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Samorząd pod 
opresyjną 
kontrolą, 
a państwo 
autorytarne 
coraz bliżej

W powiecie olsztyńskim służby 
gotowe na lato

Jacek Protas-komentarz
 z ulicy Wiejskiej Rozmowa z Lechem 

Gołębickim, dyrektorem
Centrum Kultury 
i Turystyki w Mrągowie

Czy rząd zdąży 
na czas z reformą 
oświaty….?

Festiwale i kabarety 
polubiły Mrągowo
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Tym razem 54-latek wjechał 
passatem wprost w rosnące 
przy ulicy drzewo. Gdy po 
chwili na miejsce przyjechali 
policjanci mężczyzna stał się 
agresywny i nie chciał wy-
siąść z auta. Nie chciał uwie-
rzyć, że to on kierował au-
tem i że mowa jest nie tylko 
o jednym zdarzeniu.
Teraz mężczyzna odpowie 
przed sądem za kierowanie 
autem w stanie nietrzeźwo-
ści oraz spowodowanie koli-
zji drogowej. Może mu gro-
zić kara do 2 lat pozbawienia 
wolności, grzywna i sądowy 
zakaz kierowania wszelkimi 
pojazdami.

kwp 

Ponad 3 promile alkoholu 
w organizmie miał 54-letni 
Zdzisław S. z Elbląga, który 
najpierw zderzył się z in-
nym pojazdem przy ul. Kró-
lewieckiej, a następnie od-
jechał stamtąd, po to, by za 
chwilę wrócić w to samo 
miejsce. Jego powrót był 
jednak bardziej spektaku-
larny niż wcześniejsza ko-
lizja.

Elbląg: 
Spowodował kolizję 
i uciekł... wrócił 
jeszcze huczniej

Partnerstwo zostało podpisane 12 
października 1992 roku w Niem-
czech między ówczesnym bur-
mistrzem miasta Grünberg 
Siegbertem Damaschke i bur-
mistrzem Mrągowa Dariuszem 
Jarosińskim. Mieszkańcy Grün-
berg świętowali oprócz tego 
drugą okrągłą rocznicę – 45-le-
cie współpracy z francuskim mia-
stem Condom. Obowiązki gospo-
darza obchodów pełnił burmistrz 
Frank Ide, w asyście przewod-
niczącego Rady Miejskiej Karla 
Erdmanna oraz przewodniczą-
cej Stowarzyszenia Miast Part-
nerskich Silke Arbeiter-Löffert. 
Mrągowo reprezentowali z ko-
lei m.in. burmistrz Otolia Sie-
mieniec, szefowa Stowarzysze-
nia „Mrągowo – Grünberg” 

Urszula Kuchcińska.
Organizatorzy obchodów stwo-
rzyli ciekawy i zróżnico-
wany program. Uczestnicy zwie-

dzali m.in. starówkę Grünberg, 
miejsce z miniaturą dawnego 
domu Marcina Lutra czy Punkt 
Alpha, w którym dziś usytu-

owano specyficzne muzeum, po-
kazujące historię istnienia granicy 
niemiecko-niemieckiej. – Hesja 
oszołomiła mnie gościnnością 
mieszkańców i niezwykłą historią 
średniowiecznych miast, w któ-
rych zachowały się do dziś nie-
naruszone przepiękne budynki 
w stylu pruskim. Ujęła mnie także 

wyjątkowa atmosfera spotkania 
i wielokulturowość ludzi, którzy, 
mimo iż mieszkają na co dzień 
w różnych częściach Europy, po-
trafili znaleźć ze sobą wspólny 
język zainteresowań – podkre-
ślała jedna z przedstawicielek 
mieszkańców Mrągowa, Zofia 
Wojciechowska. Mrągowianie 
podczas pobytu mieszkali u Nie-
mieckich rodzin, które zgodziły 
się przyjąć polską delegację. Była 
to wspaniała okazja do zawarcia 
nowych znajomości i poznania 
historii swoich gospodarzy. 
Kulminacyjnym momentem wi-
zyty była jubileuszowa gala, 
w której wzięły udziały udział 
wszystkie przybyłe osoby z trzech 
miast partnerskich. Podczas uro-
czystości wygłoszono okolicz-
nościowe przemówienia i prze-
kazano symboliczne upominki. 
W części artystycznej, obok ar-
tystów z Niemiec, zaprezento-
wał się także mrągowski zespół 
„Sukces” prowadzony przez 
Agatę Dowhań.

mat
Fot. E. Szałachowska

Przedstawiciele Mrągowa udali się do niemieckiego miasta Grünberg, leżącego 
w Hesji, aby tam wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami uroczyście święto-
wać 25-lecie międzymiastowego partnerstwa. 

25 lat partnerstwa między Mrągowem, 
a niemieckim Grünberg

Rekrutacja na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim już trwa. 
Do 6 lipca kandydaci mogą reje-
strować się w systemie IRK (In-
ternetowa Rejestracja Kandy-
datów). Już od 20 czerwca do 
6 lipca kandydaci muszą zło-
żyć dokumenty, aby można było 
rozpocząć postępowanie kwali-
fikacyjne. Najważniejszym do-
kumentem dla uczniów, którzy 
ubiegają się o studia pierwszego 
stopnia jest kopia egzaminu doj-
rzałości.
Kolejną ważną datą jest 12 lipca, 
wtedy nastąpi ogłoszenie list kan-
dydatów kwalifikowanych do 
przyjęcia na kierunkach, na któ-
rych kryteria kwalifikacji nie 
przewidują egzaminów wstęp-
nych. Natomiast dwa dni później 
nastąpi ogłoszenie list kandyda-
tów kwalifikowanych do przy-
jęcia na kierunkach, na których 
kryteria kwalifikacji przewidują 
przeprowadzenie egzaminów 
wstępnych (tj. architektura krajo-
brazu, edukacja artystyczna w za-
kresie sztuki muzycznej, eduka-
cja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych, logopedia).
31 lipca nastąpi oficjalne i osta-
teczne ogłoszenie wyników na-
boru na stacjonarne studia pierw-
szego stopnia i jednolite studia 
magisterskie.

Trochę inaczej wygląda harmo-
nogram na studia stacjonarne 
drugiego stopnia i studia niesta-
cjonarne pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia i jednolite studia 
magisterskie. Do 24 lipca trwa re-
jestracja kandydatów w systemie 
IRK, a także do dnia należy do-
starczyć dokumenty np. zaświad-
czenie o wyniku studiów. 26 lipca 
nastąpi ogłoszenie list kandyda-
tów kwalifikowanych do przyję-
cia, a 5 września ogłoszony zo-
stanie wynik naboru.
Od roku akademickiego 2017/18 
w ofercie kształcenia znajdzie 
się aż osiem nowych kierunków 
studiów. Jeżeli chodzi o studia 
pierwszego stopnia to będą to 
kierunki takie jak; Inżyniera In-
formacji, Inżyniera Przetwórstwa 
Żywności, Lingwistyka w Bizne-
sie, a także Położnictwo. 

Szczególnie interesujący dla 
osób, które chcą w przyszło-
ści założyć własne przedsiębior-
stwo jest kierunek Lingwistyka 
w Biznesie. Jest to Interdyscypli-
narny kierunek, realizowany we 
współpracy Wydziału Humani-
stycznego i Wydziału Nauk Eko-
nomicznych, stanowi unikalną 
w skali kraju fuzję studiów filolo-
gicznych i ekonomicznych, która 
pozwala absolwentom połączyć 
wysokie kompetencje językowe 
z wiedzą z zakresu praktyki go-
spodarczej i wymiany międzyna-
rodowej. Kształcenie oparte jest 
na modelu modułowym, a jego 
celem jest zapewnienie studen-
tom zarówno wysokich kwalifi-
kacji filologicznych, jak i ekono-
micznych. Absolwent kierunku 
nie tylko biegle włada dwoma ję-
zykami obcymi, ale także posiada 

wiedzę o funkcjonowaniu przed-
siębiorstwa i prowadzeniu handlu 
międzynarodowego z uwzględ-
nieniem różnych aspektów ko-
munikacji międzykulturowej.
Jeżeli chodzi o studia drugiego 
stopnia to również w ofercie 
kształcenia znajdą się cztery 
nowe kierunki; Komunikacja 
Międzykulturowa w Europie, 
Dziedzictwo Kulturowe i Przy-
rodnicze, Logopedia, a także Me-
chatronika.
Uniwersytet Warmińsko-Mazur-
ski dysponuje również miejscami 
noclegowymi dla studentów. 
Fundacja „ŻAK” Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie administruje 11 Do-
mami Studenckimi, w których 
mieszka 3078 studentów. 412 
miejsc znajduje się w akade-
miku zlokalizowanym w mieście, 
a 2666 w 10 akademikach zloka-
lizowanych na terenie miasteczka 
akademickiego KORTOWO.
W Wyższej Szkole Informatyki 
i Ekonomii Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej w Olsztynie, 
rekrutacja trwa do 30 września 
2017 roku. Oferta kształcenia 
obejmuje dwa kierunki studiów 
Ekonomie i Pedagogikę. 

Studia pierwszego stopnia: Je-
żeli ktoś zdecyduje się na eko-
nomię to będzie miał do wyboru 
kilka specjalności: Bankowość 
i ubezpieczenia(jest to nowy 
kierunek studiów), Biznes elek-
troniczny i e-marketing, Eko-
nomika i organizacja przedsię-
biorstw, Ekonomika transportu 
i logistyki, Gospodarowanie za-
sobami ludzkimi, Handel we-
wnętrzny i międzynarodowy, 
Informatyka w biznesie i admi-
nistracji, a także Rachunkowość 
i finanse.
Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Ekonomii w Olsztynie 
ma również w swojej ofercie, 
kształcenie na studiach drugiego 
stopnia, a także studiach pody-
plomowych.
Obecnie trwa również rekru-
tacja do Olsztyńskiej Szkoły 
Wyższej im. Józefa Rusiec-
kiego. Aplikować można na 
kierunki: Fizjoterapia, Wycho-
wanie Fizyczne, Kosmetologia 
i Pedagogika. Warto dodać, że 
absolwent studiów pierwszego 
stopnia wychowania fizycz-
nego, otrzymuje dyplom trenera 
personalnego.
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Czerwiec i lipiec to miesiące niezwykle ważne dla studentów, a także uczniów, któ-
rzy zdali egzamin maturalny. Maturzyści muszą podjąć decyzję co do swojej przy-
szłości i zdecydować, jaką drogę w dalszej edukacji chcą podjąć. Przyjrzeliśmy się, 
jak wygląda rekrutacja na olsztyńskich wyższych uczelniach.

Rozpoczyna się rekrutacja 
na olsztyńskich uczelniach wyższych

Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa z niemieckimi partnerami,(druga od prawej)
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4 maja ordynator oddziału 
Krzysztof Wiśniewski napisał pi-
smo, w którym poinformował, 
że wstrzymuje planowe przyję-
cia na oddział, ze względu na dra-
styczną redukcję ilości personelu 
lekarskiego. Według ordynatora 
obecny personel nie był w stanie 
zapewnić całodobowej specjali-
stycznej opieki nad pacjentami.

Wzbierająca fala 
Ordynator miał prawo, żeby tak 
się zachować, ponieważ zwol-
niono mu specjalistów. W stycz-
niu prezes Janusz Boniecki 
wypowiedział kontrakt dr To-
maszowi Małyszce, specjali-
ście z 16-letnim stażem w szpi-
talu, a cztery miesiące później 
zerwano kontrakt z kolejnym 
chirurgiem ortopedą, dr Dariu-
szem Cetnarowiczem, z 12 let-
nim okresem pracy w szpitalu. 
Tym razem bez okresu wypowie-
dzenia. To z kolei doprowadziło 
do odejścia z końcem czerwca 
dwóch rezydentów specjalizują-
cym się pod opieką zwolnionych 
lekarzy.
-Zespół buduje się bardzo długo 
i ja nie mówię, że było zawsze 
najlepiej w szpitalu ostródzkim, 
ale przez pewien okres czasu od 
2007 roku ordynator Wiśniew-
ski zbudował doskonały zespół, 
w którym był dr Cetnarowicz, dr 
Małyszko, dr Tołstyga, kapitalni 
ludzie i wybitni specjaliści. Po-
wstał zespół doskonałych zawo-
dowców. Później nastąpiło zwal-

nianie tych lekarzy. Ludzie nie 
wytrzymali i wyszli na zewnątrz 
protestować.” – powiedział były 
starosta ostródzki, a obecnie 
radny powiatowy, Włodzimierz 
Brodiuk.

Jedna droga dla 
niepokornych

Właśnie na początku czerwca 
doszło do kolejnego wypowie-
dzenia kontraktu lekarzowi z od-
działu urazowo-ortopedycznego. 
Tym razem chodziło o doktora 
Michała Towstygę. Jednym 
z powodów rozwiązania kon-
traktu było - „nieprzestrzega-
nie zasad współżycia społecz-
nego poprzez dbanie o właściwą 

atmosferę w miejscu świadcze-
nia usług, nie okazywanie sza-
cunku współpracownikom utrud-
niające należyte funkcjonowanie 
oddziału”. Trzeba przyznać, że 
było to dosyć ciekawe stwierdze-
nie. Pytanie tylko, czy na pewno 
był to główny powód tego, że dr 
Towstyga stracił pracę? Pracę 
stracił również ordynator od-
działu, Krzysztof Wiśniewski, 
co wywołało kolejną burzę.

Szpital musi mieć 
personel

Na oddziale obecnie zatrudnieni 
zostali nowi specjaliści. Nowym 
ordynatorem został Cezary Ku-
ciński, a do grona lekarzy dołą-
czył dr Jacek Proksa. Były staro-
sta ostródzki ma duże wątpliwości 
wobec zatrudnienia właśnie tych 
osób - Uważam, że to jest tragedia 
dla mieszkańców. Jeżeli przycho-
dzi dwóch ludzi, którzy nigdzie nie 

zagrzali miejsca. Mówię tu o panu 
Proksie i Kucińskim. Oni ściągają 
jeszcze dwóch lekarzy, którzy nie 
mają jeszcze skończonej specjali-
zacji. To co oni chcą zrobić z nami, 
mieszkańcami Ostródy? Chcą się 
na nas uczyć? Zdaniem radnego 
Brodiuka nie powinno tak być. 
-Młody lekarz powinien stanąć 
obok profesora i uczyć się , a on 
dzisiaj przyjdzie do Ostródy i bę-
dzie nas „kroił”. 

Związki przeciw 
zwolnieniom

W tym „szpitalnym konflikcie” 
bierze udział również NZZZ So-
lidarność, który staje po stronie 
lekarzy – Wystosowaliśmy pismo, 
do starosty Wiczkowskiego, jako 
właściciela szpitala, aby pre-
zes Boniecki, jako osoba odpo-
wiedzialna za taką destabilizację 
szpitala został zmieniony i to jest 
nasz nieodwołalny warunek, cho-

ciaż zapewne nie zostanie speł-
niony. – powiedziała Donata 
Rejniak.

