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Na konkurs wpłynęło 56 ofert 
złożonych przez organizacje po-
zarządowe. Zarząd wojewódz-
twa zatwierdził przyznanie do-
tacji dla 35 propozycji. Na sport 
akademicki przeznaczono 40 
tys. zł, Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu Osób Nie-
pełnosprawnych w Olsztynie 
otrzyma 60 tys. zł, wspiera-
nie dyscyplin paraolimpijiskich 
i igrzysk głuchych zostanie 
wzmocnione kwotą 70 tys. zł, 

sportowcy mierzący w igrzyska 
w Rio de Janeiro mogą liczyć 
na 50 tys. zł dotacji, na projekty 
sportowe z regionami partner-
skimi województwa przezna-

czono 35 tys. zł  a na organizację 
imprez sportowych o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym 
300 tys. zł.
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Samorząd województwa wspiera rozwój kultury fizycznej w regionie. Rozstrzygnię-
cie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu pozwoli m.in. upo-
wszechniać i popularyzować sport środowisk akademickich, paraolimpijskich czy 
osób niepełnosprawnych. Wsparcie otrzymają także reprezentanci województwa 
przygotowujący się do 
Igrzysk Olimpijskich Rio 
de Janeiro 2016 czy orga-
nizatorzy imprez sporto-
wych o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym.

Finansowy zastrzyk dla 
sportu w regionie

100 wystawców, 250 prele-
gentów w kilkudziesięciu se-
sjach tematycznych. Do tego 3 
tys. gości biznesowych i 20 tys. 
uczestników części wystawo-
wej. Tak w liczbach przedsta-
wiają się katowickie „4 Design 
Days”. Wśród prelegentów bę-
dzie prezydent Olsztyna.
Piotr Grzymowicz podczas dru-
giego dnia wydarzenia weźmie 
udział w panelu poświęconym 
projektowaniu miast. Będzie 
mówić o olsztyńskich propo-
zycjach m.in. uatrakcyjnienia 
przestrzeni publicznej.
- Zmierzamy do tego, by Olsztyn 
stawał się coraz atrakcyjniej-
szym miejscem do życia - mówi 
prezydent Piotr Grzymo-
wicz. - Służą temu nasze ostat-
nie działania, takie jak moder-
nizacja transportu zbiorowego 
i zagospodarowanie brzegów 

największego jeziora. Cały czas 
zmieniamy też Śródmieście, 
by oddać jak najwięcej prze-
strzeni mieszkańcom. Lepsze 
skomunikowanie dalszych osie-
dli ze Śródmieściem, atrakcyjne 
obiekty służące sportowi i re-
kreacji nad jez. Ukiel, rewitali-
zacja już istniejących oraz bu-
dowa nowych parków - to jedne 
z już zrealizowanych zadań. 
Poza tym ciągle pracujemy nad 
tym, by centralna część Olsztyna 
była przyjazna mieszkańcom, 
bezpieczna i zielona.
Dwa pierwsze dni wydarzenia 
to typowo branżowe spotkania. 
Kolejne dwa to szansa dla zwie-
dzających, by przypatrzeć się 
najnowszym, światowym tren-
dom  w architekturze, na rynku 
nieruchomości, wyposażenia 
wnętrz oraz we wzornictwie.
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Integracyjny Teatr Tańca AU-
TentYcZni My dostali się do 
ogólnopolskiego etapu kon-
kursu teatrów szkolnych Tele-
wizji Polskiej. Co ważne - po 
drodze pokonali ponad 300 
grup z masowych szkół z ca-
łego kraju!
Olsztynianie znaleźli się po-
śród finałowej dwudziestki 
piątki ze spektaklem „Czekając 
na...”. Sztuka opowiada o prze-
mijaniu i nawiązuje do poezji 
Bolesława Leśmiana. To trze-
cie przedstawienie Integra-
cyjnego Teatru, który powstał 
w 2012 roku. Występuje w nim 

13 uczniów w różnym wieku 
i z różnymi niepełnosprawno-
ściami - z autyzmem, zespo-
łami genetycznymi, poraże-
niem mózgowym.
– Nazwaliśmy się AUTentYcZni 
My, bo na scenie zawsze tworzy 
się prawdziwy obraz każdego 
ucznia – mówi opiekun teatru, 
Katarzyna Śliwińska. – Cza-
sem tylko my, terapeuci wiemy, 
gdzie kończy się choreografi a 
a zaczyna improwizacja.
Niepełnosprawni artyści oraz 
ich opiekunowie nie zwalniają 
jednak tempa. Już pracują nad 
kolejnym przedstawieniem. 

„DOORosłość” jest sztuką 
o dojrzewaniu.
Na szczegóły będzie trzeba 
jednak jeszcze poczekać. 
Twórcy nie chcą uchylić rąbka 
tajemnicy. Wszystko ma się 
wyjaśnić w kwietniu na scenie 

Teatru Jaracza, podczas ob-
chodów Międzynarodowego 
Miesiąca Świadomości Auty-
zmu. Wówczas sztuka będzie 
mieć swą premierę.
Teatr z ZPE przy ul. Turow-
skiego zakwalifikował się do 
finału w kategorii placówek 
oświatowych. Jednak Olsztyn 
ma jeszcze jednego reprezen-
tanta w ostatecznej stawce. To 

znana już w całym kraju grupa 
Światło i Cień.
W tym roku uczniowie z Gim-
nazjum nr 13 przekonali juro-
rów spektaklem „Schola”. Czy 
powtórzą sukces z 2014 roku. 
Wówczas młodzież ze stolicy 
regionu wygrała zmagania, pre-
zentując sztukę „eRPeG”.
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„4 Design Day” potrwają od 11 do 14 lutego w Kato-
wicach. To największe tego typu wydarzenie w na-
szej części Europy.

Olsztyn na dniach 
architektury i wzornictwa

Coraz głośniej robi się wokół niezwykłego teatru, 
działającego przy Zespole Placówek Edukacyjnych. 
Swoją pozycję potwierdzają też uczniowie z Gimna-
zjum nr 13.

Teatry z Olsztyna w fi nale 
ogólnopolskiego konkursu

Barczewo: 
Przez  alkohol i sarny
wjechał w drzewo. 
Na szczęście tylko na ogólnych 
potłuczeniach skończyła się jazda 
trzech młodych mężczyzn oso-
bowym audi. Ich auto wjechało 
w drzewo. Zakleszczony kierowca 
opuścił pojazd dopiero po użyciu 
ratowniczego sprzętu specjali-
stycznego. Okazało się, że 23-la-
tek jego i pasażerowie byli nie-
trzeźwi. Tłumaczyli policjantom, 
że to wszystko przez sarny, które 
wbiegły na jezdnię.

W nocy z wtorku na środę kilkana-
ście minut po północy policjanci 
z Olsztynka zostali wezwani na 
miejsce kolizji drogowej. Ze zgło-
szenia wynikało, że na drodze po-
między miejscowościami Wipsowo 
i Ramsowo osobowe audi wjechało 
w drzewo. Na interweniujących 
funkcjonariuszy, obok uszkodzo-
nego pojazdu czekało dwóch pasa-
żerów. W samochodzie przebywał 
zakleszczony kierowca. Do wycią-
gnięcia mężczyzny z rozbitego auta 
potrzebna była pomoc strażaków. 
Mężczyzna miał zakleszczoną nogę 
i dopiero użycie specjalistycznego 
sprzętu pomogło mu się wydostać 
na zewnątrz. Kierowca tłumaczył 
policjantom, że przed jego auto 
wybiegły sarny, przez co stracił pa-
nowanie nad prowadzonym pojaz-
dem i wjechał w drzewo.  W trakcie 
obsługi zdarzenia policjanci spraw-
dzili stan trzeźwości kierowcy i pa-
sażerów. Okazało się, że 23-letni 
kierujący miał ponad 1,5 promila 
alkoholu w organizmie. Jego ko-
ledzy również pili pod wpływem 
alkoholu. Za spowodowanie kolizji 
mężczyzna został ukarany manda-
tem karnym. Dodatkowo policjanci 
zatrzymali mu prawo jazdy, a spra-
wą jazdy na tzw. „podwójnym ga-
zie” zajmie się teraz sąd.
Za to przestępstwo grozi mu kara 
nawet 2 lat pozbawienia wolności.

kmp

Międzynarodowe GP Warmii i Mazur w Nidzicy

Integracyjny Teatr Tańca AUTentYcZni My



311 lutego 2016 r.numer 70www.gwarminska.pl

KRÓTKO

NA CZASIE

W 2015 roku Służba Celna na 
granicy polsko-rosyjskiej od-
prawiła niemal 6,1 mln podróż-
nych, z czego 2,55 mln osób to 
obywatele Federacji Rosyj-
skiej. To o niemal pół miliona 
osób mniej niż w 2014 roku. 
W tym czasie granicę przekro-
czyło prawie 160 tys. samo-
chodów ciężarowych. To wię-
cej niż rok temu, jednak mniej 
niż w latach poprzednich: 2013 
– 186 tys., 2012 – 191 tys. 
- Największą liczbę cudzoziem-
ców odprawionych w 2015 
roku w ramach małego ru-
chu odnotowano w przejściu 
granicznym Gronowo – Ma-
monowo (504 tys. cudzoziem-
ców). Analogicznie na przej-
ściu Grzechotki – Mamonowo 
II odprawiono 341 tys. cudzo-
ziemców, a na przejściu Bez-
ledy – Bagriatonowsk 304 tys. 
- wyjaśnia Mirosława Alek-
sandrowicz, rzecznik prasowy 
Warmińsko-Mazurskiego Od-
działu Straży Granicznej.
Najmniejszym zainteresowa-
niem cieszyło się przejście gra-
niczne Gołdap – Gusiew, gdzie 
granicę przekroczyło niemal 
170 tys. cudzoziemców. 

O 20 milionów mniej

Spadek liczby podróżnych ma 
także wpływ na mniejsze do-
chody lokalnych przedsiębior-
ców z Warmii i Mazur. W 2015 
roku Rosjanie wyjeżdżający 
z Polski zgłosili na granicy 
198 tys. rachunków Tax Fee na 
łączną kwotę 180 mln złotych. 
To aż o 20 milionów złotych 
mniej niż w 2014 roku. Głów-
nym powodem, dla którego 
Rosjanom przestaje opłacać się 
przyjeżdżać do Polski, jest ni-
ski kurs rubla. 
– Obecnie za złotówkę trzeba 
zapłacić ok. 19 rubli, a dwa 
lata temu było to tylko 10 rubli. 
Spada też cena paliwa w Pol-

sce i część jeżdżących po ten 
towar do Rosji rezygnuje z wy-
jazdów. W dalszym ciągu jed-
nak Rosjanie wywożą przede 
wszystkim żywność – ocenia 
Ryszard Chudy, rzecznik Izby 
Celnej w Olsztynie. – Są to 
przede wszystkim mleko, twa-
rogi, sery, mięso i wędliny. Ro-

sjanie kupują też dużo towarów 
dla dzieci, odżywki, pieluchy, 
ubranka. Ponadto sporo ra-
chunków dotyczy odzieży, bu-
tów, oraz elektroniki.
Warto odnotować także, że 
od chwili wprowadzenia ma-
łego ruchu granicznego z Fe-
deracją Rosyjską w 2012 roku, 
statystki przekraczających 
granicę, jak i zgłaszanych ra-
chunków Tax Fee, zmalały. Do 

tej pory rok po roku sukcesyw-
nie rosły. W 2012 roku war-
tość zgłoszonych rachunków 
Tax Fee 32,6 mln zł, a w 2013 
była to kwota 94,8 mln złotych, 
a w 2014 niemal 200 mln.

Dopalacze i luksusowy 
kabriolet

Granica polsko-rosyjska to 
także pole do przemytu, który 
ma przede wszystkim charak-
ter ekonomiczny. - Wozi się to, 
na czym można zarobić – kwi-
tuje Ryszard Chudy. - Obecnie 
z Rosji przemyca się najczęściej 
papierosy, paliwo i bursztyn. 
Te towary są znacznie tańsze 
niż w Polsce. Oceniając 2015 
rok należy powiedzieć, że nadal 
występują różnice w cenach, 

takich towarów, jak papierosy 
czy paliwo. W przypadku pa-
liwa prób przemytu jest nie-
wiele. Bywa jednak, że już 
w Polsce paliwo jest zlewane ze 
zbiorników i odsprzedawane. 
W 2015 roku funkcjonariu-
sze grup mobilnych ujawnili 
15 tys. litrów nielegalnego pa-
liwa. W minionym roku cel-
nicy przejęli też 1,750 mln pa-
czek papierosów, czyli o około 
100 tys. mniej niż w 2014 roku. 
Zmniejszył się przemyt bursz-
tynu, bo w 2014 roku na gra-
nicy przejęto 340 kg żywicy 
kopalnej, a w 2015 roku około 
100 kg. 

