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Plusy i minusy 500+ w regionie Poseł Jerzy Małecki, 
Prawo i Sprawiedliwość  
- Komentarz z ulicy Wiejskiej

Wybory 
samorządowe 
„po staremu”

Mistrzostwa Strefy 
Przygranicznej w Piłce Nożnej 

Mróz zrobił swoje
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25 maja 2017r. w budynku Centrum 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawo-
dowym przy ul Żółkiewskiego 17 w 
Biskupcu odbędzie się  w godzinach 
10.00-14.00 konferencja na temat roli 
ruchu rodziców w edukacji i rehabili-
tacji osób z niepełnosprawnościami, 
natomiast 26 maja z siedziby Stowa-
rzyszenia przy ul Gdańskiej 1 wyru-

szy o godzinie 10.00 barwny pochód 
do Biskupieckiego Domu Kultury 
– gdzie będą kontynuowane uroczy-
stości. 
Dzień Godności jest szczególnym 
świętem środowiska osób niepeł-
nosprawnych. Okazją do integracji 
i solidarności społeczności lokalnej 
z osobami niepełnosprawnymi, ale 

również ważną okazją do przypo-
mnienia o potrzebach i problemach 
środowiska osób niepełnosprawnych. 
Tegoroczna edycja, ze względu na 
jubileuszowy charakter będzie sku-
piona na ruchu rodziców i ich aktyw-

ności w walce o „życie bez barier” 
dla swoich dzieci. Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną jest polską edycją obcho-
dzonego w całej Europie Dnia Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepełno-
sprawnych. 
Obchody wpisują się w ideę ruchu 
rodziców, które powołało Biskupiec-
kie PSONI. 25 lat temu inicjatorem 
intensywnych działań na rzecz po-
prawy funkcjonowania osób niepeł-
nosprawnych stali się sami rodzice, 

którzy przez lata rozwinęli w Bi-
skupcu system wsparcia osób z nie-
pełnosprawnością intelektualna od 
edukacji i rehabilitacji po aktywizację 
społeczno-zawodową i pracę na chro-
nionym rynku pracy. Ich nadrzędnym 
celem  stała się poprawa jakości życia 
osób niepełnosprawnych intelektual-
nie we wszystkich obszarach życia.  
Obecnie PSONI Koło w Biskupcu 
wspiera 285 osób z niepełnospraw-
nościami, bądź zagrożonych niepeł-
nosprawnościami w trzech stałych 
placówkach dziennych, a także róż-
norodnych programach i projektach.

red

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to cykliczna impreza 
na stałe wpisana w biskupieckie środowisko osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. W 2017 roku Dzień Godności zbiega się z 25-leciem ruchu rodziców osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i powstania biskupieckiego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczyste 
2-dniowe obchody Dnia Godności będą miały szczególny charakte

Dzień Godności z jubileuszem 25 lecia

Sportowa rywalizacja, ogromny wy-
siłek i radość po dotarciu do mety. 
Na starcie biegu stanęło ponad 150 
uczestników, przedstawicieli róż-
nych służb mundurowych, m.in.: 
Straży Granicznej, Wojska, Służby 
Więziennej, Państwowej Straży Po-
żarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Służby Celnej. Nie zabrakło również 
osób cywilnych na co dzień nie zwią-
zanych z mundurem.
Bieg w rzece, gdzie na niektórych od-
cinkach woda sięgała aż po szyję, ba-
gno, piaszczyste i strome góry oraz 
ostre i niebezpieczne zbiegi z takimi 
przeszkodami musieli poradzić sobie 
uczestnicy biegu.
Zawody wygrał, zajmując w ogólnej 
klasyfikacji najważniejsze 1 miejsce 
funkcjonariusz z Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału Straży Granicz-
nej st. chor. SG Tomasz Kowalski 
z PSG w Olsztynie. Drugie miej-
sce wywalczył również funkcjona-
riusz Straży Granicznej chor. szt. An-
drzej Luśnia. Najlepszą zawodniczką 
z SG w kategorii OPEN, zdobywa-
jąc 2 miejsce była plut. SG Justyna 
Korotko z PSG w Gołdapi. Nato-
miast w klasyfikacji służb munduro-
wych 2 miejsce należało do st. chor. 
SG Anny Luśni, w tej samej katego-
rii, wśród mężczyzn na najwyższym 
stopniu podium stanął ppłk SG Ro-
man Liśkiewicz.
Najlepszą drużyną okazał się zespół 
w składzie: ppłk. SG Roman Liśkie-
wicz, chor. szt. SG Andrzej Luśnia, 
st. chor. SG Tomasz Kowalski oraz 
st. chor. SG Anna Luśnia reprezen-
tujący Warmińsko-Mazurski Od-
dział Straży Granicznej.
Puchary zwycięzcom biegu wręczał 
Zastępca Komendanta W-MOSG 

płk SG Zbigniew Klimczyk oraz 
przedstawiciele władz lokalnych i sa-
morządowych.
Honorowy Patronat nad zawodami 
objął płk SG Tomasz Semeniuk 
Komendant Warmińsko-Mazur-
skiego Oddziału Straży Granicz-
nej, a dzięki wsparciu finanso-
wemu Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Funkcjona-
riuszy Straży Granicznej odbyła się 
już dziewiąta edycja zawodów.
Organizatorami biegu byli: Sto-
warzyszenie Sportowe RIM TIM 
TEAM Braniewo, Placówka Straży 
Granicznej w Braniewie i Grzechot-
kach, Nadleśnictwo Zaporowo, Pań-
stwowa Straż Pożarna oraz jednostki 
samorządu terytorialnego Powiatu 
Braniewskiego.

wmosg

20 maja w lesie nad rzeką Baudą niedaleko From-
borka odbył się ekstremalny bieg „Graniczna 9”.

Graniczna Dziewiątka

Chwilę później funkcjonariusze 
zauważyli dwójkę 19-latków, 
która „obładowana” kartonami 
szła tramwajowym torowiskiem. 
Na widok patrolu rzucili kartony 
z czekoladami i zaczęli uciekać. 
Po krótkim pościgu obaj męż-
czyźni zostali zatzrymani. Jak się 
okazało, ich łupem padło m.in. 
38 tabliczek czekolady, 20 sztuk 
bombonierek czekoladowych a 
także 20 sztuk największych, 300 
gramowych czekolad. 19 latko-
wie w swojej „zorganizowanej 
akcji” ukradli około 17 kg sło-
dyczy. Obaj amatorzy słodyczy 
trafili do policyjnego aresztu. Za 
kradzież może im grozić kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

kmp

Sytuacja miała miej-
sce 20 maja około go-
dziny 9.30. Policyjny 
patrol usłyszał przez 
radiostację komunikat 
dyżurnego o dwóch 
mężczyznach, którzy 
po kradzieży w sklepie
samoobsługowym 
poszli w stronę 
ul. Marymonckiej. 

Elbląg: 
Dwóch mężczyzn 
ukradło słodycze 
o wartości prawie 
1000 złotych

Drużyna z WMOSG
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Owoców będzie dużo mniej 
i będą droższe
Jak poinformowała rzecznika 
rynku hurtowego w Broniszach 
Małgorzata Skoczewska, truska-
wek spod tuneli foliowych jest 
niewiele i są mało dojrzałe. Na 
pierwsze truskawki z upraw po-
lowych trzeba jeszcze poczekać, 
ale będzie ich dużo mniej niż 
rok temu, ponieważ wczesne od-
miany przemarzły.
- Teraz polskie truskawki są 
w śladowych ilościach i kosztują 
21-26 zł za kilogram, to połowę 
więcej niż w analogicznym okre-
sie roku minionego – mówi Sko-
czewska.
- Oceniając sytuację w produk-
cji kolejnych owoców, jakimi są 
czereśnie, to zapewne będzie ich 
o połowę mniej niż rok temu – 
mówi Grzegorz Pagacz sadow-
nik z powiatu wieluńskiego.
Jego sad czereśniowy, który 
prowadzony jest pod osłonami, 
w czasie pierwszej fali mrozu 

w kwietniu był zamgławiany, 
dzięki czemu część kwiatów na 
drzewach czereśniowych udało 
się uratować. Jednak Pagacz 
uważa, że ceny na te owoce będą 
rekordowe od 10 lat, a towaru 
wysokiej jakości będzie mało. 
Straty, czyli mniejsza produkcja 
i idące za tym wyższe ceny do-
tyczyć będą także wiśni, moreli, 
porzeczek, a także gruszek.
Kwitnące później jabłonie do-
tknęła druga fala mrozów ma-
jowych. Zdaniem Zbigniewa 
Przybyszewskiego sadownika 
z grójeckiego, jabłonie, które te-
raz pięknie kwitną i na pierw-
szy rzut oka nie widać strat, mają 
uszkodzone słupki i zalążnie. 
Z tych kwiatów owoców nie bę-
dzie.
- Ile będzie jabłek i gruszek w tym 
roku przekonamy się po zawiąza-
niu owoców i opadzie zalążków – 
podkreśla sadownik.
Jego zdaniem straty mogą się-
gnąć w niektórych regionach 

kraju nawet połowę. Jednak jest 
nadzieja, że rozwiną się póź-
niejsze kwiaty, które mogą dać 
owoce. Dodatkowym utrud-
nieniem w uprawach polo-
wych jest brak zapylania. Było 
zimno, pszczoły nie wycho-
dziły z uli i nie zapylały kwia-
tów, wiele pni pszczelich spadło 
w związku z przedłużającymi się 

mrozami i chorobami owadów. 
Część sadowników sprowadza 
pasieki pszczele na teren sadów, 
aby wspomóc zapylanie, jeżeli 
w okolicy nie ma odpowiedniej 

ilości owadów zapylających.
Truskawki węgierskie i polskie 
równie drogie
Truskawki węgierskie wyprze-
dają dojrzewanie krajowych, ale 
w tym roku dostawy tych owo-
ców także są mniejsze, a cena 
wysoka od 21 do 26 zł za kilo-
gram. Rok temu cena kilograma 
nie przekraczała 15 zł. Już te-

