będą się nudzić. Myślę , że w całej gminie z oferty na ferie może
skorzystać nawet 300 osób.
- Jak Pani widzi dalszy rozwój
ośrodka? Czy planujecie organizacje imprez o zasięgu gminnym a może i ponadgminnym?
- Kalendarz imprez na 2016 rok
jest cały czas opracowywany
i konsultowany z oczekiwaniami
mieszkańców. Gmina Purda słynie z Kiermasu Warmińskiego.

W bieżącym roku odbędzie się
jego IX edycja. Przymierzamy
się do zorganizowania w sezonie letnim większych koncertów muzycznych i oczywiście
dożynek gminnych. Będziemy
też kontynuować prowadzenie akcji wolontarystycznych.
Ponadto chcemy zaoferować
mieszkańcom możliwość obejrzenia wystaw, wernisaży. Ostatnio zaproponowaliśmy wernisaż
fotografii pani Jolanty Kolinko.
Autorka przedstawiła bardzo
ciekawe prace, wykonane na
naszym terenie. Specjalnie na
potrzeby tego wernisażu zakupiliśmy system wystawienniczy i w związku z tym jesteśmy
przygotowani do organizowania kolejnych wystaw. Chcemy,
żeby nasi mieszkańcy mieli kontakt także z taką formą kultury.
- Jak Pani określa swoją rolę
jako osoby inicjującej i koordynującej działania kulturalne w gminie? Czy to łatwe
zadanie?
- To dopiero początki mojej
pracy na stanowisku dyrektora.
Podstawowa trudność polega na
opanowaniu problemów organizacyjnych. Po drugie, mieszkańcy naszej gminy nie byli
przyzwyczajeni do tego, że coś
się dzieje. Zajęcia cykliczne ,
które zaproponowaliśmy, budzą
coraz większe zainteresowanie
i ludzie zaczynają coraz częściej
w nich uczestniczyć. Wydarzenia jednorazowe wymagają od
nas podjęcia skuteczniejszych
działań promocyjnych, bo dotąd takich imprez nie było. Nie
chcemy, żeby na wernisaż przychodziła tylko mała grupka zainteresowanych osób.
- Zna Pani reakcje ludzi na
działalność GOK-u?
- Jak na razie , odbieram same
pozytywne sygnały. Widać
zresztą wzrost liczby uczestników poszczególnych zajęć, to
znaczy , że nasza oferta podoba
się mieszkańcom.
- Czy baza lokalowa, z której korzystacie jest wystarczająca?
- Zaczyna nam brakować miejsca. Zakupiliśmy sporo sprzętu,
na przykład stoły do tenisa, ale
brakuje nam zaplecza, gdzie
moglibyśmy go składować.
Myślę, że te problemy techniczne są jednak do rozwiązania. Wiem, że gmina planuje
budowę kolejnych świetlic po
to, żeby inne sołectwa mogły
w pełni korzystać z naszych
działań.
Dariusz Gołębiowski
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Atrakcyjne propozycje dla dzieci i rodziców

Na feriach nie można się nudzić
Dobromiejski samorząd we współpracy z podległymi instytucjami
przygotował dla dzieci ciekawą ofertę spędzenia ferii zimowych. Po
raz pierwszy od wielu lat odbędzie się półzimowisko dla chętnych
z terenu całej gminy w wieku od 7 do 13 lat. Głównym organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście we
współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego z dobromiejskich szkół podstawowych i gimnazjum.
W tym roku kalkulacje pozwoliły nam na przyjęcie 50 dzieci,
chociaż okazało się, że chętnych
było dużo więcej - mówi wiceburmistrz Dobrego Miasta
Beata Harań. Jeżeli zajęcia się
spodobają, w przyszłym roku
zorganizujemy dwa turnusy po
tygodniu, albo zajęcia dwutygodniowe dla większej liczby
uczestników. Półzimowisko jest
przygotowane z myślą o dzieciach z całej gminy, z tym, że
dowóz i powrót do domu rodzice muszą zorganizować
na własną rękę. Zajęcia będą
trwały przez pierwszy tydzień
ferii od godziny 9.00 do 14.00.
Uczestnicy zostali podzieleni
na trzy grupy, które na zmianę
będą odbywać zajęcia na ba-

senie, hali sportowej w Gimnazjum Publicznym i na Orliku.
Na basenie dzieci będą mogły
korzystać z niecodziennych
atrakcji, takich jak kula, rowery wodne i ślizgawka, która
zostanie zainstalowana już za
kilka dni. Dodatkową atrakcja jest możliwość podwodnego nurkowania dzięki razem
z nurkiem. Poza tym wszyscy
wspólnie wyjadą na lodowisko
i wezmą udział w prawdziwym
kuligu, w którym sanie będą
ciągnięte przez konie, o ile warunki pogodowe na to pozwolą.
Dodatkowo dzieci poeksperymentują z chemią pod okiem
animatorów, pograją w kalambury, wezmą udział w warsztatach plastycznych i projekcjach

filmów w Centrum KulturalnoBibliotecznym. Uczestnicy półzimowiska otrzymają też dwudaniowy obiad oraz słodycze
i soczki dzięki wsparciu olsz-

tyńskiego Banku Żywności.
Koszt uczestnictwa jednego
dziecka w tygodniowych zajęciach wynosi 80 zł. -Myślę,
że, biorąc pod uwagę zaplanowane atrakcje, nie jest to cena
wygórowana- mówi Beata Ha-

ekranem telewizora czy komputera.
-Staraliśmy się przygotować
jak najciekawszy program,
a czy nam się to udało, ocenią
to rodzice i dzieci- dodaje dyrektor Ośrodka Sportu i Re-

rań. Rodzice będą mieli przede
wszystkim pewność, że przez 5
godzin dziennie ich dziecko będzie pod dobrą opieką i spędzi
ten czas sensownie, nie przed

kreacji w Dobrym Mieście,
Zbigniew Wójcik. Półzimowisko to nie jedyna atrakcja, jaką
OSiR przygotował na czas ferii zimowych. W drugim tygo-