Trudno wygasić konflikt
Sytuacja była i dalej jest naprawdę 
napięta. Włodzimierz Brodiuk 
na swojej stronie internetowej pi-
sze wprost, że ludzie trzymający 
władzę prowadzą walkę.- Pano-
wie Wiczkowski, Boniecki, Paliń-
ski and company prowadzą walkę 
zamiast współpracować. Walka 
trwa, rezultatów brakuje, argu-
menty ciągle te same. Wysyła-
nie ortopedów na dyżury inter-
nistyczne, czy kardiologiczne to 
absurd twierdzili lekarze i za to 
właśnie wyrzucono ich z pracy. I za 
to, że nie godzili się na wykonywa-
nie operacji, przy niepełnych ze-
społach operacyjnych. Bo oszczęd-
ności w szpitalu szuka się kosztem 
personelu i pacjentów. I to nie jest 
tylko moja opinia, nie tylko lekarzy, 
ale i pacjentów.

Prezes ma głos
Prezes szpitala Janusz Boniecki 
uważa, że żadnego konfliktu już 
nie ma – Konflikt to czas prze-
szły. Jest nowy ordynator o bar-
dzo wysokich kwalifikacjach. Jest 
to człowiek spokojny, zrównowa-
żony i obyczaje łagodzi. Drugi le-
karz to doktor Proksa, który też 
był już w swoim życiu dyrekto-
rem szpitala i ordynatorem, a jed-
nocześnie jest ortopedą i wydaje 
się, że w tym obszarze jest to duet 
liderów i jakość świadczonych 
przez nich usług będzie dla pa-
cjenta zadowalająca.
Janusz Boniecki uważa, że 
nowo zatrudnieni lekarze, ni-
czym nie ustępują tym, z którymi 
rozwiązano kontrakty- Wcze-

śniej na swoim oddziale mieliśmy 
dwóch naprawdę świetnych or-
topedów, ale jestem przekonany, 
że nowi lekarze nie są na pewno 
gorsi. Zobaczymy jak będzie wy-
glądała ocena ich pracy, przynaj-
mniej po pół roku i jak lokalna 
społeczność odbierze to co oni 
proponują.
Prezes szpitala nie odpowiedział 
wprost na pytanie dotyczące po-
wodów zwolnień lekarzy, po-
nieważ twierdzi, że powody zo-
stały przedstawione w piśmie 
do ordynatora, a jego obowią-
zuje ochrona danych osobowych 
i nie jest upoważniony do po-
dania przyczyn tych zwolnień. 
Z jednej strony można to zrozu-
mieć, ale z drugiej to pacjenci za-
pewne chcieliby wiedzieć, dla-
czego nagle lekarz, który ich 
leczył stracił pracę.

Sytuacja daleka od normy
Jak widać władze szpitala twier-
dzą, że nie ma żadnego konfliktu, 
sytuacja jest opanowana, chociaż 
jednocześnie zdają sobie sprawę 
z tego, że jest bojkot w stosunku 
do nowego ordynatora. Kadrowo 
owszem zmienili się lekarze, ale 
na pewno nie będą działać na 
szkodę pacjenta. Jednak to na 
pewno nie jest koniec tego „szpi-
talnego konfliktu”, ponieważ 
nie można przejść do porządku 
dziennego nad tym, że zwolnieni 
zostali doświadczeni specjaliści, 
którzy przez kilka lat pracy zy-
skali sobie szacunek u pacjentów. 
Dla pacjentów najlepiej byłoby, 
żeby wokół szpitala sytuacja się 
uspokoiła, ponieważ w konflikcie 
to właśnie oni mogą być najbar-
dziej poszkodowani.
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O Powiatowym  Zespole  Opieki Zdrowotnej w Ostró-
dzie S.A. w ostatnim czasie jest bardzo głośno, ale nie 
ze względu na aspekty medyczne, ale konflikt między 
pracownikami, a prezesem szpitala. Sprawa dotyczy 
oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej.

Konflikt prezesa z lekarzami w ostródzkim szpitalu 
zakończył się zwolnieniem doświadczonych specjalistów

Każde dziecko będące w domu, 
zwłaszcza samo, musi wiedzieć, 
że :
Nigdy nie wolno otwierać drzwi 
mieszkania obcym. Zawsze na-
leży powiedzieć rodzicom/opie-
kunom o każdym telefonie od 
obcej osoby oraz o tym, że nie-
znajomy pukał do drzwi miesz-
kania. Gdy dzwoni domofon 

nie otwierać bez zastanowie-
nia drzwi klatki schodowej na 
każdą prośbę obcego. Zawsze 
należy mówić dorosłym z kim 
i gdzie się idzie oraz o której się 
wróci. Zapamiętajmy ważne nu-
mery telefonów: 
CENTRUM POWIADAMIA-
NIA RATUNKOWEGO (112) 
, POLICJA (997), STRAŻ PO-

ŻARNA (998), POGOTOWIE 
RATUNKOWE (999), NUMER 
DO RODZICA, DZIADKÓW, 
OSÓB ZAPRZYJAŹNIONYCH 
Z TWOJĄ RODZINĄ.

Bezpieczeństwo 
na podwórku
Do kontaktów z osobami ob-
cymi należy podchodzić bardzo 

ostrożnie – nie zawsze intencje 
ich działania są dobre. Pamię-
taj o tym, że z obcymi nigdy nie 
należy rozmawiać, brać od nich 
słodyczy, zabawek, pieniędzy. 
Nie należy nigdy przyjmować 
propozycji wspólnego spaceru 
lub wsiadać do jego samochodu. 
Nie wolno bawić się, przeby-
wać na placach budowy, czy in-
nych niebezpiecznych miejscach. 
Noś klucze zawieszone na smy-
czy zawsze pod ubraniem, tak 
by nie było ich widać. Nie noś 
przy sobie dużych sum pienię-
dzy. Telefon noś w miejscu nie-
widocznym, a w domu miej jego 
numer identyfikacyjny. W przy-

padku problemów czy zagroże-
nia dzwoń na Policję, Pogotowie 
Ratunkowe, Straż Pożarną, czy 
do Straży Miejskiej.

Zasady bezpieczeństwa
nad wodą
Korzystając z kąpieliska koniecz-
nie zapoznaj się z jego regulami-
nem i wykonuj polecenia ratow-
nika. Warto, by twoim zabawom 
w wodzie towarzyszyli nadzo-
rujący cię dorośli. Nie baw się 
na niestrzeżonych plażach i ni-
gdy nie skacz do wody, jeśli nie 
znasz dna. Szanuj wypoczynek 
innych osób – nie zakłócaj go, 
nie zaśmiecaj terenu i bawiąc się 
w wodzie nie wszczynaj fałszy-
wych alarmów. Gdy idziesz do 
wody nie pozostawiaj wartościo-
wych rzeczy w widocznym miej-

scu i bez opieki. Nie proś jednak 
o popilnowanie rzeczy przygod-
nie poznanych osób. Podczas 
pływania kajakiem, łodzią lub ro-
werem wodnym zakładaj kami-
zelkę ratunkową.

Gdy wybuchnie pożar
Ważne, aby podczas wakacji 
dzieci umiały zachować się rów-
nież wtedy, kiedy wybuchnie po-
żar. Ważne, żeby dziecko umiało 
znaleźć drogę ewakuacyjną i po-
dążało za znakami, które do tej 
drogi prowadzą. Gdy już dym 
się bardzo rozprzestrzenił na-
leży zejść do pozycji pochylonej, 
czyli poniżej kolan, ponieważ 
tam można znaleźć takie miejsce, 
gdzie ta przejrzystość powietrza 
jest zdecydowanie większa. 

Dokończenie na stronie 4

Rozpoczął się okres wakacyjny. Jest to czas, w którym przede wszystkim  na dzieci 
i młodzież czekają chwile relaksu i wypoczynku od zajęć szkolnych, ale również  
wiele niebezpieczeństw. Sprawdziliśmy co należy zrobić, aby bezpiecznie dotrwać 
do końca wakacji, a także co poszczególne służby zrobią, aby w tym wakacyjnym 
czasie zapewnić nam bezpieczeństwo?

Bezpieczne wakacje-porozmawiaj 
o tym ze swoim dzieckiem

Sytuacja w szpitalu była i dalej jest napięta
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Zmiana Ustawy o Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej ukazuje 
stosunek Prawa i Sprawiedli-
wości oraz rządzącej większości 
parlamentarnej do samorządu te-
rytorialnego. Od kilkunastu mie-
sięcy obserwujemy  stałe nęka-
nie samorządów, odbieranie im 
kompetencji, stawianie przed 
faktami dokonanymi. Mam tu 
na myśli na przykład reformę 
oświaty, którą wprowadza się w 
życie wbrew opinii samorządów 
i opinii społecznej. Kwintesencją 
tych wszystkich działań jest wła-
śnie zmiana ustawy o Regional-
nych Izbach Obrachunkowych. 
Do tej pory Regionalne Izby Ob-
rachunkowe były częścią admi-
nistracji państwowej, niezależnej 
od rządu i samorządu. Ich zada-
niem była kontrola i nadzór nad 
gospodarką finansową samorzą-
dów terytorialnych pod wzglę-
dem legalności, czyli zgodności 
podejmowanych przez radnych 
uchwał z prawem. Artykuł 171 
Konstytucji RP mówi o tym, że 
nadzór nad samorządem teryto-
rialnym można sprawować je-
dynie pod względem legalno-
ści. Po obecnie wprowadzonych 
zmianach RIO przestaje być in-
stytucją państwową, bowiem po-
wołanie prezesa będzie należało 
do kompetencji premiera RP na 
wniosek Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, bez 

przeprowadzenia postępowania 
konkursowego. Kolegianci będą 
powoływani na wniosek prezesa. 
Premier będzie mógł ich też w 
każdej chwili odwołać, bez po-
dania przyczyny. Do tej pory od-
bywały się otwarte konkursy. Ci, 
którzy do nich stawali, musieli 
spełniać określone kryteria. Pre-
zesa i kolegiantów wybierała nie-
zależna komisja. Od teraz RIO 
staje się organem administracji 
rządowej, bezpośrednio podle-
głym premierowi. Wbrew kon-
stytucji wprowadza się też nowe 
kryteria nadzoru. RIO kontrolo-
wać będą nie tylko legalność, ale 
także celowość, gospodarność i 
rzetelność działań samorządów. 
Oznacza to tyle, że urzędnik, czy 
też skład kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej może 
decydować, czy rada gminy, 
powiatu, czy województwa, 
podejmując decyzje o dofinan-
sowaniu obiektu X, postąpiła go-
spodarnie, rzetelnie, czy też nie. 
Urzędnicy będą oceniać organy, 
wybrane w wyborach bezpośred-
nich. Decyzje będą podejmować 
trzyosobowe składy kolegian-
tów na wniosek kontrolera. Jest 
to absolutny zamach na nieza-
leżność samorządów. Do ustawy 
został ponadto wprowadzony ku-
riozalny zapis, że premier może 
rozstrzygnięciem nadzorczym 
odwołać lub rozwiązać dowolny 

organ samorządu te-
rytorialnego z klau-
zulą natychmiasto-
wej wykonalności. 
Zwolniony wójt, czy 
burmistrz będzie 
mógł się odwołać od 
tej decyzji dopiero 
w sądzie. Jest to zła-
manie kolejnego, 
165 artykułu Konstytucji RP, 
który mówi, że samorządy mają 
ochronę prawną swoich działań 
i nie można takich kwestii roz-
strzygać w sposób arbitralny. 
Do tej pory premier mógł pod-
jąć taką decyzje, ale bez klauzuli 
natychmiastowej wykonalno-
ści. To sąd powinien decydować, 
czy odwołanie jest zasadne, czy 
nie. Tak więc, jest to kolejna nie-
bezpieczna ustawa, bowiem daje 
narzędzie nie tylko do kontroli i 
nadzoru nad samorządami, ale 
do podporządkowywania ich so-
bie przez administrację rządową. 
Znalazło się w niej zresztą wiele 
innych, kontrowersyjnych zapi-
sów. Kontrolerzy będą mieli nie-
ograniczony dostęp do danych 
osobowych pracowników, co jest 
absolutnie nieuzasadnione. Będą 
też mogli żądać od pracowni-
ków kopii dokumentów bez wie-
dzy kierownika jednostki, który 
do tej pory był odpowiedzialny 
za przekazywanie danych. Za-
pisy te świadczą o tym, że rząd 

chce mieć absolutną kontrolę nad 
działaniem samorządu. Obecna 
koalicja rządowa nie toleruje sa-
morządności i niezależności. Na-
rusza integralność władz samo-
rządowych, łamiąc jednocześnie 
zapisy konstytucji. Ta ustawa 
jest o tyle niebezpieczna, że  nad-
zór nad samorządami zmieni się 
wręcz w narzędzie terroru, bo-
wiem będzie można dyscyplino-
wać i usuwać samorządowców 
niewygodnych dla Prawa i Spra-
wiedliwości. 
Co ważne, ustawa została przy-
jęta z absolutnym lekceważe-
niem organizacji samorządo-
wych. Członkowie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej prowadzili 
na ten temat merytoryczną dys-
kusję, ja sam wnosiłem kil-
kanaście poprawek, ale PiS z 
ugrupowaniem Kukiz15 mają 
zdecydowaną większość także w 
tej komisji. Wszystkie poprawki 
opozycji zostały odrzucone. Na 
Komisji Wspólnej Rządu i Sa-

morządu do konsultacji poka-
zano jeden projekt, a podczas 
prac w parlamencie zupełnie go 
przeredagowano, wstawiając za-
pisy, wobec których protesto-
wały organizacje samorządowe. 
Oszukano Komisję - organ, który 
jest ustawowo powołany po to, 
żeby konsultować i uzgadniać 
projekty ustaw, które dotyczą sa-
morządu. Zaskarżenie ustawy 
do Trybunału Konstytucyjnego 
nic nie da. W tej chwili jest to 
organ całkowicie podporządko-
wany prezesowi Kaczyńskiemu i 
działa na jego zlecenie. Alarmo-
waliśmy, że spacyfikowanie TK  
jest wstępem do objęcia kontrolą 
kolejnych obszarów życia spo-
łecznego. 
Niestety, w tej chwili  są przy-
gotowywane do uchwalenia ko-
lejne, niekorzystne dla samorzą-
dów, rozstrzygnięcia. W Sejmie 
znajduje się ustawa wdroże-
niowa, o prowadzeniu polityki 
spójności, która reguluje zasady 
gospodarowania środkami eu-
ropejskimi.  Wprowadza się w 
niej szereg zapisów, które ubez-
własnowolnią samorządy wo-
jewódzkie. Dodatkowe kompe-
tencje otrzymają wojewodowie 
i Minister Rozwoju Regional-
nego. Wszystko po to, żeby scen-

tralizować ten proces i uzależnić 
go od administracji rządowej. Są 
też inne dowody na to, że PiS za 
swój główny cel postawiło sobie 
centralizację władzy. Przygoto-
wuje się przejęcie przez admini-
strację rządową Urzędów Pracy i 
Sanepidu. Jest to też sprawdzona 
metoda na wprowadzenie na sta-
nowiska swoich ludzi.  Robi się 
tzw. reformę, a jednym z jej ele-
mentów jest odwołanie w try-
bie natychmiastowym wszyst-
kich pracowników. PiS buduje 
państwo podporządkowane jed-
nej ideologii i, tak naprawdę, 
jednemu człowiekowi. Wszyst-
kie decyzje zapadają na Nowo-
grodzkiej i chyba już nikt nie ma 
co do tego wątpliwości, że pre-
mier rządu nie rządzi, a prezy-
dent jest atrapą tego urzędu. Z ty-
godnia na tydzień przybliżamy 
się do modelu państwa dykta-
torskiego. Działacze PiS- u mó-
wią bardzo dużo o dekomuniza-
cji, ale sami wprowadzają zasady 
państwa autorytarnego. Mam na-
dzieję, że Polacy się obudzą i w 
następnych wyborach pokażą, że 
nie chcemy powrotu do komuny. 
Nie po to pogoniliśmy komuni-
stów w 1989 roku, żeby dać so-
bie teraz narzucić podobny reżim 
i styl rządzenia.