raz widać, że różnica w cenach 
wynosi około 50 proc. więcej 
w 2017, w porównaniu do ceny 
sprzed roku. Polskie owoce 
kosztują na rynku hurtowym 
w Broniszach od 21 zł do 26 zł 
za kilogram.
- Zwracamy uwagę, że truskawki 
sprzedawane, na wielu straga-
nach, w łubiankach nie pochodzą 
z polskiej produkcji. Jest to towar 
importowany – przypomina Sko-
czewska.
Warzywa później
Znaczna wilgotność gleb spo-
wodowała późniejsze wysadze-
nie rozsad co uchroniło niektóre 
uprawy od strat mrozowych.
- Jednak wpłynie to, podobnie jak 
w innych uprawach polowych, 
na opóźnienie zbiorów. Konsu-
menci muszą być przygotowani 
na dostawy kapusty i kalafiorów 
spod osłon i wyższe ceny – wyja-
śnia Skoczewska.
Młoda, krajowa kapusta kosz-
tuje teraz od 3 do 4 zł za sztukę, 
ale główki są małe i słabo zbite. 
Sprowadzana z Macedonii kapu-
sta młoda jest wprawdzie więk-
sza i ma bardziej zwarte liście, 
ale jest droższa, cena po 5,5 zł 
za sztukę. Tanieją krajowe pomi-

dory, ale nie oznacza to, że ceny 
są takie jak rok temu. Na rynku 
w Broniszach, opakowanie 6 ki-
logramów pomidorów czerwo-
nych kosztuje około 24 zł czyli 4 
zł za kilogram i jest to około 30 
proc. drożej w porównaniu do 
cen sprzed roku.
Sprzedawcy i konsumenci liczą, 
że sztandarowe wczesnowio-
senne warzywo jakim są szpa-
ragi, nie będzie droższe niż rok 
temu, bo tak wskazywały ceny 
pierwszych dostaw. Jeszcze 
w ubiegłym tygodniu ceny szpa-
ragów w Broniszach były na po-
ziomie cen z roku poprzedniego, 
w ostatnich dniach zdrożały i te-
raz kosztują od 14 do 20 zł za ki-
logram. Jest to o 20 proc. drożej 
niż w 2017 r.
Rabarbar droższy jest o 20 proc. 
w porównaniu do ceny sprzed 
roku i kosztuje od 4 do 5 zł za 
kilogram. Są już polskie młode 
ziemniaki Irga, z upraw szklar-
niowych, w cenie od 10 do 14 zł 
za kilogram, w opakowaniach po 
5 kg.
W sprzedaży pojawiły się hisz-
pańskie morele, brzoskwinie 
i nektaryny.

AgroNews

Są już pierwsze polskie truskawki. Kilogram tych owoców na giełdzie 
w Broniszach kosztuje 21-26 zł za kg. To o połowę więcej niż w analo-
gicznym okresie 2016 r. Plantatorzy ostrzegają, że po wiosennych przy-
mrozkach owoców będzie bardzo mało.

Mróz zrobił swoje. Pierwsze truskawki 
o połowę droższe niż rok temu

MOPS Olsztyn
-Podczas analizy przeprowa-
dzonej na przełomie roku wyni-
kło, że około 300 rodzin zrezy-
gnowało z pomocy społecznej. 
Jednym z wpływów tej rezygna-
cji, jest na pewno 500 plus, ale 
również i to, że w Olsztynie bez-
robocie się zmniejsza. Wśród 
osób, które przyjmują pomoc 
widać, także znaczną poprawę 
jakości życia. Dzieci są lepiej 
ubrane, a rodzicom przestaje 
brakować pieniędzy. Było kilka 
przypadków, w których rodziny 
zrezygnowały z pomocy, mó-
wiąc wprost, że robią to z tego 
powodu, że dostają pieniądze 
z programu 500 +. Ogólnie jed-
nak jakość życia wśród bene-
ficjentów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ewident-
nie się poprawia, dzięki pienią-
dzom z programu 500+. -mówi 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olszty-
nie Elżbieta Skaskiewicz.

MOPS Dobre Miasto
-Zmniejszyła się liczba osób ko-
rzystających z pomocy, z tym że 
nie była to bardzo wielka liczba. 
Szacujemy, że w porównaniu do 
lat ubiegłych ta liczba zmniejszyła 
się o około 23/30 rodzin. Widać, 
duże zmiany jeżeli chodzi o korzy-
stanie z posiłków dla dzieci. Tu-
taj nakładają się dwie przyczyny, 
z jednej strony jest 500 +, a z dru-
giej to, że dzieci jest coraz mniej 
w szkołach. Na pewno widzimy 
poprawę życia materialnego ro-
dzin. Nie ma problemów, że bra-
kuje odzieży, a także nie ma żad-
nych sygnałów ze szkół, że dzieci 
są nieodpowiednio wyposażone, 
czy że nie uczestniczą w wyciecz-
kach. Jednoznacznie stwierdzam, 
że poprawa bytu rodzin z dziećmi 
w związku z tym programem jest 

widoczna. – powiedziała nam 
Halina Foks kierownik MOPS 
w Dobrym Mieście.

GOPS Świątki
-W Gminie Świątki ilość osób ko-
rzystających z pomocy jest na tym 
samym poziomie. Zmniejszyła się 
ona może minimalnie, o dwie czy 
trzy osoby. Osoby, które korzy-
stały z pomocy typu, zasiłek okre-

sowy, czy zasiłek celowy, dalej mają 
prawo korzystać z tych świadczeń, 
ponieważ akurat program 500 + 
nie wpłynął na zmianę ich dochodu. 
Z pozytywów, jakie zaobserwowa-
liśmy po wprowadzeniu tego pro-
gramu na pewno należy wymienić 
to, że dzieci są lepiej ubrane. Wi-
dać także poprawę w życiu rodzin, 

u których wcześniej można było za-
obserwować pewne ubóstwo. Są 
jednak także złe przykłady. W Gmi-
nie Świątki zwiększyła się liczba 
przemocy, zwłaszcza w rodzinach, 
w których był problem alkoholowy, 
ale są to nieliczne przypadki. Jed-
nak reasumując można powiedzieć, 

że skutki programu są zdecydowa-
nie na plus. – mówi Ewa Janik, 
kierownik GOPS w Świątkach.

MOPS Olsztynek
-Jeżeli chodzi o nasz ośrodek to 
liczba beneficjentów się zmniej-
szyła. Rodziny się usamodzielniły, 
aktywność zawodowa matek zma-
lała, ponieważ już nie czują takiej 
potrzeby, żeby zmienić swoją sy-
tuację zawodową. Wielu ludzi wy-
chodzi z założenia, że im już się nie 
opłaca pracować. My tutaj mimo 
wszystko pracujemy z tymi rodzi-
nami, nie udzielając im wsparcia fi-
nansowego, ale dużo rodzin jest pod 
naszą opieką ze względu na pro-
blemy wychowawcze. Odwiedzamy 
te środowiska i zauważyłam, że lu-
dzie zaczęli sobie zmieniać sprzęt 
elektroniczny, kobiety, które były 
w trudnych sytuacjach powynajmo-
wały sobie stancje i się usamodziel-
niły. Są też jednak takie sygnały, że 
niektóre pieniądze są marnotra-
wione, ale my się tym rodzinom 
przyglądamy i staramy się to kon-
trolować. Coraz mniej wpływa rów-
nież do nas podań, jeżeli chodzi 
o kursy zawodowe i coraz mniej lu-
dzi chce podnosić swoje kwalifika-
cje zawodowe. –twierdzi Izabella 
Olczyk, kierownik pomocy śro-
dowiskowej.

MOPS Lidzbark 
Warmiński
-Jeśli chodzi o liczbę rodzin ko-
rzystających z pomocy społecz-
nej to w naszym ośrodku ona 
praktycznie się nie zmienia. 
W 2016 roku było 859 rodzin, 
w roku 2017 są również 852 ro-
dziny. Jednak na pewno zmienia 
się poziom życia, pracownicy 
obserwują, że wykonywanych 
jest coraz więcej remontów, że 
rodziny wyjeżdżają, kupowane 
są też samochody, na pewno 
też więcej korzystają z rozry-
wek, które jednak głównie skie-
rowane są do dzieci. Obserwu-
jemy również tendencje, wśród 
niektórych naszych podopiecz-
nych, że rezygnują oni z prac 
stałych i dorywczych. Mieliśmy 
może 40-50 takich przypadków. 
Jeżeli chodzi o pieniądze z pro-
gramu 500+, to my nie mamy 
pełnej kontroli nad tym, na co te 
pieniądze są przeznaczane, ale 
jeżeli zdarzą się takie przypadki, 
w których ewidentnie te pienią-
dze będą marnotrawione i będą 
przeznaczane np. na alkohol 
to będziemy na pewno reago-
wać. – zapewnia nas Barbara 
Krasowska, dyrektor MOPS 
w Lidzbarku Warmińskim.

Bardzo dużo mówi się o programie 500 +, ale mało jest w tej sprawie 
konkretów. Przyjrzeliśmy się, jak po wprowadzeniu tego programu 
zmieniła się pomoc społeczna. Czy liczba beneficjentów, miejskich 
ośrodków pomocy społecznej spadła, czy może wręcz odwrotnie?

Plusy i minusy 500+ w regionie

Truskawki drogie jak nigdy

Szkolna wyprawka to zawsze duży wydatek 
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Po zapowiedziach wprowadzenia zasady dwukadencyjności dla wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że nie wejdzie 
ona w życie przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Takie infor-
macje przekazało kierownictwo partii na spotkaniu z koordynatorami okrę-
gowymi i regionalnymi ds. kampanii samorządowej, które odbyło się 15 maja 
2017 r. w Warszawie. 