dniu uczniowie, którzy wcześniej zgłosili nauczycielom
taką chęć, będą mogli pojechać odpłatnie na lodowisko.
OSiR zajmuje się sprawami
organizacyjnymi, natomiast
szkoły zapewniają opiekunów.
Dla dzieci i młodzieży do 25
lat , którzy nie wezmą udziału
w zorganizowanych zajęciach,
OSiR wprowadził na czas ferii
promocyjną cenę biletu wstępu
na basen w wysokości 5 zł za
godzinę. -Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy prowadzą wszystkie zajęcia sportowe,
zaproponowane dla dzieci na
ferie, zgodzili się to robić nieodpłatnie. Warto to podkreślić, bo
sami nie dalibyśmy sobie radyzaznacza Zbigniew Wójcik.
Swoją propozycję na całe ferie
dla wszystkich chętnych przygotowało również Centrum
Kulturalno-Biblioteczne.
Dzieci mają do wyboru między innymi zajęcia plastyczne,
warsztaty piosenkarskie oraz
nocne gry i zabawy dla dzieci
w wieku od 7-11 lat pod hasłem
„Baśniowa noc w bibliotece”.
Szczegółowy program znaleźć
można na stronie internetowej
CKB.
rad
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jakie okna wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Specjalista konkretnie doradza
O tym jakie okna są najlepsze i na jakie
aspekty zwrócić uwagę mówi Jakub Dujko-Domański z firmy DDS.
-Budujemy dom lub remontujemy mieszkanie. Jak dobrać okna, żeby były najlepsze i przynosiły oszczędności?
Na rynku stolarki otworowej
działają firmy produkujące
tzw. okna o typowych wymiarach, które fabryka produkuje
na bieżąco. Posiadają one bardzo dobre parametry cieplne
i dźwiękochłonne jak okna wykonywane na wymiar, jednak
fakt typowości wymiaru sprawia, że możemy na każdym
oknie zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, a na całej inwestycji
kilka tysięcy. Warto więc wcześniej w fazie projektowania
znaleźć takiego producenta i zaprojektować otwory pod okna
typowe. Kiedy mamy już w kieszeni kilka tysięcy zaoszczędzonych złotych, warto pomyśleć

o kolejnych oszczędnościach
w przyszłości, wynikających
z właściwego rozmieszczenia
okien w stosunku do kierunków świata. Zapominamy, że
energię słoneczną można wykorzystać nie tylko do podgrzania
ciepłej wody użytkowej za pomocą urządzeń solarnych, ale
też pomieszczeń. Przez okna
tracimy energię cieplna, bo są
one bardziej ,,zimne” niż ściana
budynku, ale to tylko jedna
strona medalu. W słoneczne
dni późnej jesieni i wczesnej
wiosny zyskujemy przez okna
darmowe ciepło. Dlatego jeśli już planujemy więcej przeszkleń to umieśćmy je od strony
południowej i zachodniej.
W tym przypadku zaplanujmy
też w tych oknach rolety zewnętrzne bądź naturalną roślin-

ność przed nimi, aby w trakcie
upałów pomieszczenia nie nagrzewały się.
W przypadku wymiany okien
w blokach możemy wyposażyć je w szyby, które podniosą nam komfort życia. Hałas dobiegający z ulicy możemy
zmniejszyć stosując szyby
dźwiękochłonne. Szyby antisol zniwelują nagrzewanie się
pomieszczeń oraz ograniczą
wpływ promieni ultrafioletowych na wnętrze. Dzięki nim
nasze meble i ściany nie stracą
oryginalnych kolorów.
-Co należy wziąć pod uwagę
przy zakupie okien mając na
względzie sprawy bezpieczeństwa?
W przypadku domów i mieszkań możemy zastosować szyby
bezpieczne lub antywłamaniowe. Szyby bezpieczne stosuje się od wewnątrz pomieszczenia. Po stłuczeniu, szkło nie
rozpadnie się na kawałki i nie

porani np. naszego dziecka.
Szybę antywłamaniową stosujemy od zewnątrz chcąc zabrać cenny czas potencjalnemu
włamywaczowi. I w tym miejscu należy zaznaczyć, że nie ma
tak naprawdę okien nie do sforsowania. Są tylko okna o pod-

wyższonych właściwościach
antywłamaniowych. Stosując jednak odpowiednie okucia
( okucie anty-wyważeniowe,
blaszki przewierceniowe,
klamki z kluczykiem ) oraz odpowiednie szyby możemy bardziej zabezpieczyć mieszkanie

szczególnie na parterze przy
mało uczęszczanej przez przechodniów i kierowców drodze.
Nie zwlekajmy więc z wyborem okien do domu lub mieszkania. Im wcześniej o tym
pomyślimy, tym bardziej świadomego wyboru dokonamy
a komfort mieszkania i nasze
w nim bezpieczeństwo będzie
dużo większe.
al
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Spór o VAT zakończył się sukcesem gminy

Ponad pół miliona złotych
wpłynęło do budżetu
Gminie Świątki udało się odzyskać ponad
pół miliona złotych zapłaconego podatku
Vat. Po uzyskaniu interpretacji przepisów
Izby Skarbowej okazało się, że podatek Vat
z inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji
sanitarnej Świątki-Kwiecewo może być odzyskany i gminie należy się jego zwrot.
Wiadomości Gazeta Warmińska: Z jakiego powodu
Urząd Skarbowy, zwrócił
do budżetu gminy dosyć pokaźna kwotę?
Sławomir Kowalczyk, wójt
gminy Świątki: Faktycznie
udało nam się odzyskać ponad 500 tys. złotych. Sprawa
związana była z zapłaconym
podatkiem Vat za budowę kanalizacji sanitarnej Świątki-Kwiecewo wykonanej kilka

lat temu. W związku z wprowadzanymi zmianami i modelem zarządzania gospodarką
wodno-ściekową gminy, postanowiłem również zawalczyć
o zapłacony Vat za inwestycje
już zrealizowaną. W związku
z tym wystąpiliśmy o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych do
Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
która przyznała nam rację. Potem złożyliśmy korektę dekla-

Gmina Świątki
podkreśla
swoje atuty
Gmina Świątki wydała album promocyjny „Świątkigmina w której warto żyć”. W wydawnictwie zostały
umieszczone zdjęcia , wykonane na konkurs fotograficzny pod takim samym tytułem, jak album.
We wstępie znajdujemy krótką
prezentację gminy. Czytelnik
dowiaduje się, gdzie jest położona, jakie miejscowości do
niej należą. Wydawnictwo podkreśla też jej najważniejsze
walory krajobrazowe. Wyjątkowym bogactwem tej typowo
rolniczej gminy jest właśnie
piękny, urozmaicony krajobraz,
nieskażona woda i powietrze
oraz obfitość i różnorodność
świata zwierząt. Panoramę
gminy współtworzą zabytki sakralne, w tym kapliczki przydrożne, tak charakterystyczne
dla Warmii. -Piękno przyrody,
nienaruszonej przez działalność człowieka starali się oddać, żyjący tu na co dzień, fotograficy- amatorzy. Album ma
przyciągnąć do gminy Świątki

ludzi poszukujących udanego wypoczynku a niektórych
być może skłonić do osiedlenia się tu na stałe-mówi Monika Ćwiek z Urzędu Gminy
w Świątkach.
Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
bok

racji podatkowej do Urzędu
Skarbowego, który pieniądze przesłał na konto budżetu
gminy.
- Jaki będzie tegoroczny
budżet gminy?
-Będzie to trudny budżet.
Ponownie spadły dochody
gminy z powodu obniżenia stawki podatku rolnego. Straciliśmy na tym
ponad 200 tysięcy złotych.
Mamy wyższe udziały
w podatku dochodowym
od osób fizycznych i wyższą subwencję podstawową
i wyrównawczą z budżetu
państwa. Z tego tytułu zyskujemy 644 tys. złotych.
Jest to znacząca kwota
w naszym budżecie. Te wyliczenia mogą jednak ulec
zmianie. Mamy nowy rząd