NA CZASIE

Jacek Protas, poseł na Sejm VIII kadencji, członek Klubu Parlamentarnego 
Platformy Obywatelskiej RP, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej - komentarz z ulicy Wiejskiej

Samorząd pod opresyjną kontrolą, 
a państwo autorytarne 
coraz bliżej

Jacek Protas

Dokończenie ze strony 3

Trzeba jak najszybciej wezwać 
pomoc, ponieważ w takich sy-
tuacjach o ludzkim życiu często 
decydują sekundy.
Ważne, żeby podczas wyjazdów 
wakacyjnych (kolonii), nauczy-
ciele, wychowawcy wcześniej 
przemyśleli, co należy zrobić, 
jeżeli dojdzie do niebezpiecz-
nej sytuacji. Ważne, aby było 
wyznaczone jakieś miejsce do 
ewakuacji, ponieważ wtedy wy-
chowawca będzie mógł na spo-
kojnie przeliczyć dzieci i będzie 
miał pewność, czy nikogo nie 
brakuje.
Warmińsko-Mazurski Pań-
stwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny też będzie dbał 
o bezpieczny wypoczynek 
dzieci i młodzieży podejmując:

- Nadzór nad wypoczynkiem 
zorganizowanym na terenie na-
szego województwa (kontrole 
turnusów wypoczynkowych za-
rejestrowanych w elektronicz-
nej bazie danych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej; prowadze-
nie postępowania represyjnego 
i administracyjnego w stosunku 
do organizatorów, którzy nie za-
pewnili właściwych warunków 
sanitarnych bądź nie zarejestro-
wali wypoczynku w bazie MEN;  
a w przypadkach, w których zaj-
dzie taka potrzeba, kierowanie do 
Warmińsko-Mazurskiego Kura-
tora Oświaty wniosków o unieru-
chomienie wypoczynku);
- Sporządzanie cotygodniowych 
meldunków z przebiegu wypo-
czynku letniego i umieszczanie 
ich na stronie internetowej Wo-

jewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej 
w Olsztynie do publicznej 
wiadomości;
- Wspólne kontrole oraz 
wymiana informacji z in-
nymi instytucjami i orga-
nizacjami, dla których 
istotne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa na tur-
nusach wypoczynko-
wych (m.in.  z Policją, 
Strażą Pożarną, Kurato-
rium Oświaty, Strażą Gra-
niczną, Strażą Leśną);
- Prowadzenie monito-
ringu jakości wody w ką-
pieliskach i miejscach wy-
korzystywanych do kąpieli (oceny 
przydatności wody do kąpieli będą 
sukcesywnie zamieszczane  w ser-
wisie kąpieliskowym na stronie in-

ternetowej Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego);
- Wzmożony nadzór sanitarny 
nad obiektami żywnościowo-

-żywieniowymi zlokalizowa-
nymi w ośrodkach wczasowo-
-turystycznych, w obiektach 
świadczących usługi całorocz-

nie (m.in. stołówki 
w bursach szkolnych, 
internatach, ośrod-
kach wczasowych), 
obiektach używa-
nych okazjonalnie do 
wypoczynku (m.in. 
stołówki  w szko-
łach, schroniskach) 
oraz na obozach pod 
namiotami. Częstsze 
kontrole przeprowa-
dzane będą również 
w innych podmio-
tach produkujących 
i wprowadzających 
środki spożywcze do 
obrotu działających 

przy trasach komunikacyjnych 
i w miejscowościach turystycz-
nych. 

Oprac. raf

Opieka dorosłych podczas wakacji jest niezbędna
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POWIAT OLSZTYŃSKI

KRÓTKO
Olsztyn: 28 czerwca 
o godz. 12:00 w Parku 
Centralnym odbędzie się 
„Czytanie w Altanie”.
Olsztyn: Premiera książki 
Piotra Bielskiego „Indie. 
Z miłością i śmiechem. 
Przewodnik subiektywny” 
odbędzie się 29 czerwca 
o godz. 17:30 w Planecie 
11. Wstęp wolny.
Olsztyn: W dniu 29 czerw-
ca o godz. 18:00 w Książ-
nicy Polskiej - Centrum 
Książki odbędzie się spo-
tkanie autorskie z Jackiem 
Tacikiem, autorem książki 
„Zamach”. Wstęp wolny. 
Olsztyn: Dyskusja o „Incy-
dentologii” - nowej książ-
ce Marka Krajewskiego, 
odbędzie się 30 czerwca 
o godz. 18:00 w Galerii 
Rynek. Wstęp wolny.
Olsztyn: Spotkanie Autor-
skie Mariusza Sieniewicza 
odbędzie się 30 czerwca 
o godz. 18:00 w Planecie 
11.
Biskupiec: 30 czerwca 
o godz. 18:00 w Amfite-
atrze Miejskim odbędzie 
się Biskupiecki Kabareton. 
Bilety od 10 PLN (miejsca 
stojące), 20 PLN (miejsca 
siedzące). 
Bartoszyce: Zapraszamy 
serdecznie 27.06.2017 
o godz. 18:00 do Barto-
szyckiego Domu Kultury 
na Bartoszycką Galę 
Tańca. 
Dobre Miasto: 1 lipca 
o godz. 18:00 w Stodole 
Kultury odbędzie się Wa-
kacyjna Potańcówka.
Lidzbark Warmiński: 30 
czerwca o godz. 18:00 
w Lidzbarskim Domu Kul-
tury będzie miała miejsca 
impreza pt. Lidzbarska 
Sztuka. Wstęp wolny
Mrągowo: 29 czerwca 
o godz. 18.00, w ramach 
DNI MRĄGOWA zapra-
szamy na 2. Mrągowski 
Przegląd Filmów Niezależ-
nych do Centrum Kultury 
i Turystyki - Kino „Zodiak”. 
Wstęp na projekcje jest 
wolny! 
Ostróda: XX-lecie Maleo 
Reggae Rockers i Mię-
dzynarodowego Wyścigu 
Pokoju w Kapsle, koncert 
Natalii Przybysz, Cuby de 
Zoo i Pink Roses – takie 
atrakcje wydarzą się 
w amfiteatrze w Ostródzie 
1 lipca (sobota). W do-
datku wstęp na nie będzie 
wolny. Start o godz. 
17:00.

Wyb.:(K)

REKLAMA

Policja
Według danych policji i straży 
pożarnej, nadal największym 
problemem jest bezpieczeń-
stwo na drogach. – W porówna-
niu z rokiem ubiegłym widzimy 
wzrost zdarzeń drogowych, 
w tym tych z udziałem osób nie-
trzeźwych, a także rowerzystów. 
Podjęliśmy więc decyzję o skie-
rowaniu na stałe do Biskupca 
radiowozu, który będzie obsłu-
giwał teren gmin Biskupiec, Do-
bre Miasto, Barczewo, Jeziorany 
i Purda. Dodatkowo na drogach 
pojawią się patrole rajdujące. 
Wdrożona też została proce-
dura utworzenia w Kolnie po-
sterunku policji, a w Świątkach 
przynajmniej trzy razy w tygo-
dniu będzie pełnił służbę dziel-
nicowy. W pierwszy i ostatni 
weekend wakacji na drogach 
powiatu olsztyńskiego zostaną 
przeprowadzone akcje prewen-
cyjne. Funkcjonariusze poja-
wią się też na koncertach, wyści-
gach i imprezach skupiających 
dużą liczbę osób – zapowiada 
Komendant Miejski Policji 
w Olsztynie Piotr Zabuski. Po-
licja będzie też pilnowała po-
rządku na wodzie. Funkcjona-
riusze mają do dyspozycji po 
jednej łodzi motorowej na je-
ziorach Dadaj i Ukiel, pozo-
stałe cztery będą dowożone na 
akweny w zależności od bieżą-
cych potrzeb, m.in. na jeziora 
Pluszne i Wulpińskie, zgodnie 
z prośbą gminy Stawiguda.

Straż Pożarna
Nad akwenami pojawią się 
też strażacy. W zasobach Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Olsztynie są 
cztery łodzie. Po jednej w JRG 1 
w Olsztynie i JRG w Biskupcu, 
dwie pozostają do dyspozycji 
specjalistycznej grupy nurko-
wej z JRG 2 w Olsztynie. Ło-
dzie, pontony i ubrania pozwa-
lające na prowadzenie czynności 
ratunkowych w wodzie mają też 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Ochotnicy mają też sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze. 
O ile jednak potencjał sprzę-
towy jest, tak zaczyna brakować 
rąk do pracy. – Głównym pro-
blemem jest brak ludzi działa-
jących w strukturach jednostek 
OSP. Ochotnicy w dużej mie-
rze pracują w Olsztynie i do-
piero po pracy oraz w weekendy 
mogą jechać do zdarzeń. Często 
się zdarza, że samochody wy-
jeżdżają w niepełnym składzie, 

co się z kolei przekłada na bez-
pieczeństwo samych strażaków 
- zauważa Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Olsztynie Andrzej Górzyń-
ski. W ubiegłym roku w okresie 
letnim strażacy wyjeżdżali do 
ponad 700 zdarzeń.

Sanepid czuwa
Naszego zdrowia pilnuje też 
Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna. – Wszystkie 
obiekty zgłoszone do PSSE jako 
miejsca, w których przygotowy-
wana jest żywność i są ujęcia 
wody, sprawdzamy pod kątem 
higieny komunalnej. W ubie-
głym roku wydaliśmy dużo de-
cyzji zawieszających możli-
wość działania obiektu. Takie 
postępowanie nakłada na nas 
ubiegłoroczne rozporządzenie, 
w myśl którego obecność zale-

dwie pięciu bakterii w wodzie, 
stanowi o wystąpieniu zagroże-
nia. A odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo wody ponosi jej 
producent – mówi Teresa Pa-
rys, Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny. Sprawdzane 
będą też baseny (tu też przepisy 
są bardziej restrykcyjne), gospo-
darstwa agroturystyczne, hotele, 
obiekty kulturalne, przystanki, 
stacje paliw, szalety publiczne, 
domy pielgrzymów, place zabaw 
i biblioteki.

W gminach pełna 
gotowość
W większości gmin w powie-
cie olsztyńskim ostatni apel 
kończący rok szkolny poświę-
cony był bezpiecznemu wy-
poczynkowi podczas wakacji. 
W Biskupcu naprawiony zo-
stał sprzęt na placach zabaw 

i boiskach sportowych, w miej-
scach zwyczajowo wykorzysty-
wanych jako plaża został wy-
mieniony piasek, naprawiono 
pomosty i przygotowano miej-

sca do wodowania łodzi ratun-
kowych. Na plaży miejskiej 
w Barczewie nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się w godz. 
10-18 będzie czuwać dwóch ra-
towników. Podobnie jak nad je-
ziorem Limajno w gminie Do-
bre Miasto. Tu także leśnicy 
kończą przygotowania leśnych 
parkingów i miejsc na ognisko. 
Przedstawiciel gminy popro-
sił też policję o patrolowanie 
plaż w godzinach popołudnio-
wych. Na terenie Dywit bez-
pieczeństwu mają służyć po-
łączone patrole policji i straży 
miejskiej. Na duży napływ piel-
grzymów przygotowuje się Gie-
trzwałd, w którym organizo-
wane są obchody jubileuszowe 
sanktuarium. Z kolei Jezio-
rany uruchomiły system moni-
toringowy. Gmina wypowie-
działa też wojnę barszczowi 

Sosnowskiego. Z toksyczną ro-
śliną będzie też walczyć Kolno 
i Powiatowa Służba Drogowa. 
Z myślą o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym, gmina Olszty-
nek odświeżyła znaki poziome 
i pionowe, kontroluje stan na-
wierzchni dróg, w tym dojazdo-
wych do ośrodków wypoczyn-
kowych. Stawiguda zachęca 
swoich mieszkańców do korzy-
stania z komunikatora „Blisko” 
w mobilnych urządzeniach elek-
tronicznych. Gmina kontroluje 
też wodę w swoich akwenach, 
z niepokojem przyglądając się 
rzece Łynie.
Do zainstalowania w smartfonie 
aplikacji „Bezpieczny Olsztyn” 
zachęca Paweł Drankowicz, 
kierownik Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego Miasta Olsz-
tyn i Powiatu Olsztyńskiego. – 
Coraz częściej na naszym terenie 
pojawiają się silne zjawiska po-
godowe, na portalu i w aplikacji 
publikujemy więc aktualne pro-
gnozy z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. Informu-
jemy też o zdarzeniach i utrud-
nieniach drogowych.
Po wysłuchaniu raportów na 
temat przygotowań do sezonu 
letniego, starosta olsztyń-
ski Małgorzata Chyziak, jako 
przewodniczącą Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego dokonała podsumo-
wania. – Państwa praca i lata 
doświadczenia powodują, że za-
równo gminy, jak i służby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz turystów 
w powiecie olsztyńskim, są go-
towe na nadejście lata.

W przededniu wakacji w starostwie odbyło się rozszerzone posiedzenie Powia-
towego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
samorządów i służb odpowiedzialnych za zdrowie oraz bezpieczeństwo miesz-
kańców powiatu. Receptą na udane lato ma być większa ilość patroli drogowych, 
kontrola kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych.