Poseł Jerzy Małecki, Prawo i Sprawiedliwość  - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Wybory samorządowe 
„po staremu”

Poseł Jerzy Małecki

-Olsztyński dworzec został 
w pełni zmodernizowany i przy-
stosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Prace objęły 
między innymi: odnowienie ele-
wacji i wnętrza dworca, wy-
mianę okien i drzwi oraz wszyst-
kich instalacji. Zmienił się także 
teren wokół obiektu. Rekultywa-
cji poddano teren zielony, za-
montowano nowe ławki i wybu-
dowano parking na 11 miejsc, 
w tym 2 miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych. – powiedział Ma-
ciej Bułtowicz z biura komuni-
kacji i promocji PKP S.A..
Warto podkreślić, że nowo wyre-
montowany Dworzec Zachodni 
będzie bardzo przyjazny dla 

osób niepełnosprawnych. Dzięki 
sporym udogodnieniom, osoby 
niesłyszące i niewidome, będą 
mogły łatwiej zrozumieć komu-
nikaty wydawane na dworcu.
-Zmodernizowany obiekt po-
zbawiony jest wszelkich barier 
architektonicznych. Znacznym 
ułatwieniem dla osób o ograni-
czonej mobilności jest pochyl-
nia łącząca budynek dworca 
z miastem. Z myślą o osobach 
niewidomych zainstalowane 
zostały ścieżki prowadzące 
i tyflograficzną mapa obiektu. 
Niedosłyszący będą mogli sko-
rzystać z pętli indukcyjnych 
ułatwiających zrozumienie ko-
munikatów głosowych. – pod-

sumował Maciej Bułtowicz.
Remont Dworca Zachodniego 
był niezwykle potrzebny, ponie-
waż wcześniej obiekt wręcz stra-
szył. Zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz wyglądał tragicznie. 
Teraz wygląda bardzo nowocze-
śnie i aż zachęca, żeby go odwie-
dzić. A jaki był koszt całej inwe-
stycji i kiedy dworzec zostanie 
już w pełni oddany do użytku?.-
-Koszt robót budowlanych wy-
niesie około 3 mln zł netto. Dwo-
rzec zostanie oddany do użytku 
w pierwszej połowie czerwca. 
– odpowiada Maciej Bułtowicz 
z biura komunikacji i promocji 
PKP S.A..
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Osobiście mogę powiedzieć, że li-
czyłem na to, że planowane zmiany 
w ordynacji będą obowiązywały od 
najbliższych wyborów. Uważam, że 
byłby to sposób na odsunięcie od 
władzy w niektórych samorządach 
układów, sprawujących rządy po-
nad 20 lat. Byłaby to metoda oczysz-
czenia samorządów z ludzi „chorych 
na władzę”, nie zawsze służących 
społeczeństwu. Wielu młodych lu-

dzi, którzy chcieliby uczestniczyć 
w życiu politycznym jest przez takie 
układy blokowanych. Dzięki propo-
nowanym zmianom osoby te mo-
głyby przebić się z nowymi pomy-
słami.
Decyzja o odłożeniu zmian w cza-
sie podyktowana jest różnymi oko-
licznościami Mówię tutaj między 
innymi o ewentualnym stanowi-
sku Trybunału Konstytucyjnego, 

jak i opiniach Pana Prezydenta oraz 
Obywateli. Nie chcemy również 
czynić z zasady dwukadencyjności 
przepisu prawnego, wprowadzanego 
automatycznie, ale chcemy prze-
prowadzać zmiany w samorządach 
w sposób naturalny. Jest to możliwe 
i do takich zmian będziemy dążyć. 
Spotkanie w stolicy było również sy-
gnałem do rozpoczęcia przez Prawo 
i Sprawiedliwość przygotowań do 

wyborów samorządowych, które od-
będą się w 2018 roku. Tym samym 
koordynatorzy z poszczególnych re-
gionów kraju zostali zmobilizowani 
do pracy.
Wszelkie prace są w toku a nasze za-
łożenia są konsekwentnie realizo-
wane przez merytoryczne zespoły 
i koordynatorów. W całym kraju 
rozpoczęły się spotkania z miesz-
kańcami powiatów i gmin. Krótko 

mówiąc cały mechanizm dotyczący 
wyborów ruszył. Jeśli ktoś ma py-
tania, pomysły, jest reprezentantem 
grupy, która chciałaby odegrać jakąś 
rolę w zbliżających się wyborach 
to zapraszam do kontaktu osobi-
stego i z moimi biurami poselskimi 
w Piszu i Węgorzewie. Zapraszam 
do dyskusji na temat wyborów, kan-
dydatów i tego jak wyglądać ma Pol-
ska lokalna. 

Już niedługo podróżni będą mogli znowu w pełni korzystać z Dworca Zachodniego 
w Olsztynie. Dworzec przeszedł gruntowną renowację i w końcu pasażerowie będą 
mogli w godnych warunkach czekać na pociąg.

Dworzec Zachodni w Olsztynie 
będzie oddany do użytku już 
w czerwcu b.r.

Powtórne wykorzystanie czy 
przetwarzanie posegregowa-
nych odpadów znajduje coraz 
szersze zastosowanie w produk-
tach codziennego użytku. Gdy 
segregujemy odpady to wtedy 
oszczędzamy takie zasoby natu-
ralne, jak wodę czy energię. Na-
leży pamiętać, że szkło, czyli sło-
iki, butelki białe i kolorowe, czy 
szklane opakowania po kosmety-
kach wrzucamy do pojemników 
w kolorze zielonym. Tworzywa 
sztuczne (plastiki) powinniśmy 
wrzucić do pojemników w kolo-
rze żółtym, a papier i tekturę do 
niebieskich. 
To podstawowe zasady segrega-
cji śmieci, ale ważne, żebyśmy je 
wszyscy znali. Czy mieszkańcy 
Olsztyna prawidłowo segregują 
odpady?
Według analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gmi-
nie Olsztyn za 2016 rok, z gminy 
Olsztyn odebrano 50.354,01 
Mg zmieszanych odpadów ko-
munalnych, z czego ZGOK Sp. 
z o.o. samodzielnie przetworzył 
43.170,893 Mg, a 7.183,117 Mg 
przekazał do zagospodarowa-
nia instalacji zastępczej MBP 
Novago Sp. z o.o., Różanki 13 
w gminie Susz.
Odpady zielone odebrano w ilo-

ści 4.221,54 Mg i zagospodaro-
wano w Kompostowni Pryzmo-
wej Polfer Sp. z o.o. Bezledy 
34A. Pozostałości z sortowania 
i pozostałości z mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania 
w ilości 1.032,355 Mg zostały 
poddane składowaniu w Osiece 
gm. Bartoszyce i w Różankach 
gm. Susz.
A jak wyglądają poziomy od-
zysku osiągnięte przez Gminę 
Olsztyn w 2016 roku? Poziom 
recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku 
frakcji papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła wyniósł: 
54,434 % . Poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi meto-
dami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i roz-
biórkowych wyniósł: 48,67 %, 
natomiast, poziom ogranicze-
nia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji: 
1,051%

Warto wspomnieć, że zarówno 
ilość odpadów komunalnych 
zmieszanych, jak i segregowa-
nych wzrosła w stosunku do 
roku 2015, a poziom selektyw-
nej zbiórki również zwiększył się 
w stosunku do roku 2015. 
Od 1 lipca wchodzi nowe roz-
porządzenie dotyczące segre-
gacji śmieci - To rozporządze-
nie wchodzi od pierwszego lipca 
tego roku, natomiast obowiązek 
jego wejścia w życie może być 
przesunięty nawet do 2021 roku, 
to zależy od tego, czy w momen-
cie wejścia rozporządzenia są 
zawarte aktualne umowy na od-
biór i my taką umowę mamy za-
wartą, z terminem ważności, do 
przyszłego roku. W związku z tym 
u nas nowa zasada wejdzie do-
piero od połowy przyszłego roku. 
W Olsztynie zmieni się tylko 
w zakresie odrębnego zbierania 
odpadów ulegających biodegra-
dacji. W tej chwili mamy obo-
wiązek zbiorki, ale w zakresie 
odpadów zielonych, natomiast 
teraz wprowadzono także nakaz 
zbierania odpadów kuchennych. 
– powiedziała Ewa Łukasik – 
Błażejewicz, kierownik referatu 
ochrony środowiska w Urzędzie 
Miasta w Olsztynie.
*Dane uzyskane z analizy stanu 
gospodarki odpadami komunal-
nymi Gminy Olsztyn w 2016. 
Raport ten powstał w kwietniu 
2017 roku.
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Segregowanie odpadów jest niezwykle ważne, jeżeli 
chodzi o ochronę środowiska. Czy każdy potrafi odpo-
wiednio segregować śmieci? I jak wygląda segregacja 
w gminie Olsztyn.