- Czy podniesienie przez rząd
kwoty wolnej od podatku
obniży dotkliwie dochody
gminy?
- Na pewno będą mniejsze
wpływy, chociaż trudno dokładnie wyliczyć, o ile. W tej
chwili kwota wolna od podatku
i nie wiadomo, czy nie dokona wynosi 3091 zł od osoby. Plaon zmian. Dowiemy się tego nuje się podniesienie jej do
8000 zł. Niestety, nie wiadomo,
w lutym.
ile osób znajdzie się w grupie osób z takim dochodem.
- Jakie gminne inwestycje znalazły się w tym roku
w budżecie do zrealizowania?
-O ile inwestycja znajdzie
się na liście projektów dofinansowanych z budżetu centralnego to będzie to przede
wszystkim przebudowa odcinka drogi Świątki-Komalwy, wspólnie z powiatem olsztyńskim. Nasza
gmina będzie współfinansować budowę tej drogi . Ostateczne kwoty poznamy po
przetargu, który Powiatowa
Sławomir Kowalczyk Służba Drogowa ma ogłosić
wójt gminy Świątki jeszcze w lutym. Planujemy

również przygotowanie dokumentacji technicznej na wodociąg kolonia Kalisty, Kłobia,
Kiewry. W zależności od wyników programu „Maluch” być
może nasza gmina wzbogaci
się o żłobek. Na pewno przygotujemy dokumentację na boisko wielofunkcyjne. Z innych
projektów mogę wymienić budowę nowej siedziby Gminnej Biblioteki, ale to też zależy od wyników konkursów
o dofinansowanie. Na razie
przekazaliśmy działkę Bibliotece i aktywnie pracujemy nad
wnioskiem. Kosztorys budowy
biblioteki wstępnie został oszacowany na ok. 2,5 mln złotych,
dlatego staramy się o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
który został ogłoszony od tego
roku i będzie trwał do 2020 r..
Można z niego otrzymać kwotę
do 2 mln złotych. Termin naboru mija 1 lutego i za około
4 miesiące będziemy wiedzieli
czy Biblioteka otrzyma dofinansowanie.
rad

Gminna Rada Biznesu bierze się do pracy

Samorządowcy liczą
na współpracę
W poniedziałek, 25 stycznia, odbyło się robocze spotkanie Gminnej Rady Biznesu w Stawigudzie z wójtem gminy, Ireną Derdoń. Rada powstała we wrześniu
2014 roku, ale jej działalność nabrała tempa od października 2015 roku. Wówczas w Tomaszkowie odbyła się konferencja z udziałem władz samorządowych,
przedstawicieli instytucji współodpowiedzialnych za kierunki rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz przedsiębiorców.
-Uważam, ze samorządy powinny współpracować z przedsiębiorcami- mówi wójt gminy
Stawiguda Irena Derdoń, bo
są oni bardzo ważnymi podmiotami na terenie każdej gminy.
To oni dają pracę mieszkańcom
i generują wpływ podatków.
Przyszła perspektywa unijna
także kładzie duży nacisk na
współpracę między samorządami a biznesem i instytucjami
powiązanymi z nauką. Gmina
może wspierać przedsiębiorców poprzez organizację różnych imprez mających charakter zapoznawczy, promocyjny,
zwłaszcza, że liczymy także na
współpracę z przedsiębiorcami
z sąsiednich gmin.

Wzajemne poznanie może
owocować dobrymi
pomysłami na współpracę
-Do tej pory może nie działaliśmy zbyt aktywnie, ale chcemy
to zmienić, zwłaszcza, że mamy
akceptację dla naszych poczynań ze strony pani wójt – dodaje Jerzy Szaban, prze-

wodniczący Gminnej Rady
Biznesu w Stawigudzie.
Pierwsze spotkanie w formie
konferencji miało miejsce jesienią 2015 roku, drugie, robocze, odbyło się dzisiaj, a trze-

cie planujemy zorganizować
10 marca. Chcemy zmobilizować jak największą liczbę
przedsiębiorców do przystąpienia do naszego stowarzyszenia i nakłonić ich do współpracy w imię wspólnego dobra,
jakim jest rozwój gospodarczy gminy. Naszym głównym
jest doprowadzenie do wzajemnego poznania się przedsiębiorców , funkcjonujących
na terenie gminy. Powinniśmy
brać przykład z naszych gmin
partnerskich- Morawicy czy Wallenhorst
z Niemiec, gdzie biznesmeni od dawna
świetnie ze sobą
współpracują - przekonuje Jerzy Szaban. Mamy na przykład u siebie firmy
reklamowe. Zamiast
szukać tego typu firm
na terenie Olsztyna,
lepiej wspomagać
się wzajemnie i dać
sobie zarobić. Brzmi
to trochę utopistycznie, ale na przykład w Wallenhorst świetnie funkcjonuje.
Współpracują tam ze sobą
firmy działające w branży turystycznej.
rad
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Filharmonia Warmińsko-Mazurska

Mistrz przy fortepianie
Filharmonia Warmińsko-Mazurska zaprasza w dniu 29 stycznia 2016 r., o godz. 19.00
na kolejny wieczór z cyklu „Mistrzowskie
recitale fortepianowe”, tym razem z udziałem znakomitego polskiego pianisty Huberta Rutkowskiego. Artysta zaprezentuje
kompozycje Ludwiga van Beethovena, Jeana Rameau, Teodora Leszetyckiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Witolda Lutosławskiego.
Hubert Rutkowski jest laureatem wielu nagród na krajowych i międzynarodowych
konkursach pianistycznych.
Zdobył m.in.: Nagrodę Główną
na Konkursie Chopinowskim
w Hanowerze (2007), wyróżnienie „Medalla per Unanimitat” na 52. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
Marii Canals w Barcelonie
(2006), I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Warszawie (2000), III
nagrodę na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im.

fortepiany historyczne XIX
wieku. Jako pianista i pedagog współpracuje z Museum

für Kunst und Gewerbe w Hamburgu, gdzie prowadzi cykl koncertów na instrumentach ko-

lekcji Andreasa Beuermanna.
Tam też dokonał nagrania wczesnych utworów Debussy’ego na
fortepianie Erarda z 1880 roku
dla brytyjskiej wytwórni Piano
Classics.
W kwietniu 2010 r. objął stanowisko profesora Hoch-

schule für Musik und Theater w Hamburgu, jako jeden
z najmłodszych profesorów
tej uczelni. Od listopada 2011
prowadzi również klasę fortepianu w Hochschule für Künste
w Bremen.