Ponadto funkcjonariusze war-
mińsko-mazurskiej Służby 
Celnej wykryli 17 kg narko-
tyków (głównie marihuana 
i amfetamina), siedem kilo-
gramów dopalaczy i kilkaset 
sztuk tabletek sterydów i ana-
bolików, chronione gatunki ro-
ślin i zwierząt, takie jak żywe 
koralowce, pijawki lekar-
skie, węgorza europejskiego, 
czy miecz ryby piły. W sumie 

służba celna wystawiła ponad 
6 tys. mandatów karnych na 
kwotę 3 mln zł, a 20 mln zło-
tych trafiło do budżetu pań-
stwa po wymierzonych przez 
sąd karach grzywny, czy do-
browolnym poddaniu się ka-
rze. 
- Przemycane towary ukrywa 
się generalnie wszędzie – tłu-
maczy Ryszard Chudy. - W sa-
mochodzie są to elementy kon-
strukcji pojazdu: koła, drzwi, 
podłoga, sufit, konsola, fo-
tele, zbiornik paliwa, zderzaki 
itp. Znajdowaliśmy papierosy 
w wydrążonym chlebie, wycię-
tych książkach, nawet w zbior-

niku na nieczystości w toale-
cie autobusu turystycznego. 
Pojawiają się też czasem bar-
dzo starannie przerobione sa-
mochody, w których skrytki 
otwiera się przy pomocy elek-
tromagnesu. W Gronowie wy-
kryto papierosy w luksusowym 
kabriolecie, mechanizm za-
miast uruchamiać dach otwie-
rał skrytki. 

rak

Warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej poinformował, że 
w 2015 roku w ramach tzw. małego ruchu granicznego granicę pol-
sko-rosyjską w naszym województwie przekroczyło o pół miliona 
osób mniej niż przed rokiem. Z rachunków, które Rosjanie przedsta-
wili na granicy, aby odzyskać podatek wynika, że rosyjskojęzyczni 
przyjezdni wydali w Polsce o 20 mln złotych mniej niż w 2014 roku.

Mały ruch graniczny w województwie

Coraz mniej Rosjan przyjeżdża 
do naszego regionu

Olsztyn: DKF „ZA” zaprasza na 
libański film „Anioł” - magicz-
ną opowieść o spełnionych 
życzeniach, cudach i ogromnej 
wierze. Projekcja filmu odbę-
dzie się w dniu 11.02.2016 r. 
o godz 19:00 w Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych. Wstęp wolny.
Olsztyn: Impreza „The Sound 
of SoundScape” odbędzie 
się w dniu 12 lutego o godz. 
21:00 w Klubie „Nowy 
Andergrant”.
Olsztyn: Gala trzech polskich 
tenorów (Adam Sobierajski, 
Dariusz Stachura i Adam 
Zdunikowski) będzie 
odbywała się w dniach 11 lu-
tego (godz. 19:00), 12 lutego 
(godz. 19:00) oraz 13 lutego 
(godz. 18:00) w Filharmonii 
Warmińsko Mazurskiej.
Olsztyn: Koncert uczniów 
szkoły muzycznej feelHAR-
MONIA będzie miał miejsce 
w dniu 14 lutego o godzi-
nie 12:00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury - Kamienica Naujacka. 
W programie muzyka rozryw-
kowa i klasyczna. Usłyszymy 
zarówno utwory wokalne, jak 
i instrumentalne. Wstęp wolny.
Olsztyn: Walentynki niebawem, 
więc CEiIK zaprasza na wie-
czór z wyjątkową osobowością 
polskiej sceny teatralnej, filmo-
wej i kabaretowej. Krystyna 
Sienkiewicz wystąpi 14 lutego 
2016 r. o godz.17.00 w sali 
widowiskowej Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych w Olsztynie. Sala będzie 
dostępna dla widzów od godz. 
16.30. Bilety w cenie 30 zł.
Olsztyn: Koncert muzyki Lu-
dwiga van Beethovena będzie 
miał miejsce w dniu 15 lutego 
o godzinie 18:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury - Kamienica 
Naujacka. Wstęp wolny.
Biskupiec: Dnia 17 lutego 
o godz. 15:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Biskupcu 
odbędzie się debata z 
Policją nt. założeń map zagro-
żeń bezpieczeństwa. 
Biskupiec: W dniu 13 lutego 
na Hali SP Łąkorz odbędzie 
się turniej siatkówki o puchar 
Wójta Gminy Biskupiec i Mło-
dzieżowej Rady Łąkorza. Start 
- godzina 11:00.
Dobre Miasto: Premiera sztuki 
„Wszystko o kobietach” w Te-
atrze przy stoliku odbędzie 
się w dniu 13 lutego o godz. 
18:00 w Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznym.
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O zaletach inwestowania na 
Warmii i Mazurach mówią 
jednym głosem przedstawi-
ciele samorządu województwa, 
Olsztyna i Elbląga, ze wspar-
ciem fundacji Pro Progres-
sio, od lat działającej w branży 
BPO(Business Process Outso-
urcing, outsourcing procesów 
biznesowych- zlecanie wybra-
nych procesów biznesowych do 
wykonywania przez zewnętrzne 
przedsiębiorstwa zajmujące 
się outsourcingiem, które pono-
szą odpowiedzialność za ich ja-
kość i efektywność,przyp.red.). 
Po dwóch spotkaniach w War-
szawie, kolejne odbyło się 9 lu-
tego w Gdańsku. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele firm 
z branży BPO/SSC, R&D i call 
center, pracownicy firm consul-
tingowych oraz dziennikarze.
– Na Warmii i Mazurach 
warto nie tylko wypoczywać, 
ale i prowadzić biznes, o czym 
świadczy obecność u nas mię-
dzynarodowych marek – prze-
konywał podczas spotkania 
Piotr Burczyk, zastępca dy-
rektora Departamentu Ko-

ordynacji Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego. – Nasz 
region zmienia się także pod 
względem infrastrukturalnym, 
co zawsze sprzyja inwestycjom 
– remontowane są kluczowe 
drogi, od paru tygodni działa 
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury 
w Szymanach. To oznacza, że 
jesteśmy dostępni i otwarci na 
cały świat.
Duży wpływ na rozwój cen-
trów usług biznesowych na 
Warmii i Mazurach ma obec-
ność firm zagranicznych z in-
nych branż, działalność inku-
batorów przedsiębiorczości 
i technoparków, działalność 
stref ekonomicznych: warmiń-
sko-mazurskiej i suwalskiej, 
oraz otwartość przedstawicieli 
instytucji publicznych wobec 
inwestorów. Dwa największe 
miasta Warmii i Mazur mają do 
zaoferowania także nowocze-
sne powierzchnie biurowe czy 
konkurencyjny w stosunku do 
aglomeracji rynek płac. Przed-
siębiorcy mogą również liczyć 
na ułatwienia administracyjne 
czy profesjonalne usługi do-

radcze, nie brakuje ponadto 
wykształconych absolwentów 
szkół wyższych, które przysto-
sowują swoją ofertę do potrzeb 
rynku i oczekiwań inwestorów. 
– Atutami Olsztyna są z pewno-
ścią ambitna młodzież o wy-
sokich kwalifikacjach zawo-
dowych, konkurencyjność 
w prowadzeniu biznesu oraz 
pozytywne doświadczenia 

firm, które już u nas zainwe-
stowały – powiedział Piotr 
Grzymowicz, prezydent mia-
sta. – Dysponujemy także po-
wierzchnią biurową – w Olszty-
nie jest to ponad 40 tys. m kw., 

głównie w klasie B/B+. Cena 
za wynajem metra kwadrato-
wego waha się od 9 do 11 euro.
Dobrą lokalizacją, w pobliżu 
ekspresowej „siódemki” oraz 
obwodu kaliningradzkiego, 
chwalił się natomiast Elbląg. 
– Mamy też potencjał ludzki 
i atrakcyjne tereny, które oferu-
jemy przedsiębiorcom. W naj-
bliższym czasie czekają na nas 

kolejne rozmowy związane 
z przekopem Mierzei Wiślanej – 
powiedział Witold Wróblew-
ski, prezydent Elbląga.
Samorządowcy podkreślali 
także atrakcyjność samego re-

gionu, w tym doskonałe wa-
runki do rekreacji i wypo-
czynku wśród lasów i jezior. 
Obecnie w centrach usług 
dla biznesu w Olsztynie i El-
blągu zatrudnione są blisko 2 
tys. osób – to głównie pracow-
nicy takich firm, jak Regio-
nalne Centrum Rozliczeniowe 
Citi Group, Transcom, Orange 
w Olsztynie oraz Best SA, 

FLSmidth, Siemens sp. z o.o. 
w Elblągu. 
– Sektor BPO funkcjonuje 
w Polsce od blisko 20 lat. Wcze-
śniej był obecny w najwięk-
szych miastach, ale od 2006 

roku rozwija się także w mniej-
szych miejscowościach – twier-
dzi Wiktor Doktór, prezes fun-
dacji Pro Progressio. – Warto 
walczyć o każdego inwestora, 
nawet tego mniejszego. Naj-
trudniej jest przekonać do siebie 
pierwszą firmę, potem jest już 
zdecydowanie łatwiej.

zom

Coraz popularniejsze staje się powierzanie wybranych procesów 
biznesowych firmom zewnętrznym. Podobnie jest na Warmii i Ma-
zurach, gdzie coraz prężniej rozwija się sektor usług biznesowych. 
Prym w walce o inwestorów z tej branży wiodą dwa największe mia-
sta regionu - Olsztyn i Elbląg.

Olsztyn i Elbląg walczą o inwestorów 
z sektora usług wspólnych

Rada jest zespołem, w którym 
spotykają się przedstawiciele 

administracji publicznej i sek-
tora pozarządowego, aby opi-

niować i doradzać w sprawach 
pożytku publicznego. W skład 

rady wchodzi 20 osób: 2 rad-
nych sejmiku województwa, 
przedstawiciel wojewody, 7 
przedstawicieli marszałka wo-
jewództwa oraz 10 przedsta-

wicieli organizacji pozarządo-
wych. Kadencja rady trwa 3 
lata. Na pierwszym inaugura-
cyjnym kadencje rady spotka-
niu dyskutowano m.in. o spo-

sobie powoływania członków 
i organizacji do składu rady oraz 
zmianami w uchwale sejmiku 
woj. warmińsko-mazurskiego 
w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu konsultowania 
z radą projektów aktów norma-
tywnych dotyczących sfery za-
dań pożytku publicznego. 

rok

W czwartek( 4 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła III kadencję

Spotkanie w Gdańsku to kolejna szansa dla Olsztyna
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Uspokojenie ruchu w śródmie-
ściu, „wyrzucenie” z niego samo-
chodów, walka z zakorkowanymi 
ulicami, a także rewolucja w sys-
temie komunikacyjnym miasta 
i stawianie na zrównoważony 
transport miejski - to oczko w gło-
wie Piotra Grzymowicza, prezy-
denta Olsztyna, który od lat for-
sował i konsekwentnie dążył do 
reanimacji miejskiej komunikacji 
szynowej. W końcu władze Olsz-
tyna dopięły swego, ale nie obyło 
się bez problemów i zastrzeżeń 
mieszkańców miasta. 

Jest dobrze, ale 
do ideału daleko

Kosztem kilkuset milionów zło-
tych (wraz z dofinansowaniem 
unijnym) Olsztyn wybudował 
trzy linie tramwajowe, które łą-
czą Jaroty z Dworcem Głów-
nym, Wysoką Bramą i Uniwer-
sytetem Warmińsko-Mazurskim 
i zakupił 15 nowoczesnych skła-
dów tramwajowych. Aby zachę-
cić mieszkańców do korzystania 
z tego środka transportu w listo-
padzie 2015 roku obniżono koszt 
biletów miesięcznych, wprowa-
dzono tę samą taryfę dla autobu-
sów podmiejskich, a także – od 
stycznia 2016 roku - przemeblo-
wano całkowicie system komu-
nikacyjny. Z rozkładu jazdy znik-
nął m.in. autobus linii nr 15 (na 
co najbardziej skarżą się miesz-
kańcy), zmianie uległa też nu-
meracja linii. Tramwaje mają 
numery porządkowe 1,2,3, a nu-
meracja autobusów zaczyna się 
od 101. Powstały mikro linie, 
które obsługują krótkie trasy 
i dowożą mieszkańców do przy-
stanków, na których można się 
przesiąść i kontynuować podróż 
dalej. Takie rozwiązanie wymo-
gło wprowadzenie biletów cza-
sowych po to, aby nie trzeba 
było kupować kolejnego biletu 
przy przesiadce. Problem jednak 
w tym, że nie wszystkie autobusy 
są wyposażone w biletomaty, jak 
i nie na każdym przystanku znaj-
dują się takie urządzenia. 
- Zdarza się, że na niektórych li-
niach, szczególnie tych jeżdżą-
cych do dzielnicy przemysłowej, 

czy poza miasto nie można kupić 
biletu czasowego, bo nie ma au-
tomatu na przystanku, a kierowcy 
nie posiadają biletów czasowych 
w ofercie – mówi Maciej, pasa-
żer olsztyńskiej komunikacji. - 
Trzeba wówczas kupować dwa 
bilety, jeśli chce się, a niekiedy 
trzeba, skorzystać z przesiadki. 
To złe rozwiązanie, premiujące 
mieszkańców większych dzielnic, 
gdzie kursowanie autobusów jest 
częstsze lub automaty stoją przy 
przystankach.
Mieszkańcy dostrzegają też plusy 
zmiany rozkładu jazdy. W godzi-
nach szczytu częstotliwość kurso-
wania autobusów zwiększyła się. 
- To niewątpliwie zaleta nowego 
układu komunikacyjnego – oce-
nia dalej Maciej. - Mieszkam na 
Dajtkach i widzę, że w rozkładzie 
jazdy jest przewidzianych nawet 
7-8 kursów na godzinę obu dojeż-
dżających na Dajtki linii.