Od lipca wchodzą nowe 
przepisy segregacji odpadów

Taki dworzec zachęca do podróży

Segregacja bioodpadów od lipca
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KRÓTKO
Olsztyn: Wernisaż wystawy 
malarstwa Hanny Pyrzyńskiej 
będzie miał miejsce 26 maja 
o godz. 17:00 w Galerii Amfila-
da. Wstęp wolny.
Olsztyn: Seanse w Planetarium 
w dniu 26 maja będą odbywały 
się w godz. 10:00-18:00. Bilety 
od 14 PLN.
Olsztyn: 27 maja w godz. 
09:00-15:00 odbędzie się 
Zwiedzanie Pracowni Astro-
nomicznych Obserwatorium 
Astronomicznego. Bilety od 
9 PLN.
Olsztyn: Koncert poetycko-mu-
zyczny “Jak motyle” odbędzie 
się 27 maja o godz. 14:00 
w Książnicy Polskiej - Centrum 
Książki Olsztyn.
Olsztyn: VI Festyn Rodzinny 
“Magiczny Park Jakubowo” 
będzie miał miejsce 28 maja 
w godz. 12:00-20:00 w Parku 
w Jakubowie. Wstęp wolny.
Bartoszyce: Zapraszamy 01 
czerwca 2017r. o godz. 17:00 
wszystkie dzieci wraz z rodzi-
nami i opiekunami na Dzień 
Dziecka w Bartoszyckim Domu 
Kultury.
Bartoszyce: W dniach 2-4 
czerwca 2017 r. będą odbywa-
ły się Obchody Międzynarodo-
wych Dni Regionu Bartoszyce.
Biskupiec: 27 maja 2017 r. 
o godz. 11:00 w Centrum 
Kultury, Turystyki i Sportu od-
będzie się XXXVII Wojewódzki 
Konkurs Zespołów Teatralnych 
“O Laur Złotej Rybki”. Wstęp 
wolny.
Dywity: Już 4 czerwca 2017r., 
od godziny 13:00, zapraszamy 
dzieci i całe rodziny na Stadion 
w Dywitach, na Gminny Dzień 
Dziecka.
Ostróda: 27 maja w ostródz-
kim amfiteatrze odbędzie się 
trzecia edycja imprezy Dub 
Night, tym razem gwiazdą bę-
dzie Radikal Guru. Start o godz. 
20:00. Bilety od 15 PLN.
Lidzbark Warmiński: 30 maja 
2017 roku o godz. 20:00 w Re-
stauracji Starówki odbędzie się 
impreza GET UP STAND-UP // 
OLKA SZCZĘŚNIAK & DAREK 
GADOWSKI + OPEN MIC.
Stawiguda: Stowarzysze-
nie „Tomaszkowo” wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Stawigudzie serdecznie 
zapraszają na II PLENER FOTO-
GRAFICZNY, który odbędzie się 
w sobotę 27 maja br. w Bartą-
gu o godz. 10:00.
Stawiguda: 27 maja o godz. 
15:00 na boisku przy świetlicy 
w Tomaszkowie odbędzie się 
Festyn Rodzinny “Rodzinnie, 
zdrowo, sportowo i radośnie”.

Wyb.(K)

– Partnerstwo między naszymi po-
wiatami sięga 1999 roku. Przez 18 
lat odbywało się w zakresie współ-
pracy m.in. służb mundurowych, 
szkół, młodzieży oraz muzyków. Cie-
szę się, że zrodziła się kolejna myśl, 
która uzupełni wachlarz polsko-nie-
mieckiej współpracy – powiedziała 
starosta Małgorzata Chyziak, 
otwierając spotkanie.
Podczas ostatniej, noworocznej wi-
zyty w Osnabrück, Alicja Wąsik, 
członek Zarządu Powiatu w Olsz-
tynie zainicjowała ideę stworze-
nia Forum Kobiet. – Kobiety sta-
nowią dużą grupę zarówno po 
stronie polskiej, jak i niemieckiej, 
dlatego wydało mi się zasadnym, 
aby współpraca w tym temacie była 
realizowana pomiędzy naszymi po-

wiatami. Jako przedstawicielki tej 
samej płci mamy podobne problemy 
i powinnyśmy szukać ich praktycz-
nych rozwiązań – mówiła.

– Jednym z ważniejszych punktów 
naszego przyjazdu tutaj stanowiło 
zagadnienie Forum Kobiet, które 
mamy nadzieję tworzyć razem pod 
czujnym okiem obu powiatów – po-
wiedziała Irmgard Vogelsang, 

przewodnicząca Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego.
Monika Schulte, pełnomocnik ds. 
równouprawnienia w Powiecie 

Osnabruck, również wyraziła za-
dowolenie z zawiązania nowej ini-
cjatywy. – Cieszę się, że udało nam 
się stworzyć nowe dziecko naszego 
partnerstwa. Ustaliłyśmy kolejne 
terminy spotkań, które liczę, że za-

owocują dalszą współpracą – pod-
sumowała. W dyskusji głos zabrał 
również pełnomocnik ds. partner-
stwa Karl-Heinz Finkemeyer.

Forum Kobiet odbyło się 17 maja 
w Starostwie Powiatowym w Olsz-
tynie. Po stronie polskiej uczest-
niczyli w nim: starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak, wicestarosta 
Andrzej Abako, członkowie Za-

rządu Powiatu – Alicja Wąsik i Bo-
żena Wojarska oraz radne powia-
towe Joanna Michalska i Grażyna 
Grzegorzewska

Rola kobiet w biznesie i polityce, problemy ze znale-
zieniem pracy po urlopie wychowawczym oraz prze-
moc w rodzinie – to jedne z wielu tematów omawia-
nych podczas spotkania przedstawicieli Powiatu 
Olsztyńskiego z gośćmi z zaprzyjaźnionego Powiatu 
Osnabrück.

Niemiecko-polskie Forum Kobiet

Nie zawsze też sami pracownicy 
służby zdrowia wiedzą, gdzie prze-
biega granica ich powinności. To 
prowadzi do nieporozumień. Stąd 
pomysł Rzecznika Praw Pacjenta 
na szkolenia organizowane dla dy-
rektorów i pełnomocników ds. praw 
pacjenta w polskich szpitalach. Dla 
placówek z województwa warmiń-
sko-mazurskiego spotkanie zostało 
zorganizowane w Starostwie Po-
wiatowym w Olsztynie.- Gdy czło-
wiek dowiaduje się o chorobie, wali 
mu się świat na głowę. Dlatego 
tak ważne jest, żeby pacjent znał 
swoje prawa, bo wtedy, mimo trud-
nej sytuacji, może poczuć się spo-
kojnie i dobrze w szpitalu. Dla sa-
morządu Powiatu Olsztyńskiego to 
istotny temat, bo mamy dwa powia-
towe szpitale, a naszym celem jest 
świadczenie usług medycznych na 
jak najwyższym poziomie, również 
w zakresie respektowania praw pa-
cjenta. Bo w całym procesie leczenia 
to przecież pacjent jest najważniej-
szy - mówi wicestarosta Andrzej 
Abako, witając uczestników szko-
lenia.
Co budzi najwięcej zastrzeżeń pa-
cjentów? - Najczęściej ludzie dzwo-
nią do nas w sprawach rejestracji 
w przychodniach, systemu kolejko-
wego, dostępu do dokumentacji me-
dycznej, udzielania zgód na wykony-
wanie zabiegów, czy przyjmowania 
do szpitala psychiatrycznego bez 

zgody pacjenta - opowiada Olga Ko-
zieł z Wydziału Prawnego w BRPP. 
- Czasem pacjent nie zna swoich 
praw, ale i obowiązków, co prowa-
dzi do nieporozumień. Dlatego też 
część wniosków kończy się zdoby-
ciem informacji. Pakiet wiedzy daje 
pacjentowi narzędzia i argumenty do 
rozmowy z przedstawicielami służby 
zdrowia - dodaje.

Rzecznik prowadzi dwa rodzaje po-
stępowania - dotyczące indywidu-
alnych oraz zbiorowych prawa pa-
cjenta. - Gdy w wyniku postępowania 
indywidualnego zostanie wydane 
rozstrzygnięcie o naruszeniu praw 
pacjenta, do podmiotu medycznego 
kierowane są zalecenia mające za-
bezpieczyć pacjentów na przyszłość 

przed podobnymi praktykami. W tym 
przypadku nie ma możliwości nało-
żenia kary finansowej w związku ze 
stwierdzonym naruszeniem praw pa-
cjenta. Kara pieniężna wynikająca 
z art. 88 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego może być natomiast 
nałożona, jeśli podmiot nie złoży 
wyjaśnień, o które - w ramach da-
nego postępowania - wystąpił Rzecz-

nik. W przypadku wydania decy-
zji stwierdzającej stosowanie przez 
podmiot praktyk naruszających 
zbiorowe prawa pacjenta, Rzecznik 
wzywa do zaprzestania stosowania 
nieprawidłowych praktyk. Jeśli pod-
miot nie zastosuje się do pierwszej 
decyzji w sprawie, Rzecznik wydaje 
drugą, w której może już nałożyć na 

podmiot medyczny karę pieniężną 
określoną w Ustawie o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
w wysokości do 500 tys. zł. Nato-
miast za niezasadną odmowę udzie-
lenia wyjaśnień w postępowaniach, 
na podmiot leczniczy może zostać 
nałożona kara pieniężna określona 
w art. 69 Ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

w wysokości do 50 tys. zł - tłumaczy 
Agnieszka Chmielewska, dyrek-
tor Wydział Dialogu Społecznego 
i Komunikacji w Biurze Rzecz-
nika Praw Pacjenta.
Tematy poruszane w trakcie szkole-
nia w starostwie, wywołały dyskusję 
wśród uczestników szkolenia. Pa-
dały zarówno pytania, jak i zastrze-

żenia. Dyrektor Powiatowego Szpi-
tala im. Jana Mikulicza w Biskupcu 
ocenia, że wiedza na temat praw pa-
cjenta jest w społeczeństwie coraz 
wyższa. - Ta świadomość rośnie i to 
jest pozytywne. Placówki zdrowotne 
też zdają sobie sprawę, że muszą do 
pacjenta podchodzić inaczej niż kie-
dyś. Czasem jednak pacjent twier-
dzi, że przeczytał coś w internecie, 
a jest leczony inaczej. A każdy czło-
wiek jest inny i każdy proces leczenia 
przebiega inaczej. Dlatego boję się 
o zachowanie równowagi pomiędzy 
dbałością o faktyczne respektowa-
nie praw a roszczeniową pozycją ze 
strony pacjenta - mówi Marek Pie-
tras.
11 maja weszła w życie znowelizo-
wana Ustawa o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak oce-
niają specjaliści, nowy kształt doku-
mentu jest korzystny dla pacjenta.  
- Zostały doprecyzowane między 
innymi sprawy dotyczące dostępu 
do dokumentacji medycznej, wyja-
śnione pojęcia takie jak „odpis”, 
„wyciąg” i „kserokopia”, co ma 
duże znaczenia, ponieważ każda 
z tych rzeczy ma ustalony inny cen-
nik. Ustalona też została kwestia 
uzyskania dokumentacji osoby zmar-
łej, która za życia wskazała, kto jest 
uprawniony do jej pobrania - wyja-
śnia Olga Kozieł.
Głównym organizatorem szkolenia 
w Starostwie Powiatowym w Olsz-
tynie było Biuro Rzecznika Praw 
Pacjenta. Partnerem i współorgani-
zatorem zaś Związek Powiatów Pol-
skich.