Fryderyka Chopina w Wilnie
(1999).
Artysta prowadzi ożywioną
działalność koncertową w większości krajów Europy, Azji,
Ameryki Łacińskiej i USA. Występował m.in. w ramach Schleswig Holstein Musik Festival,
Festiwalu „Raritäten der Klaviermusik” Schloss vor Husum,
Festiwalu Pianistyki Polskiej
w Słupsku oraz Międzynarodowego Festiwalu im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
W ostatnich latach pasją Huberta Rutkowskiego stały się

Ferie w Teatrze Jaracza!

Teatr od kulis

Z okazji trwających ferii „Jaracz” przygotował nie lada gratkę dla swoich
widzów. Otóż każdy kto zakupi bilet
na spektakle „W małym dworku” lub
„Tango” w cenie otrzyma zwiedzanie
kulis! Oprowadzanie zaplanowane jest na 30 stycznia oraz 6 lutego. Zapisać
można się w kasie Teatru
lub pod numerem telefonu
(89) 527 39 15. Promocja
dotyczy spektakli granych
w okresie ferii czyli od 25
stycznia do 5 lutego.
„W małym dworku” S. Witkiewicza – Seans spirytystyczny.
Duch. Narkotyki. Erotyzm.
Zdrada. Śmierć. Rodzina. Spektakl dyplomowy studentów Studium Aktorskiego, który trzeba zobaczyć!
„Tango” S. Mrożka – „Tango”
jest tragikomedią o upadku świata
wartości. Główny bohater to Artur
– grzeczny i poukładany student.
Jego rodzice są z kolei artystami,
którzy mając do wyboru swobodę
i chaos albo dyscyplinę i porządek, wybiorą to pierwsze. Są też
seniorzy – babka i wuj – i jeszcze
jeden bohater, Edek, mężczyzna
bez wieku, który staje się siłą napędową zmian.

Jeden z głównych kandydatów
do nagrody Oscara
– poruszająca „Zjawa” w kinach Helios!
Ogólnopolska sieć kin Helios zaprasza na najnowszy film reżysera
nagrodzonego Oscarem „Birdmana”. Laureat trzech Złotych Globów oraz 39 nominacji (w tym aż 12 do Nagrody Akademii Filmowej) – poruszająca „Zjawa” z Leonardo DiCaprio i Tomem Hardy
w rolach głównych zagości na ekranach kin Helios od piątku, 29
stycznia!
Rok 1822. Legendarny podróżnik i odkrywca Hugh Glass (w tej roli Leonardo
DiCaprio) zostaje brutalnie zaatakowany
przed niedźwiedzia i pozostawiony przez
towarzyszy na pewną śmierć w niedostępnym terenie.
Aby przeżyć, musi zmierzyć się z morderczą zimą i zdradą swego najbliższego
przyjaciela (Tom Hardy), który porzuca
go z dala od cywilizacji bez nadziei na ratunek. Dzięki niezwykłej sile woli Glass
pokonuje przeciwności losu, by odnaleźć
siebie i wymierzyć sprawiedliwość wrogom.
„Zjawa” – poruszający film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami
w kinach Helios już od najbliższego
piątku. Zapraszamy na seanse!
Helios S.A. to największa sieć kin
w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 37 kinami, posiadającymi łącznie 206 ekranów i ponad 42

tys. foteli. Sieć kin Helios jest w 100%
scyfryzowana. Spółka skupia swoją
działalność głównie w miastach małej
i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią
Grupy Agora, jednej z największych
spółek medialnych w Polsce, działającej w segmencie prasy (wydawca m.in.
„Gazety Wyborczej”, „Metrocafe.pl”
i czasopism), reklamy zewnętrznej (lider
rynku - AMS), Internetu (grupa Gazeta.
pl), radia (stacje radiowe: Radio TOK
FM, Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda) i telewizji (współwłaściciel kanału filmowego Stopklatka
TV). Helios został nagrodzony Godłem
Teraz Polska podczas XXV edycji konkursu w kategorii USŁUGI oraz tytułem
Created in Poland Superbrands 2015/16
w kategorii KINA.

www.gwarminska.pl

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN WAŻNY
29.01.-04.02.2016 r
FILMOWE PORANKI SCOOBY-DOO 31.01. GODZ. 10:30
KINO KOBIET Z FILMEM „EXENTRYCY CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY”
01.02. GODZ. 18:30
KINO KONESERA „ZUPEŁNIE NOWY TESTAMENT” 03.02. GODZ. 17:45
KULTURA DOSTĘPNA ,,PANIE DULSKIE” 28.01. GODZ. 18:00
POKAZY PRZEDPREMIEROWE
PLANETA SINGLI POLSKA/12 – 19:45*
*DOTYCZY 30-31.01.
PREMIERY
ZJAWA USA/15 NAPISY – 10:45, 14:00, 17:15, 19:00*, 19:45**, 20:00*, 20:30**
*nie dotyczy 03.02., **dotyczy 03.02.
3D ODLOTOWA PRZYGODA HISZPANIA/b. o. DUBBING – 17:30
ODLOTOWA PRZYGODA HISZPANIA/b. o. DUBBING – 9:00, 11:00, 13:15, 15:15, 18:45
THE BOY USA/15 NAPISY – 12:00, 16:30*, 17:00**, 19:45*, 22:00
*nie dotyczy 30-31.01., **dotyczy 30-31.01.
3D CZAS PRÓBY USA/15 NAPISY – 19:15, 21:45
CZAS PRÓBY USA/15 NAPISY – 14:15
BERNADETTA. CUD W LOURDES FRANCJA/12 NAPISY – 9:30*, 11:00**, 17:45***
*dotyczy 29.01., **nie dotyczy 29.01., ***nie dotyczy 04.02.
POZOSTAŁE TYTUŁY
ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA USA/b. o. DUBBING – 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00
PITBULL. NOWE PORZĄDKI POLSKA/15 – 10:15, 13:00, 15:45, 18:30*, 21:15*, 21:30**
*nie dotyczy 01.02., **dotyczy 01.02.
CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU? USA/15 NAPISY – 15:15, 20:45
DZIEWCZYNA Z PORTRETU USA, WLK. BRYTANIA/15 NAPISY – 16:45, 20:15
NIENAWISTNA ÓSEMKA USA/15 NAPISY – 20:30
EXCENTRYCY CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY POLSKA/15 – 14:15
BARBIE: TAJNE AGENTKI USA/b. o. – 13:30
POINT BREAK – NA FALI NIEMCY/CHINY/USA/12 NAPISY –
MOJE CÓRKI KROWY POLSKA/15 – 9:00*, 10:00**, 16:45***, 17:00****, 22:00*****
*dotyczy 29.01., **nie dotyczy 29.01., ***dotyczy 30-31.01., ****nie dotyczy 30-31.01.,
*****nie dotyczy 30-31.01, 03.02.
GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY USA/10 DUBBING – 11:30*
*nie dotyczy 29, 31.01.
BELLA I SEBASTIAN FRANCJA/7 DUBBING – 9:00

www.helios.pl
HELIOS S. A. OLSZTYN
Budynek AURA Centrum Olsztyna, Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.
1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 50 000 zł
2. Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł
3. Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2 Cena wywoławcza 8 000 zł
4. Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 38 500 zł
5. Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł
Przetarg odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie).
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 lutego 2016 roku do kasy
urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Purda, pokój nr 11 w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod
adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
REKLAMA