W powiecie olsztyńskim służby gotowe na lato

Służby i inspekcje  powiatu olsztyńskiego gotowe na lato
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– Jakie atrakcje czekają w se-
zonie letnim na mieszkańców 
i turystów?
 Wstępne prace nad sezonem 
letnim zaczynamy z końcem 
roku. Rezerwowane są wów-
czas terminy występów najbar-
dziej popularnych zespołów. 
Ramowy program sezonu ge-
neralnie pozostaje w Mrągo-
wie bez zmian już od wielu lat. 
Najbardziej prestiżowe imprezy 
kulturalne odbywają się corocz-
nie w zbliżonym terminie. Zało-
żeniem jest, aby proponowany 
program był zróżnicowany 
i skierowany do szerokiego 
grona odbiorców przy jedno-
czesnym dbaniu o odpowiedni 
poziom artystyczny. Terminy 
najważniejszych mrągowskich 
festiwali uzgadniane są z głów-
nymi organizatorami i tradycyj-
nie już przypadają na początek 
lipca -Mazurska Noc Kabare-
towa, połowa lipca-Mazurski 
Festiwal Operowy Belcanto, 
ostatni weekend lipca- Piknik 
Country, początek sierpnia-
-Festiwal Kultury Kresowej. 
W tym roku program zosta-
nie wzbogacony przez produ-
centa Pikniku Country dwoma 
imprezami, które odbędą się 
w amfiteatrze nad jeziorem 
Czos w połowie sierpnia: Top 
Festiwal Mrągowo – Pol-
skie Legendy Rocka i Wesele 
bez granic – Polsat. Pierwsza 
duża impreza sezonu letniego 
to Dni Mrągowa, które odbędą 
się w terminie 30 czerwca – 2 
lipca. Na molo przy skwerze 
Jana Pawła II organizujemy 

również mniejsze kameralne 
koncerty w ramach cyklu „Let-
nich koncertów na deptaku”. 
Sądzę, że atrakcji jest sporo, 
szczegóły znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej www.
ckit.mragowo.pl. 
– Pierwsza impreza letnia 
w mrągowskim amfiteatrze 
już 30 czerwca. Jakie atrakcję 
czekają na mieszkańców i tu-
rystów podczas tegorocznych 
Dni Mrągowa?
 Podczas dni miasta wydarze-
nia będą odbywały się w amfi-
teatrze nad jeziorem Czos, na 
Placu Unii Europejskiej oraz 
w Centrum Kultury i Tury-
styki i Ekomarinie. Wystąpią: 
Cleo – królowa internetu i licz-
nych przebojów, Patryk Ku-
mór – niekwestionowany idol 
nastolatek, Łąki Łan – zespół 
z niesamowitą energią i „łąki 
fun” na koncertach, Strachy 
na Lachy – absolutna gwiazda 
polskiej sceny alternatyw-
nej, twórcy wielu hitów, m.in. 
„Dzień Dobry Kocham Cię”, 
„Piła Tango”, „Moralne salto” 
i „Jedna taka szansa na 100”, 
Kasia Moś – piękny głos, który 
usłyszeliśmy na Eurowizji 2017 
oraz zespół VOX. Podczas 
Dni Mrągowa obchodzić bę-
dziemy 20-lecie Maślanki Mrą-
gowskiej produkowanej przez 
firmę Mlekpol, w ramach któ-
rego przewidzianych jest mnó-
stwo atrakcji dla całych rodzin. 
Program koncertów wzbogacą 
także: 2. Mrągowski Przegląd 
Filmów Niezależnych, projekt 
Street Event, Konkurs pio-

senki „To mi w duszy gra”, 
Średniowieczny Jarmark Go-
thicum, Mobilne Planeta-
rium, a także szereg imprez 
sportowych i rekreacyjnych. 
– W sezonie letnim odbędą się 
aż 2 imprezy stricte kabare-
towe: tradycyjnie Mazurska 
Noc Kabaretowa oraz Polska 

Noc Kabaretowa. Czym będą 
się różnić te dwa wydarzenia?
 Mazurska Noc Kabaretowa od 
samego początku związana jest 
z Mrągowem. Jej organizatorem 
jest Stowarzyszenie Promo-
cji Sztuki Kabaretowej PAKA 
z Krakowa. Impreza ma już 
wieloletnią tradycję i dzięki te-

lewizyjnej promocji jest znana 
w całej Polsce. Sami organi-
zatorzy mówią o imprezie, że 
Mazurska Noc Kabaretowa za-
wsze stawiała na młodość, na 
promocję młodych kabaretów, 
a efektem tego było wylansowa-
nie wielu karier takich gwiazd 
jak: Kabaret Moralnego Nie-

pokoju, Ani Mru Mru, Smile, 
czy Kabaret Młodych Panów. 
Widzowie wysoko oceniają pro-
gram MNK, o czym świadczy 
wypełniony po brzegi amfite-
atr. Polska Noc Kabaretowa 
to impreza, która odbędzie się 
w Mrągowie miesiąc później. 
Jest to widowisko kabaretowe, 

które odbywa się w kilkudzie-
sięciu miastach Polski. Tego-
roczna edycja objęła również 
Mrągowo. Podczas imprezy 
przeniesiemy się do studia ra-
diowego, w którym różnorodne 
programy, niezwykli prowa-
dzący i goście zapewnią czte-
rogodzinną rozrywkę. Wystąpi 

Kabaret Skeczów Męczących 
i ich goście: Paranienormalni, 
Kabaret Moralnego Niepo-
koju, Nowaki i Jerzy Kryszak.
– W czym tkwi „magia” Mrą-
gowa? Jak Pana zdaniem za-
chęcić turystów do odwiedza-
nia tego miasta?
 Uważam, że miasto stwarza 
dobry klimat do organizacji 
wielu przedsięwzięć. Nie ro-
bimy problemów osobom, które 
przychodzą z ciekawymi po-
mysłami i skutkuje to rzeczywi-
ście bardzo zróżnicowaną i bo-
gatą ofertą kulturalną. Zachętą 
dla organizatorów jest również 
ładny i duży amfiteatr malow-
niczo położony nad jeziorem 
Czos. Jak na małe, 22-tysięczne 
miasto uważam, że atrakcji kul-
turalnych jest dużo. Miasto sku-
tecznie promuje się poprzez 
wydarzenia kulturalne. Same 
imprezy kierowane są do róż-
nych grup odbiorców. Na pewno 
markę Mrągowa, jego rozpo-
znawalność w Polsce, w dużej 
mierze wspomogła wieloletnia 
współpraca z telewizją i tele-
wizyjne relacje z największych 
mrągowskich imprez. Ważne 
jest, że te imprezy są organizo-
wane od wielu już lat. Propono-
wane są także nowe produkty 
jak chociażby Mazurski Festi-
wal Operowy Belcanto. Samo 
miasto jest ładnie położone, 
jeziora są czyste, baza rekre-
acyjno-sportowa systematycz-
nie jest rozbudowywana, a po-
ziom usług hotelowych stoi na 
dobrym poziomie. Należy dbać 
o turystów przyjeżdżających do 
Mrągowa i oczywiście starać się 
systematycznie poprawiać i roz-
budowywać ofertę turystyczną, 
kulturalną i promocję. Moim 
zdaniem efektem tych dzia-
łań powinna być coraz większa 
liczba turystów odwiedzających 
Mrągowo.

Mateusz Kossakowski

Rozpoczyna się sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Atrakcji w na-
szym regionie nie brakuje, dzięki czemu rokrocznie przybywa do na-
szego województwa wielu turystów, a i my coraz chętniej jeździmy na 
różnego rodzaju imprezy, trochę dalej od miejsca zamieszkania. O to, 
co w sezonie wakacyjnym ma do zaoferowania Mrągowo, zapytaliśmy 
Lecha Gołębickiego, dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Festiwale i kabarety polubiły Mrągowo

Lech Gołębicki, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
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-Mamy szesnastorzędowy apa-
rat TK, mamy najnowszy apa-
rat rentgenowski samsunga, 
dzięki któremu obraz, czysto cy-
frowy, jest przesyłany z lampy, 
detektora do komputera, plus 
oczywiście mamy nowoczesne 
stacje opisowe. Te wszystkie no-
woczesne sprzęty podnoszą ja-
kość naszej pracy, a badania są 

skuteczniejsze i dokładniejsze. – 
powiedział Artur Łukaszewicz, 
koordynator działu diagno-
styki obrazowej.
Podczas oficjalnego otwarcia 
starosta bartoszycki Wojciech 
Prokocki pogratulował dyrekto-
rowi szpitala, tego, że szpital bę-

dzie wyposażony w nowoczesny 
sprzęt- Mogę tylko Panu dyrekto-
rowi pogratulować, że szpital bę-
dzie wyposażony w najnowocze-
śniejszy sprzęt diagnostyczny. Do 
tego zawsze dążyliśmy, żebyśmy 
byli szpitalem profesjonalnym, 
na miarę potrzeb naszych miesz-
kańców i wszystkich, którzy będą 
do nas przyjeżdżać.

Cały projekt został sfinansowany 
z kredytu, który szpital zacią-
gnął. A cały koszt wyniósł około 
5.5 miliona złotych. Oprócz no-
wych sprzętów przeprowadzony 
został całkowity remont pra-
cowni rentgenodiagnostycznej. 
Remont objął nie tylko pracow-

nie, ale także po-
koje socjalne czy 
pokoje dla perso-
nelu.
Warto także do-
dać, że w ostatnim 
czasie w szpitalu 
otwarto także no-
woczesne labora-
torium, kuchnie 
szpitalną, która 
jest najnowocze-
śniejszą ze wszyst-
kich szpitali po-
wiatu, a także 
bufet, z którego 
mogą korzystać 
pacjenci, a także 
odwiedzający ich 
goście. – Jesteśmy 

bardzo zadowoleni. Te inwesty-
cje, które państwu teraz pokazu-
jemy, to inwestycje, które zostały 
zrealizowane w ostatnich miesią-
cach, czy nawet ostatnich dniach. 
Tych inwestycji przez ostatnie 
cztery lata było naprawdę bar-
dzo dużo – powiedział dyrektor 
szpitala, Sławomir Wójcik.

raf

Szpital Powiatowy w Bartoszycach rozwija się w bardzo szybkim 
tempie. Tym razem oddano do użytku pracownie RTG, a także tomo-
grafii komputerowej. Warto także powiedzieć, że obecnie szpital bę-
dzie dysponował najnowszym sprzętem. Zakupiono tomograf, a także 
dwa rentgeny, dzięki którym można w szybki i dokładny sposób prze-
świetlić pacjenta.

W Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach 
otwarto  wyremontowaną pracownię RTG
i pracownię tomografii komputerowej

Sławomir Wójcik, dyrektor Powiatowego Szpitala  w Bartoszycach uroczyście otwiera wyremontowaną i doposażoną pracownię

Tomograf–spełnione marzenie dyrekcji i pacjentów
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Jak zapewnia burmistrz Bi-
skupca Kamil Kozłowski - 
w pierwszym kwartale przy-
szłego roku mieszkańcy Parlezy 
Wielkiej i Lipowa będą mogli 

cieszyć się nową kanalizacją. 
Wówczas zakończą się prace, 
na które Gmina Biskupiec 
otrzymała prawie 2 mln dofi-
nansowania. Projekt obejmuje 

budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią konte-
nerową oraz przebudową sieci 
wodociągowej w tych dwóch 
miejscowościach.

Gmina Biskupiec jako jeden z 23 podmiotów spośród 111 ubiegają-
cych się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 podpisała 12 czerwca umowę. 

Parleza Wielka i Lipowo z kanalizacją 

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przekazuje umowę Kamilowi Kozłowskiemu, 
burmistrzowi Biskupca

Parafowanie umowy 
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Kto może rozpocząć 
naukę w naszej szkole?
O przyjęcie do Szkoły mogą 
ubiegać się dzieci w wieku od 6 
do 16 lat. Nauka trwa cztery bądź 
sześć lat w zależności od wieku, 
w którym dziecko rozpoczęło na-
ukę. 
Zajęcia odbywają się po połu-
dniu (2-4 razy w tygodniu, po 
1-2 godziny). 
Szkoła prowadzi naukę gry na 
następujących instrumentach: 
fortepian, akordeon, skrzypce, 
wiolonczela, kontrabas, gitara 
klasyczna, flet poprzeczny, 

klarnet, obój, saksofon, sak-
shorn, trąbka, róg, puzon, 
tuba, perkusja. Nauka jest bez-
płatna. 
W chwili obecnej w Powiato-
wej Szkole Muzycznej I Stopnia 
w Dywitach oraz jednostkach fi-
lialnych naukę pobiera prawie 
470 uczniów.
Szkoła osiąga bardzo wyso-
kie wyniki w kształceniu. Nasi 
uczniowie z powodzeniem star-
tują w konkursach ogólnopol-
skich i międzynarodowych, zdo-
bywając czołowe lokaty. 
Dzięki nam nazwa PSM Dywity 
stała się rozpoznawalna w wielu 
zakątkach Polski. W ostatnich 
makroregionalnych przesłucha-
niach (2016/2017), organizo-
wanych przez Centrum Eduka-
cji Artystycznej (specjalistyczna 
jednostka Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
ds. nadzoru pedagogicznego), 
Szkoła uzyskała najlepszy wynik 
spośród wszystkich szkół mu-
zycznych I stopnia regionu XIV 
i XV MKiDN ( woj. warmińsko-
-mazurskie i podlaskie).
Młodzi wykonawcy i ich nauczy-
ciele są chętnie zapraszani przez 
okoliczne szkoły, przedszkola, 
szpitale, domy pomocy społecz-
nej. Dzieci występują również 
na scenie Warmińsko-Mazur-
skiej Filharmonii w Olsztynie. 
Wszystkie placówki organizują 
koncerty, konkursy, popisy kla-

sowe, zarówno w szkole, jak 
i w instytucjach zewnętrznych. 
Przy szkole działa także Stowa-
rzyszenie „MeloFani”, w którym 
rodzice uczniów grają na instru-
mentach dętych.

Wpływ edukacji 
muzycznej na rozwój 
dziecka
Szkoła muzyczna to nie tylko 
nauka gry na instrumencie. Edu-

kacja artystyczna poprzez naukę 
gry na instrumentach muzycz-
nych pod okiem zawodowców 
staje się źródłem inspiracji, 
rozwoju, kształtowania poczu-
cia obowiązku, radzenia sobie 
z niepowodzeniami, czerpania 
zdrowej satysfakcji z osiąga-
nia założonych celów. Obcowa-

nie z muzyką klasyczną wpływa 
na umysł i pamięć, uwalnia od 
stresu, pomaga w koncentracji 
oraz otwiera podświadomość. 
Bez wątpienia, uczniowie szkół 
muzycznych, odniosą korzyść 
z takiej edukacji, bez względu 
na to, jaki zawód będą wykony-
wać w przyszłości

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
ul. Spółdzielcza 4

11-001 Dywity
tel.: 89 523 72 11, 730 509 133

www.umuzykalniamy.pl
e-mail: sekretariat@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach 
Filia w Olsztynku

ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
tel.: 530 372 375

e-mail: olsztynek@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach 
Filia w Biskupcu

ul. Ludowa 5, 11-300 Biskupiec
tel.: 790 510 046

e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach 
Filia w Barczewie
ul. Północna 14 

11-010 Barczewo
tel.: 790 510 023

e-mail: barczewo@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach 
Filia w Dobrym Mieście

ul. Garnizonowa 20
11-040 Dobre Miasto

tel.: 537 946 690
e-mail: dobremiasto@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach to placówka pu-
bliczna, której celem jest profesjonalna edukacja muzyczna utalen-
towanych dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego. 