Na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w ubiegłym roku zadzwoniło ponad 50 tysięcy osób ze skargami na pla-
cówki zdrowotne. Tymczasem, jak się okazuje, 87 % zgłaszanych spraw uznawanych jest za nieuzasadnione. 
Ludzie chcą dochodzić swoich prac, ale nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na ich temat.

Debatowali o prawach pacjenta

Pamiątkowe zdjęcie w sali sesyjnej powiatu olsztyńskiego

Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński wita uczestników konferencji
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 Zagospodarowany zostanie 
m.in. plac za targowiskiem miej-
skim. W miejscu tym planowana 
jest budowa fontanny solanko-
wej, gdzie mieszkańcy nie tylko 
miło spędzą czas, ale także będą 
mogli skorzystać z właściwości 
zdrowotnych fontanny, wdycha-
jąc jod niczym w sanatorium. 

Dla najmłodszych mieszkań-
ców Dobrego Miasta wybudo-
wany zostanie nowy plac zabaw, 
na którym znajdą się zabawki 
interaktywne,  różnego rodzaju 
instrumenty muzyczne, czy za-
bawki manualne, co pozwoli 
dzieciom na twórcze spędzenie 
wolnego czasu na świeżym po-

wietrzu. Powierzchnia terenu 
zostanie utwardzona oraz wybu-
dowane zostaną schodki, po któ-
rych bezpiecznie będzie można 
zejść do linii brzegowej Łyny. 
Będzie to bulwar rozciągający 
się od kolegiaty do ulicy Wojska 
Polskiego, postawione zostaną 
ławeczki i mieszkańcy będą mo-

gli zrelaksować się nad wodą.  
Na zapleczu ulicy Jana Pawła 
II powstaną także nowe miejsca 
parkingowe. Zaplanowana jest 
również budowa kładki za ulicą 
Sowińskiego,która połączy dwa 
brzegi rzeki. W planach inwe-
stycyjnych znajduje się także 
realizacja innego projektu doty-
czącego odnowy skweru im. ks. 
Jerzego Popiełuszki, który mie-
ści się przy ulicy Warszawskiej, 
wliczając w to m.in. wymianę 
fontanny. -Przed nami podpisa-

nie ostatecznych umów i prze-
targi. Gotowy jest także projekt 
dotyczący zagospodarowania 
terenu przy kolegiacie i czekamy 
na jego ostateczną weryfikację. 
Zgodnie z wytycznymi Urzędu 
Marszałkowskiego projekty mu-
szą zostać rozliczone do trze-
ciego kwartału przyszłego roku.  
W 2018 we wrześniu musimy za-
kończyć realizację naszych in-
westycji. Prace rozpoczną się 
już w tym roku.- mówi Beata 
Harań, zastępca burmistrza 

Dobrego Miasta. Koszty po-
średnie inwestycji to ponad 7 
mln złotych przy wkładzie wła-
snym gminy  15% kwoty.  Poza 
planowanymi inwestycjami w 
sferze rekreacyjnej planowane 

są także modernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej, tj. 
dawnego OTL oraz kompleksu 
budynków przy ulicy Olsztyń-
skiej 3, gdzie zmiany widoczne 
będą głównie od wewnątrz. Bu-
dynki zostaną przystosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych  oraz poprawiony zostanie 
ogólny komfort dla korzystają-
cych z przychodni. W OTL na-
tomiast powstaną nowe świe-
tlice dla dzieci i młodzieży.

rad

Mieszkańcy Dobrego Miasta zyskają nowe miejsca wypoczynkowo-
-rekreacyjne w centrum miasta. Dzięki przynależności do sieci miast 
Cittaslow, Dobre Miasto może skorzystać z dofinansowania projek-
tów dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenu, na wy-
branych odcinkach wzdłuż rzeki Łyna.

Za kilka miesięcy centrum Dobrego 
Miasta zmieni swój wygląd

Celem projektu jest populary-
zowanie biegów wśród dzieci, 
upowszechnianie zdrowego 
stylu życia oraz aktywnego spę-
dzania czasu. Zawodnicy po 
przybyciu na miejsce otrzymali 
numery startowe. Z uwagi na 
bezpieczeństwo zostali podzie-
leni na 4 grupy wiekowe.
Przed przystąpieniem do biegu, 
każdy przedszkolak wziął 
udział w rozgrzewce, która jest 
niezbędna przed każdą aktyw-
nością ruchową, a w szczegól-
ności przed maratonem. Gdy 
dzieci rozgrzały swoje mięśnie, 
zostały im przedstawione za-
sady udziału w akcji. 92 przed-
szkolaków w wieku od 3 do 6 
lat przebiegło łącznie dystans 

41.400 metrów. Wśród bie-
gaczy nie było przegranych 
– wszyscy byli zwycięzcami 
i otrzymali pamiątkowe medale 
oraz dyplomy. Każde dziecko 

z wielką dumą przyjmowało na-
grody. Na koniec mali biegacze 
mogli się posilić sokiem owo-
cowym i jabłkami. Atmosfera 
podczas maratonu była wspa-

niała i długo pozostanie w na-
szej pamięci.
Dodatkową atrakcją dla dzieci 
były odwiedziny strażaków 
z OSP Świątki, którzy przyje-

chali na boisko wozem strażac-
kim. Serdecznym uśmiechem 
i życzliwością przywitał ich Pan 
strażak, który chętnie opowia-
dał dzieciom o tej niebezpiecz-
nej i odpowiedzialnej pracy.
Dzieci mogły z bliska oglą-

dać wóz strażacki, dowiedziały 
się także, w jakich okoliczno-
ściach należy wzywać straż 
pożarną. Ich praca to nie tylko 
gaszenie pożarów, ale rów-

nież pomoc podczas wypad-
ków samochodowych, ratowa-
nie zwierząt, pomoc w sytuacji 
powodzi. Wrażenia jakich do-
starczyli dzieciom strażacy, 
na długo pozostaną w ich pa-
mięci. Dzieciom cała akcja bar-

dzo przypadła do gustu, o czym 
świadczyły uśmiechy na ich 
twarzach. Koordynatorem akcji 
„Sprintem do Maratonu” była 
Danuta Wycech.

18.05.2017 r. przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach 
uczestniczyły w III Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków pt. "Sprintem do 
Maratonu”. Zawody zostały przeprowadzone na boisku do piłki nożnej.

"Sprintem do Maratonu" 
w Przedszkolu w Świątkach

Wizualizacja Placu Młyńskiego 

Plac za targowiskiem z fontanną

Dzieci chętnie podjęły wyzwanie 

Wszystkim dopisały humory 
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Około 200 dzieci z Polski i Ro-
sji przez 3 dni walczyło o Mi-
strzostwo Strefy Przygranicznej 
w Piłce Nożnej. W zawodach 
rywalizowało 16 drużyn: 8 pol-
skich (z województwa war-
mińsko-mazurskiego i po-
morskiego) oraz 8 rosyjskich 
(z obwodu kaliningradzkiego). 
Turniej przeznaczony był 

dla chłopców i dziewczynek 
w wieku 12-14 lat. Drużyny 
rozegrały mecze w systemie 
„każdy z każdym” na Stadionie 
Miejskim w Olsztynku. Imprezę 
rozpoczęły „mecze przyjaźni”, 
rozegrane przez mieszane dru-
żyny polsko-rosyjskie.
Głównym organizatorem Mi-
strzostw było Centrum Pol-

sko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia. Centrum ini-
cjuje działania na rzecz dia-
logu w stosunkach polsko-
-rosyjskich. Wspiera badania 

naukowe, prowadzi działal-
ność wydawniczą, upowszech-
nia wiedzę o relacjach, histo-
rii i kulturze obu narodów. 
Duży nacisk kładzie na wy-

mianę młodzieży, uznając że 
brak kontaktów między mło-
dymi ludźmi, sprzyja utrwala-
niu stereotypów. Dzięki pro-
gramowi „Polsko-Rosyjska 
Wymiana Młodzieży” udało się 

zrealizować ponad 100 projek-
tów, w których udział wzięły 
niemal 4 tysiące młodych Pola-
ków i Rosjan. -Piłka nożna jest 
niewątpliwie najbardziej popu-

larnym sportem na świecie. To 
efekt przejrzystych przepisów, 
łatwości dostępu i emocji, które 
towarzyszą każdemu meczowi 
piłkarskiemu, tak ze strony za-
wodników, jak i kibiców. Ideą 

Mistrzostw jest 
umożliwienie in-
tegracji młodzieży 
z Polski i Rosji, 
a doświadczenie 
pięciu lat poka-
zuje, że na stałe 
wpisały się one do 
kalendarza wyda-
rzeń sportowych 
strefy przygranicz-
nej. Zawody przy-
noszą wiele sa-
tysfakcji, a także 
przyczyniają się 
do promocji zasad 
fair-play i zdro-
wego stylu życia 
– uważa Ernest 
Wyciszkiewicz, 
dyrektor Cen-
trum. 

Burmistrz Olsztynka, Ar-
tur Wrochna również do-
strzega wiele korzyści w or-
ganizowaniu tego typu imprez 
o charakterze międzynarodo-
wym - Olsztynek ma świetną 
bazę sportową ,ale przede 
wszystkim, działa u nas wielu 
pasjonatów sportu. Wśród 16 
zespołów, które występują, są 
dwie drużyny z Olsztynka. Po-
łowa drużyn przyjechała do nas 
z obwodu kaliningradzkiego. 
W ich pamięci na pewno pozo-
stanie pobyt w Polsce i w Olsz-
tynku. Mamy się czym pochwa-
lić. Myślę też, że młodzi ludzie 
nawiążą wiele znajomości to-
warzyskich. 

rad

W Olsztynku już po raz szósty odbyły się mistrzostwa w piłce nożnej, 
które nie tylko umożliwiły rywalizację sportową i popularyzację tej 
dziedziny sportu, ale przede wszystkim, ułatwiły nawiązanie relacji 
pomiędzy młodzieżą i środowiskami szkoleniowymi z Polski i Rosji. 