OGŁOSZENIA
DROBNE
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AUTO-MOTO KUPIĘ
KOLEKCJONER kupi
stare auta: Syrena,
Warszawa, Mikrus, Fiat,
Wołga, Gaz, Moskwicz,
Nysa, Zaporożec i inne
ciekawe oraz wszelkie
części. 505529328
KOLEKCJONER kupi stare
auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat, Wołga, Gaz, Moskwicz, Nysa, Zaporożec i inne
ciekawe oraz wszelkie części.
505529328

INNE KUPIĘ
KUPIĘ wojenne przedmioty:
Szable, bagnety, hełmy,
czapki, mundury, odznaki
itd. oraz stare motocykleczęści: silniki, ramy, baki,
koła, kosze i inne. 505529328
KUPIĘ wojenne przedmioty:
Szable, bagnety, hełmy, czapki,
mundury, odznaki itd. oraz
stare motocykle- części: silniki, ramy, baki, koła, kosze
i inne. 505529328

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
MIESZKANIE, dom w mieście również połowę z komornikiem,
z lokatorem, służebnością, zadłużony, z różnymi problemami,
również udziały. Gotówka od
ręki, tel.-668200300

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM/WYNAJEM
OLSZTYN-Dywity, dom bliźniak-150m, po remoncie,
w dobrej cenie. Ulica Olsztyńska, cena-279tys.do negocjacji, dzwoń-791896475.
RUCIANE NIDA 2 pokojowe
piękne mieszkanie w bloku blisko jeziora, cena 99tys., tel791896475.
3 HEKTAROWA działka rolna
w Kronowie 24km od Olsztyna. Taniej nie znajdziesz,
extra cena-tylko 69tys.tel791896475
OLSZTYN-Łęgajny, mieszkanie-2pokoje-29metrów. Okazyjna cena-tylko 89tys. i do negocjacji-791896475.
Działka budowlana w Olsztynie - 2400M, możliwość podziału na dwie działki. Cena
okazyjna - tylko 89tys.- okazja!!! Dzwoń-791896475.
POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia w weekendy lub dłuższy okres z oddzielnym wejściem w Olsztynie. Proszę
o sms, tel. 727243487
SPRZEDAM działkę
z warunkami zabudowy
8 KM od Olsztyna (Ługwałd)
25 zł/m2. tel. 693 614 291
TANIO sprzedam działkę z warunkami zabudowy 8 km od Olsztyna 30 zł/m2 tel. 669 336 031

DZIAŁKA rekreacyjna na mazurach; 50 m od jeziora, pow.
95707 m2, tel 504072090
ATRAKCYJNE grunty pod
zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową; pow. 122173 m2,
200 m od jeziora Mielno, tel.
504072090

USŁUGI
BIURO nieruchomości A.M.
zaprasza. Szybko i skutecznie sprzedamy twoją nieruchomość, zapraszamy, Olsztyn-Partyzantów 65/10,
tel.794000000.
ZAMIENIMY wszystkie nieruchomości. Kompleksowo
zajmiemy się też trudnymi nieruchomościami, zapraszamy,
Olsztyn-Partyzantów 65/10,
tel.794000000.
POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, działek, lokali, domów.
Również bez spłat miesięcznych. Pożyczki-C.H.Jakub
w Olsztynie, tel. 895350313.
POŻYCZKA pod zastaw samochodu z opcją używania. Pożyczasz od nas pieniądze i dalej jeździsz swoim
autem, pożyczki C.H.Jakub tel.
895350313.
POŻYCZKI zapraszają, Olsztyn-Partyzantów 65/10, tel.
730200200. Pożyczymy każdą
kwotę, pod zastaw auta, mieszkania, każdej nieruchomości,
bez zbędnych formalności.
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POŻYCZKI chwilówki do
30tys. Pożyczamy już od 20zł,
dla wszystkich, emeryci bez limitu wieku. Olsztyn-Partyzantów 65/10, tel.-730200200.
POTRZEBUJESZ pieniędzy?
Bank ci odmówił? Pożyczka
do 30000zł. Więcej niż prawdopodobne, że ją dostaniesz,
zapraszamy! Olsztyn-C.H.Jakub, parter, tel.-89 5350313.
EMERYCIE, rencisto, potrzebujesz pieniędzy? Pożyczki
expresowe do 30000zł. Expres
umowa. Wystarczy decyzja
z ZUS. Olsztyn-C.H.Jakub,
parter, .tel-89 5350313.
TELEFONICZNE biuro
matrymonialne zaprasza
samotne osoby w różnym
wieku do poznania bratniej
duszy, dyskretnie.
tel. 793-622-359
ATRAKCYJNA blondynka
pozna pana do wspólnego
związku na dobre i złe, tel. 793
622 359
REMONTY mieszkań,
prace hydrauliczne, elektryczne, malarskie,
glazurnicze, podłogi,
tel. 669 336 031
ZŁOTA RĄCZKA - domowy fachowiec - drobne usługi mieszkaniowe w przystępnej cenie
573347001

ANTENY TV-SAT-NC+,
Polsat, DVB-T, telewizory,
kino.D - zainstaluję,
zestroję, naprawię,
poprawię pomoc fachowca,
pełen profesjonalizm
w przystępnej
cenie-505852046
REMONTY mieszkań,
prace hydrauliczne,
elektryczne, malarskie,
glazurnicze, podłogi,
tel. 669 336 031

ELEKTRYK- drobne usługi
(montaże, usterki domowe)
w przystępnej cenie 573347001

CZEKAMY
NA
TWOJE
OGŁOSZENIE
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Mistrzyni Polski i Czech