Pękanie szyn, potrącenie, 
niedziałające biletomaty

Tramwaje wyruszyły na olsztyń-
skie trasy 19 grudnia 2015 roku, 
ale start miały fatalny. Odnoto-
wano stłuczki z udziałem samo-
chodów i tramwajów, a na domiar 
złego przy kilkunastostopnio-
wych mrozach zaczęły... pękać 
szyny. Pasażerowie byli wście-
kli, bo paraliżowało to ruch i wy-
łączało linie tramwajowe z użyt-
kowania. W dodatku nie do końca 
funkcjonował system ITS (inte-
ligent transport system – red.), 
który wdrażała olsztyńska firma 
Sprint. Nie działały tablice infor-
macyjne na przystankach i z tru-
dem można było znaleźć działa-
jący biletomat. Okazało się, że 
to mieszkańcy zapychali miejsca 
na monety, bo nie mogli... dojść, 
gdzie je trzeba włożyć. Praktyka 
pokazuje jednak, że wciąż bileto-
maty nie działają, jak powinny, bo 
często pojawiają się komunikaty, 
że płatność kartą nie jest możliwa 
lub dane w automacie się aktuali-
zują. 
- Od zakończenia instalacji 
wszystkich urządzeń i oprogra-
mowania niezbędnego do dzia-
łania systemu, a także od uru-

chomienia linii tramwajowych 
wykonawca ma sześć miesięcy na 
kalibrowanie ITS – wyjaśnia Pa-
weł Pliszka, rzecznik ZDZiT.
Mało tego: ZDZiT musiał doko-
nać korekty rozkładów, bo opty-
mistycznie przewidziano krótsze 
przejazdy tramwajów, ale życie 
zweryfikowało te oczekiwania.
Prezydent uspokajał mieszkań-
ców, tłumacząc problemy i pęka-
jące szyny chorobą „wieku dzie-
cięcego”, ale nie trudno się 
domyśleć, że pasażerowie za 
nic mieli te tłumaczenia, bo dla 
nich najważniejszy jest punk-
tualny dojazd do miejsca pracy 
lub szkoły. W pierwszych kil-
kunastu dniach funkcjonowa-
nia tramwajów były to tylko po-
bożne życzenia. I jakby tego było 
mało „przez” tramwaje doszło do 
pierwszego wypadku z udziałem 
pieszego (na al. Piłsudskiego), 
gdzie mężczyzna został potrą-
cony na przejściu dla pieszych. 
Wcześniej w tym miejscu była 
sygnalizacja, która została zde-
montowana wraz z budową li-
nii tramwajowej. Kilka dni póź-
niej do śmiertelnego potrącenia 
przez tramwaj doszło na alei Si-
korskiego, ale w tym przypadku 
motornicza nie zawiniła. To pie-
szy wtargnął na czerwonym świe-
tle wprost pod tramwaj. 

Sprzedaliśmy więcej 
biletów miesięcznych

Spytaliśmy Zarząd Dróg Zieleni 
i Transportu, jak ocenia pierw-
sze kilkadziesiąt dni po zmianie 
układu komunikacyjnego i wpro-
wadzeniu tramwajów. Na razie 
trudno o dane dotyczące liczby 
pasażerów, ale ostrożnie można 
zakładać, że wszystko idzie w do-
brym kierunku.
- Nie prowadziliśmy badania 
liczby pasażerów od 2013 roku, 
więc nie jest możliwe określenie 
ilu pasażerów skorzystało z ko-
munikacji miejskiej od 19 grud-
nia Przygotowujemy się do takich 
badań w tym roku na przełomie 
marca i kwietnia – mówi Paweł 
Pliszka.
O tym, czy nowy system działa 
i czy olsztynianie pokochali tram-

waje, mogą mówić wstępne dane. 
W listopadzie i w grudniu 2014 
ZDZiT sprzedał 35 517 różnego 
rodzaju biletów wieloprzejaz-
dowych. W listopadzie i grud-
niu 2015 (odkąd potaniały bilety 
miesięczne i pojawiły się tram-
waje) ZDZiT sprzedał 41046 bi-
letów miesięcznych (ulgowych 
i normalnych), czyli o 5,5 tys. 
biletów więcej niż w analogicz-
nym okresie rok wcześniej. Jeśli 
ta tendencja się utrzyma, to bę-
dzie można mówić o pierwszym 
sukcesie: mieszkańcy częściej 
korzystają z komunikacji miej-
skiej niż z własnego środka trans-
portu. A o to chodzi prezydentowi 
Olsztyna i odpowiedzialnym za 
zmiany w komunikacji miejskiej.
Same władze miasta są jesz-
cze oszczędne w wyciąganiu 
wniosków dotyczących nowego 
układu komunikacyjnego. 
- Zbieramy sygnały od pasażerów 
i sami też obserwujemy sytuację. 
Niemniej bez policzenia pasaże-
rów, przeanalizowania wyników 
trudno dokonywać jakichś ocen. 
System działa dopiero od sześciu 
tygodni – mówi Paweł Pliszka. - 

Pasażerowie też potrzebują tro-
chę czasu, by się do niego przy-
zwyczaić i czasami „odkryć”, że 
nie do końca jest tak, że jakieś 
ulice, a nawet osiedla pozba-
wiliśmy dostępu do komunika-
cji. Pewne drobne korekty, m.in. 
w rozkładach jazdy wprowadzimy 
w marcu (kilka zmian weszło już 
1 lutego: dodatkowe kursy linii 
113, czy korekta rozkładów jazdy 
linii dowozowych). Pamiętać też 
należy, że zmiany wprowadzone 
1 stycznia 2016 roku, nie wzięły 
się z sufitu. Są wynikiem dotych-
czas prowadzonych badań napeł-
nień w autobusach, sygnałów pa-
sażerów, które napływały do nas 
wcześniej, a także procesów urba-
nistycznych zachodzących w mie-
ście, bo powstały nowe ulice, czy 
też osiedla.

Będzie więcej składów 
na ulicach?

Wiadomo już także, że tabor 
nie jest wystarczający. Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne planuje zakup dodatko-
wych składów.

– Są plany, aby zakupić trzy do-
datkowe tramwaje – wyjaśnia 
Cezary Stankiewicz, rzecznik 
MPK. - Uzależnione jest od obec-
nego taboru, z którego jeśli wy-
padnie tramwaj lub dwa, to mo-
żemy mieć kłopoty, aby obsłużyć 
wszystkie linie.
Rzecznik dodaje także, że trudno
 oszacować, kiedy MPK zakupi 
nowe składy. Decyzja uzależ-
niona jest od źródła finansowania 
zakupu, jak i planów inwestycyj-
nych miasta, dotyczących rozbu-
dowy obecnej sieci tramwajowej. 
Nie tak dawno prezydent Olsz-
tyna ogłosił, że będzie ubiegał się 
o dofinansowanie unijne na zakup 
taboru w ramach przebudowy 
ul. Partyzantów, którą, notabene, 
tramwaj nie będzie jeździł. 
Zakup dodatkowych składów to 
jedno, ale rozbudowa obecnych 
linii to drugie. Ścierają się różne 
koncepcje, wśród których jest 
m.in. plan budowy linii wzdłuż 
ulicy Wilczyńskiego do Pieczewa 
oraz ulicami Krasickiego, Synów 
Pułku, Wyszyńskiego, Piłsud-
skiego i Dworcową do połącze-
nia z obecnym systemem tram-
wajowym. Planowane jest także 
wydłużenie linii w głąb Kortowa 
oraz do Zatorza. 

rak

To chyba jedna z najbardziej emocjonujących inwestycji w ostatnich kil-
kunastu latach w Olsztynie, a na pewno najdroższa. Mowa o olsztyńskich 
tramwajach, które po 50 latach wyjechały ponownie na ulice stolicy War-
mii i Mazur. Jak minęły w Olsztynie pierwsze tygodnie po wprowadzonej 
rewolucji komunikacyjnej?

Tramwaje w Olsztynie

Choroba wieku dziecięcego powoli mija

Poniedziałkowy poranek po uda-
nym weekendzie bywa trudny 
dla każdego. Z tą świadomością 
zapytaliśmy na przystanku tram-
wajowo-autobusowym w cen-
trum miasta jak mieszkańcy Olsz-
tyna oceniają dokonaną rewolucję 
w komunikacji miejskiej? Poniżej 
prezentujemy kilka szczerych wy-
powiedzi, które w Państwa imie-
niu dedykujemy decydentom. 
Andrzej, kierownik salonu tele-
fonii komórkowej: 
-Rewolucyjne zmiany, to trzeba 
przyznać. Zlikwidowano co naj-
mniej 1/3 połączeń, aby wszyscy 
przesiadali się na niepunktualne 
tramwaje. Czas dojazdu do miejsc 
docelowych wydłużył się. Oby 
tak dalej. Już nie wspomnę co się 
dzieje w godzinach szczytu… 
Agnieszka, ekspedientka w jed-
nym ze sklepów spożywczych 
sama rozpoczęła rozmowę: 
- Po tych „cudownych” zmianach 
w domu po pracy jestem około 

17:00, przed zmianami byłam 
już o 16:00! Autobusy podmiej-
skie 82 i 88 jeździły bez spóźnień.
Teraz jakiś mądrala puścił je na 
dworzec przez zatłoczoną w go-
dzinach szczytu ulicę Limanow-
skiego. Spóźniają się przynaj-
mniej pół godziny, zdarza się, że 
i ponad godzinę.
Wiesław, emeryt:
-Mieszkam w Olsztynie od 1946r..
Jestem już emerytem .Zadowo-
lony jestem, że wróciły tramwaje. 
Olsztyn przez to jest ładniejszy. 
Trochę wg. mnie te linie są nie-
trafione. Dlaczego nie ma linii na 
Dworcowej? Ulica szeroka, sa-
mochodom by nie przeszkadzała 
i nie tamowała ruchu, jak na Ko-
ściuszki. Dziwię się też, że tak 
mocno były rozkopane ulice a nie 
zrobiono w newralgicznych miej-
scach przejść podziemnych pod 
ulicami, np. tutaj koło ratusza.Ale 
to widzimisię emeryta...
Sławek, mieszkaniec Dajtek, 

pracownik jednego z olsztyń-
skich urzędów:
 - Jakiś Stary Dwór ma więcej li-
nii, połączeń niż Zatorze czy 
Dajtki! To jakaś porażka. Miasto 
zapomniało chyba o innych rejo-
nach bez durnego tramwaju. Na 
Dajtki przez zakorkowane mia-
sto droga okrężną? Paranoja, to 
ile tam człowiek ma jechać. Zna-
jąc te korki i temperament do bu-
dowania dróg ile wlezie, bez po-
myślunku, to bilet i godzinny nie 
starczy. Każdy kto ma samochód 
niech nim jeździ a te złomy cią-
gnące się godzinami przez miasto 
niech wożą powietrze.
Jak widać po wypowiedziach te-
mat komunikacji miejskiej stał 
się tematem, co najmniej drażli-
wym, jednak my zawsze staramy 
się szukać pozytywów. Więc gro 
całego niezadowolenia zrzucamy 
na….. poniedziałek, który jak za-
znaczyliśmy, bywa ciężki. 

al

Olsztyńskie tramwaje jeżdżą po ulicach już blisko dwa miesiące. Umil-
kły werble i fanfary a jak wygląda codzienna droga, chociażby do pracy 
mieszkańców stolicy Warmii i Mazur? Zebraliśmy na temat rewolucji ko-
munikacyjnej pierwsze opinie od olsztynian.

Olsztyńska „puszka Pandory” 
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Wystawa została zorganizo-
wana w ramach Galerii w urzę-
dzie, której założeniem jest 
promowanie artystów z po-
wiatu olsztyńskiego lub tych, 
dla których piękno Warmii 
i Mazur stanowi inspirację. To 
jednocześnie propozycja umi-
lenia czasu osobom, które zała-
twiają sprawy w starostwie.
Anna Wojszel ukończyła Pań-
stwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Olsztynie o spe-
cjalności wystawiennictwo, 
obecnie studiuje Dziedzictwo 
Kulturowe i Przyrodnicze na 
UWM w Olsztynie. W bar-
czewskim środowisku postrze-

gana jest jako osoba niezwykle 
kreatywna, z odwagą podcho-
dząca zarówno do sztuki, jak 
i życia. Jest wegetarianką, 
morsem, członkiem Klubu 
Sportowego Egida Barczewo-
-Olsztynek, Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Po-
jezierze w Olsztynie, a także 
radną Rady Miejskiej w Bar-
czewie i mamą 17-letniej Ro-
zalii i 14-letniego Kacpra.
- Moją pasją jest malarstwo 
i fotografia. Fascynuje mnie 
zarówno możliwość tworzenia 
reportażu, uwiecznienia pej-
zażu, czy architektury, jak i te-
matyka ogólnoludzka. Pomy-

sły rodzą się w mojej głowie 
w najmniej oczekiwanych mo-
mentach, które później przele-
wam na papier, płótno i papier 
fotograficzny, a także ściany, 
kamienie i… dachówki. Prace 
z cyklu „Ruch – pierwiastek 
życia. Taniec jest wszędzie” 
powstały przy udziale wspa-
niałych osób, między innymi 
Joanny Graczyk i Magdaleny 
Faszcza ze Studia Animacji 
Ruchowej Rytm w Olsztynie. 
Uzupełnieniem fotografii bę-
dzie muzyka, którą obecnie 
tworzą Elżbieta i Andrzej Mie-
rzyńscy – zapowiada Anna 
Wojszel.

Artystka jest laureatką nagród 
w wielu imprezach fotogra-
ficznych, m.in. XIV Przeglą-
dzie Fotografii Turystycznej 
i Krajobrazowej „FotoTour” 
we Wrocławiu, konkursie foto-
graficznym „Kalendarz 2010” 
Krakowskiej Szkoły Filmo-
wej. Swoje prace wystawiała 
w Olsztynie, Barczewie, Gdań-
sku, Kielcach, Częstochowie 
i innych polskich miastach. 

Znana jest jako organiza-
torka warsztatów plastycznych 
głównie na terenie gminy Bar-
czewo. Dodała koloru codzien-
ności podróżowania, inicju-
jąc malowanie budynku stacji 
kolejowej w Wipsowie i przy-
stanków autobusowych w Dą-
brówce, Wipsowie, Wójtowie, 
Marcinkowie i Kaplitynynach.

mbm

Od 8 lutego korytarze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zdobią 
fotografie autorstwa Anny Wojszel z malowniczego Wipsowa w gmi-
nie Barczewo. Na 10 planszach artystka zaklęła taniec w przestrze-
niach miejskich, nadając im tytuł „Ruch – pierwiastek życia. Taniec 
jest wszędzie”. 