Mistrzostwa Strefy 
Przygranicznej w Piłce Nożnej 

Wyniki rozgrywek: 
Dziewczęta 12 lat : 
Perły Olsztynek : Malnaft Olimpico Malbork (finał 3:1 )
I Perły Olsztynek
II Malnaft Olimpico Malbork
III Bałtika Junost Kaliningrad
IV Mau Forward Kaliningrad 
Chłopcy 12 lat: 
Jedynka Reda - Sokół Ostróda (finał 5:0)
I Jedynka Reda - Sokół Ostróda
II Jedynka Reda - Sokół Ostróda
III Baltika Kaliningrad
IV Szkoła Sportowa nr 5 w Kalinningradzie 
Dziewczęta 14 lat:
Kormoran Brzydowo : UKS Delta Nowy Staw (finał 2:1)
I Kormoran Brzydowo 
II UKS Delta Nowy Staw
III Olimp Kaliningrad
IV Lokomotiw Kaliningrad
Chłopcy 14 lat
Pruszcz Gdański : Bałtika Kaliningrad (finał 1:0) 
(bardzo zaciekły mecz, wyrównana gra obydwu drużyn-w eli-
minacjach padł dokładnie odwrotny wynik)
I Pruszcz Gdański 
II Bałtika Kaliningrad
III Szkoła Sportowa nr 5 w Kalinningradzie
IV Olimpia Olsztynek

Honorowy przemarsz na płytę boiska

Wszystkie drużyny miały tabliczki z nazwą drużyny
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Przeboje muzyki filmowej po-
dzielone tematycznie: Dzień I 
– „Bajki”, Dzień II – „Seriale” 
i Dzień III – „Muzyka Świata” 
zaprezentuje orkiestra symfo-
niczna Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej pod dyrekcją Pio-
tra Sułkowskiego. Festiwalowa 
publiczność usłyszy m.in. mu-
zykę z takich filmów jak: Król 
Lew, Titanic, Love Story, Ojciec 
Chrzestny, Władca Pierścieni, 
Forest Gump, Śniadanie u Tif-
faniego, Rydwany ognia, Mi-
sja, Pan Tadeusz, Vabank, Czas 
Honoru, Gwiazda Kopernika, 
Kryminalni.  Twórcami muzyki 
do w/w filmów są znakomito-
ści kompozytorskie: Hans Zim-
mer, James Horner, Francis Lai, 

Nino Rota, Howard Shore, Alan 
Silvestri, Henry Mancini, Vange-
lis, Ennio Morricone, Wojciech 
Kilar oraz Bartosz Chajdecki, 
Abel Korzeniowski i Maciej Zie-
liński. W ramach ARENA FE-
STIVAL film&music odbędą 
się spotkania z autorami muzyki 
filmowej.
KONCERTY ARENA FESTI-
VAL film&music 
30 czerwca 2017 r. Koncert pt. 
BAJKI godz.19.00 sala EXPO 
Mazury OSTRÓDA
1 lipca 2017 r. Koncert pt. SE-
RIALE godz.19.00 sala EXPO 
Mazury 
2 lipca 2017 r. Koncert pt. MU-
ZYKA ŚWIATA godz.19.00 
sala EXPO Mazury

Bilety na koncerty festiwalowe 
do nabycia w kasie Filharmonii 
(czynna: pon.-pt. w godz.10-18) 
oraz poprzez stronę internetową 
Filharmoniiwww.bilety.filharmo-
nia.olsztyn.pl
Uwaga! -  Sprzedaż biletów zo-
stanie uruchomiona w tygodniu 
po 23 maja 2017 r. 
Kontakt - kasa filharmonii: 
tel. 89 527 51 75 lub 76 wew. 
134,135 lub bilety@filharmonia.
olsztyn.pl
Serdecznie zapraszamy! 
Organizatorzy ARENA FESTI-
VAL film&music: Centrum Edu-
kacji i Inicjatyw Kulturalnych w 
Olsztynie i Warmińsko Mazurska 
Filharmonia im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Olsztynie

Mamy zaszczyt poinformować, iż w dniach 30 czerwca, 1 i 2 lipca 2017 
roku odbędzie się I Edycja ARENA FESTIVAL film&music. Trzy dni święta 
muzyki filmowej w EXPO Mazury w Ostródzie odbędą się pod honoro-
wym patronatem marszałka województwa warmińsko - mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezina. 

I Arena Festival film&music w Ostródzie 

„Zbrodnia i kara” Dostojew-
skiego to jedna z najważniej-
szych powieści, jakie powstały 
w naszym kręgu cywilizacyj-
nym. Moralitet ten, jest aktualny 
jak nigdy, kiedy mieszają się po-
rządki, upadają autorytety, zacie-
rają granice dobra i zła… Stu-
dent Rodion Raskolnikow żyje 
w takim właśnie świecie. Ale czy 
my, tu i teraz, żyjemy w innym? 
Zmieniły się tylko rekwizyty, 
kostiumy i dekoracje. Świat po-
mieszanych wartości i upadłych 
aniołów pozostał – niestety – 
taki sam. Ostatnią deską ratunku, 
dla współczesnych „studentów” 
– jest miłość. Tak gorąca i tak 
trwała jak miłość Raskolnikowa 
do Soni.
W autorskiej adaptacji Janu-

sza Kijowskiego – „Sonią” będą 
wszystkie panie, które zasiądą 
na widowni Sceny Kameralnej; 
tak jak zagubionymi „studen-
tami” – będą wszyscy panowie. 
Raskolnikowa, przez meandry 
jego udręk i fantomów, popro-
wadzą: pijak i utracjusz Marmie-
ładow (Artur Steranko), szuler 
i oszust matrymonialny Swidry-
gajłow (Grzegorz Jurkiewicz) 
i bezduszny sędzia śledczy Por-

firy Pietrowicz (Maciej Mydlak). 
W roli studenta Raskolnikowa 
zobaczymy Dawida Dziarkow-
skiego, młodego aktora Jaracza, 
ale jednocześnie studenta II roku 
UWM. Przypadek? Nie ma przy-
padków w świecie Dostojew-
skiego. Jest tylko „fatum”, które 
kieruje naszym losem…
Spektakl grany będzie w dniach 
30-31 maja, 7-9 oraz 22-25 
czerwca na Scenie Kameralnej.

Ostatnią premierą olsztyńskiego Teatru w tym 
sezonie jest „Zbrodnia i kara” Fiodora Dosto-
jewskiego w autorskiej adaptacji i reżyserii Ja-
nusza Kijowskiego.

„Zbrodnia i kara” 
w Teatrze Jaracza!

Tomasz Lango
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-Bardzo ważnym jest fakt, że 
żegluga wodna na Mazurach 
i w innych regionach kraju dy-
namicznie się rozwija i to nie 
tylko w obszarze turystyki ale 
też w transporcie rzecznym to-
warów – mówi Tadeusz Fio-
dorowicz Prezes Zarządu Że-
glugi Ostródzko – Elbląskiej 
sp. z o. o. w Ostródzie, inicja-
tor tego przedsięwzięcia, doda-
jąc że Żegluga Mazurska w Gi-
życku również zainteresowana 
jest powstaniem takiej szkoły 
w Ostródzie. Owocem prawie 
rocznych starań, o prowadzenie 
nauczania przygotowującego 
do pracy w żegludze, było uro-
czyste podpisanie w Urzędzie 
Marszałkowskim 20 kwietnia 
umowy na realizację projektu 
pn. „Technik żeglugi śródlądo-
wej – zawód z przyszłością”. 
Wartość projektu przekracza 
420 tysięcy zł. Projekt ten, do-
finansowany z Regionalnego 
Programu Warmia-Mazury, do-
tyczy zakupu dla szkoły spe-

cjalistycznego sprzętu tech-
nicznego i dydaktycznego. 
Będzie on służył do kształce-
nia zawodowego uczniów, któ-
rzy podejmą naukę w zawodzie 
technik żeglugi śródlądowej. 
Ścisła współpraca z Żeglugą 
Ostródzko-Elbląską i Żeglugą 
Mazurską zapewnia wyko-
rzystanie bazy tych przedsię-
biorstw do praktycznej nauki 
zawodu. Żegluga Ostródzka 
modernizuje statek wyciecz-
kowy, który będzie przezna-
czony do realizacji zajęć prak-
tycznych. W warsztatach 
z nowoczesnym wyposażeniem 
technicznym, zlokalizowa-
nych przy porcie, będą odby-
wały się zajęcia dotyczące na-
prawy mechanizmów statków. 
Wsparcie szkoły w działaniach 
związanych z kształceniem 
przyszłych marynarzy zade-
klarowała Akademia Morska 
w Gdyni oraz Badawczo – 
Szkoleniowy Ośrodek Manew-
rowania Statkami prowadzony 

przez Fundację Bezpieczeństwa 
Żeglugi, nazywany popularnie 
szkołą kapitanów, w Kamionce 
k/Iławy. Ośrodek prowadzi 
kursy manewrowania morskimi 
i śródlądowymi jednostkami 
pływającymi. Współpracujemy 
też ze szkołą w Nakle n/Note-
cią, która od wielu lat kształci 

w tym zawodzie. Uczniowie tej 
szkoły praktykują u armatorów 

morskich w kraju i za granicą. 
Po ukończeniu nauki, jeśli nie 

podejmują dalszej nauki, prak-
tycznie u nich od razu znajdują 
dobrze płatne zatrudnienie. Dla 
naszych uczniów też planujemy 
stworzyć takie możliwości. 
Ostróda to miasto dobrze sko-
munikowane. Jest tu duży wę-
zeł drogowy oraz szlak kole-
jowy. Dla uczniów z dalszych 
odległości, szkoła proponuje 
internat, który znajduje się 
w strukturze szkoły. Stanowi to 
wygodną i korzystną formę na-
uki poza miejscem zamieszka-
nia.
Absolwenci tego 4-letniego 
technikum będą mieli kwalifi-
kacje do obsługi śródlądowych 

jednostek pływających. Bez-
płatnie uzyskane uprawnie-
nia i umiejętności dadzą moż-
liwość podjęcia pracy również 
m. in. w marinach jachtowych, 
na sprzęcie pływającym do 
utrzymania i meliorowania je-
zior i rzek. Po odbyciu praktyki, 
w trakcie nauki szkolnej, będą 
mogli uzyskać kwalifikacje by 
stać się marynarzami pełnomor-
skimi z perspektywą awansu do 
stopnia kapitana.
Podania do szkoły można skła-
dać w formie elektronicznej lub 
listownie do 9 czerwca. Więcej 
informacji można uzyskać na 
stronie www.ekonomik.webd.pl 

GMINA
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Od września w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie planuje się 
uruchomić kształcenie w zawodzie Technik żeglugi śródlądowej. Jest to wyjąt-
kowa oferta edukacyjna. Na Warmii i Mazurach nie ma szkoły ponadgimnazjal-
nej kształcącej w tym zawodzie. Wymaga on specyficznych warunków nauczania, 
które szkoła z Ostródy spełnia. 