Do Olsztynka zjechali przedstawiciele sztuk walki z całej Polski

Marzenia licealistki

Podziękowania dla miasta
od organizatorów turnieju

Klaudia Argalska trenuje Taekwondo w Klubie
Egida Olsztynek od najmłodszych lat. Zdobyła
już wiele tytułów na zawodach a po skończeniu nauki w liceum marzy o studiach w Akademii Wychowania Fizycznego.
-Klaudio, od ilu lat trenujesz
Taekwondo?
-Zaczęłam w wieku dziewięciu lat jako dziecko. Trenuję już
siedem lat.
-Jakie masz osiągnięcia związane z tą dyscypliną?
Mam na koncie Mistrzostwa
Polski, Mistrzostwa Czech oraz
różne tytuły na zawodach i turniejach mniejszej rangi.
-A pamiętasz jak to było na
początku z zainteresowaniem
sztuką walki?
-Tak naprawdę to dzięki rodzicom, to oni pokazali mi ten
sport. Na początku byłam bardzo niechętna, ale przekonałam się do Taekwondo, gdy poszłam na pierwszy trening.
-Wydaje się, że to jest taki typowo męski sport. Co Ciebie
w tej dyscyplinie pociąga?
-Nie powiedziałabym, że jest
on męski, jest tu dużo naprawdę dobrych dziewczyn,

Klaudia Argalska
które swoimi umiejętnościami
czasami przewyższają chłopaków. Jest to sport, w którym potrzeba dużo zwinności, trzeba
dużo pracować głową, myśleć

nad swoimi technikami i uderzeniami.
-W szkole unikasz lekcji wychowania fizycznego?
-Nie, ja bardzo lubię te lekcje
i rzeczywiście widać na nich, że
jestem trochę bardziej sprawna
niż koleżanki i koledzy. Z samego wuefu mam szóstkę.
-Zamierzasz cały czas uprawiać ten sport?
Mam nadzieję, że będę go uprawiała jak najdłużej. Chciałabym teraz iść na studia wychowania fizycznego i zdać
egzamin na czarny pas. Potem
chcę być trenerem.
-A jeśli chodzi o ten turniej,
czy odbyła się już Twoja
walka?
Nie, mojej walki jeszcze nie
było. Będę się starała, żeby wyszła dla mnie jak najlepiej. Jest
tu sporo zawodniczek, które
trenują kickboxing a także taekwondo, a więc w kwestii
technik jest tutaj bardzo różnorodnie.
W walkach semi-contact juniorki/seniorki -170cm Klaudia Argalska (Egida Olsztynek) wywalczyła złoty medal.
rad

Do wypoczynku trzeba się przygotować

W powiecie olsztyńskim
ferie będą bezpieczne

Rozmawiamy z organizatorem Otwartego Pucharu Warmii i Mazur w Taekwondo, prezesem i trenerem Klubu Sportowego Egida, Bartoszem Zabłotnym.

niem wszystkich, dostępnych
służbom, środków ratunkowych. Była strażacka łódź ratunkowa i prawdziwy płetwo-

nurek, który zademonstrował
wejście do przerębla w jeziorze, z zejściem pod lodowatą
wodę. Był też policyjny po-

pieli w przeręblu, która miała
motyw edukacyjny. Wszyscy są morsami i o tym np. ile
czasu dorosły człowiek może

minut może być niebezpieczne
również dla ich organizmów,
przyzwyczajonych do „ lodowatych przyjemności”.

wytrzymać zimą w wodzie
wiedzą wszystko. Okazało się
,że nawet morsom nie wolno
przesadzać z wychłodzeniem
organizmu, bo przebywanie
w lodowatej wodzie ponad 10

Festyn zakończyło wspólne
biesiadowanie przy rozpalonych na jeziorem ogniskach,
z kiełbaską na gorąco , popijaną rozgrzewającą herbatą.
rad

Bartosz Zabłotny prezes Klubu Egida Olsztynek
-W ilu miastach klub prowadzi działalność?
-Działamy na terenie dwóch
miast: Olsztynka i Barczewa.
-Którą edycję Otwartego Pucharu Warmii i Mazur w Taekwondo mamy w tym roku ?
-W Olsztynku te zawody zorganizowane są po raz pierwszy.
Nie spodziewałem się tak dużej
frekwencji, mamy tutaj blisko
stu dziewięćdziesięciu zawodników z osiemnastu klubów z całej Polski. Jak na taki mały, rejonowy turniej, frekwencja jest
niesamowita.

Akcja pod hasłem „Bezpieczne ferie” na stałe wpisała się w kalendarz powiatowo-gminnych imprez profilaktycznych promujących rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z uroków zimy w czasie przerwy od nauki przez dzieci i młodzież. Organizatorom akcji zależy przede wszystkim na tym, żeby nierozważne korzystanie
z zamarzniętych zbiorników wodnych, których w naszym regionie nie brakuje, nie
zakończyło się tragedią. I jak na razie, od czasu zorganizowania cztery lata temu po
raz pierwszy tej akcji, ani jeden uczestnik zimowych zabaw na lodzie podczas zimowych ferii nie utonął.
We wtorkowe przedpołudnie(18 stycznia) kolejna odsłona festynu miała miejsce
nad jez. Limajno w miejscowości Swobodna, koło Dobrego Miasta. W akcji wzięli
udział uczniowie z kilku gmin
m.in. z Dobrego Miasta, Dywit ,Świątek i Jonkowa. Atrakcyjną formę spotkania zapewniało samo miejsce i zimowa
aura ,ale organizatorzy zadbali
także o niesamowicie atrakcyjną formę przekazywanych
wiadomości z wykorzysta-

-O czym świadczy tak duże
zainteresowanie tymi zawodami?
-Przede wszystkim o tym, że
młodzi ludzie chcą sprawdzić
swoje umiejętności. Myślę, że
również sama ranga naszego
klubu miała wpływ na to, że
odwiedzili nas wreszcie ludzie
z innych województw. Zawody
mają charakter otwarty – mogą
tutaj brać udział nie tylko zawodnicy Taekwondo, ale są również zawodnicy z Tang Soo Do,
Kickboxingu, Karate. Są one zarazem konfrontacją sztuk walk.

-Czy na tej podstawie można
wysnuć wniosek, że taekwondo
zyskuje coraz większe grono
zwolenników w Polsce ?
-Myślę, że tak jest.
Z roku na rok powiększa się liczba
uczestników zajęć. Są to głównie
dzieci. Jest to swojego rodzaju inwestycja na przyszłość – dzieci od
najmłodszych lat są
uczone pokory, zasad, idei fair-play.
W przyszłości będzie to bardzo dobrze wpływało na
ich dalsze zachowania.
-Jak ocenia Pan zaangażowanie oraz
pomoc władz samorządowych Olsztynka, w organizacji tego turnieju?
-Jestem bardzo wdzięczny gminie Olsztynek za duży wkład
w realizację turnieju, za pomoc
rzeczową, finansową i mentalną.
Przede wszystkim dziękuję panu
burmistrzowi Arturowi Wrochnie. Mam nadzieję, że burmistrz
jest zadowolony z dużej frekwencji na zawodach. Mam nadzieję,
że również w przyszłości będę
mógł liczyć na wsparcie i pomoc
w rozwoju tej dyscypliny na terenie miasta Olsztynka.
rad

duszkowiec i przewodnik
z psem, którzy demonstrowali
jak uchronić się przed atakiem
agresywnego zwierzęcia np.
w drodze do szkoły używając
do obrony własnego plecaka
ze szkolnym wyposażeniem.
Przekazywana wiedza była
natychmiast sprawdzana i nagradzana różnymi gadżetami.
Kilkustopniowy mróz nie zniechęcił, dwóch pań i pana do ką-
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Zawody Otwartego Pucharu Warmii
i Mazur w Taekwondo
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W Olsztynku w sobotę(23.01.2016) zakończyły się zawody Otwartego Pucharu Warmii i Mazur w Taekwondo. W zawodach udział
wzięło 190 zawodników i zawodniczek z 18 klubów z całej Polski.
Zawody miały charakter
otwarty. Startowały kluby między innymi z taekwon-do, kick-boxingu, tang soo do, karate.
Organizatorem zawodów był