Taniec zaklęty w fotografii

Nowy wóz kosztował ponad 
650 tysięcy złotych. Niemal 
160 tys. złotych pochodzi z bu-
dżetu Olsztynka, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji przekazało dofinan-
sowanie w wysokości 150 tys. 
złotych, natomiast pozostałe 
środki pochodzą od sponsorów- 
PZU i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie. 
Podczas uroczystości gratulo-
wano i dziękowano władzom 
samorządowym m.in. Artu-
rowi Wrochnie Burmistrzowi 
Olsztynka za starania, pod-
jęte w celu pozyskania sprzętu 
o wysokim standardzie. Bur-
mistrz podziękował z kolei dru-
hom z Waplewa za dotychcza-

sową służbę i życzył jednostce 
dalszego rozwoju- Najważniej-
sze, że mamy dobrze wyszkoloną 
kadrę a jednostka cały czas się 
rozwija. Myślę, że teraz, kiedy 
dysponujecie dobrym wozem 

bojowym, społeczeństwo bę-
dzie miało wobec was jeszcze 
większe oczekiwania, ale jestem 
przekonany ,że nie będziecie 
mieli z ich spełnieniem proble-
mów -mówił burmistrz. 

Naczelnik OSP Waplewo Pa-
weł Mikołajczak przedsta-
wił krótko historię jednostki. 
Jej początki sięgają 1946 roku, 

kiedy powstała pierwsza we 
wsi remiza. Do 1963 roku do 
pożaru wyjeżdżał wóz konny. 
Pierwszym gaśniczym sa-
mochodem był „STAR –20”. 
Najnowszy wóz IVECO za-
stąpił kolejnego „STARA”, 
który był już bardzo wysłu-

żony- jeździł do pożarów od 
1987 roku. OSP w Waple-
wie przeżywało okresy wzlo-
tów i upadków. 10 lat temu 
jednostce groziła likwidacja, 
ponieważ brakowało mło-
dzieży, która zastąpiłaby star-
szych druhów. Od 2006 roku 
do jednostki wstąpiło jednak 
wielu młodych , co nie tylko 
uchroniło ją przed likwida-
cją, ale także doprowadziło do 
szybkiego rozwoju. Po speł-
nieniu wszystkich podsta-
wowych warunków i przej-
ściu odpowiednich procedur 
w październiku 2015 roku 
jednostka została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego (KSRG). 

rad

Strażacy z Waplewa mają 
nowy wóz bojowy 
W Waplewie 4 lutego b.r.  uroczyście przekazano miejscowej jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożarnej nowoczesny samochód  ratow-
niczo- gaśniczy  marki IVECO EUROCARGO. W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, woje-
wody warmińsko- mazurskiego, OSP, PSP, druhowie z OSP w Waple-
wie  i wielu zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła Msza św. 
w intencji strażaków, odprawiona w kościele p.w. św. Stanisława bi-
skupa w Waplewie. 

Artur Wrochna burmistrz Olsztynka przekazuje kluczyki do nowego wozu
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-Skąd wziął się pomysł na tego 
typu kampanię?
-Jestem lokalnym przedsię-
biorcą. Przez kilka lat zajmo-
wałem się sprzedażą telefonów 
komórkowych. Biznes przyno-
sił spore zyski, czego dowodem 
jest to, że miałem 14 sklepów. 
Na przełomie 2008/2009 roku, 
podobnie jak większość bisku-
pieckich handlowców zauwa-
żyłem, że znacząco spadły ob-
roty. Początkowo winą za taki 
stan rzeczy obarczaliśmy je-
dynie kryzys, który dotarł do 
Europy ze Stanów Zjednoczo-
nych. Takie wyjaśnienie było 
jednak niewystarczające. 
-Co lub kto w takim razie prze-
szkadza w prowadzeniu lokal-
nego biznesu?
-Od wielu lat jednym z miejsc 
zawierania transakcji handlo-
wych stał się Internet. Oferta 
sklepów internetowych jest 
o wiele bogatsza od tej, jaką 
może zaproponować właściciel 
małego sklepu, którego obroty 
są zbyt małe, aby zapewnić duże 
i różnorodne stany towarowe. 
W Internecie jest olbrzymi wy-
bór a towary można kupić ta-
niej nawet do 30%. W ten spo-
sób następuje transfer pieniędzy 
z lokalnego rynku na zewnątrz. 
Po drugie, drobni przedsię-
biorcy nie są w stanie sprostać 
konkurencji ze strony wiel-
kich galerii handlowych i skle-
pów wielkopowierzchniowych, 
których jest coraz więcej na-
wet w małych miastach. W Bi-
skupcu funkcjonują na przykład 
dwie „Biedronki”, „Tesco”, 
„POLOmarket”, „Rossmann”, 
„Media Expert” i kilka innych. 
Są to sklepy, z prawie wszyst-
kich branż. Większość pienię-
dzy jest transferowana poza 
małe miejscowości i jest to ten-
dencja ogólnopolska. 
- Jakie konsekwencje niesie ze 
sobą drenaż lokalnego rynku 
z kapitału? 
 -Pogarszająca się sytuacja lo-
kalnego biznesu niekorzystnie 

wpływa na rozwój gospodar-
czy małych gmin. Podupadły 
przedsiębiorca nie może za-
trudniać dużej liczby pracow-
ników, płacić wyższych pensji, 
czy odprowadzać większego 
podatku, który mógłby być wy-
korzystany na lokalne potrzeby. 
Zrobiłem własne badania, żeby 
dowiedzieć się, ile pieniędzy 
zostaje na naszym lokalnym 
rynku a ile jest wyprowadza-
nych na zewnątrz. Zacząłem od 
obserwowania zachowań kon-
sumenckich mojej rodziny, na-
stępnie moich pracowników, 
znajomych. Później przeprowa-
dziłem badania ankietowe na 
grupie kilkuset mieszkańców 
Biskupca i Kolna. Z tych badań 
wynika, że około 80% pienię-
dzy znika z naszego lokalnego 
rynku!. Moje szacunkowe obli-
czenia porównałem do danych 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego za 2013 rok. GUS podaje, 
że przeciętny konsument wy-
dał w tamtym roku miesięcz-
nie 1060 zł. W gminie Bisku-
piec i Kolno mieszkało w tym 
czasie 23 tysiące konsumentów. 
Wynika z tego, że w 2013 roku 
mieszkańcy obu gmin wyda-
wali ok. 250 milionów złotych 
miesięcznie. Z tej kwoty tylko 
50 milionów złotych trafiło do 
lokalnych przedsiębiorców. 

W ciągu pięciu lat z Biskupca 
wytransferowano 1 miliard zło-
tych! Gdyby udało się choćby 
w małym stopniu przeciwdzia-

łać tej tendencji, z pewnością 
nastąpiłoby ożywienie gospo-
darcze w małych ośrodkach.
- Wszyscy jednak chcą kupo-
wać tam, gdzie jest taniej, są 
ładne witryny, mnóstwo to-
waru na półkach, duży wybór 
asortymentu a oprócz robie-
nia zakupów można coś zjeść, 
albo pójść do kina. 

- Oczywiście, jest tak, jak Pan 
mówi. Proszę jednak zauwa-
żyć, że większość lokalnych 
kupców mogłaby zapewnić to-

war takiej samej jakości i ce-
nie, jakie są oferowane w skle-
pach wielkopowierzchniowych 
czy w Internecie. Nie sprowa-
dzają go, bo nie mają pewno-
ści, że przyjdzie do nich klient. 
Główną ideą kampanii eduka-
cyjnej, jaką zamierzamy prze-
prowadzić jest doprowadze-
nie do odbudowy lokalnych 
więzi między przedsiębiorcami 
a konsumentami. W pewnym 
momencie zostały one mocno 
rozluźnione i skutki tego dla 
wszystkich nie są dobre.
Stąd nasz pomysł zmasowanej 
akcji edukacyjnej społeczeń-
stwa w nadziei na pobudzenie 
w mieszkańcach lokalnego pa-
triotyzmu ekonomicznego. Do 
tej pory konsument z Biskupca, 
wchodząc do sklepów w swoim 
mieście widział ciągle te same 
towary po cenach wyższych 
niż w Olsztynie. Przedsię-
biorca z kolei przez lata czekał 
na klientów, którzy omijali jego 
sklep i jechali robić zakupy do 
Olsztyna, albo robili to przez 
Internet. Nie mógł przyciągnąć 
klientów, bo nie był w stanie 
zaoferować konkurencyjnych 
cen i dużego asortymentu. Wła-
ściciel sklepu RTV nie może 
mieć na stanie kilkudziesięciu 
laptopów, bo te bardzo szybko 
tracą na wartości. Powstaje sy-
tuacja bez wyjścia- właściciel 
sklepu nie ma asortymentu, 
a lokalni klienci u niego nie 
kupują i nie dają mu szansy na 
zwiększenie tego asortymentu. 
- Zatem praca u podstaw przy-
niesie sukces?
-System, który wymyśliłem 
mógłby pomóc wyjść z tego 
zamkniętego kręgu. Trzeba za-
cząć od masowej edukacji spo-

łeczeństwa i to już w szkołach. 
Mam przygotowany plan, jak 
to zrobić przy współpracy z dy-
rektorami szkół. Do dorosłych 
mieszkańców chcemy dotrzeć 
poprzez kampanię reklamową. 
Najważniejsze, naszym zda-
niem, jest uświadomienie kon-
sumentom, że każda złotówka 
wydana na miejscu wpływa 
na poprawę lokalnego stanu 
gospodarki, na przykład na 
utrzymanie miejsc pracy. Bro-
szury, które zamierzamy roz-
powszechniać nie mogą za-
wierać zbyt wielu informacji, 
dlatego powstanie też strona in-
ternetowa oraz możliwość kon-
taktu na facebooku. Przygo-
towaliśmy specjalne naklejki 
na sklepy, na których także 
znajdą się informacje o tym, 
na jakich stronach w Interne-
cie będzie się można więcej 
dowiedzieć o naszej akcji. Ro-
zumiemy, że samo odwoływa-
nie się do patriotyzmu lokal-
nego mieszkańców to za mało 
i dlatego chcemy ich zachę-
cić do kupowania u biskupiec-
kich przedsiębiorców, dając im 
możliwość wygrania nagród 
w różnych konkursach. Bardzo 
ważne jest skomunikowanie 
obu stron: klientów i przedsię-
biorców. Całkiem możliwe, że 
poszukiwany przez mieszkańca 
towar będzie mógł zapropono-
wać klientowi przedstawiciel 
lokalnego biznesu. Przedsię-
biorcy często mogą sprostać 
oczekiwaniom klienta co do ja-
kości i ceny towaru. Dotąd nie 
mieli jednak zbyt wielu roz-
budowanych szans na bezpo-
średni z nim kontakt. 

Dariusz Gołębiowski

Pierwszego marca b.r. w Biskupcu rusza kampania edukacyjna „Ku-
puj, żyj lokalnie”, która trwać będzie do końca roku. Organizatorami 
akcji są : firma KUPUJ ŻYJ LOKALNIE sp. z o.o. i stowarzyszenie In-
tegracja Na Rzecz Gminy Biskupiec. W zamierzeniu organizatorów 
kampania ma pomóc lokalnemu biznesowi a jednocześnie przy-
czynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego gmin: Biskupiec 
i Kolno. O zakładanych efektach kampanii rozmawiamy z jej pomy-
słodawcą i jednym z organizatorów- Radosławem Blochem. 

Odbudowanie lokalnych więzi ekonomicznych opłaci się wszystkim

Zysk z wartością dodaną

Radosław Bloch jest przekonany o sensie pozytywistycznych działań
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-Czy udało się Panu poznać 
oczekiwania mieszkańców 
Dobrego Miasta wobec pla-
cówki, którą Pan kieruje a je-
śli tak, to co z tej wiedzy wy-
nika?
-Podjęliśmy w tym celu różne 
działania. Odbył się na przy-
kład cykl debat o dobromiej-
skiej kulturze, podczas któ-
rych rozmawialiśmy nie tylko 
z mieszkańcami miasta, ale ca-
łej gminy. Myślę, że dowodem 
na realizowanie przez CKB mi-
sji kulturalnej w lokalnym śro-
dowisku jest to, że wiele na-
szych działań podejmujemy 
we współpracy ze stowarzy-
szeniami, czy różnymi gru-
pami nieformalnymi. Realizu-
jemy na przykład różne formy 
pracy z najmłodszymi dziećmi 
w wieku 3-4 lat we współ-
pracy z rodzicami. W tym 
wieku kształtuje się osobowość 
dziecka i wrażliwość na sztukę. 
Cieszy przede wszystkim fakt, 
że na wszystkich zajęciach jest 
komplet uczestników. Ostat-
nio powstały warsztaty pisa-
nia ikon. Inicjatywa wyszła od 
grupy nieformalnej. Począt-
kowo okazało się, że brakuje 
chętnych. Osoba, która była 
bardzo zainteresowana udzia-
łem w warsztacie zrobiła na-
bór wśród swoich znajomych 
i już od pewnego czasu odby-
wają się zajęcia. Mam nadzieję, 
że już niedługo zorganizujemy 
wystawę prac ich uczestników. 
Współpracujemy także ze sto-
warzyszeniami. Stowarzysze-
nie „Guttstadt” otrzymało miej-
sce w skansenie miejskim na 
swoją ekspozycję i wspólnie 
z CKB podejmuje różne dzia-
łania popularyzujące histo-
rię. Ich aktualna propozycja to 
pokaz bicia monet w skanse-
nie, nie tylko podczas maso-
wych imprez. Niedawno od-
byliśmy bardzo inspirujące 
spotkanie ze stowarzyszeniem 
„Kresowiacy”. Wspólnie zor-
ganizujemy Palinockę, czyli 
warmińską Noc Świętojańską. 
Stowarzyszenie „Pozytywni” 
otrzymało od nas z kolei wspar-
cie marketingowe przy organi-