Rozwiń skrzydła!
REKLAMA
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-Skąd wziął się pomysł pisania ga-
węd warmińskich?
Edward Cyfus- pisarz, gawędziarz, 
popularyzator gwary warmińskiej- 
Do pisania gawęd namówił mnie pod 
koniec lat 90-tych redaktor Wojtek 
Ogrodziński z Radia Olsztyn. Co ty-
dzień czytałem je na antenie. Po ja-
kimś czasie nawiązałem też współ-
pracę z regionalnym dziennikiem. 
Trwało to jakieś cztery i pół roku. Po-
tem trochę się wypaliłem. Przyjem-
ność stała się obowiązkiem. Czasami 
brakowało mi pomysłów, a starałem 
się, żeby kolejna gawęda nie była gor-
sza od poprzedniej. Do tego mieszka-
łem wtedy w Nowej Wsi, nie miałem 
komputera, więc wszystko trzeba było 
pisać na maszynie i zawozić do re-
dakcji. Nie ukrywam, że było to dość 
uciążliwe. Stawki także coraz bardziej 
spadały tak, że na dobrą sprawę, pod 
koniec prawie dokładałem do tych pu-
blikacji. Kiedy poszedłem negocjo-
wać z redaktorem naczelnym warunki 
naszej współpracy, usłyszałem coś, 
co mnie poraziło. Naczelny domagał 
się ode mnie pisania poprawną pol-
szczyzną, bo uważał, że gwara dener-
wuje czytelników. Przecież cały urok 
tych gawęd był w tym, że zostały na-
pisane w gwarze. W tym momencie 
uznałem, że dalsza współpraca nie 
ma sensu i zakończyłem ją. Pisałem 
w dalszym ciągu, choć już nie tak re-
gularnie, „do szuflady”. 
-Miałeś jakieś wzorce, na których 
mogłeś się oprzeć? 
Gawędy w gwarze warmińskiej pisali 
wcześniej Seweryn Pieniężny i Alojzy 
Śliwa. Ich motywacja była inna od 
mojej. Seweryn Pieniężny w okresie 
międzywojennym w swoich tekstach 
przemycał krytykę polityczną wobec 
Niemiec. Robił to w przystępny dla 
ludzi sposób. Nie była to taka typowa, 

stuprocentowa gwara warmińska, bo 
Pieniężny chciał, żeby była bardziej 
zrozumiała dla tych, którzy jej nie 
znają. Alojzy Śliwa był rdzennym, ro-
dowitym Warmiakiem, ale też pisał 
inaczej niż ja. Jeżeli chodzi o mnie, 
zacząłem pisać dość późno. W latach 
50-tych i 60-tych gwara była sztucz-
nie niszczona. Ten, kto nie umiał wy-
sławiać się literacką polszczyzną, miał 
problemy w codziennym życiu. Nie-
wyobrażalne było, żeby ktoś zabronił 
mówić swoją gwarą góralowi, Śląza-
kowi, czy Kurpiowi. Gwarę warmiń-
ską nazywano natomiast „szwabskim 
bełkotem”. Tych, którzy się nią posłu-
giwali, wyzywano od szwabów, fry-
ców, Niemców. Większość ludzi sta-
rała się więc ją zapomnieć. Po wielu 
latach nagle zainteresowano się gwarą 
warmińską. Na początku broniłem się 
przed jej popularyzacją. Wojtek Ogro-
dziński zaprosił mnie na rozmowę do 
radia pod innym pretekstem, a potem 
na żywo wygarnął, że co dwa tygo-
dnie będą się regularnie ukazywały 
gawędy warmińskie mojego autor-
stwa. Zostałem postawiony przed 
faktem dokonanym. Napisałem kilka 
tekstów i czekałem z biciem serca na 
opinię doktora Jana Chłosty, który 
jest dla mnie ogromnym autorytetem. 
Sam wymyśliłem formę zapisów tek-
stów gwarowych, która jest łatwiej-
sza dla czytelnika, bo jest to zapis fo-
netyczny. Chłoście się to spodobało. 
W pierwszym roku pisałem teksty, 
odnoszące się do kalendarza kościel-
nego. Przybliżałem czytelnikom oby-
czajowość Warmiaków, związaną 
ze sposobem obchodzenia różnych 
świąt. W drugim roku tematy gawęd 
nawiązywały do prac, związanych 
z porami roku, zwyczajami, kuch-
nią warmińską. P Wymyśliłem postać 
Klyjmensa. Jej pierwowzorem byli 

mój dziadek i ojciec, obydwaj bardzo 
dowcipni. Krytykowałem aktualne na 
gruncie lokalnym wydarzenia, 
stroniąc od polityki tak, jakby 
to zrobił mój dziadek. I tak jest 
do dzisiaj. Jak mnie coś zainte-
resuje, albo zbulwersuje, sta-
ram się to skomentować w dow-
cipny sposób. Zdarzają mi się 
też gawędy refleksyjne, dające 
czytelnikowi do myślenia. 
-Czy łatwo przychodzi wymy-
ślanie kolejnych gawęd?
Kilkanaście lat temu wyjeżdża-
łem na 4 tygodnie do Niemiec 
i musiałem za jednym razem na-
pisać cztery gawędy. Z trzema 
sobie poradziłem, ale czwarta… 
Nie miałem kompletnie pomy-
słu, o czym miałaby być. Sie-
działem w chacie w Nowej Wsi 
i postanowiłem zrobić sobie 
nocny spacer. Szukałem jakie-
gokolwiek punktu zaczepienia. 
Kiedy wracałem, zauważyłem 
na jakimś podwórku indora, 
czyli po warmińsku gulona. To było 
to. Przypominałem sobie z lat mojego 
dzieciństwa, że u dziadków na po-
dwórku było mnóstwo różnorodnego 
ptactwa. Rej wodził wśród niego wła-
śnie indor. W myślach od razu zaczą-
łem układać sobie fabułę. Żona mo-
jego bohatera ubierała się jak choinka, 
a indor nie lubi pstrokacizny, więc czę-
sto ją ganiał po podwórku. Pewnego 
razu bardzo naraził się też gospoda-
rzowi. Kiedy Klyjmens szykował się 
do wyjazdu w pole, gulon zaatakował 
konia, który się zerwał i połamał dy-
szel. Mój bohater kazał żonie nakar-
mić ptactwo, a sam przygotował dla 
niego picie. Do wody wlał ćwiartkę… 
wódki. Oczywiście to gulon pierw-
szy się nażarł, wziął się za picie, prze-
wrócił się i już nie wstał. Wtedy Klyj-

mens wziął go pod pachę, zaniósł do 
chlewika, zbił z listewek skrzyneczkę 
i posadził jak w więzieniu w Barcze-
wie. Wrócił do chaty, a zachwycona 
żona zrobiła mu kawki, cmoknęła 
w policzek i zapytała, jak mu się udało 

ujarzmić indora. Teraz powinna na-
stąpić puenta, ale jaka? Było już bar-
dzo jasno, chyba po piątej. Chodzę 
tam i z powrotem boso po mokrej tra-
wie, palę papierosy i raptem olśnienie- 
Klyjmens mówi do żony- Widzisz Ma-
tyldko, bo mnie Pon Bóg doł to, czego 
mu łuż no ciebzie nie stało. Trochę to 
wredne, ale i zabawne. Tak powstają 
moje gawędy. Jeśli coś mnie zainte-
resuje, to piszę. Kiedyś tematu do-
starczyła mi wyprawa autobusem do 
Niemiec i obserwacja sytuacji na au-
tostradzie.
-Czym kierowaliście się z wydawcą 
przy wyborze gawęd do druku?
To są wybrane gawędy, które łączy 
jedno - są napisane z humorem. Nie-
które z nich powstały stosunkowo nie-
dawno i są bardzo aktualne, jak np. 

„Dochtóry i ryformy”. Jeżeli będzie 
zainteresowanie, będziemy wydawać 
po 30-40 gawęd w każdym kolejnym 
zbiorku. Materiału jest sporo.
-Nad czym obecnie pracujesz?
W tym roku powinna się ukazać 

książka, którą napisałem wspól-
nie z panią profesor Izą Lewan-
dowską „Magiczne wsie połu-
dniowej Warmii”. W tej chwili 
pracuję nad jej korektą. Opisa-
liśmy ponad 40 wiosek. Przed-
stawiliśmy ich, niekiedy bardzo 
zajmującą, historię, zaprezen-
towaliśmy walory krajobrazu. 
W wolny dzień można wziąć 
rodzinę, pojechać w okolice 
Olsztyna i wspaniale wypo-
cząć. Cudze chwalicie, swego 
nie znacie. Zamysł wydawcy 
jest taki, że każda opisywana 
wioska będzie sfotografowana 
w różnych porach roku. Do tego 
zostanie dołączona mapka z za-
znaczonymi miejscami wartymi 
zobaczenia, być może także 
dane z GPS-u. Myślę, że tego 
rodzaju wydawnictwo spotka 
się z zainteresowaniem czytel-
ników. 

Półtora roku temu napisałem książkę, 
której dałem tytuł „ Kele wsi cha-
łupa”. Jest to historia chaty, wybudo-
wanej ok. 1880 roku, w której obec-
nie mieszkam. Wspólnie z profesor 
Izą Lewandowską ustaliliśmy, jak 
nazywał się budowniczy tego domu 
i poznaliśmy wiele ciekawych faktów. 
Ponieważ nie znam całej prawdy, wy-
myśliłem fabułę. Książka ma ponad 
250 stron. Być może ukaże się także 
jeszcze w tym roku. 
-Każdy, kto Ciebie zna i poznał 
twoją twórczość wie, że jesteś gorą-
cym miłośnikiem Warmii. Co jest 
takiego w tym regionie, co Cię poru-
sza i inspiruje? 
To, co masz, doceniasz dopiero 
z perspektywy czasowej. Będąc na-
stolatkiem, pracowałem jako kelner 

w ośrodku wczasowym Funduszu 
Wczasów Pracowniczych. Ludzie, 
przyjeżdżający z różnych stron Pol-
ski, byli zauroczeni naszym regionem. 
Wtedy mnie to dziwiło. Nie widzia-
łem tu nic specjalnego. Drzewa jak 
drzewa, woda płynie i tyle. W póź-
niejszym okresie mojego życia przez 
11 lat mieszkałem w Niemczech. Do-
piero tam zacząłem tęsknić za swoj-
skim krajobrazem, mentalnością 
ludzi, inną od niemieckiej. Wtedy do-
szedłem do wniosku, że moje miejsce 
jest tutaj. Ta ziemia ma w sobie coś 
magnetycznego. Ona przyciąga. Po-
stanowiłam wrócić. Wówczas mało 
kto wiedział o Warmii, jej historii, 
specyfice. Warmia i Mazury uważane 
były za jedno. Przed wojną Ostpreus-
sen też były traktowane po maco-
szemu, jako spichlerz Niemiec. Mó-
wiono, że gdzie kończy się kultura, 
tam spotkasz Mazura. Jak mogłem, 
starałem się przez ostatnie lata popu-
laryzować Warmię i udowodnić, że 
jednak ma jakieś wartości i ciekawą 
historię. Nie ma przyszłości bez prze-
szłości. Historia Warmii związana jest 
ściśle z kościołem katolickim. Stąd 
mój pomysł reaktywowania alei bi-
skupów warmińskich w Bałdach, na-
zywanej Wrotami Warmii. Warmia 
przechodziła też zmiany ludnościowe. 
Przez wieki mieszała się tu ludność, 
czy to w wyniku wojen, czy zarazy. Po 
ostatniej wojnie stało się to samo. Ro-
dowitych Warmiaków została garstka. 
Ludzie, którzy przyjechali na Warmię 
po wojnie, początkowo czuli, że są 
tu za karę. Po latach nadal pamiętają 
swoje ukochane Wilno, czy Lwów, ale 
stąd też nie chcieliby już wyjechać. 
Następne pokolenia identyfikują się 
z tym miejscem, są już Warmiakami. 
Książkę można kupić przez Internet 
na stronie www.pamiatki.warminskie.
eu .Do nabycia jest także ebook i au-
diobook, czytany przez Edwarda Cy-
fusa. To dla tych, którzy chcą poznać 
brzmienie gwary warmińskiej w mo-
wie. Jest już także dostępna w księgar-
niach.

Dariusz Golębiowski
Wsp. (bok)

W ostatnim czasie nakładem wydawnictwa WWW.Pamiątki.Warmińskie.eu ukazały 
się „Gawędy warmińskie”. Jest to zbiór 32 gawęd, napisanych w gwarze warmińskiej 
przez znanego popularyzatora kultury i tradycji naszego regionu, Edwarda Cyfusa. 

„Gawędy warmińskie” pisane gwarą

Dotyczy on obszaru tematycznego 
„Zdrowie i aktywność fizyczna” 
i jest dofinansowany w ramach pro-
gramu grantowego Fundacji „ Bank 
Dziecięcych Uśmiechów ‘’ organi-
zowanego w porozumieniu z Ban-
kiem Zachodnim WBK S.A. .Ko-
ordynatorem projektu była 
wychowawczyni klasy III, Kry-
styna Dziewulska .
Podstawowym założeniem pro-
jektu jest nabycie przez dzieci pod-
stawowych umiejętności pływania 
, profilaktyka i korygowanie wad 
postawy uczniów, upowszechnie-
nie aktywności fizycznej wśród ró-

wieśników oraz promocja zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców wsi.
Zajęcia z nauki pływania są propo-
zycją uczestnictwa w dodatkowych 
zajęciach sportowych dla uczniów, 
którzy chcą nauczyć się pływać 
i spędzać czas aktywnie szczegól-
nie w okresie ich intensywnego 
rozwoju. Podczas okresu realizacji 
projektu zaplanowane są spotkania 
uczniów
 z osobami promującymi zdrowy 
styl życia. 
-Na początku uczniowie stworzyli 
i podpisali Kodeks Zachowania 
i Zasad Fair Play. Spotkali się rów-

nież z pielęgniarką, która 
uświadomiła dzieciom jak 
ważna jest aktywność fi-
zyczna, jak pomaga utrzy-
mać prawidłową postawę 
ciała. Uczniowie mieli rów-
nież okazję spotkać się z die-
tetyczką.,od której uzyskali 
wiedzę o prawidłowym spo-
sobie odżywiania się przed 
i po aktywności sportowej.-
-wyjaśniła nam Krystyna 
Dziewulska,wychowaw-
czyni klasy trzeciej.
Od grudnia ub.r. na basenie 
w Ośrodku Kołatek - Cen-
trum Mierki uczniowie pod 
okiem instruktora uczyli się 
podstawowych umiejętno-

ści pływackich m.in. utrzymywania 
na wodzie z użyciem pianki, deski, 
jak również bezpiecznego i kultural-

nego korzystania z pływalni.
W ramach projektu, który będzie 
trwał do czerwca 2017 r trzeciokla-

siści zaplanowali również : 
przygotowanie wspólnego 
klasowego śniadania. Czeka 
ich również wspólna wy-
cieczka rowerowa z rodzi-
cami i obejrzenie prezentacji 
dotyczącej bezpieczeństwa 
podczas zabaw w wodzie.
Na zakończenie projektu 
nasi uczniowie zaprezentują 
swoje opanowane umiejęt-
ności pływackie przed ro-
dzicami. -Mamy nadzieję, że 
wszyscy pokażą się z jak naj-
lepszej strony- powiedziała 
nam Krystyna Dziewul-
ska, koordynatorka pro-
jektu. 

 rad

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Elgnówku od XI 
2016r realizują projekt „Jestem zdrowy i pływam jak ryba”. 