Bartosz Zabłotny – Egida Olsztynek oraz Związek Sportowy
Polska Unia Taekwon-do. Sędziowało 30 sędziów. Sędzia
Główny zawodów – Karol Si-

Konkurencja układów formalnych dzieci
1. Marsel Castalano (Egida Olsztynek)
2. Jan Jaworski (LKSW Dan Świdnik)
3. Mikołaj Obrębski (ITR Iława)
Konkurencja technik szybkościowych dzieci lat 6
1. Stanisław Żuber (Egida Olsztynek)
2. Bartosz Kocięcki (Egida Olsztynek)
Walki soft-stick dzieci 6 lat
1. Bartosz Kocięcki (Egida Olsztynek)
2. Stanisław Żuber (Egida Olsztynek)
Konkurencja technik szybkościowych dzieci 7 lat
1. Wiktor Stańczak (Egida Olsztynek)
2. Wiktor Augustowski (Egida Olsztynek)
3. Wiktor Trejmak (Gladius Ostróda)
Walki soft-stick dzieci lat 7
1. Wiktor Stańczak (Egida Olsztynek)
2. Maciej Grzybowski (Egida Olsztynek)
Walki soft-stick dzieci dziewczęta 8 lat
1. Aleksandra Dzilińska (Gladius Ostróda)
2. Martyna Argalska (Egida Olsztynek)
3. Amelia Rzepecka (MDK Tang Soo Do)
Konkurencja technik szybkościowych dzieci
dziewczęta 8 lat
1. Aleksandra Dzilińska (Gladius Ostróda)
2. Martyna Argalska (Egida Olsztynek)
3. Amelia Rzepecka (MDK Tang Soo Do)
Konkurencja technik szybkościowych dzieci
chłopcy lat 8
1. Marsel Castalano (Egida Olsztynek)
2. Krzysztof Sobociński (Gladius Ostróda)
3. Kacper Kręciewski (Egida Olsztynek)

wek. Sekretarz zawodów –
Marta Brylińska. Sędziowie
kontraktowi: Marek Czapka,
Daniel Dąbrowski.

Walki soft-stick dzieci chłopcy lat 8
1. Mars Marsel Castalano (Egida Olsztynek)
2. Milosz Gorzelewski (Gladius Ostróda)
3. Kacper Marcjanik (Egida Olsztynek)
Walki semi-contact młodziczek -140cm
1. Wiktoria Rutkowska ( Tang Soo Do Pionki )
2. Emilia Kozioł (Orient Częstochowa)
3. Maja Staniszewska (Egida Olsztynek)
Konkurencja układów formalnych junior/senior
1. Jarosław Malik (Szkoła Karate Bierutów)
2. Barbara Pirogowicz (Egida Olsztynek)
3. Michał Borkowski (Tang Soo Do Pionki)
Walki semi-contact juniorki/seniorki -170cm
1. Klaudia Argalska (Egida Olsztynek)
2. Agnieszka Horbatiuk (Orient Częstochowa)
3. Barbara Pirogowicz (Egida Olsztynek)
Walki semi contact junior/senior -180cm
1. Krzesimir Kasza (Gladius Ostróda)
2. Rafał Frenkiel (Egida Olsztynek)
3. Bartosz Trzeciak (Gladius Ostróda)
Walki light-contact juniorki/seniorki -64kg
1. Julia Kalinowska (Egida Olsztynek)
2. Aleksandra Pastwa (Orient Częstochowa)
Walki light-contact junior/senior -66kg
1. Konrad Łaniewski (Champion Lubawa)
2. Michał Suski (Piechotka Team )
3. Rafał Frenkiel (Egida Olsztynek)
Walki light contact junior/senior +78kg
1. Piotr Kołakowski (Zamek Kurzętnik)
2. Tomasz Grzybowski (Egida Olsztynek)
3. Michał Borkowski (Tang Soo Do Pionki)

Piłkarskie święto
w Uranii
Olsztyńska Hala Urania kibicom kojarzy się głównie z siatkówką
i piłką ręczną, jednak już po raz piąty odbyło się w niej święto piłki nożnej. Miniony weekend w Uranii upłynął pod znakiem : “Stomil Cup”.
Całe wydarzenie rozpoczęło się
od czwartkowej konferencji trenerów, w której udział wzięli
przedstawiciele regionalnych
klubów. Drugi dzień to zmagania piłkarzy urodzonych w 2004
roku. Tę rywalizację wygrała kadra Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej. Sobota

należała już do nieco starszych
zawodników. W szranki w Hali
Urania stanęli piłkarze urodzeni
w 2002 roku. Dwudniowe zmagania wygrała ekipa Warty Poznań, która w finale pokonała
4:1 Stomil Olsztyn.
Sobotni wieczór był okazją do zobaczenia piłkarzy, którzy swoje

juniorskie turnieje mają już
dawno za sobą. Tego dnia można
było zobaczyć legendy Stomilu
Olsztyn i Legii Warszawa.
W szeregach stołecznego klubu
wystąpili m.in. Maciej Szczęsny
czy Cezary Kucharski (manager
Roberta Lewandowskiego).
al

Artur Wrochna burmistrz Olsztynka wręcza
medale i dyplomy zwycięzcom
Klasyfikacja medalowa dzieci
1. Egida Olsztynek 7/6/2
2. LKSW Dan Świdnik 2/4/0
3. ITR Iława 2/0/1
4. Gladius Ostróda 1/3/4
5. MDK Tang Soo Do 1/0/1
Klasyfikacja medalowa młodzików
1. Gladius Ostróda 6/1/0
2. Tang Soo Do Pionki / Orient Częstochowa 3/3/2
3. Champion Lubawa 3/3/1
4. Piechotka Team 3/1/4
5. ITR Iława 1/2/2
6. LKSW Dan Świdnik / MDK Tang Soo Do 0/2/1
7. Kreli Gostyń 0/1/0
8. TSD Ronin 0/0/2
9. Egida Olsztynek 0/0/1
Klasyfikacja medalowa junior/senior
1. Orient Częstochowa 4/2/0
2. Tang Soo Do Pionki 3/3/3
3. Egida Olsztynek 2/2/3
4. Gladius Ostróda 2/0/2
5. Zamek Kurzętnik 2/0/1
6. Kick boxing Wejherowo 1/2/1
7. Champion Lubawa 1/1/0
8. Bartoszycka Szkoła Tkd 1/0/1