zacji Karnawałowej Nocy 
Morsów. Takich przykła-
dów współpracy CKB 
z różnymi środowiskami 
jest znacznie więcej, co 
świadczy o bardzo dużym 
potencjale naszych miesz-
kańców i o tym, że CKB 
jest bardzo otwarte na ini-
cjatywy oddolne. W ciągu 
tygodnia w pomieszcze-
niach CKB pracuje 40 
grup twórczych, czyli bli-
sko 500 osób. Biorą udział 
w zajęciach wokalnych, ta-
necznych, plastycznych. 
Małe dzieci mają zajęcia 
taneczne, połączone z na-
uką języka hiszpańskiego, 
dorośli uczą się pracy 
z komputerem, poznają ję-
zyki obce. W przyszłości 
chcemy jeszcze bardziej 
urozmaicić ofertę zajęć 
edukacji artystycznej. Ludzie 
nie chcą siedzieć w domu, chcą 
uczestniczyć w różnych for-
mach dokształcania i tworze-
nia. Stąd ta wysoka frekwencja 
na zajęciach. Od kilku lat reali-
zujemy cykl „Teatr przy sto-
liku”. Nie ma najmniejszego 
problemu z zapewnieniem fre-
kwencji. Zaproszenia są odbie-

rane zazwyczaj już na tydzień 
przed spektaklami. Na przed-
stawieniach Kabaretu Literac-
kiego, na które trzeba zakupić 
bilety, również mamy stupro-
centową frekwencję. Propo-
nujemy bardzo interesujący 
repertuar w Dobrym Kinie. Naj-
bardziej cieszy mnie fakt, że na 
te dobre filmy przychodzi coraz 

więcej młodzieży. W 2015 roku 
we wszystkich naszych działa-
niach uczestniczyło 70 tysięcy 
osób. 
- W dalszym ciągu jednak ze 
strony niektórych mieszkań-
ców pojawia się krytyka, że 

w mieście brakuje odpowied-
niej oferty kulturalnej. 
- Nie jest to prawdą. Świad-
czą o tym podane przeze mnie 
fakty. Takie głosy wynikają 
prawdopodobnie z braku za-
interesowania naszymi działa-
niami lub ze złej woli. Staramy 
się jak najlepiej informować 
ludzi o naszych propozycjach, 

wydajemy nawet w dość du-
żym nakładzie informator kul-
turalny. Jest on łatwo dostępny, 
bo można po niego sięgnąć 
w CKB, jest także wykładany 
w sklepach. Poza tym mamy 
przecież własną stronę inter-
netową i różne inne sposoby 
rozpowszechniania informacji 
- poprzez plakaty, ulotki, czy 
miejscowe media. 
- Co się będzie działo w kultu-
rze dobromiejskiej w najbliż-
szych miesiącach? 
- Mamy już za sobą dużą im-
prezę, która po raz pierwszy 
zagościła w Dobrym Mieście 
i od razu w jej realizację zaan-
gażowała się duża grupa miesz-
kańców. Mam na myśli Orszak 
Trzech Króli. To dowód na dużą 
potrzebę naszego społeczeń-
stwa do współdziałania. Świad-
czy o tym także spektakularny 
sukces, jaki odnieśliśmy, uzy-
skując rekordową zbiórkę pie-
niędzy podczas finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Już wkrótce, a kon-
kretnie 20 marca, odbędzie się 
Jarmark Wielkanocny. W maju 
i w czerwcu ponownie zorga-

nizujemy na przedmurzu pchli 
targ. Zainteresowanie miesz-
kańców będzie dla nas infor-
macją czy warto kontynuować 
ten pomysł. Na początku kwiet-
nia pokażemy bardzo ciekawy 
spektakl „Pół na pół”. Jest to 
sztuka z gatunku czarnej kome-
dii i sensacji. Spektakl wyreży-
serował Wojciech Malajkat 

a w rolach głównych wystą-
pią Piotr Polk i Piotr Szwe-
des. Czekają nas też imprezy 
o charakterze wojewódzkim. 
Pierwsza z nich to wojewódz-
kie obchody Międzynarodo-
wego Dnia Teatru. Zobaczymy 
tutaj nagrodzony na wielu fe-
stiwalach monodram „Być jak 
Charlie Chaplin”. W później-
szym czasie odbędą się eli-
minacje wojewódzkiego kon-
kursu recytatorskiego, Festiwal 
Teatrów Warmii i Mazur, Te-
atrowisko, czyli przegląd lau-
reatów innych przeglądów, 
które odbyły się na terenie na-
szego województwa. Odbędzie 
się też dużo imprez o mniej-
szym zasięgu. Będzie to mię-
dzy innymi powiatowy kon-
kurs recytatorski im. Krystyny 
Spikert, organizowany przez 
Gimnazjum Publiczne w Do-
brym Mieście i stowarzysze-
nie, działające przy tej szkole. 
W ramach cyklu Mistrzowie 
świata sztuki będziemy mogli 
zobaczyć wystawę reprodukcji 
Rembrandta. Zaprezentujemy 
też prace artystów w ramach 
cyklu Dobromiejskie talenty”. 

Myślę, że bardzo uda-
nymi imprezami będą, 
organizowana w plene-
rze Palinocka i Noc Mu-
zeów, która będzie reali-
zowana na przedmurzu 
i w pomieszczeniach 
skansenu. Przygotowali-
śmy dwa wydawnictwa- 
przewodnik po skanse-
nie dla osób, które będą 
go zwiedzać i broszurkę, 
wydaną w czterech języ-
kach, informująca o tym, 
czym jest dobromiejski 
skansen. Wakacje arty-
styczne chcemy zainau-
gurować Jazztivalem. Im-
prezami towarzyszącymi 
będą Międzynarodowy 
Dzień Folkloru i, bardzo 
popularny wśród miesz-
kańców, jarmark ręko-
dzieła. W ramach bardzo 
uroczystych obchodów 

Roku Feliksa Nowowiejskiego 
będziemy gościli dwa chóry. 
Jednym z nich będzie chór Bel 
Canto z Olsztyna, prowadzony 
przez dyrygenta Jana Poło-
wianiuka, który przygotował 
specjalny koncert, ukazujący 
możliwości twórcze Feliksa 
Nowowiejskiego. 

Dariusz Gołębiowski

Coraz więcej osób w Dobrym Mieście angażuje się w działania ani-
mowane przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Andrzeja Fabi-
siaka, dyrektora dobromiejskiej placówki kultury zapytaliśmy o to 
jak udaje się współpraca z mieszkańcami i czym zamierza ich zain-
teresować w najbliższych miesiącach.

Bogata oferta Kulturalna w Dobrym Mieście

Ludzie nie chcą siedzieć w domach

Andrzej Fabisiak dyrektor CKB 
w Dobrym Mieście

Dobromiejskie przedmurze zaczyna coraz częściej tętnić życiem 
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Olsztyński hejnalista Da-
niel Rupiński zagrał na trąbce 
„Hymn warmiński” skom-
ponowany przez Feliksa No-
wowiejskiego. Lech Jan Nit-
kowski Burmistrz Barczewa 
przypomniał pokrótce jak do-
szło do ogłoszenia roku 2016, 
m.in. Rokiem Feliksa Nowo-
wiejskiego przez Sejm RP. Zło-
żył serdeczne podziękowania 
wszystkim lokalnie zaangażo-
wanym władzom: wojewódz-
twa, powiatu olsztyńskiego 
i Olsztyna oraz posłom i Mini-

sterstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za poparcie tego 
projektu. 
Drugim miastem w Polsce, 
które ma chyba najwięcej pa-
miątek ze spuścizny kompozy-
tora jest Poznań. 
To właśnie z tego miasta wypo-
życzono do Barczewa wystawę 
biograficzną z Salonu Mu-
zycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Poznaniu, której 
autorką jest Iwona Fokt z Aka-
demii Muzycznej im. J.I. Pa-
derewskiego w Poznaniu. Na 

kilku planszach można prześle-
dzić cały życiorys kompozytora 
wraz z jego podróżami i kilku-
nastoma fotografiami z różnego 
okresu życia Nowowiejskiego. 
Jednak największą gratką dla 
widzów w Skarbcu Kultury 
były dwie niespodzianki : jedna 
filmowa, druga muzyczna. 
„Willa wśród róż. Poznańskie 
lata Feliksa Nowowiejskiego” 
to dokumentalna opowieść ma-
jąca ogromne znaczenie dla za-
chowania pamięci o kompo-
zytorze i jego dokonaniach ze 
względu na dobór postaci, które 
w filmie zostały zaproszone do 
wspomnień o Feliksie Nowo-
wiejskim. Przede wszystkim 
jest to jego żyjący syn Jan No-
wowiejski, jego żona Nina oraz 
ich dzieci m.in. córka Bogna, 
która wraz z Janem mieszka 
w Poznaniu. W filmie wypo-
wiadają się też ludzie znający 
twórczość Nowowiejskiego 
jego twórczość i opiekujący się 
pozostałymi po nim archiwa-
liami. Film został nakręcony 
przez TVP Poznań. Muzykę 

komponowana przez Feliksa 
Nowowiejskiego można było 
wczoraj usłyszeć na żywo za 
sprawą wspaniałej pary arty-
stów pianistki Agnieszki Pa-
nasiuk i wiolonczelisty Pawła 
Panasiuka, którzy przenie-
śli widzów w świat muzycz-
nych dokonań mistrza Feliksa 
Nowowiejskiego. We wnętrzu 
barczewskiego Skarbca Kul-
tury przepięknie zabrzmiały 
nuty m.in. Walca, Mazura, Po-
loneza i fragmentów większych 

kompozycji m.in. Kartki z al-
bumu, Legendy, Fantazji oraz 
koncertu wiolonczelowego. 
Każdy z utworów opatrzony 
był komentarzem do utworów 
Pawła Panasiuka. I jak na praw-
dziwe urodziny przystało, cho-
ciaż niestety bez jubilata, na 
końcu podzielono wspaniały 
tort, który smakował wybornie 
a wszyscy uczestnicy tego wie-
czoru mogli się o tym przeko-
nać. Organizatorem wydarze-
nia był Burmistrz Barczewa 

i pracownicy Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego w Bar-
czewie. Należy mieć nadzieję, 
że ten rok będzie obfitował 
w liczne niespodzianki i wy-
darzenia związane z postacią 
wielkiego kompozytora, który 
całe życie nosił w sercu pamięć 
o ziemi, z której wyszedł. Przy-
pomniał o tym we wspomnia-
nym wcześniej filmie, syn Jan 
Nowowiejski. 

rad

139 urodziny Feliksa 
Nowowiejskiego
Rok Feliksa Nowowiejskiego to wielkie wyzwanie dla 
Barczewa, bo to właśnie tutaj 139 lat temu urodził się 
Feliks Nowowiejski. O tym fakcie pamiętano w ostatnią 
niedzielę (7 lutego) w Barczewie. Pod honorowym pa-
tronatem Lecha Jana Nitkowskiego, Burmistrza Bar-
czewa zorganizowano uroczystość poświęconą wiel-
kiemu synowi ziemi warmińskiej w Skarbcu Kultury 
Europejskiej i domu rodzinnym Feliksa Nowowiejskiego 
zamienionym obecnie na Salon Muzyczny jego imienia.

W tym roku akcję dobroczynną 
prowadzono na rzecz osób nie-
pełnosprawnych z koła w Bi-
skupcu. Wśród wielu znakomi-
tych gości i darczyńców, którzy 
zaszczycili swoją obecnością 
Wentę byli m.in. JE Abp Se-
nior Edmund Piszcz, Małgo-
rzata Chyziak Starosta Olsztyń-
ski, którzy objęli honorowym 
patronatem całe przedsięwzię-
cie oraz Artur Chojecki, Wo-
jewoda Warm.-Mazur. Na salę 
przybyło około kilkuset uczest-
ników Wenty. Sceną na po-
czątku zawładnęli główni bene-
ficjenci, którzy zaprezentowali 

przedstawienie na motywach 
powieści Dzwonnik z Notre 
Dame Wiktora Hugo.

Potem mogliśmy obserwować 
olsztyńskiego aktora Pawła 
Burczyka, który po raz szes-

nasty wcielił się w rolę pro-
wadzącego licytację. Autorski 
sposób i swoiste show w jego 
wykonaniu dało uczestnikom 
sporą dawkę humoru, dresz-
czyk emocji i świetnej zabawy. 
Nie zawiodła oczekiwań wi-
dzów Monika Kuszyńska, która 
nie tak dawno reprezentowała 
Polskę w Konkursie Eurowi-

zji. Wspaniały głos i repertuar 
Moniki Kuszyńskiej zaczaro-
wał widzów w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Olsztynie. Organizatorzy 
Wenty zapraszają wszystkich, 
a szczególnie tych, którzy jesz-
cze nie byli, za rok na kolejne 
spotkanie ludzi dobrej woli, nio-
sących pomoc potrzebującym. 

rad

Tegoroczna XVIII już Wenta Dobroczynna organizowana przez Akcję Katolicką Ar-
chidiecezji Warmińskiej zakończyła się sukcesem. W licytacji przedmiotów uzyska-
nych od darczyńców prowadzonej przez aktora Pawła Burczyka wylicytowano kwotę 
24 tys. złotych. Sprzedaż biletów i przedmiotów rękodzieła, które wystawiono w holu 
Szkoły Muzycznej przyniosła ponad 16 tys. złotych.