Trzecioklasiści z Elgnówka pływają jak ryby

Okładka książki

Umiejętność pływania przyda się każdemu
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Sporo inwestycji udało
 się zrealizować
Zadłużenie całkowite gminy wynio-
sło niecałe 7 mln zł, co w stosunku 
do dochodów stanowi 11%. Dochód 
własny wyniósł natomiast 24 mln zł. 
W przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, zadłużenie wyniosło 432 zł, 
co daje gminie drugie miejsce w po-
wiecie (Jonkowo 429 zł) pod wzglę-
dem najniższego zadłużenia, w prze-
liczeniu na liczbę mieszkańców. Jest 
to trzeci rok, który gmina Dobre Mia-
sto kończy z nadwyżką budżetową, 
w tym roku o 840 tys. wyższą od za-
kładanej. W gminie funkcjonuje sze-
reg elementów, które mają na celu po-
budzanie aktywności społecznej. Są 
to między innymi: budżet obywatel-
ski (3 edycja), fundusz sołecki i osie-
dlowy, ponad 286 tys. zł zostało także 
przekazanych na organizacje poza-
rządowe.-Wskaźniki wyraźnie poka-
zują, że budżet udało nam się wyko-
nać z bardzo pozytywnym efektem. 

Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że 
jesteśmy zbyt oszczędni. Powinniśmy 
więcej inwestować. Bardzo pozytyw-
nie oceniam funkcjonowanie budżetu 
obywatelskiego. Niektórzy uważają, 
że jest to odbieranie kompetencji rad-
nym, ale w mojej oceni, jest to słuszne 
włączanie mieszkańców do współde-
cydowania o tym, co dzieje się w gmi-

nie-uważa burmistrz Dobrego Mia-
sta, Stanisław Trzaskowski. Patrząc 
na wykaz inwestycji, powiedzieć 
można, że w roku 2016 najważniejsze 
z nich dotyczyły infrastruktury drogo-
wej. Objęły m.in. przebudowę drogi 
dojazdowej przy ul. Fabrycznej, drogi 
w Barcikowie i Kabikiejmach. W ra-
mach budżetu obywatelskiego wyko-

nane zostały także przebudowy frag-
mentu drogi Nowa Wieś- Praslity oraz 
drogi wewnętrznej w Smolajnach. Do 

inwestycji wykonanych w roku 2016 
należy także budowa chodnika przy 
ul. Sierakowskiego oraz boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Dobrym Mieście. Gmina 
wsparła też finansowo inne jednostki 
terytorialne i pomogła w budowie 
chodnika przy ul. Jeziorańskiej, zatoki 
autobusowej oraz chodnika w Orze-

chowie, przebudowie drogi woje-
wódzkiej na trasie Orzechowo- Do-
bre Miasto, a także drogi powiatowej 
do Piotraszewa. Łącznie gmina Dobre 
Miasto udzieliła dotacji w wysokości 
743 tys. zł. 

Niesmak pozostaje,
bo opozycja brzydko się 
chwyta 
Dyskusja nad udzieleniem władzom 
gminy absolutorium przebiegała 
w napiętej atmosferze. Pojawiły się 
zarzuty wobec burmistrza, radnych, 
a nawet urzędników miejskich. -Była 
to bardzo ważna sesja, jednak pozo-
stał po niej olbrzymi niesmak. Jako 
burmistrz przyzwyczajony jestem do 
krytyki, jednak moje oburzenie wzbu-
dził fakt, że publicznie, bezpodstawnie 
oskarżono o mataczenie urzędników 
miejskich. Za pracę Urzędu odpowia-
dam ja i to do mnie powinny być kie-
rowane wszelkie skargi na jego dzia-
łalność. Zaproponowałem przejrzenie 
dokumentów i nagrań, bo tylko wtedy 
można podejmować się jakiekolwiek 
dyskusji. Niestety odnoszę wrażenie, 
że poziom dyskusji jest coraz niższy, 
najczęściej narzucany przez jedną 

osobę, która często wygłasza dłu-
gie monologi, kompletnie niezwią-
zane z tematem. Jednym z zarzutów, 
stawianych władzom jest zadłuża-
nie gminy w związku z przeprowa-
dzanymi inwestycjami. Tymczasem 
burmistrz Trzaskowski przeko-
nuje, że od kilku lat gmina nie zacią-
gnęła żadnych kredytów, a rok 2016 
zakończyła z nadwyżką budżetową. 
Według niego oskarżenia ze strony 
opozycji są całkowicie pozbawione 
podstaw, niepokojące jest jednak to, 
że mogą być odbierane jako mniej 
lub bardziej prawdziwe, bo są trudne 
do zweryfikowania dla przeciętnego 
mieszkańca. -Budżet na rok 2016 
był uchwalony jednogłośnie. Opozy-
cja była także zgodna co do 5% pod-
wyżki płac. Nikt wówczas nie sprze-
ciwiał się i nie wnosił o inną stawkę 
procentową. Natomiast na ostatnim 
absolutorium radny zarzucił mi, że 
podwyżka jest zbyt niska i ludzie zara-
biają za mało. Dodam, że sam głoso-
wał za 5% podwyżką, więc jego pre-
tensje w tym względzie, które zgłosił 
po fakcie, są niedorzeczne -podsu-
mowuje Stanisław Trzaskowski.

rad

22 czerwca w Dobrym Mieście odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 r. Rada 
udzieliła Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za ubiegły rok. 

Burmistrz Dobrego Miasta z absolutorium 

Tegoroczna Stawigudiada 
2017 odbędzie się 15 lipca. 
Ze względu na remont 
płyty stadionu sportowego, 
festyn wraca w tym roku 
na parking w centrum Sta-
wigudy. Jak zwykle, pro-
gram imprezy jest uroz-
maicony i zapowiada się 
bardzo ciekawie. Ważnym 
wydarzeniem będzie kon-
cert z okazji 15- lecia po-
wstania chóru Legenda, 
działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
w Stawigudzie. W kon-
cercie, oprócz jubilatów, 
usłyszymy zaproszonych gości: chór 
Moderato z Barczewa, Konsonans 
z Tomaszkowa i zespół Kosejder. Or-
ganizatorzy zapowiadają także nie-
spodzianki.- Po ubiegłorocznym wy-
stępie króla muzyki disco polo Zenona 
Martyniuka, trudno będzie sprostać 
wymaganiom stawigudzkiej publicz-
ności. W tym roku postawiliśmy na 
stare, sprawdzone przeboje i muzykę, 
skierowaną do młodszej publiczności. 
Na plenerowej scenie pojawi się mię-

dzy innymi S.O.S.- ABBA COVER 
SHOW. Zespół występuje od 1999 
roku. W jego repertuarze znajdują 
się największe przeboje szwedzkiej 
grupy ABBA w aranżacjach dance, 
które zyskały wielką popularność 
dzięki zespołowi A-Teens. Koncerty 
zespołu S.O.S. to nie tylko możliwość 
przypomnienia sobie świetnych, zna-
nych wszystkim utworów, ale także 
efektowne stroje i widowiskowa cho-
reografia.- mówi Witold Lubo-

wiecki, dyrektor GOK w Stawi-
gudzie. Grupa występuje nie tylko 
w Polsce, ale także w Niemczech, Ro-
sji oraz w Szwecji. Któż z nas nie pa-
mięta takich przebojów jak „S.O.S”, 
„Waterloo”, „ Mamma Mia” czy 
„Dancing Queen” ? Wszystkie na 
pewno usłyszymy podczas lipcowego 
koncertu w Stawigudzie.
Kolejnym wykonawcą, który po-
jawi się na Stawigudiadzie 2017 bę-
dzie Darek Nowicki . Muzyczną ka-

rierę rozpoczął w słynnym Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie, gdzie wraz 
ze szkolnymi kolegami- Ryszardem 
Riedlem (Dżem) i Mirosławem Bre-
gułą (Univers) wystąpił w wielkim 

widowisku muzycznym: 
K. Gartner i E. Brylla 
„Pozłacany Warkocz”. 
Nad jego wokalem czu-
wają takie sławy jak Re-
nata Danel, Norbert Bla-
cha, czy Juliusz Kamil 
Kuźnik. Darek Nowicki 
wydał 20 płyt, z których 
7 otrzymało status Zło-
tej Płyty, a jedna Pla-
tyny („Wielka Gala Bie-
siadna”). Występował 
w znanych polskich 
zespołach: ABC, RO-
MANTIC, MEZZO-
FORTE, CAR-MEN, 

NEW ROMANTIC. Aktualnie powró-
cił do nazwy ABC. Największe prze-
boje Darka Nowickiego to: „Ostat-
nie Tango w Paryżu”, „Spotkanie 
w Niebieskiej Kawiarni”, „Gorzkie 
Wino – Słodki Grzech”, „Żółte Tu-
lipany”, „Koncert Życzeń”.. Gość 
Stawigudiady jest zdobywcą wielu 
nagród i wyróżnień na festiwalach 
w kraju i za granicą: GRAND PRIX 
DU DISC na Festiwalu Kwiatów 
Cypr 2001,NAGRODY PUBLICZ-

NOŚCI na Festiwalu Bratysławska 
Lira” 2002, III miejsca na MUSIC 
FESTIVAL Villach Austria 2003, 
“ZŁOTEGO GŁOSU RADIA CHI-
CAGO” Radio Chicago USA 2002, 
GOLD LÖWE na Deutche Hit Pa-
rade Niemcy 2003. Występował na 
wszystkich kontynentach. Kilka razy 
wcześniej pojawił się też w Stawigu-
dzie. Kilka lat temu na Stawigudia-
dzie zaskarbił sobie serca słuchaczy 
dodatkowym koncertem, który dał 
w zastępstwie spóźnionej gwiazdy- 
Wojtka Gąsowskiego. Według wielu, 
był to porywający występ.
W tym roku Stawigudiada czeka na 
młodych odbiorców muzyki. Będą 
mogli obejrzeć występ Mezo, czyli 
Jacka Mejera. Od ponad dekady 
jest on jednym z najpopularniej-

szych artystów młodego pokolenia. 
Jest autorem takich hitów jak „Sa-
crum”, „Ważne”, „Kryzys”, „Po ro-
bocie”, czy „Anielle”. Twórczość 
Mezo to połączenie pozytywnego 
hip-hopu z popem. Artysta jest zdo-
bywcą wielu prestiżowych nagród, 
w tym Srebrnej Premiery na festi-
walu w Opolu, Superjedynki, Viva 
Comet czy wielokrotnie- Eska Mu-
sic Awards. W 2012 roku wziął 
udział w telewizyjnym show BITWA 
NA GŁOSY i doprowadził swój ze-
spół MEZOTEAM do 3 miejsca. 
Współpracował m.in. z Tabbem, 
Kasią Wilk, Mieczysławem Szcze-
śniakiem, Liberem czy Hanią Stach. 
Mezo wystąpi z towarzyszeniem 
7-osobowego zespołu.

Opr.bok

Od 24 lat najważniejszym cyklicznym wydarzeniem w Stawigudzie jest  Festyn 
Gminny Stawigudiada. Jego pierwsza edycja miała miejsce  w 1994 roku, a główną 
gwiazdą był, stawiający wówczas swoje pierwsze kroki na scenie, zespół Harlem. 
Także w kolejnych latach festyn uświetniały występy wielu gwiazd polskiej estrady. 

Gwiazdy muzyki na Stawigudiadzie 
znowu będą oczarowywać publiczność

Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, jeden głos był przeciwny, a  dwóch  radnych wstrzymało się  od głosu. 
Jeden radny nie głosował.

S.O.S.- ABBA COVER SHOW
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Artur Wrochna, Burmistrz Olsz-
tynka w rozmowie z nami powie-
dział, że podczas tegorocznych 
Dni Olsztynka, na wszystkich 
czekało wiele atrakcji.-Chcie-
liśmy zaprezentować, wszystko 
co my mamy najlepszego, lokal-

nych twórców, zespoły muzyczne 
i sportowców. Tak więc były wy-
stępy artystyczne i zawody spor-
towe. Był też konkurs jedzenia 
słynnych olsztyneckich jagodzia-
nek, które są dziełem naszych lo-
kalnych producentów. Pierwszy 

dzień imprezy zakończyły wy-
stępy gwiazd. Najpierw wystąpił 
zespół Solid Rock, następnie ze-
spół założony przez Romualda 
Lipko w skład, którego weszli 
Izabella Trojanowska, Felicjan 
Andrzejczak i Grzegorz Wilk.
Drugi dzień Dni Olsztynka upły-
wał pod znakiem sportu. Od-

bywały się zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza, wyścig ro-

werowy dla dzieci (Tour de Olsz-
tynek), IV olsztynecki bieg na 
szpilkach, a także Bieg o Puchar 
Burmistrza Olsztynka. Można 
też było podziwiać niesamowite 
zachowane jeszcze motoryza-
cyjne perełki na zlocie pojazdów 
zabytkowych, a także zatańczyć 
Zumbę.

W niedzielę natomiast można 
było obejrzeć pokaz modeli lata-
jących, a wieczorem pobawić się, 
przy dźwiękach muzyki folkowej.
Andrzej Wojda przewodniczący 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
uważa, że mieszkańcy Olsz-
tynka są zadowoleni z tego w jaki 
sposób obchodzone są dni ich 
miasta.- Patrząc po frekwencji 
i obecności naszych mieszkań-
ców, uważamy, że spełniamy ich 
oczekiwania. Oni oczekują od nas 
właśnie tego, żeby można było 
podczas tego święta bawić się, 
a my tę misję wypełniamy.
Więcej o Dniach Olsztynka w re-
lacji na stronie internetowej gaze-
ty:www.gwarminska.pl

rad

To była impreza eko non profit, 
na świeżym powietrzu dla doro-
słych i dzieci. Organizatorami 
byli mieszkańcy wsi. Impreza 
miała na celu m.in. przybliże-
nie pradawnych obyczajów na-
szych przodków i promocję wsi 
i gminy Świątki. Inicjatorzy po-
prosili o wsparcie Ochotniczą 
Straż Pożarną w zabezpiecze-
niu i przygotowaniu imprezy, 

Urząd Gminy w Świątkach 
i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Świątkach, która przygoto-
wała strefę czytania książek dla 
dzieci. Mieszkańcy Skolit przy-
gotowali w ramach poczęstunku 
swojskie pierogi. Atrakcją były 
występy Teatru Ognia Mandala 
oraz muzyczna scena. Ze swoim 
projektem zaprezentował się 
zespół Hoboud, który wystą-

pił z głównym składem zespołu 
Shannon. Hoboud wykonał war-
mińskie pieśni w nowej aranża-
cji, śpiewane gwarą warmińską. 