9. Itr Iława/Karate Bierutów 1/0/0
10. Piechotka Team/LKSW Dan Świdnik 0/2/1
11. Tsd Ronin 0/1/1
12. Rypiński Klub Tsd/Kreli Gostyń 0/1/0
Generalna klasyfikacja medalowa Otwartego
Pucharu Warmii i Mazur
1. Champion Lubawa 10/7/2
2. Orient Częstochowa 10/6/2
3. Tang Soo Do Pionki 9/10/9
4. Egida Olsztynek 9/9/6
5. Gladius Ostróda 9/4/10
6. ITR Iława 4/2/3
7. Piechotka Team 3/6/5
8. Bartoszycka Szkoła Tkd 3/0/1
9. LKSW Dan Świdnik 2/8/2
10. Zamek Kurzętnik 2/1/2
11. Kreli Gostyń 1/3/0
12. MDK Tang Soo Do 1/2/2
13. Kick Boxing Wejherowo 1/2/1
14. Karate Bierutów 1/0/0
15. TSD Ronin 0/1/3
16. Rypiński Klub TSD 0/1/0
17. Mazowieckie Centrum TSD 0/0/1
18. Fit Barczewo 0/0/0
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„Obecnie skupiamy się na tym
roku i walczymy dalej”
Futbol amerykański to wciąż w Polsce mało
znany sport. W Olszynie od kilku lat funkcjonuje i rozwija się drużyna Lakersów. Rozmawiamy z Bartoszem Banią, prezesem Olsztyn Lakers.
-Zacznijmy od początku. Skąd
się wziął futbol amerykański
w Olsztynie?
-Inicjatorami byli absolwenci
Wydziału Prawa i Administracji
UWM. Właściwie za moim pomysłem. Napisałem pracę “Menadżerstwo sportowe w teorii
i praktyce”, później miałem problemy ze znalezieniem pracy
związanej z tę tematyką. Oglądając “Super Bowl” zobaczyłem
jak to może wyglądać, sprawdziłem jak to może w Polsce wyglądać i zgłosiłem inicjatywę do
polskiego związku. Znalazłem
chłopaków, którzy grali na osiedlach, skrzyknąłem znajomych
i tak to się zaczęło. Nasz klub
funkcjonuje od 2011 roku gramy
REKLAMA

w rozgrywkach.
- Podsumujmy ostatni rok?
Jaki on był?
-Dla nas to był rok pod znakiem
sporej liczby graczy. Mieliśmy
do tej pory duży problem z zawodnikami. Musieliśmy dublować się w formacjach. Nie mniej
jednak myśleliśmy, że ostatni
sezon lepiej wypadnie. Wygraliśmy 3 z 6 meczów. Nie dostaliśmy się do fazy play-off rozgrywek. Obecnie skupiamy się
na tym roku i walczymy dalej.
-A co czeka Olsztyn Lakersów
w 2016 roku?
-Jeśli chodzi o pierwszą drużynę
to występujemy w drugiej lidze
(trzecia klasa rozgrywkowa przyp. red).

Nasi juniorzy w tym roku wystąpią tylko w “11” czyli w ta-

Ciężko również powiedzieć jaki
poziom zaprezentują nasi przeciwnicy. Nie ukrywam, że liczymy na play-offy i chcemy
wygrać co się da.

Bartosz Bania prezes
Klubu Olsztyn Lakers
kiej formule już bardziej profesjonalnej. Przygotowujemy się
do sezonu, fizycznie i taktycznie. Naszym trenerem głównym
jest Rafał Zapadka.Wspomagać nas będą trenerzy z Gdyni.

-Obserwując Wasze mecze widziałem duże zróżnicowanie
w sylwetkach zawodników.
Kto może dołączyć do Lakersów?
-Co roku robimy minimum, za-

zwyczaj jesienią, taką dużą rekrutację. Wtedy też pozyskujemy dużo nowych graczy. Ten
nasz futbol jest bardzo zróżnicowany i każdy znajduje swoje
miejsce w drużynie. W składzie
znajdują się zawodnicy, którzy
ważą 140 czy 150 kg jak również są ci co ważą 70 kg, a jeden
bez drugiego nie istnieje. Mając
wszystkich wysportowanych
o świetnej sylwetce to by się nie
sprawdziło. Ten futbol amerykański ma również swój urok.
Każdy znajduje sobie w nim
miejsce, jednak serce do gry to
bardzo dużo i bez tego nie da
rady.
-Kluby w Olsztynie, jeśli chodzi o finanse nie mają lekko.
Jak Olsztyn Lakers radzi sobie w tym aspekcie?
-Mamy dwóch sponsorów, którzy wspomagają nas sukcesywnie i za to możemy opłacać boisko. Nasza drużyna finansuje
się w dużej mierze ze składek
naszych zawodników. W tym
roku to 40 zł. Nasza dyscyplina
nie jest sportem olimpijskim.
Ten fakt utrudnia nam udział
w konkursach o dofinansowanie
np. z urzędu miasta. Jakoś sobie radzimy. W poprzednich latach pozyskaliśmy dużo sprzętu

z USA. Każdy z naszych zawodników potrzebuje sprzętu. Używany to koszt około 1000 zł.
-Miasto Olsztyn ma w planach wybudowanie nowego
stadionu. Czy wzorem innych
miast jest możliwość podzielenia się nim w taki sposób, aby
zagościł tam nie tylko futbol,
ale też futbol amerykański?
Naszym domem jest kortowski
stadion uniwersytetu. Jeśli powstanie nowy stadion to również
chcemy tam zagrać i będziemy
dopuszczeni do korzystania
z niego. Mam nadzieję, że obiekt
wart tyle pieniędzy nie będzie tylko dla piłki nożnej. Bardzo byśmy chcieli zagrać w naszym mieście na nowoczesnym
obiekcie. Nasze spotkania to nie
tylko sport, ale i cała oprawa,
która zarówno jak i mecz są darmowe. Na wszystkich czeka
grill, oprawa muzyczna, czasem zapraszamy kogoś do pokazów, mamy też wiele konkursów
z nagrodami i przygotowujemy
się do tego, aby całe rodziny mogły przyjść i dobrze się bawić.
Trochę wzorem amerykańskich
meczów stały się one w coraz
większym stopniu show.
al