XVIII Wenta Dobroczynna z sukcesem
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-Który raz uczestniczy Pan 
w wencie?
-Jest to mój 16 raz, niestety dwa 
razy nie mogłem uczestniczyć. 
Z perspektywy czasu mogę po-
wiedzieć, że z każdą wentą jest 
coraz więcej chętnych. Zaczy-
naliśmy od 12, 20 widzów, a te-
raz ilość uczestników to kilkaset 
osób. 
-Trudno jest prowadzić licyta-
cję?
-Dla mnie jest to sama radość. 
Tego typu aukcje nazywam 
„Burczyk show”. Ludzie przy-
chodzą płacąc za bilety, a tych, 
którzy mają nadwyżki finan-
sowe, zdolnie przekierowuję na 
licytację na nasz szczytny cel. 
Od ich dobrego samopoczucia 
zależy czy wylicytują większą 
kwotę. Natomiast jest to zabawa 
i Ci ludzie dobrowolnie chcą 
się podzielić tymi pieniędzmi 
z potrzebującymi. Znam te 
osoby i wiem, że pomagają regu-
larnie, nawet poza wentą. Moim 
zadaniem jest zachęcenie ich 
do pomocy w tym konkretnym 

przedsięwzięciu. Dodatkowo, 
na tego typu imprezach jest tak, 
że np. chłopczyk chciał wygrać 
piłkę, więc mu w tym pomo-
głem. Tak samo jak dziewczy-

nie, która bardzo chciała wygrać 
pewien obraz, ale miała jedynie 
300 zł. Skończyłem od razu li-
cytację i pomogłem jej zdobyć 
upragnioną rzecz. Kiedy widzę, 
że ktoś nie tylko chce pomóc, ale 

dodatkowo zdobyć konkretną 
rzecz, po którą przyjechał, to 
wtedy takiej osobie pomagam.
-Czy za rok zobaczymy „Bur-
czyk show”?
-Oczywiście i obiecuję, że bę-
dzie jeszcze zabawniej i cudow-
niej. W tym roku zebraliśmy po-

nad 24 tysiące złotych z samej 
aukcji, to jest tyle, co w zeszłym 
roku z aukcji, z biletów i z loterii, 
także jestem zadowolony z re-
zultatów. 

rad

Na balu karnawałowym, który 
odbył się na sali przy bibliotece 
w Świątkach, wzięło udział 
około 50-ciu osób. Były za-
bawne konkursy, wspólne za-
bawy, a przede wszystkim tańce 
przy dobrej muzyce. Panie, pra-
cujące w przedszkolu podały na 
stoły pyszny bigos, natomiast 
mamy przedszkolaków upiekły 
ciasta. Zabawę karnawałową 
zorganizowało przedszkole 
i Rada Rodziców.

rad

ZZR Solidarni swoją główną 
siedzibę ma w Jeleniej Gó-
rze i od wielu lat współpra-
cuje z naszą gminą- mówi Mo-
nika Ćwiek, pracownik Urzędu 
Gminy w Świątkach. Jak zwy-
kle, przysłano nam ofertę i po-
proszono o rekrutację uczest-
ników zimowiska. Zasady 
rekrutacji są ustalone przez 
organizatora, ale praktycz-
nie oferta jest skierowana do 
wszystkich dzieci ze wskaza-
niem na dzieci rolników. Nie 
bierze się natomiast pod uwagę 
kryterium dochodowego. Or-
ganizatorzy zapewnili uczest-
nikom zimowiska wiele róż-
norodnych atrakcji. Odbyły 
się wycieczki autokarowe do 
Karpacza, Szklarskiej Poręby, 
Cieplic i Harrachowa- jednego 

z najbardziej znanych ośrod-
ków sportów zimowych w Cze-
chach, który położony jest 4 
kilometry od granicy z Pol-
ską. Dzieci zwiedziły muzeum 
przyrodnicze, ornitologiczne 
i minerałów. Wiele wrażeń do-
starczały im wyprawy szlakami 
górskimi, podczas których po-

znawały piękno Karkonoszy. 
Czas umilały im zabawy na 
śniegu, kuligi, ogniska i dys-
koteki. Uczestnicy obozu ko-
rzystali też z bezpłatnej nauki 
jazdy na nartach oraz łyżwach. 

Najważniejsze jest to, że i dzieci 
i rodzice są bardzo zadowoleni 
z zimowiska. Myślę, że najlep-
szą oceną dla organizatorów są 
uśmiechnięte buzie dzieci, wy-
siadających z autokaru po po-
wrocie do domu- podsumowuje 
Monika Ćwiek.

rad 

-Gminy muszą bilansować 
wpływy i wydatki, które są zwią-
zane z gospodarką odpadami 
stałymi- wyjaśnia Barbara Wa-
silewska, dyrektor Referatu 
Komunalno Inwestycyjnego 
w Urzędzie Gminy Świątki. 
Opłaty, które wnoszą miesz-
kańcy muszą się bilansować 
z kosztami transportu, składo-
wania i przetwarzania odpa-
dów, które ponosi gmina. Od 
października 2015 roku odpady 
z gminy Świątki są oddawane 

do Zakładu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w Olszty-
nie. W związku z tym zmieniły 
się stawki opłat, które ponosi 
gmina. Za tonę odpadów segre-
gowanych opłata wynosi 1 zł 
netto, a za odpady niesegrego-
wane 270 zł netto. Wcześniej-
sze stawki za zagospodarowanie 
odpadów wynikały z umowy 
z wykonawcą i były niższe od 
obecnych . Dlatego należało na 
nowo skalkulować koszty, które 
muszą ponosić mieszkańcy, 

zwłaszcza, że w grudniu 2015 
r. odbył się przetarg na wyko-
nywanie transportu odpadów 
do ZGOK-u w Olsztynie i koszt 
transportu wzrósł w porównaniu 
z poprzednim okresem o 17%. 
Według nowoustalonych sta-
wek za odpady segregowane bę-
dzie pobierana opłata w wyso-
kości 7,50 zł od mieszkańca na 
miesiąc a za odpady niesegre-
gowane w wysokości 13 zł od 
mieszkańca na miesiąc. 

rad

Atrakcyjne ferie dzieci 
z gminy Świątki w górach
Czterdzieścioro czworo dzieci z gminy Świątki 
spędziło ferie zimowe na zimowisku w Prze-
siece w pobliżu Karpacza. Głównym organiza-
torem ich pobytu w Karkonoszach był Związek 
Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej Soli-
darni. 

W związku z tym, że od 16 października 2015 roku odpady komunalne z gminy Świątki 
są przekazywane tylko i wyłącznie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunal-
nych w Olsztynie, zmianie uległa wysokość opłat za transport i przetwarzanie odpa-
dów, co oznacza konieczność podniesienia stawek opłat dla mieszkańców gminy. 

W gminie Świątki zmiana 
opłat za odpady

W Świątkach nie 
zapomniano o karnawale
Najlepiej integrować się podczas wspólnej zabawy. Do takiego wniosku doszli pra-
cownicy przedszkola w Świątkach i rodzice przedszkolaków. 

-Jak ocenia Pan tegoroczną 
XVIII wentę?
-W mojej ocenie wypadła bar-
dzo dobrze. Wróciliśmy do po-
ziomu sprzed 5/6 lat, kiedy 
udawało nam się pozyskiwać 
kwoty na poziomie 40 tysięcy 
złotych. W tym roku kwoty roz-
łożyły się mniej więcej następu-
jąco: ponad 26 tysięcy złotych 
uzyskaliśmy z licytacji, ponad 
10 tysięcy złotych z kart wstępu 
oraz 3 tysiące złotych z loterii 
fantowej. Nie wszystko jeszcze 

podliczyliśmy, ponieważ trwa 
sprzedaż wyrobów osób niepeł-
nosprawnych z Biskupca. My-
ślę, że łącznie zbierzemy ponad 
40 tysięcy złotych.
-Jakie rzeczy licytowane były 
na tegorocznej aukcji?
-Jednym z najciekawszych da-
rów była zawieszka bursz-
tynowa, ofiarowana poprzez 
pierwszą damę RP- Panią Agatę 
Kornhauser-Dudę. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się 
gadżety sportowe, tj. piłka 

z autografem Zbigniewa Bońka, 
koszulka z autografami Lewan-
dowskiego i Szczęsnego oraz 
koszulka z autografami repre-
zentacji Polski. Za te 3 przed-
mioty uzyskaliśmy kwotę po-
nad 3 tysięcy złotych. 
-Ile czasu trzeba poświęcić na 
przygotowania? 
-Jest to czas około 4 mie-
sięcy- zbiórka prac, cała logi-
styczna oprawa, a także ciężka 
praca przy przygotowaniu tego 
wszystkiego jak najlepiej. Za 
rok przygotowujemy już XIX 
wentę, na którą już teraz ser-
decznie zapraszam. 
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Wojciech Ruciński prezes zarządu Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji Warmińskiej zaprasza na kolejną 
wentę za rok

Licytację przedmiotów na wencie prowadził znany i ce-
niony olsztyński aktor Teatru Jaracza Paweł Burczyk.

„Burczyk show” znów za rok

Paweł Burczyk w akcji

Nie ma wenty bez darów
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W olsztyńskim schronisku prze-
bywa obecnie około 200 psów 
i 60 kotów. W ostatnim cza-
sie zarządcy przytuliska zlecili 
wykonanie zadaszenia nad wy-
biegami budynku kwarantanny 
oraz zadaszenia nad częścią 
boksów. - Wspomniane inwesty-
cje sfinansowane zostały przez 
stowarzyszenie Zwierzyniec Św. 
Franciszka – organizację, która 
od 2010 roku wspiera naszą 
placówkę m. in w finansowaniu 
specjalistycznego leczenia, re-
habilitacji naszych podopiecz-
nych, zakupie specjalistycz-
nej karmy oraz wykonywaniu 
drobnych remontów mających 
na celu poprawę warunków ży-
cia psów i kotów – mówi Mo-
nika Romulewicz, pracow-
nik Schroniska dla Zwierząt 
w Olsztynie.

Jesteś najlepszym 
przyjacielem psa?

W styczniu, podczas koncertu 
noworocznego, dzięki hojności 
darczyńców, udało się pozyskać 
do schroniska ok. 200 kg karmy. 
Ideą koncertu było wyrażenie 
wdzięczności i nagrodzenie wo-
lontariuszy za czas poświęcony 
zwierzętom, jak i ciężką pracę 
włożoną w socjalizację najbar-
dziej potrzebujących czworono-
gów. Była to również doskonała 
okazja na podsumowanie dzia-
łalności placówki w roku 2015. 
Inicjatywa pod hasłem „Na-
karm koty z Cote” to akcja, 
dzięki której olsztyńskie schro-
nisko ma możliwość wygrania 
karmy dla kotów. W ubiegłym 
roku akcja zakończyła się du-
żym sukcesem, ponieważ pla-
cówka otrzymała gotowy po-
karm o wartości ok. 5 tys. zł. 
- Mamy nadzieję, że także w tym 
roku uda się uzbierać wystar-
czającą ilość głosów, dzięki któ-
rym przekażemy kotom pyszną 
karmę – dodaje Pani Monika. 
Na schronisko głosować można 
codziennie za pośrednictwem 
portalu Facebook.

Mieszkańcy Olsztyna i oko-
lic bardzo chętnie odwiedzają 
placówkę, co często wiąże się 
z podjęciem decyzji o adopcji 
zwierzęcia. W ubiegłym roku 
dom znalazło ponad 85% pod-
opiecznych. Każda akcja infor-
macyjno-promocyjna pomaga 
w propagowaniu idei adop-

cji psów ze schroniska. Ko-
nieczne jest bowiem uświa-
domienie społeczeństwu, że 
pies czy kot ze schroniska to 
tak samo inteligentne, wraż-
liwe i kochające zwierzę jak to, 
które od urodzenia żyje w lep-
szych warunkach. – Najlepszy 
opiekun to taki, który ma świa-
domość odpowiedzialności, 
jaką bierze na siebie, przyjmu-
jąc pod swój dach żywą istotę. 

Aby lepiej poznać swojego pu-
pila, wzięłam udział w interne-
towej kampanii „Psy mają po-
trzeby”. Polecam ją wszystkim, 
którzy chcą lepiej poznać swo-
ich milusińskich – mówi Bar-
bara Kowal z Olsztyna.

Psie potrzeby

Pracownicy schroniska liczą 
na zwiększenie zainteresowa-
nia adopcjami czworonogów, 
nie tylko młodych, ale także 
tych starszych, ponieważ obec-
nie stanowią aż 60% wszyst-
kich podopiecznych. Schro-
nisko proponuje tzw. umowy 
„Senior”, które gwarantują, że 
po dokonaniu adopcji pupila 
powyżej 10 roku życia. współ-
pracujące ze schroniskiem sto-

warzyszenie Zwierzyniec Św. 
Franciszka, wspomaga no-
wych opiekunów w leczeniu 
zwierzęcia. Jedynym warun-
kiem jest działanie zgodnie 
z regulaminem akcji „Senior”.
Ponadto schronisko potrzebuje 
karmy: mokrej i suchej, dla 
zwierząt dorosłych, jak i mło-
dych. Czworonogi cierpiące 
na padaczkę, choroby prze-
wodu pokarmowego i układu 
ruchu, potrzebują specjali-
stycznej diety. Schronisko 
chętnie przyjmie także smy-
cze i obroże oraz inne akceso-
ria dla zwierząt, tj. zabawki, 
czy legowiska. Pracownicy 
schroniska starają się zapewnić 

zwierzakom namiastkę domo-
wych warunków.