Wieczorem do tańca 
grali DJ-e. Atrak-
cje na polu namio-
towym trwały przez 

cały ubiegły weekend. Główna 
ich moc miała kulminację 24 
czerwca w sobotę. Na plaży je-
ziora Skolickiego zapłonęło 

kilka ognisk, w tym jedno duże, 
3-metrowe oraz ognisko na wo-
dzie. Już dobrze po zmierzchu 
panie zdejmowały przepiękne 
wianki uplecione z ziół i traw, 
które rosną na warmińskich łą-
kach. Wstępem na imprezę był 

właśnie wianek dla pań, 
a dla panów lampion do 
puszczenia na wodę.
Do przekąski nie zabra-
kło przysmaków, a do 
picia tradycyjnie wa-
rzonych trunków. At-
mosfera na imprezie 
była luźna i typowo re-
laksacyjna. Większości 
uczestników z pewno-
ścią przypadła do gustu. 

rad

Tradycyjnie od ponad dwudziestu lat mieszkańcy Olsztynka świętują wspólnie dni 
swojego miasta. W bieżącym roku impreza odbywała  się od 23 do 25 czerwca. 
Świętowanie rozpoczęło się od tradycyjnej parady, która przeszła ulicami miasta 
z udziałem mieszkańców oraz instytucji i firm, działających na terenie Olsztynka.

Olsztyneckie święto miasta z dużą 
frekwencją na paradzie i imprezach

Mieszkańcy wsi Skolity w Gminie Świątki zorganizo-
wali Skolicką Noc Kupały nad nieopodal wsi położo-
nym jeziorem Skolickim.

Spotkanie z tradycją pradawnych przodków w Skolitach

Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka, przekazuje pamiątkowy miecz olsztyneckiemu 
Bractwu Rycerskiemu za osiągnięcia  w walkach rycerskich 

Młoda kadra piłkarska Olsztynka-MKS Olimpia

Wielka Ochmistrzyni z kluczem do 
bram miasta na czele pochodu

Olsztyneckie Bractwo Rycerskie

Wianki zdobiły głowy pań na plaży jeziora Skolickiego

Widowiskowy występ Teatru Ognia Mandala

Dominował nastrój zabawy i radości
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Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1986r. Firma zatrudnia obecnie blisko  
 

Czekamy na Ciebie.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zadzwoń (osoba kontaktowa: Artur Lipski tel. 789 448 156), aby porozmawiać o swojej przyszłości.  

Zatrudnienie mamy dla Ciebie od dziś!!

Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 133 poz. 883). Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

  acarpłópsW Etyka Ambicja Odpowiedzialność

Budownictwo Infrastrukturalne
ZBUDUJ Z BUDIMEX OBWODNICĘ OLSZTYNA

 

 

 

 
 
  

Aplikuj teraz

www.budimex.pl poznaj nas na:

Poszukujemy osób na stanowisko: 
 

Operator Ładowarki
Operator Wytwórni Mas Bitumicznych
Elektryk Wytwórni Mas Bitumicznych

•
•
•

 

 

 
 
 

 

Budimex swoim pracownikom oferuje stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie na życie. W ramach 
świadczeń pracowniczych -
kacji a w przypadku chęci by pojechać w delegację oferujemy rekompensatę za dojazdy. 

Nie czekaj. Pozostaw nam do siebie kontakt. 

Wyślij aplikację na adres rekrutacja@budimex.pl, lub przyjdź porozmawiać z nami do biura budowy. 
Szczegóły dotyczące aktualnych ofert pracy dostępne są na stronie internetowej www.budimex.pl zakładka Kariera/Oferty Pracy



14 www.facebook.com/wgwarminska28.06 - 04.07.2017 r. numer 103 www.gwarminska.pl
OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/WYNAJEM

POSZUKUJĘ pokoju do wynaję-
cia w weekendy lub dluższy okres 
z oddzielnym wejściem w Olszty-
nie. Proszę o sms.Tel.727243487. 
“AS” małe mieszkanie 603-584-
180.
KUPIĘ garaż w Olsztynie do 
10.000zł- gotówka- 625-400-333.
MIESZKANIE z lokatorem za-
meldowanym lub nie. Interesują 
mnie tylko większe miasta powy-
żej 10000 mieszkańców. Lokali-
zacja dowolna., 720-420-420.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM działkę z warun-
kami zabudowy 8 km od Olsz-
tyna, 5000 m2 za 130 tys. zł. Tel. 
669 336 031.
!!! SPRZEDAM tanio słoneczne 
2-pokojowe mieszkanie z balko-
nem 40m2, blisko centrum Olsz-
tyna lub wynajmę. Właściciel -te-
lefon, 502-510-000.
2-POKOJE, balkon, piwnica, II 
piętro, ul. Wyszyńskiego Olsz-
tyn, 239.000zł do negocjacji, 570-
716-102.
4-POKOJOWE Kołobrzeska 
199000zł 602-313-371.
BUDOWLANA 2300m2, 7km od 
Olsztyna warubki zabudowy, w 

pobliżu jeziora, dojazd drogą as-
faltową, 536-191-751.
DOBRE Miasto, 2-pokoje po ge-
neralnym remoncie, parter, go-
towe do wprowadzenia, cena 
119000zł do negocjacji, 570-716-
102.
DOM 146m2, stan surowy, 13km 
od Olsztyna- Patryki, 1700zł/ m2 
wraz z działką 1234m2, tel. 533-
440-555.
DOM parterowy (kanadyjka) 
120m2 + 120m2 piwnicy gospo-
darczej (1995), dizałka 805m2, 
Stawiguda - PILNIE! 732-186-
489.
DOM, Szczęsne, graniczy z Olsz-
tynem, gm. Purda, wolnosto-
jący  w sadzie 9 arów, z dwoma 
szopami, blisko jeziora Linowo 
i Skanda, woda, prąd, czynne 
ogrzewanie centralne, miejscowe 
na olej. 230.000zł (do negocjacji), 
(89)539-91-11.
DZIAŁKĘ ogrodniczą 692-041-
734.
REDYKAJNY działki budow-
lane z lasem, pełne uzbrojenie. 
Tel. 604-684-272; 691-23-80-64.

PRACA DAM

ZATRUDNIMY kierowców kat. 
C+E tel.506129426.
!!! PRACE gospodarcze, porząd-
kowe, ogrodowe w weekend i po-
południa z dowozem do Bartąga. 

Możliwość częściowego wyży-
wienia i skromnego noclegu, 501-
510-000.
! CIEKAWE możliwości dorabia-
nia dla każdego, 601-64-90-31, 
504-175-182.
FIRMA z branży pożyczek pilnie 
zatrudni na stanowisko doradcy 
klienta. Oferujemy wysokie wy-
nagrodzenie prowizyjne oraz nie-
zbędne narzędzia pracy. Dzwoń, 
660-423-566.
KIEROWCA C+E www.dom-
kiangielskie.pl Dorotowo, 503-
103-703.
KIEROWCA kat. C - kraj 604-
212-663.
KIEROWCA kat. C+E (kraj, za-
granica) 604-212-663.
KIEROWCA kat.B, hurtownia 
owoce - warzywa 606-979-480.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie 
rolnym, 797-580-971.
MURARZ, cieśla, 602-40-44-75.
NIEMCY-cieśle, murarze, dźwi-
gowi oraz absolwenci szkół bu-
dowlanych, znajomość języka 
niemieckiego mile widziana, 730-
011-300.
NIEMCY - malarze, ocieple-
niowcy, elektrycy, spawacze, cie-
śle, murarze, opiekunki, 601-218-
955.
PARZE lub mężczyźnie do go-

spodarstwa mlecznego, zakwate-
rowanie, 609-82-32-48.
PRACOWNIK na produkcję od 
zaraz. Wysoka stawka, 3 zmiany. 
Miejsce pracy Olsztyn. Kontakt 
508-000-873 lub cv.olsztyn@
workservice.pl.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o niepeł-
nosprawności podejmę pracę jako 
dozorca wraz z zamieszkaniem z 
małą odpłatnością .Olsztyn. oko-
lice Tel.727243487. 

INNE KUPIĘ

KARABIN kapiszonowy na 
czarny proch, bardzo dobrze 
płacę/ do filmu, 600-210-275.
MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, 
trelinka, cegła, płyty chodnikowe, 
ściany oporowe, kruszywo beto-
nowe, konstrukcje stalowe. Pro-
wadzimy skup prefabrykatów po 
skończonej inwesycji: płyt drogo-
wych jumbo, kostki oraz kontene-
rów budowlanych, 500-104-197.

INNE SPRZEDAM

30M2 ceramiki ścienno-podłogo-
wej, historycznej (ponad 40 lat) 
produkcji francuskiej, rozmiar 
11cm  11cm x 8mm, w kolorze 
różowym ,przypalane, rustykalne 
gat. 1 cena 45 zł m2/ brutto, 601-
648.
BRODZIK 80x80, urządzenia do 
nawiewu pieca co, drzwi rozsu-
wane z luster do szafy wnękowej 
szer. 144, wys. 237 oraz kwiat Fi-
kus Beniamin wys 2,8m tel. 505-
700-519.
DŁUŻYCA, świerk 606-531-
680.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, 

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

! Glazura terakota, hydrauliczne, 
795-820-780.
!!!SZAMBA betonowe, 512-846-
571.

!!OCZYSZCZALNIE przydo-
mowe, 666-950-940.
ELEKTRYK - Olsztyn i okolice - 
naprawy i wykonawswo instalacji 
elektrycznych, montaż oświetle-
nia, płyt indukcyjnych i inne. Tel. 
505-641-221.
DACHY, 514-456-553.
GLAZURA, regipsy, docieple-
nia, remonty- wykończenia, 500-
089-296.
HYDRAULIK, 608-888-672.
MALOWANIE, szpachlowanie, 
roboty wykończeniowe, glazura, 
terakota, płyty K/G, poleca firma 
z długoletnią tradycją, (89)541-

35-00 lub 504-720-494.
NAPRAWA okien, rolet, bram 
garażowych i żaluzji, (89)541-35-
00, 504-720-494.

MIEJSCE 
NA 

TWOJE 
OGŁOSZENIE
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10 maj 2016 rok, ta data miała 
mieć kluczowe znaczenie dla Sto-
milu Olsztyn. Wtedy prezes Sto-
milu Olsztyn, Mariusz Borkow-
ski podpisał umowę sponsorską 
z firmą Budimex SA. Ta umowa 
miała sprawić, że klub znowu 
będzie mógł normalnie funk-
cjonować i nie będzie miał żad-
nych problemów finansowych. 
Po wycofaniu się ze Stomilu, Ga-
lerii Warmińskiej, Stomil miał 
ogromne problemy, a nawet był 
blisko upadku. Ta nowa umowa 
miała spowodować, że wszystko 
wróci na dobre tory.
Stało się jednak zupełnie inaczej. 
Zarówno wynik sportowy klubu, 
jak i sytuacja finansowa w dal-
szym ciągu pozostawiają wiele do 
życzenia. Stomil zakończył roz-
grywki tuż przed strefą spadkową 
i naprawdę niewiele brakowało do 
tego, żeby pożegnał się on spor-
towo z pierwszą ligą. Ten wynik 
sportowy spowodowany był wie-
loma czynnikami, które nawar-
stwiły się podczas rozgrywek.
Zacznijmy jednak od tych teore-
tycznie przyjemnych wiadomości. 
Podczas tego sezonu prezes Sto-
milu przedstawił, że nowym spon-
sorem olsztyńskiego klubu będzie 
firma ForBet zakłady bukmacher-
skie, a nowym partnerem, który 
również miał przynosić zyski, 
będzie Olsztyn Cashback Card. 
Dzięki podpisaniu tych umów 

sytuacja Stomilu miała być jesz-
cze lepsza. Jak jednak się okazało 
wcale tak nie było.
Po pierwsze wiadome było, że 
Stomil ma spore zaległości wo-
bec zawodników, którzy już nie 
grają w klubie. Głośno mówiło 
się o tym, Dawid Szymonowicz 
były pomocnik olsztyńskiego 
klubu zgłosi się do PZPN z prośbą 
o odzyskanie zaległych pieniędzy. 
Szymonowicz nie był jednym za-
wodnikiem, któremu Stomil był 
winny pieniądze i również przez 
te zaległości olsztyński klub otrzy-
mał minus trzy punkty na począ-
tek poprzednich rozgrywek.
O zaległościach wobec poprzed-
nich piłkarzy wiedzieli wszyscy, 
ale nie wszyscy zadawali sobie 
sprawę z tego, że w obecnym se-

zonie Stomil również ma spore za-
ległości wobec piłkarzy czy trene-
rów. Wiadomo, że w przyszłym 
sezonie trenerem Stomilu nie bę-

dzie już Adam Łopatko, który 
podjął decyzje o rezygnacji z tego 
stanowiska. Trzeba przyznać, że 
trudno się trenerowi dziwić, po-
nieważ praca w takich warun-
kach nie należała do łatwych. Tre-
ner Łopatko aby móc normalnie 
żyć musiał dodatkowo pracować 
w szkole, czy też firmie budow-
lanej, ponieważ pieniędzy ze Sto-
milu praktycznie nie otrzymywał. 
Czy tak powinna wyglądać sytu-
acja pierwszoligowego klubu? Na 
pewno nie!
„Przecież w szkole pracowałem 
po to, żeby przeżyć. Każdemu po-
lecam pracę we własnej firmie pół 
roku bez wypłaty. Pieniądze w Sto-
milu nie są wielkie, a po drugie ich 
nie ma. Tak było, ale zespół został 
utrzymany. Nie narzekaliśmy, nie 

strajkowaliśmy. Cały czas treno-
waliśmy, ale były pytania: Kiedy 
zapłacą? Kiedy możemy na coś 
liczyć? Może niektórzy w to nie 

uwierzą, ale niektórzy przycho-
dzili głodni na treningi. Np. Mar-
cel Ziemann wstydził się powie-
dzieć, że nie ma pieniędzy i że chce 
pożyczyć.”- takiej wypowiedzi 
udzielił Adam Łopatko podczas 
wywiadu dla strony stomil.olsz-
tyn.pl
Przecież jest wręcz nie do uwie-
rzenia, żeby zawodnicy, którzy 
mają kontrakty w klubie, na pod-
stawie, których powinni otrzymy-
wać stosowne pieniądze, nie mają 
nawet pieniędzy na jedzenie. Coś 
nieprawdopodobnego. Czy w ta-
kich warunkach da się normalnie 
grać w piłkę? Wiadomo, że nawet 
jeżeli piłkarze podczas meczu pró-
bują się od tego odciąć, to po pro-
stu nie da się tego zrobić, do tego 
dochodziły stałe problemy, czyli 