Technik żeglugi śródlądowej w Ostródzie

Na taki statek można będzie trafić po ukończeniu nowego kierunku
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AUTO-MOTO KUPIĘ

!!! Auto skup gotówka, 888-681-
207.
!!!!! Auto skup-gótówka, najlepsze 
ceny, 508-460-125.
!!!!! Auto skup wszystkie marki Go-
tówka, 508-460-125.
!!!! Chcesz się pozbyć swojego sa-
mochodu. Zadzwoń odkupimy twój 
samochód za gotówkę, 888-681-
207.
CAŁE, powypadkowe, 502-170-
869.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ antyki, militaria, biżuterię, 
obrazy, bursztyn, monety i inne, 
606-35-30-86.

PRACA DAM/SZUKAM

PRACA sezonowa nad morzem 
w kuchni zapewniamy nocleg 
i wyżywienie Tel.664194939. 

POSIADAM orzeczenie o niepeł-
nosprawności podejmę pracę jako 
dozorca wraz z zamieszkaniem 
z małą odpłatnością.Olsztyn, oko-
lice Tel.727243487.
! Ciekawe możliwości dorabiania 
dla każdego 601-64-90-31, 504-
175-182. HYDRAULIKÓW, mura-
rza, 601-633-913.
KIEROWCA C+E www.domkian-
gielskie.pl Dorotowo, 503-103-703.

MALARZA, szpachlarza, 669-336-
031.
MECHANIK samochodowy Ame-
ryka k. Olsztynka, 501-067-767, 
502-049-518.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie 
rolnym z zakwaterowaniem, 500-
237-803.
MURARZY, monter szalunków, 
660-587-872.
PARZE lub mężczyźnie do gospo-
darstwie mlecznego, zakwaterowa-
nie, 609-82-32-48.

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/ZAMIENIĘ

/WYNAJMĘ

ZAMIENIĘ mieszkanie komu-
nalne w Bartoszycach 38m. Za-
miana na pobliskie okolice Olsz-
tyna tel.504292092. 
POSZUKUJĘ pokoju do wynaję-
cia w weekendy lub dluższy okres 
z oddzielnym wejściem w Olszty-
nie. Proszę o sms.Tel.727243487. 
KUPIĘ garaż w Olsztynie do 
10.000zł- gotówka, 725-400-333.
KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe do 
170.000zł, może być do remontu, 
oprócz wieżowców, (89)535-19-26.
2-POKOJOWE Witosa1H niepalą-
cym 602-313-371.
90 m2 ul. Warmińska 14, lokal użyt-
kowy, 602-313-371.
BUDOWLAŃCA do kawalerki 

669-262-149.
DOMEK jednopokojowy, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, dwóm oso-
bom, Wójtowo koło Olsztyna, 889-
253-288.
DOMEK letniskowy nad jeziorem 
Gm, 517-384-115.
ELBLĄG, wynajmę pokoje, 1 
osoba 500zł, 2 osoby po 350 zł, 
603-504-236.
GAŁCZYŃSKIEGO 2-pokojowe 
602-313-371.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM dom 160m2 
gotowy do zamieszkania,

z widokiem na las, 4 km za 
Jonkowem,12 km od Olsztyna 

340.000zł.,tel.602 611 957.

SPRZEDAM działki od 1600m2 
do 3200m2 uzbrojone,

z warunkami zabudowy, przy 
lesie,z b.dobrym dojazdem, 

4 km za Jonkowem od 20 zł/m2 
tel.602 611 957. 

SPRZEDAM działkę 
z warunkami zabudowy 8 km 

od Olsztyna, 5000 m2 
za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031. 

2-POKOJOWE 43,1m2, IIp., Olsz-
tyn, Śródmieście, 507-899-684.
4-POKOJOWE Kołobrzeska 
199000zł, 602-313-371.

BUDOWLANA 2300 m2, 7 km 
od Olsztyna waruki zabudowy, 
w pobliżu jeziora, dojazd drogą as-
fatową, 536-191-751.
DOM, Bartąg, 604-648-773.
DOMEK wolnostojący 120m2, 
działka 515m2, Olsztyn, Opolska 
798-52-00-88.
DZIAŁKA, Wójtowo, 509-083-
410.
DZIAŁKI rekracyjne Kownatki, 
601-89-46-55.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

! Dachy, naprawy 502-202-377.
! Glazura, terakota, hydrauliczne, 
795-820-780.
! Posadzki agregatem 668-55-11-
55.
ADAPTACJE, remonty, budowy, 
ogrody, kompleksowo 501-471-
210.
DACHY, 514-456-553.
ELEKTRYK, wykonywanie insta-
lacji elektrycznych, monitoring po-
sesji, sklepów 512-556-962.

GLAZURA, terakota, elektryka, 
zabudowy G-K, łazienki komplek-
sowo, tanio i solidnie, tel. 881-785-
385.
GLAZURNICTWO 607-809-431.
MALOWANIA, remonty, 514-939-
728.
MALOWANIE, szpachlowanie, ro-

boty wykończeniowe, glazura, tera-
kota, płyty K/G, poleca firma z dłu-
goletnią tradycją 89/541-35-00 lub 
504-720-494.
NAPRAWA okien, orlet, bram gara-
żowych i żaluzji 89/541-35-00 lub 
504-720-494.
OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, 
piwnicy, strychów, rąbanie drzewa, 
porządki przydomowe oraz różne 
prace na działce, 782-404-688.
POLBRUK, 660-417-419.
POSADZKI agregatem tel. 668-55-
11-55.
REMONTY mieszkań, elektryka, 
hydraulika, 661-994-908.
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-W poprzednim sezonie wrócił 
Pan do większej częstotliwości 
jazdy podczas sezonu. Czym 
była spowodowana  przerwa?
-Organizatorzy rajdu wprowa-
dzili cykl „Szuter Cup”, jest on 
od dwóch, czy trzech lat i to jest 
fajne, ponieważ po pierwsze jest 
więcej rajdów i one fajnie mobi-
lizują, ponieważ można wygrać 
zarówno pojedyncze rajdy, jak 
i cały cykl. Dzięki temu zainte-
resowałem się jeszcze bardziej 
rajdami niż wcześniej, zmobili-
zowałem i więcej czasu poświe-
ciłem na przygotowania. Tak 
naprawdę poza pracą, rodziną 
i rajdami, w tym momencie nic 
więcej dla mnie nie istnieje.
-Zgodzi się Pan, że najwięk-
szym sukcesem w zeszłym se-
zonie było zwycięstwo w kla-
syfikacji końcowej „Szuter 
Cup”?
-Największym sukcesem w po-
przednim sezonie było zwycię-
stwo w całym cyklu SzuterCup 
– W ubiegłym sezonie udało 
nam się z moim pilotem Seba-
stianem Rozwadowskim, zdo-
być tytuł mistrza SzuterCup. 

W tym roku mamy identyczny 
plan, nie będzie to łatwe, bo 
przyjedzie wielu zawodników z 
bardzo dobrymi samochodami, 
ale my też jesteśmy bardzo do-
brze przygotowani i mamy bar-
dzo dobry samochód, podobny 

do konkurencji. Jeżeli się nie 
wydarzy nic niespodziewanego, 
to powinniśmy wygrać ten cykl.
-Jak wygląda konkurencja w 
tym cyklu „Szuter Cup”? Ilu 
kierowców startuje w poszcze-
gólnych rajdach?

-W tych rajdach startuje około 30 
do 40 zawodników, aczkolwiek 
wielu zawodników dysponuje 

małymi samochodami, przed-
nionapędowymi. Jednak należy 
podkreślić, że przyjeżdża także 
wielu świetnych kierowców. 
Tak naprawdę nawet pięciu za-
wodników ma szansę, żeby cały 
ten cykl wygrać i dlatego trzeba 

dużo pracować, żeby odnieść 
sukces.
-Czy oprócz rajdów z cyklu 
„Szuter Cup”, jeszcze gdzieś 
będziemy mogli Pana oglądać?
-W tym roku pojadę w około 7 
rajdach szutrowych, pojadę także 
w 15 małych imprezach, takich 
jednodniowych. Starty w takich 
małych imprezach pomagają mi 
przygotować się do tych poważ-
nych zawodów, ale i w nich sta-
ram się zawsze osiągnąć jak naj-
lepszy wynik.
-Proszę powiedzieć, jak wy-
gląda takie przygotowanie do 
rajdu? Ile jest czasu, aby na-
uczyć się danej trasy?
-Procedura jest taka, że człowiek, 
który nam opisuje trasę, jedzie 
z kamerą i robi wtedy wstępny 
opis i nagrywa trasę na kamerze. 
Ja potem to oglądam, przygoto-
wuję się i jadę na zapoznanie z 
trasą. Organizator nam daje dwa 
przejazdy w przeddzień rajdu, 
żeby móc doprecyzować opis i 
nanieść odpowiednie poprawki.
-Czy startując w rajdach da 
się na tym zarobić? Czy jest to 
tylko i wyłącznie pasja?
-Ja rajdy traktuję wyłącznie, jako 
pasję, a do zarabiania pieniędzy 
mam moją firmę betonową. Nie 
skupiam się na szukaniu spon-

sorów, natomiast wielu innych 
kierowców np. Krzysiek Ho-
łowczyc, czy Kajetan Kajetano-
wicz żyją z rajdów. Robią to na 
tyle profesjonalnie, że udaje im 
się pozyskać pieniądze od spon-
sorów. Ja nie jestem na takim 
poziomie, ale nie narzekam, po-
nieważ zawodowo zajmuje się 
produkcją betonu, a każdą wolną 
chwilę  poświęcam na jazdę 
moją treningówką.
-Czy kierowca z takim do-
świadczeniem jak Pan od-
czuwa jeszcze jakikolwiek 
strach, przed tym jak wsiądzie 
do samochodu?
-Bardzo dobre pytanie. Zanim 
wsiądę w rajdówkę, mam sporo 
obaw np. jadę na zapoznanie się 
z trasą i widzę wszystko w czar-
nych barwach, tutaj drzewa na 
wyjściu z zakrętu, a tam skarpa 
w dół i właśnie takie mam my-
śli. Natomiast gdy już machina 
ruszy, po wrzuceniu pierwszego 
biegu i puszczeniu sprzęgła, to 
wtedy już te wszystkie czarne 
myśli uciekają i nie ma już żad-
nych obaw.
Czego można Panu życzyć 
przed rozpoczęciem tego no-
wego sezonu?
-Urwania kierownicy.