W roli wolontariuszy

W Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Tomarynach prze-
bywa obecnie 86 psów. Przez 
dwa lata swojej działalności 
placówka przyjęła prawie 500 
psów i suczek z terenu 9 gmin 
powiatu olsztyńskiego. Każ-

dego miesiąca odławianych jest 
ok. 20-25 psów. - Schronisko to 
stosunkowo nowy obiekt, bo-
wiem w sierpniu upłyną 3 lata 
od zakończenia budowy, jednak 
cały czas staramy się zmieniać 
smutną rzeczywistość naszych 
podopiecznych. Dzięki darowi-
znom pozyskiwanym przez na-
szych wolontariuszy, dokona-
liśmy reorganizacji wybiegów, 
zasadziliśmy drzewa dookoła 
schroniska, zbudowaliśmy za-
daszenia na upalne dni, ociepli-
liśmy budy na zimę, zabezpie-
czyliśmy kojce przed śniegiem 
i wiatrem – wymienia Monika 
Kulesza, Kierownik Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Tomarynach. W planach na 
bieżący rok są kolejne udogod-
nienia, tym razem dla szczeniąt 
i małych psów.

„Jesteś odpowiedzialny 
za to, co oswoiłeś”

W schronisku obowiązuje pro-
cedura przedadopcyjna, na którą 
składają się: wizyta w schroni-
sku i wypełnienie ankiety. Do-
piero wtedy, przed podpisaniem 
umowy adopcyjnej, zapada de-
cyzję o przekazaniu psa do no-
wego domu. Pracownicy pla-
cówki uprzedzają przyszłych 
opiekunów psów o ewentual-

nych problemach, potrzebie so-
cjalizacji, cierpliwości i kon-
sekwencji w pracy z nowym 
członkiem rodziny. - Nie wyda-
jemy psów „na łańcuch” ani do 
kojców, w których mają miesz-
kać zamknięte przez całą dobę. 
Pies to zwierzę stadne i potrze-
bujemy kontaktu z człowiekiem 
– podkreśla Monika Kule-
sza. Większość podopiecznych 
wyjeżdża poza nasz region - 
przy takiej adopcji schronisko 
współpracuje z organizacjami 
pro-zwierzęcymi w całej Pol-
sce, dzięki czemu jest w stanie 
sprawdzić warunki panujące 
w domu jeszcze przed podję-
ciem decyzji o adopcji. - Pra-
cownicy placówki prowadzą ak-
cje edukacyjne w szkołach, aby 
uświadomić młodym ludziom, 
jak ważna jest walka z bezdom-
nością zwierząt i jak duży obo-
wiązek spoczywa na nas – lu-
dziach, przypominając zawsze, 

że „jesteś odpowiedzialny za 
to, co oswoiłeś” – dodaje kie-
rownik schroniska . W okresie 
zimowym szczególnie apeluje 
o przekazywanie kołder, koców, 
pościeli, ręczników oraz specja-
listycznej karmy dla seniorów 
i szczeniąt, zabawek, smyczy, 
i obroży.

(aha)

Mają swoje charaktery, upodobania i nawyki. Smutne spojrzenia 
zdradzają ich los i chwytają za serce. Pamiętają zabawy z właści-
cielami oraz pyszne posiłki we własnej misce, w zaciszu domowego 
ogniska. Kiedyś radośnie reagowały na swoje imię, teraz mają pro-
blem z tym, żeby komukolwiek zaufać i pomerdać ogonem.

Bezpańskie psy i koty 
kochają bardziej
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Natalia Walewska – skrzypce 
debiutowała w wieku dwu-
nastu lat występem z Orkie-
strą Filharmonii Mińskiej oraz 
w programach radiowo-tele-
wizyjnych. Ukończyła presti-
żową Akademię Muzyczną 
w klasie skrzypiec profesora 
A. Janpolskiego (ucznia zna-
komitego skrzypka XX wieku 
Leonida Kogana). Została lau-
reatką konkursów: III Ogólno-
-białoruskiego Konkursu Mło-
dych Skrzypków (1986), III 
Międzynarodowego Konkursu 
im. Karola Szymanowskiego 
(1992), Konkursu Muzyki Ka-
meralnej w Łodzi (1992). Do-
konała nagrań dla Sveriges 
Radio P2. oraz brała udział 
w Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Symfonicznych 
„Schleswig-Holstein Music Fe-
stival” pod batutą Georga Sol-
tiego, Christopha Eschenbacha, 
Mścisława Rostropowicza.  
Skrzypaczka jest zapraszana 

w charakterze solistki do 
współpracy z wieloma orkie-
strami symfonicznymi w kraju 
i za granicą. Od 1999 roku do 
chwili obecnej piastuje sta-
nowisko koncertmistrza Pol-
skiej Filharmonii Bałtyc-
kiej im. Fryderyka Chopina 
w Gdańsku. Artystka uczestni-
czy jako koncertmistrz w licz-
nych nagraniach płytowych, 
radiowych i telewizyjnych  
u boku sławnych dyrygentów. 
M.in. w 2009 roku nagrała 
płytę War Requiem z dyry-
gentem sir Nevillem Mariner-
rem. Artystka wydała cztery 
autorskie płyty kompaktowe. 
W 2010 roku rozpoczęła dzia-
łalność koncertową jako so-
listka i dyrygent z powołaną 
wówczas Królewską Orkie-
strą Salonową. W 2011 roku 
kompozytor Zbigniew Kru-
czek (Belgia) dedykował arty-
stce swój koncert Harmonia na 
skrzypce, trąbkę oraz orkiestrę 

symfoniczną; wkrótce dzieło 
zostanie nagrane i opubliko-
wane w Polsce oraz w Belgii. 
Dyrygent Sławomir Chrza-
nowski, urodził się w Rybniku 
na Śląsku. Studia muzyczne 
odbył w Akademii Muzycznej 
w Katowicach, gdzie w 1986 
roku ukończył Teorię Muzyki, 
a w 1989 – Dyrygenturę Sym-
foniczną w klasie prof. Karola 
Stryi. Już podczas studiów roz-
począł współpracę z uczelnia-
nym Zespołem Muzyki XX 
wieku, z którym dokonał kilku 
światowych prawykonań utwo-
rów kompozytorów współcze-
snych. W 1990 roku w wyniku 
konkursu objął stanowisko dy-
rektora naczelnego i artystycz-
nego Filharmonii Zabrzań-
skiej, którą prowadzi do dziś. 
Razem z tą orkiestrą dał blisko 
2000 koncertów na estradach 
w kraju i za granicą. Ze swoją 
orkiestrą występował w Ro-
sji, w Niemczech, w Czechach, 
na Słowacji i w Japonii. Arty-
sta kilkakrotnie gościł w USA, 
gdzie obok koncertów pro-
wadził także wykłady otwarte 
dla studentów z zakresu histo-
rii muzyki polskiej oraz za-
jęcia w mistrzowskiej klasie 
dyrygentury (Northwestern 
University Chicago i Mary Wa-
shington College Fredericks-
burg). Jest honorowym dy-

rygentem MWC Symphony 
Orchestra we Fredericksburgu 
(USA). W 2002 roku wystą-
pił w słynnych salach koncer-
towych Ameryki: w Carnegie 

Hall w Nowym Jorku z kon-
certem muzyki polskiej oraz 
w Orchestra Hall w Chicago – 
z koncertem Trzech Polskich 
Tenorów. Od roku 2004 stale 

współpracuje ze słynną orkie-
strą Chicago Philharmonic, zaś  
w roku 2005 zadebiutował 
w Chinach, prowadząc Wuhan 
Symphony Orchestra.

Filharmonia Warmińsko-Mazurska zaprasza w dniu 
19 lutego 2016 (piątek), o godz. 19.00 na koncert pt. 
„Wiolinowe hity”. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej poprowadzi Sławomir Chrza-
nowski a solistą będzie Natalia Walewska – skrzyp-
ce.W programie koncertu usłyszymy najsławniejsze 
melodie, m.in. Julesa Masseneta, Piotra Czajkow-
skiego, Fritza Kreislera oraz inne popularne utwory 
orkiestrowe. 

Wiolinowe hity w Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej

Występowała na 4 kontynen-
tach w 18 krajach (Armenia, 
Australia, Czarnogóra, Gruzja, 
Izrael, Kanada, Kazachstan, Li-
twa, Luksemburg, Macedonia, 
Meksyk, Nowa Zelandia, Pol-
ska, Serbia, Słowenia, Turcja, 
USA, Włochy). Jest laureatką 
licznych nagród międzynarodo-
wych i krajowych. Doceniana 
za osiągnięcia artystyczne i na-
ukowe. Koncertuje jako solistka 
i kameralistka w prestiżowych 
salach koncertowych. 
W roku 2013, podczas tournées 
po Australii, Nowej Zelandii, 
Kanadzie i USA wystąpiła z 15 
recitalami, m.in. w słynnej Ope-
rze w Sydney. Odwiedziła też 
z koncertami miasta takie jak: 

Ottawa, Calgary (Kanada), Or-
chard Lake (USA), Canberra, 
Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Perth (Australia), Wellington 
(Nowa Zelandia), Tbilisi (Gru-
zja), Erywań (Armenia), Ałmaty 
(Kazachstan), Ochryda (Mace-
donia), Tel-Awiw (Izrael).
W czerwcu 2014 roku ukazała 
się jej pierwsza płyta, którą na-
grała na zaproszenie skrzy-
paczki Patrycji Piekutowskiej. 
W albumie znajdują się sonaty 
na skrzypce i fortepian Brahmsa 
i Francka. Pierwszy koncert 
promocyjny odbył się w Ła-
zienkach Królewskich w War-
szawie w Teatrze Stanisławow-
skim. Recital swoją obecnością 
zaszczycili ważni goście ze 

świata muzyki, telewizji i biz-
nesu. Płyta zyskuje bardzo po-
chlebne recenzje, jest określana 
jako „przyjemna porcja klasyki” 
(„Newsweek Polska”).
Artystka dużo uwagi poświęca 
promocji polskiej muzyki oraz 
rodzimej kultury poza grani-
cami kraju. W jej repertuarze 
znajdują się utwory ponad 20 
polskich kompozytorów, któ-
rych dzieła regularnie włącza 
do programów koncertów na 
całym świecie. Wykonuje kom-
pozycje reprezentujące różne 
epoki, gatunki i style. Fascynuje 
ją również muzyka najnowsza 
oraz możliwość zaprezentowa-
nia i zainspirowania publicz-
ności dziełami, których nigdy 

wcześniej nie mieli okazji usły-
szeć. Zrealizowała kilka prawy-
konań, wśród których znalazły 
się także utwory dedykowane 
jej samej. 
Jej koncerty były transmito-
wane i retransmitowane przez 
wiele stacji radiowych i telewi-
zyjnych, a recenzje z koncertów 
ukazują się w prasie międzyna-
rodowej („Sydney Morning He-
rald”, „The Epoch Times”, Ot-
tawa).
Za dotychczasowe osiągnię-
cia artystyczne i naukowe pia-
nistka otrzymała liczne nagrody, 
w tym stypendia Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Bohater na chwilę ulegnie czystym 
uczuciom Marianny i na moment 
zapomni o jego jedynej miłości - 
pieniądzach i dobrobycie. Jednak 
sztuka Horvátha to nie komedia ro-
mantyczna z happy endem. „Opo-
wieści…” zebrały bardzo dobre 
opinie recenzentów,  warto więc 
wybrać się i zapoznać z gustami 
krytyków. Drugim tytułem, który 
schodzi z afisza jest „W mrocz-
nym mrocznym domu”.  Jedno 
z powiedzeń mówi, że do Teatru 
chodzimy po to aby zobaczyć czy 
doświadczyć czegoś, czego nie 
chcielibyśmy przeżyć sami. Taki 
też- mocny i gorzki, jest ten spek-
takl. Jak mroczne doświadczenia 
z lat dzieciństwa wpływają na do-

rosłe życie? Do czego może do-
prowadzić brak miłości rodziców? 
”Jaraczowa” realizacja została do-
ceniona m.in. przez organizatorów 
Festiwalu „Przez dotyk” w Czę-
stochowie, na którym olsztyńscy 
aktorzy zaprezentowali się obok 
takich spektakli jak „Idiota” F.Do-
stojewskiego Teatru Ochota, „Ich 
czworo” G.Zapolskiej Teatru im. 
Stefana Jaracza z Łodzi czy „Bu-
rzy” W.Shakespeare’a przygoto-
wanej przez aktorów z Teatru Na-
rodowego w Warszawie. 
„Opowieści Lasku Wie-
deńskiego” – 17-21 lutego, 
godz.19:00, Scena Duża
„W mrocznym mrocznym 
domu” - 18-21,27, 28 lutego, 
godz.19:15, Scena Kameralna

Należy do grona szczególnie wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia. Jest absolwentką 
krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula, którą ukończyła z wyróżnie-
niem. Uczestniczyła również w kursach mistrzowskich, podczas których pracowała z wybitnymi pedagogami 
o międzynarodowej sławie, takimi jak Paul Badura-Skoda – legenda światowej pianistyki czy prof. Dina Yoffe, 
laureatka Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w roku 1975.

Anna Miernik – fortepian w cyklu Mistrzowskie Recitale Fortepianowe

„Opowieści Lasku Wiedeńskiego” to istny melodramat 
na teatralnych deskach. Sztuka opowiada o Marian-
nie, niewinnej i naiwnej dziewczynie, która zakochuje się  
w karierowiczu Alfredzie... 