brak miejsca do treningu. Stomil 
musiał szukać miejsc, żeby móc 
normalnie trenować, a nie zawsze 
było z tym łatwo.
Nie ma co się dziwić, że tre-
ner Łopatko miał już dość tej ca-
łej sytuacji i teraz będzie mógł 
w końcu, jako trener prowadzić 
zespół, który normalnie funkcjo-
nuje i ma naprawdę dobrą bazę 
treningową, czyli Pogoń Siedlce. 
Stomil mógł trochę swoją sytu-
ację finansową poprawić i otrzy-
mać pieniądze z PRO Junior 
System. Jest klasyfikacja prowa-
dzona przez PZPN i dotyczy gry 
zawodników, którzy posiadają 
jeszcze wiek juniorski, w pierw-
szej drużynie. Pięć pierwszych 
zespołów w tej klasyfikacji na ko-
niec sezonu otrzymuje od PZPN, 
spore pieniądze. Stomil przez cały 
sezon był w tej pierwszej piątce, 
ale w końcówce sezonu spadł na 
szóste miejsce. Klub mógł otrzy-
mać 500 tysięcy złotych, ale ktoś 
tego nie dopilnował i pieniądze 
przepadły, a jak wiemy bardzo by 
się one przydały. 
Warto przypomnieć, że 5 
czerwca Komisja ds. Licencji 
Klubowych PZPN nie przyznała 
Stomilowi Olsztyn licencji na 
grę w I lidze w sezonie 2017/18. 
Licencja nie została przyznana 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
chodzi o zadłużenie klubu wobec 
piłkarzy, a także byłych współpra-
cowników. Zobowiązania te wy-
noszą ponad 200 tysięcy złotych.
Druga sprawa dotyczyła stadionu, 
który jak wszyscy dobrze wiemy 
najlepsze swoje lata ma już za 
sobą i przydałby mu się generalny 
remont, bądź po prostu zburze-
nie go i postawienie w jego miej-
sce nowego obiektu. PZPN miał 
zastrzeżenia m.in. do tego, że na 
stadionie nie ma odpowiednich 

miejsc dla niepełnosprawnych, 
a także do oznaczeń, które są bez-
pośrednio związane z bezpieczeń-
stwem na stadionie.
Ostatecznie jednak PZPN przy-
znał Stomilowi licencję na grę 
w pierwszej lidze „Decyzją Ko-
misji Odwoławczej dziś dostali-
śmy licencję na grę w Nice 1 Li-
dze. Komisja nałożyła na Klub 
karę w wysokości 10 tys zł za 
opóźnienia w spłacie zaległości 
finansowych, jednak cieszy fakt, 
iż nie zostaliśmy ukarani ujem-
nymi punktami. Na tę chwilę 
jako nasz pierwszy stadion zgło-
szony jest obiekt w Ostródzie, 
jednak wspólnie z OSIRem do-
łożymy wszelkich starań by móc 
grać na naszym stadionie przy 
Piłsudskiego 69a” – powiedział 
rzecznik prasowy Stomilu Olsz-
tyn, Aleksander Chodźko.
Licencja przyznana, ale czy na 
tym kończą się problemy klubu? 
W żadnym wypadku. Należa-
łoby się zastanowić nad tym, czy 
klub na pewno jest odpowied-
nio zarządzany skoro, ma spon-
sorów, a pieniędzy na pensję 
ciągle brakuje. Kadra zawodni-
cza, także nie jest oszałamiająca. 
Wiele klubów już porobiło trans-
fery, a w Stomilu na razie nie 
słychać o żadnych wzmocnie-
niach, a wręcz przeciwnie, sły-
chać o tym, że najlepsi zawod-
nicy opuszczą olsztyński zespół.
Miejmy nadzieje, że sytuacja 
w której po raz kolejny Sto-
mil warunkowo dostaje licen-
cje na grę, spowoduje, że w klu-
bie w końcu zrozumieją, że tak 
dalej być nie może. Najpierw 
trzeba uporządkować sprawy 
organizacyjne i finansowe, a do-
piero później myśleć o dobrym 
wyniku sportowym.
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Teoretycznie faworytem tego 
meczu byli ostródzianie, któ-
rzy w ligowej tabeli znaleźli się 
znacznie wyżej od swoich ry-
wali, jednak w ostatnim meczu li-
gowym między tymi drużynami 
lepsza była Concordia, która wy-
grała aż 3:0.
Początek meczu należał zde-
cydowanie do ostródzian, któ-
rzy już w piątej minucie objęli 
prowadzenie. Świetne dośrod-
kowanie w pole karne w wyko-
naniu Michała Jankowskiego 
na bramkę zamienił Sebastian 
Pączko. Elblążanie nie otrząsnęli 

się jeszcze po stracie pierwszej 
bramki, a już przegrywali 0:2. Po 
raz kolejny świetnie w polu kar-
nym znalazł się Pączko i pew-
nym strzałem pokonał bramkarza 
rywali.
W następnych minutach Con-
cordia próbowała strzelić kon-
taktową bramkę, ale nic z tego 
nie wynikało. Sokół za to w 34 
minucie przeprowadził świetną 
kontrę. Łukasz Suchocki wbiegł 
w pole karne i został sfaulowany, 
a sędzia tego meczu podykto-
wał rzut karny, który został za-
mieniony na gola przez Roberta 

Hirsza. W tym momencie Sokół 
prowadził 3:0 i wszystko wska-
zywało na to, że losy finału są już 
rozstrzygnięte.
Swoje sytuacje w pierwszej poło-
wie miały jeszcze obie drużyny, 

ale Martin Strach, ani Robert 
Hirsz nie strzelili bramki, cho-
ciaż pozycję do tego mieli do-
godne. W drugiej połowie ostró-
dzianie cofnęli się bardziej do 
defensywy i oczekiwali na ataki 

rywali. Te przyniosły efekt w 66 
minucie, kiedy po dośrodkowa-
niu piłki z rzutu wolnego gola 
strzelił brazylijski obrońca, Edil 
de Souza. Kilka minut później 
na boisku wywiązała się wielka 

awantura. Czerwone kartki 
otrzymali Łukasz Buczkow-
ski, a także Edil, a do tego na 
trybuny odesłani został członek 
sztabu szkoleniowego Concor-
dii oraz drugi trener Sokoła Da-

wid Ozierro. Niewiele zabrakło, 
a pomiędzy obydwoma panami 
doszłoby do starcia na pięści. 
Ostatecznie jednak udało się ja-
koś opanować złą atmosferę.
Końcówka meczu należała już do 

zespołu z Elbląga. Świetną zmianę 
dał Japończyk, Kazuya Wata-
nabe, który wypracował sobie do-
bre sytuacje do zdobycia gola, ale 
ostatecznie brakowało mu sku-
teczności. Mecz zakończył się wy-
nikiem 3:1 dla Sokoła Ostróda 
i to ostródzianie zagrają w przy-
szłym sezonie w centralnych roz-
grywkach Pucharu Polski.
Trzeba przyznać, że Sokół za-
służył na zwycięstwo w tym 
spotkaniu. Ostródzianie roze-
grali świetną pierwszą połowę, 
a co najważniejsze byli skuteczni, 
z czym we wcześniejszym spo-
tkaniu z Concordią mieli spory 
problem. Najlepszym zawodni-
kiem spotkania wybrany został 
Sebastian Pączko. To zwycię-
stwo sprawiło, że ostródzcy pił-
karze będą mieli bardzo krótki 
odpoczynek, ponieważ już 15 lub 
16 lipca zmierzą się w rundzie 
wstępnej Pucharu Polski z Po-
lonią Warszawa.
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Na stadionie miejskim w Biskupcu odbył się finał Wo-
jewódzkiego Pucharu Polski, w którym zmierzyły się 
drużyny Sokół Ostróda i Concordia Elbląg.

Sokół Ostróda wygrał 
Wojewódzki Puchar Polski!

Stomil Olsztyn po raz kolejny ma spore problemy finan-
sowe i infrastrukturalne, ale ostatecznie otrzymał licen-
cje na grę w pierwszej lidze w sezonie 2017/18. Warto 
się jednak zastanowić, skąd się biorą te problemy.

Stomil Olsztyn znowu z problemami, 
ale z licencją na grę w pierwszej lidze

Zespół ostródzkiego Sokoła ma powody do radości

Olsztyńska drużyna ciągle walczy o wynik sportowy i finanse
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Zawody zostaną rozegrane 
w dwóch klasyfikacjach ŻGP 
Mrągowa: jachtów otwarto po-
kładowych i kabinowych. Tra-
dycyjnie planowane są 3 wy-
ścigi krótkodystansowe oraz 
jeden długodystansowy na oża-
glowaniu podstawowym. Pierw-
szy wyścig krótki będzie jednak 
dodatkowo traktowany jako wy-
ścig familijny o nagrodę prezesa 
ISSA. Nagrodę otrzyma najlicz-
niejsza rodzinna załoga, która 
wystartuje w wyścigu. W przy-
padku remisu o zwycięstwie 
decydować będzie pozycja na 
mecie. Na koniec rywalizacji zo-
stanie rozegrany oddzielnie kla-
syfikowany wyścig długodystan-
sowy Super OPEN, w którym 
dopuszcza się używania ożaglo-
wania dodatkowego. Będzie to 
wyścig łączony wszystkich załóg 
i nie będzie zliczany do klasyfi-
kacji ŻGP Mrągowa. 
Ostateczne zapisy do regat będą 
przyjmowane w restauracji Es-
trada Cafe & Bar od godziny 

9.00. Wpisowe do zawodów wy-
nosi tradycyjnie 35 zł od osoby 
dorosłej i 25 zł od dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Każdy startująca 
ekipa będzie musiała mieć wy-
kupione OC jachtu lub sternika. 
Organizator zapewni w czasie 
przeznaczonym na zgłoszenia 
możliwość dokonania ubezpie-
czeń na czas regat. Ceremonia 
otwarcia została zaplanowana 
na 11.00 przy mrągowskim am-
fiteatrze (od strony jeziora Czos). 
Dojazd możliwy jest przez ul. 
Jaszczurcza Góra, skręcając 
w kierunku Ekomariny lub przez 
mrągowski amfiteatr. Rozpoczę-
cie pierwszego wyścigu krótko-
dystansowego zaplanowane jest 
na godzinę 12.00, a wyścig dłu-
godystansowy powinien roz-
począć się ok. godziny 15. Za-
kończenie regat i after party 
odbędzie się od godziny 19.00 
w Hotelu Anek. 
W regatach Hotel Anek Cup 
akwen wyścigów będzie się znaj-
dować po północnej stronie je-

ziora. Zmagania będą widoczne 
z pomostów plaży Hotelu Mer-
cure Mrągowo Resort & Spa, 

plaży miejskiej i nabrzeża przy 
amfiteatrze. Do dyspozycji ki-
biców będą również czekały ro-
wery wodne, łodzie i pontony, 

które będzie można wypoży-
czyć. Oprócz tego, firma Krasno-
brodzka Racing udostępni swój 
tramwaj wodny, który będzie ro-
bił bezpłatne wycieczki po tra-
sie regat (od 12.00 do 16.00). 
A jeżeli znajdą się śmiałkowie, 
którzy nie biorą udziału w rega-
tach, a chcą aktywnie przeżyć 
dzień, zapraszamy na rowerowy 
rajd kibiców, który rozpocz-
nie się o 11.30 przy amfiteatrze. 
W planach jest pokonanie około 

28 km, a trasa przebiegać bę-
dzie wokół jeziora Czos i jeziora 
Kiersztanowskiego.
Najbliższe regaty wyłonią także 

laureatów konkursu fotograficz-
nego „Żagle w Mrągowie 2017”. 
Przypomnijmy, że w puli nagród 
było aż 1000 zł, a żeby wziąć udział 
w konkursie, wystarczyło zrobić 
tylko 20 zdjęć. Wszystkie zdjęcia 
wysłane do konkursu można obej-
rzeć na oficjalnej stronie na Facebo-
oku regat: Regaty Czos.
W zawodach Żeglarskiego 
Grand Prix Mrągowa rokrocz-
nie pojawia się ponad 100 mi-
łośników żeglugi i kilkanaście 
różnorodnych jachtów w każdej 
imprezie. W ubiegłym roku fi-
nały zostały rozegrane na jach-
tach Sigma 600 w systemie prze-
siadkowym, a na najwyższym 
stopniu podium stanęła po raz 
kolejny załoga Dariusza Bał-
dygi. ŻGP Mrągowa po raz ko-
lejny zostały nominowane przez 

mrągowską kapitułę na imprezę 
sportową roku. Oprócz tego, de-
cyzją Polskiego Związku Żeglar-
skiego mrągowski cykl został 
wybrany najlepszymi regatami 
śródlądowymi w 2016 roku. To 
wyróżnienie, zwane Błękitnym 
Spinakerem, po raz pierwszy tra-
fiło do Mrągowa! Ideą nagrody 
jest wyróżnienie i docenienie 
najlepszych organizatorów im-
prez promujących żeglarstwo 
oraz nagłośnienie i prezenta-
cja najciekawszych rejsów, re-
gat i imprez żeglarskich. Mrą-
gowskie Towarzystwo Regatowe 
„Czos” dokłada wszelkich starań 
by tegoroczne imprezy wypa-
dły równie okazale. Zapraszamy 
wszystkich kibiców i żeglarzy do 
uczestnictwa. 
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Regaty Hotel Anek Cup/Festiwal Zagli ISSA 2017 organizowane przez Mrągowskie To-
warzystwo Regatowe „Czos”, to trzecia eliminacja Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 
2017. Zawody odbędą się już 1 lipca 2017 roku i będą jedną z atrakcji hucznie obcho-
dzonych Dni Mrągowa. Poprzednie regaty eliminacyjne ŻGP Mrągowa przyciągały re-
kordową liczbę uczestników w historii cyklu. Czy tak będzie również tym razem? 

Dni Mrągowa na żaglach

Program regat- 1 lipca 2017
9.00 – 10.50 Zapisy do regat – biuro Cafe Estrada
11.00 Uroczyste otwarcie regat – Cafe Estrada, w programie 
przywitanie, postawienie bandery, odprawa sterników
11.30 Rowerowy rajd kibiców wokół jeziora Czos i  jeziora 
Kiersztanowskiego (ok. 28 km) , zakończenie w Cafe Estrada 
ok. 15.30
11.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
19.00 After party: Hotel Anek
20.00 Zakończenie regat, wręczenie pucharów i dyplomów 
– Hotel Anek
20.30 Rozlosowanie nagród – Hotel Anek
Od godziny 12 do 16.00 spod baru Cafe Estrada co pół godziny
na trasę regat będzie wypływał tramwaj wodny 

Mrągowskie regaty to widowiskowa impreza