Rafał Herman

Rajdy traktuję wyłącznie, jako pasję
Zbigniew Staniszewski, kierowca rajdowy, startujący głównie w raj-
dach szutrowych, opowiedział nam  o swojej pasji, a także o tym, 
czego możemy oczekiwać w rozpoczynającym się sezonie?

 W zawodach wzięło udział sie-
demdziesięciu dwóch zawodni-
ków startując w dziewięciu kla-
sach. 
Jako pierwsi startowali zawod-
nicy klasy MX 65, w tej katego-
rii wygrał Mieszko Polnar #94 
(Gdański AutoMotoKlub) za 
nim byli Maciej Chlewiński #4 
(Moto Klub Lidzbark Warmiń-
ski) i Ilya Kruglov #3(Rosja). 
Kolejny wyścig to połączone 
klasy MX 85 i MX Kobiet i tak 
w klasie MX 85 najlepszy oka-
zał się Paskal Myhan #77 
(Moto Klub Lidzbark Warmiń-
ski), drugie miejsce zajął Alek-
sander Świrczak #442(Klub 
Motorowy X RACING Lesz-
nowola), a trzecie Artur Ga-
łuszka #23 (Człuchowski Auto-
MotoKlub POLTu Olsztyn)
Następnie startowały klasy MX 
1C i MX 2C. W pierwszej z tych 

kategorii prowadzenie objął To-
masz Lango #94 (Motoklub 
Orneta) przed Łukaszem Ba-
lińskim #42( Moto Klub Lidz-
bark Warmiński) i Krzysztofem 
Szynklewskim #355 (Motoklub 
Oborniki ).
Pierwsze miejsce w klasie MX 
2C zajął Marek Niepiekło #41 
(Moto Klub Lidzbark 
Warmiński), drugi był Patri-
zio Boggero #98(Motoklub Or-
neta), trzeci zaś Szymon Sy-
ryca #12 reprezentujący KM 
Giżycko.
Później wystartowali zawod-
nicy klasy MX Open połą-
czony z klasą MX Junior. 
 W MX Open zwyciężył Szy-
mon Staszkiewicz #99 ( MX 
Gdynia), którego spektakularny 
przejazd był ogromną atrakcją 
dla widzów, drugie miejsce za-
jął Nerimantas Jucius #30 z Li-

twy, a trzecie Daniliauskas De-
imis #211 również z Litwy.   
Zwycięstwo w MX Junior ob-
jął Denis Lebedev #242 (Moto 
Klubu Lidzbark Warmiński), 
drugie miejsce zajął Konrad 
Dąbrowski #537 (Automo-
bilklub Polski), a trzecie Jakub 
Baranowski #94 (Moto Klub 
Lidzbark Warmiński).

Jako ostatnie tradycyj-
nie ścigały się klasy 
MX B i MX Masters. 
W MX B na najwyż-
szym stopniu podium 
stanął Wojciech Kusz-
tała #47 (Moto Klub 
Lidzbark Warmiński ) 
za nim reprezentant go-
spodarzy KM WIRAŻ 

Bartoszyce -Jędrzej Żuralski 
#161 i Mateusz Andrych#97 
(Człuchowski AutoMotoKlub 
POLTAREX).
W klasie Masters zwycię-
żył Krzysztof Dziadko #996 
(AMK Drwęca Ostróda), drugi 
był Rosjanin Sergei Vishne-
vski #96, trzeci Wojciech Bar-
durski #36( Motoklub Olsz-
tyn).
Warunki do ścigania były wręcz 
idealne, pogoda dopisała zna-
komicie, było sucho, słonecz-

nie, ale nie upalnie. Organizacja 
wydarzenia była bez zarzutu, 
zarówno w kwestii przebiegu 
zawodów, jak przygotowania 
toru pod wyścigi. Nawierzch-
nia była starannie wyrównana, 
wystarczająco nawilżona i nie 
sprawiała żadnych większych 
problemów podczas jazdy. 
„Wiraż” jest klubem z wielo-
letnim doświadczeniem w or-
ganizacji tego typu imprez. Jan 
Czarny, sekretarz stowarzy-
szenia podkreśla, że sukces or-

ganizacyjny jest wy-
nikiem wspólnego 
wysiłku wszystkich 
członków stowarzysze-
nia - ludzi, którzy re-
alizują się przez pasję, 
jaką są motocykle. Do-
dał też, że obecnie klub 
oczekuje na nową loka-
lizację toru motocros-
sowego, a największą 
dumą stowarzyszenia 
jest powstały w 2016 
roku Wiraż Pub ścią-
gający motocyklistów 
z całego kraju i z zagra-
nicy.

(bom)

W niedzielę 21 maja 2017 na torze Falczewo pod Bartoszycami odbyła się II runda Warmiń-
sko-Mazurskich Mistrzostw Okręgu w motocrossie. Impreza została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wiraż”  przy współpracy z samorządami lokalnymi, które 
były również fundatorami nagród. W uroczystym wręczaniu pucharów udział wzięli wicewójt 
gminy Bartoszyce Bogusław Mikulski, starosta powiatu bartoszyckiego Wojciech Prokocki i 
sekretarz Urzędu Miasta Robert Pająk.

Udane zawody motocrossowe na torze Falczewo

Zbigniew Staniszewski, kierowca rajdowy z pasją

 I Krzysztof Dziadko, II Sergei Vishnevski, III Wojciech Bardurski

Tomasz Lango
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Indykpol AZS Olsztyn powoli 
kończy kompletowanie składu 
na przyszły sezon. Wiemy już, 
że w Olsztynie nie zagrają: 
Wojciech Włodarczyk, Olek 
Śliwka, a także Hidde Boswin-
kiel. Pierwszy z wymienionych 
przyszły sezon spędzi w War-
szawie, drugi powrócił do Re-
sovii Rzeszów, a Boswinkiel 
jest w trakcie poszukiwania no-
wego klubu.
Sztab szkoleniowy olsztyń-
skiego klubu musiał za wszelką 
cenę znaleźć godnych zastęp-
ców, dla wspomnianych zawod-
ników. Pierwszym pozyskanym 
zawodnikiem, został Holender 
Robbert Andringa. Jest to na-
prawdę bardzo doświadczony 
przyjmujący z bardzo bogatym 
CV. Holender dwukrotnie był 
wicemistrzem Holandii, zdobył 
Puchar Belgii, a w poprzednim 

sezonie występował w lidze 
francuskiej. W całym poprzed-
nim sezonie zdobył 202 punkty, 
co jak na przyjmującego jest na-
prawdę dobrym wynikiem.
Co ciekawe pomimo tego iż 
zawodnik ten zdobywa sporo 
punktów, to także jego silną 
stroną jest samo przyjęcie za-
grywki. Andringa będzie miał 
za zadanie zastąpić Olka Śliwkę 
i nie będzie to łatwe, ponie-
waż Śliwka prezentował w po-
przednich rozgrywkach świetną 
formę, co zaowocowało powo-
łaniem do reprezentacji Polski.
Drugim nowym zawodnikiem 
będzie Mateusz Kańczok. 
Gra on na pozycji atakującego 
i w porównaniu do Andringi, 
nie ma on bogatego CV, ale na 
pewno jest to utalentowany za-
wodnik, który powinien gwa-
rantować dobry poziom. Przez 

większą część swojej dotych-
czasowej kariery reprezentował 
drugoligowy klub MOS Wola 

Warszawa. W 2014 roku przez 
jeden sezon był zawodnikiem 
seniorskiej drużyny Jastrzęb-
skiego Węgla. 
Ciekawe jest to, że władze olsz-
tyńskiej drużyny zdecydowały 
się podpisać z Mateuszem Kań-
czokiem aż trzyletni kontrakt, 
co w siatkówce nie zdarza się 
zbyt często. W Olsztynie liczą 
jednak, że ten 24- letni siatkarz, 
będzie w tym sezonie solidnym 

zmiennikiem Jana Hadravy, 
a już w przyszłych latach może 
stać się kluczowym zawodni-
kiem pierwszej drużyny. Wia-
domo, ze jeszcze na początku 
może brakować mu doświad-
czenia, ponieważ różnica po-
ziomu między drugą ligą, a Plus 
Ligą jest ogromna, więc to przy-
zwyczajenie się do nowych roz-
grywek może trochę potrwać.

raf

Po kapitalnym poprzednim sezonie w wykonaniu olsztyńskiej dru-
żyny, w zespole doszło do małych roszad kadrowych. Wiadomo 
już, że w Olsztynie, w przyszłym sezonie zagrają Robbert Andringa, 
a także Mateusz Kańczok. 

Indykpol AZS Olsztyn 
pozyskał nowych siatkarzy

Wojtek Włodarczyk i Olek Śliwka