Teatr Jaracza żegna dwa 
doceniane tytuły
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MARATON WALENTYNKOWY 12.02. GODZ. 23:30
FILMOWE PORANKI SCOOBY-DOO 14.02. GODZ.  10:30
KINO KONESERA „JANIS” 17.02. GODZ. 18:15
KULTURA DOSTĘPNA ,,ZIEMIA OBIECANA” 18.02. GODZ. 18:00

PREMIERY
JAK TO ROBIĄ SINGLE USA/15 NAPISY – 11:15, 13:30*, 
13:45**, 18:30, 21:00
*dotyczy 18.02., **nie dotyczy 18.02.
DEADPOOL USA/15 NAPISY – 10:00, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00
OJCOWIE I CÓRKI USA/WŁOCHY/15 NAPISY – 14:15, 17:45

POZOSTAŁE TYTUŁY
PLANETA SINGLI POLSKA/12 – 10:45, 12:30, 13:30, 15:15*, 
16:15, 17:15, 18:00*, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45
SPOTLIGHT USA/15 NAPISY – 19:15
GĘSIA SKÓRKA USA/10 NAPISY – 10:30*, 11:45**, 15:45***, 
16:00****
*dotyczy 14.02., *nie dotyczy 14.02., ***dotyczy 18.02, ****nie 
dotyczy 18.02.
MISIEK W NOWYM JORKU USA/b. o. DUBBING – 11:00, 
13:00, 18:15*
*nie dotyczy 17-18.02.
ZJAWA USA/15 NAPISY – 14:45, 20:15
ODLOTOWA PRZYGODA HISZPANIA/b. o. DUBBING – 10:30, 12:45
THE BOY USA/15 NAPISY – 22:00
ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA USA/b. o. DUB-
BING – 10:15, 12:15, 16:30
PITBULL. NOWE PORZĄDKI POLSKA/15 – 9:30*, 14:00, 16:45, 
20:30**, 21:45***
*nie dotyczy 14.02., **nie dotyczy 18.02., ***dotyczy 18.02.
CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU? USA/15 NAPISY – 15:00

www.helios.pl
HELIOS S. A. OLSZTYN

Budynek AURA Centrum Olsztyna, 
Al. Piłsudskiego 16,  10-576 Olsztyn

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS OLSZTYN 
WAŻNY 12-18.02.2016 r
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Wójt Gminy Purda
działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży nieruchomości, według poniższego wykazu:

1. Patryki działka numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha o numerze KW OL1O/00050771/3 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
2. Patryki działka numer 128/14 o powierzchni 0,0126 ha o numerze KW OL1O/00050772/0 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
3. Patryki działka numer 128/27 o powierzchni 1,1847 ha o numerze KW OL1O/00075090/6 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
4. Patryki działka numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha o numerze KW OL1O/00075090/6 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
5. Patryki działka numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha o numerze KW OL1O/00075090/6 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
6. Patryki działka numer 133/4 o powierzchni 0,0788 ha o numerze KW OL1O/00143281/0 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
7. Purda działka numer 678/44 o powierzchni 0,0210 ha o numerze KW OL1O/00145367/1 – sprzedaż na podstawie Kodeksu Cywilnego, 
8. Butryny działka numer 384 o powierzchni 0,0400 ha o numerze KW OL1O/00138080/3 – sprzedaż w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości 
przyległej o numerze ewidencyjnym 575/30, 
9. Marcinkowo działka numer 285/11 o powierzchni 0,2501 ha o numerze KW OL1O/00147313/2 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
10. Kaborno działka numer 102/12 o powierzchni 0,3500 ha o numerze KW OL1O/00156983/5 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
przyległej o numerze ewidencyjnym 102/20,
11. Purda działki o numerach 619/5 i 621/2 o łącznej powierzchni 1,1803 ha o numerach KW OL1O/00011935/6 i OL1O/00145367/1 sprzedaż w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego,
12. Klebark Wielki działka numer 33 7/1 o powierzchni 0,0135 ha o numerze KW OL1O/00139449/5 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
przyległej o numerze ewidencyjnym 349/2
13. Purda działki o numerach 142/33 i 142/34 o łącznej powierzchni 0,0398 ha położone w obrębie geodezyjnym o numerze KW OL1O/00144883/7 – sprzedaż 
na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 142/11
14. Purda działka numer 494/6 o powierzchni 0,0160 ha o numerze KW OL1O/00143853/1 – sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 
o numerze ewidencyjnym 495

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd 
Gminy w Purdzie pod adresem: www.bip.purda.pl oraz na stronie internetowej www.purda.pl. od dnia 11 lutego 2016 roku do dnia 3 marca 2016 roku.
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KUPIĘ akordeon 
Weltmeister 80 basów, stan 

idealny, tel. 697 343 270. 
 

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

 
OSTRÓDA-2 pokoje, cena 
99tys. do negocjacji, dzwoń- 
791896475.

OLSZTYN-Dywity, dom bliź-
niak-150m, po remoncie, 
w dobrej cenie. Ulica Olsztyń-
ska, cena-279tys. do negocjacji, 
dzwoń- 791896475.

RUCIANE NIDA- 2 pokojowe 
piękne mieszkanie w bloku bli-
sko jeziora, cena 99tys., tel. 
791896475.

3 HEKTAROWA działka rolna 
w Kronowie 24km od Olsztyna. 
Taniej nie znajdziesz, extra cena-
-tylko 69tys.tel-791896475.

OLSZTYN-Łęgajny, mieszka-
nie-2pokoje-29metrów. Okazyjna 
cena-tylko 89tys. i do negocja-
cji-791896475.

DZIAŁKA bdowlana w olszty-
nie - 2400m. Możliwość podziału 
na 2 działki. Cena okazyjna, 
tylko 89 tys. OKAZJA!!! dzwoń 
- 791896475.

POSZUKUJĘ pokoju do wyna-
jęcia w weekendy lub dłuższy 
okres z oddzielnym wejściem 
w Olsztynie. Proszę o sms. tel. 
7277243487

TANIO sprzedam działkę
 z warunkami zabudowy 8 km 
od Olsztyna, 25zł/m2. Tel. 669 

336 031. 

SPRZEDAM działkę pod bu-
dowę domu jednorodzinnego, 
10 km od Olsztyna 19 zł/m2. 

Prąd, woda, kanalizacja 
w drodze. tel. 693614291. 

 

USŁUGI
 
BIURO nieruchomości A.M. za-
prasza. Szybko i skutecznie sprze-
damy twoją nieruchomość, za-
praszamy, Olsztyn-Partyzantów 
65/10, tel.794000000.

ZAMIENIMY wszystkie nierucho-
mości. Kompleksowo zajmiemy się 
też trudnymi nieruchomościami, za-
praszamy, Olsztyn- Partyzantów 
65/10, tel.794000000.

POŻYCZKI pod zastaw miesz-
kań, działek, lokali, domów. 
Również bez spłat miesięcznych. 
Pożyczki - C.H.Jakub w Olszty-
nie, tel. 895350313.

POŻYCZKA pod zastaw samo-
chodu z opcją używania. Poży-
czasz od nas pieniądze i dalej 
jeździsz swoim autem, pożyczki 
C.H.Jakub tel. 895350313.

POŻYCZKI zapraszają, Olsz-
tyn-Partyzantów 65/10, tel. 
730200200. Pożyczymy każdą 
kwotę, pod zastaw auta, miesz-
kania, każdej nieruchomości, bez 
zbędnych formalności.

POŻYCZKI chwilówki do 
30tys. Pożyczamy już od 20zł, 
dla wszystkich, emeryci bez li-
mitu wieku. Olsztyn-Partyzantów 
65/10, tel.-730200200.

POTRZEBUJESZ pieniędzy? 
Bank ci odmówił? Pożyczka do 
30000zł. Więcej niż prawdopo-
dobne, że ją dostaniesz, zapra-
szamy! Olsztyn-C.H.Jakub, par-
ter, tel.-89 5350313.

EMERYCIE, rencisto, potrze-
bujesz pieniędzy? Pożyczki 
expresowe do 30000zł. Expres 
umowa. Wystarczy decyzja 
z ZUS. Olsztyn-C.H.Jakub, par-
ter, tel-89 5350313.

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, 
podłogi. Tel. 669 336 031. 

ZŁOTA RĄCZKA-Domowy Fa-
chowiec- drobne usługi mieszka-
niowe w przystępnej cenie, tel. 
501806722.

ANTENY tv/sat-dekodery 
(nc+, polsat), telewizory, kino 

d.- montaż, strojenie, naprawa 
w przystępnej cenie. Profesjo-

nalnie, tel. 505852046.

ZAMKI drzwiowe, wkładki mon-
taż, wymiana, regulacje okien, 
drzwi-niedrogo, 571477218.

MEBLE, szafki, półki itp. art. 
wnętrzarskie - montaż, skręcanie, 
naprawa-niedrogo, 571477218. 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

malarskie, glazurnicze, 
podłogi. tel. 669 336 031. 

PRACA DAM
 
! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego, 601-64-90-31, 696-
129-363

CIEŚLI, zbrojarzy, 885-757-577
DO produkcji plandek, praca 
w Barczewie, tel. 601-663-648

FIRMA z wieloletnim doświad-
czeniem w branży transportu oso-
bowego zatrudni: kierowców kat. 
D w komunikacji miejskiej oraz 
mechaników i elektromechani-
ków do naprawy i serwisowania 
autobusów. CV proszę wysyłać 
na maila: meteor.olsztyn@o2.pl 
tel: 509-176-380

KIEROWCA kat.B ruch między-
narodowy, system 3/1, 512-921-
900

MANICURZYSTKĘ -doświad-
czenie, 695-059-205

OPERATOR CNC PRASA/LA-
SER 89 526-64-12

POMOCNIKA- gospodarswo 
agroturystyczne, 662-121-123

POSZUKUJĘ opiekunki do 
dziecka 9 m-cy. Praca poniedzia-
łek - piątek 7.00 - 15.00 do uzgod-
nienia. Bardzo dobre warunki. 
609-990-393

POTRZEBA podwykonaw-

ców do kompleksowych remon-
tów mieszkań w Niemczech! 
004917143643683.

 
 Tu może
 być Twoja 

reklama
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- Analizując na szybko wszyst-
kie sety, to przeciwnik prowadził 
przez większą część setów. My 
gdzieś tam na końcu dojeżdżali-
śmy ich naszą konsekwentną grą 
i to spowodowało, że wygraliśmy 
te partie. W trzecim secie Ma-
ciej Zajder załatwił nam sprawę, 
a w czwartym to Miłosz Zniszczoł 
wygrał nam tego seta – mówił po 
zwycięskim spotkaniu z Cuprum 
Lubin, Marcin Waliński. Pierw-
sza partia padła łupem gości i nie 
zanosiło się na niespodziankę. 

Jednak druga i trzecia partia to 
ambitna walka w końcówce se-
tów siatkarzy Indykpolu. Gra to-
czyła się na przewagi, lecz to siat-
karze z Kortowa zachowywali 
więcej zimnej krwi. 
Ostatni set to siatkarskie widowi-
sko zaprezentowane przez graczy 
z Olsztyna. Na początku Cuprum 
grało lepiej, bowiem wypraco-
wało sobie aż czteropunktowe 
prowadzenie. Przebieg par-
tii zmienił się, gdy na zagrywce 
pojawił się Miłosz Zniszczoł 

i posłał cztery trudne zagrywki. 
W tym momencie przyszło prze-
łamanie. Podopieczni Andrei 
Gardiniego bawili się siatkówką. 
Indykpol niemal grał bezbłędnie 
i kontrolował seta doprowadzając 
go pomyślnie do końca, przez co 
odniósł upragnione zwycięstwo 
za 3 punkty. 
Po 16. rozegranych spotkaniach 
tego sezonu PlusLigi AZS zaj-
muje ósme miejsce w tabeli z do-
robkiem 24 punktów. 

al

REKLAMA

Przed tym spotkaniem siatka-
rze Indykpolu AZS Olsztyn sta-
wiani byli na przegranej pozy-
cji. Mieli za sobą kilka gorszych 
spotkań, w których nie tylko 
prezentowali się źle, ale i tra-
cili punkty. Tym razem miało 
być podobnie, jednak i so-
bie i kibicom zgromadzonym 
w Hali Urania sprawili niespo-
dziankę wygrywając z wyżej 
notowanym Cuprumem Lubin 
3:1 (22:25, 27:25, 27:25, 25:19).

Zła passa olsztyńskich 
siatkarzy przełamana

Od pierwszych minut impono-
wała skuteczna gra pierwszej li-
nii lidera z Olsztyna. Widoczni 
byli obaj skrzydłowi: Mate-
usz Kopyciński i Michał Si-
korski. Zawodnicy z Pozna-
nia od pierwszych minut mieli 
ogromne problemy ze zdobywa-
niem bramek. Pierwsze trafienie 
zaliczyli dopiero w 5. minucie 
(2:1 dla Warmii), kolejne w 9. 
(5:2) a do końca pierwszej czę-
ści gry jedynie 10 rzutów znala-
zło miejsce w bramce strzeżo-

nej przez Mateusza Gawrysia. 
Co ciekawe olsztyńscy piłkarze 
ręczni popisywali się nie tylko 
skutecznością, ale również ja-
kością bramek. Ich trafienia 
tego dnia były widowiskowe. 
Druga część spotkania nie przy-
niosła niespodzianki. War-
miacy byli bezlitośni i nie my-
lili w sytuacjach bramkowych. 
Można było śmiało powiedzieć, 
że poznaniacy zostali rozstrze-
lani. Od 30. do 40. minuty pod-
opieczni Gienadija Kamielina 

rzucili 9 bramek, na które MKS 
odpowiedział tylko trzykrotnie 
(25:13). Do końca meczu go-
spodarze w Hali Urania utrzy-
mywali bezpieczną przewagę 
nad przeciwnikiem i wygrali to 
spotkanie bardzo pewnie, a co za 
tym idzie passa Warmii trwa. At-
mosfera i wola walki w drużynie 
jest ogromna. Z dużym zaintere-
sowaniem należy oczekiwać ko-
lejnych meczów i dumnego mar-
szu do Superligi. 

al

Warmia gromi przeciwnika 
na inaugurację rundy 
Na to spotkanie olsztyńscy 
piłkarze ręczni czekali bar-
dzo długo. W sobotnie popo-
łudnie do Hali Urania przyje-
chała jedyna drużyna, która 
pokonała ich w tym sezo-
nie 1 Ligi. Apetyt na zwycię-
stwo Warmii było widać od 
pierwszych minut, co spowo-
dowało, że przeciwnicy byli 
bezradni. Warmia Traveland 
Olsztyn pewnie pokonała 
MKS Poznań 36:21 (16:10). 


