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Balon jest koloru srebrnego i ma 
około metr średnicy.  Przemiesz-
cza się wyłącznie za pomocą 
wiatru. Docelowo ma wznieść 
się na wysokość 1 kilometra 
nad poziomem morza i dotrzeć 

na tereny Litwy. – W Polsce jest 
ciągle mało krótkofalowców 
amatorów, a balonowców to już 
praktycznie w ogóle nie ma. Jest 
jedynie kilku pasjonatów z War-
szawy i Gliwic. To bardzo rzadki 

sport, w którym przodują przede 
wszystkim Stany Zjednoczone 
i Wielka Brytania – powiedział 
Tomasz, jeden z inicjatorów ba-
lonowej idei.
Jak podkreślają polscy krótkofa-

lowcy to nie jest pierwszy tego 
typu eksperyment. Poprzedni 
start odbył się w kwietniu z oko-
lic Sochaczewa. Miejsce miało 
symbolizować jeden ze zrzu-
tów oddziału Cichociemnych. 

Na tym ich pomysły się jednak 
nie kończą. – Planujemy zwy-
kle kilka takich startów w roku. 
Moim osobistym marzeniem jest 
by balon okrążył kiedyś całą 
kulę ziemską – dodaje Tomasz.
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-Podstawą sprawnego i przyja-
znego państwa są silne lokalne 
i regionalne samorządy - mówi 
Jacek Protas – Wszystkie ba-
dania pokazują, że mieszkańcy 
dobrze oceniają ich funkcjono-
wanie i mają duże zaufanie do 
wybranych przez siebie władz sa-
morządowych. Niestety rząd PiS 
z czysto politycznych powodów 

chce zniszczyć niezależność sa-
morządów i podporządkować je 
centralnej władzy. Musimy się 
temu przeciwstawić. Polska lo-
kalna nie może być zależna od 
wąskiego grona polityków partii 
rządzącej.
 Zespół ma przygotować pro-
gram PO na wybory samorzą-
dowe, który zostanie zaprezen-

towany po wakacjach. W skład 
rady weszli przede wszystkim 
doświadczeni samorządowcy 
oraz eksperci m. in. prof. Andrzej 
Rzońca oraz konstytucjonali-
sta prof. Marek Chmaj. Wśród 
pierwszych założeń znalazły się 
zwiększone uprawnienia samo-
rządów województw, a także 
przekazanie większej, niż obec-

nie, części dochodów z PIT sa-
morządom.
Jacek Protas pełnił funkcję Pre-
zesa Zarządu Związku Związku 
Województw RP oraz członka 
Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu. W obecnej ka-
dencji sejmu jest wiceprzewod-
niczącym Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej.W Gabinecie Cieni PO 
pełni rolę ministra ds. samorządu 
terytorialnego.

rad

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej powołała Radę Programową ds. przygoto-
wania programu samorządowego Platformy Obywatelskiej. Jej pracami pokieruje 
poseł i były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.

Platforma powołała Radę Programową ds. przygotowania 
programu samorządowego Platformy Obywatelskiej

Egzamin gimnazjalny 
Uczniowie poradzili sobie najle-
piej z językiem polskim. Średni 
wynik w województwie wyniósł 
67 %. Dobre wyniki uzyskane 
zostały także podczas egzaminu 
z języka angielskiego (średni wy-
nik 63 %). Był to zdecydowanie 
najczęściej wybierany język obcy 
podczas tegorocznego egzaminu.
Na przeciwnym biegunie znajdują 
się natomiast przedmioty mate-
matyczno-przyrodnicze, ponieważ 
one poszły uczniom z naszego wo-
jewództwa najsłabiej. Średni wy-
nik z matematyki wyniósł 43 %, 
a z przedmiotów przyrodniczych 
50 %.
Jeżeli spojrzymy na średnie wyniki 
osiągane przez uczniów z danych 
powiatów, to widzimy, że najlepiej 
z językiem polskim poradzili so-
bie gimnazjaliści z powiatu węgo-
rzewskiego, a jeżeli chodzi o ma-
tematykę to tu najlepsze wyniki 
osiągnęli uczniowie z powiatu kę-
trzyńskiego. Egzamin z języka 
angielskiego najlepiej wypadł 
w powiecie oleckim, gdzie średni 
wynik wyniósł aż 71 %.
Jeżeli porównamy tegoroczne wy-
niki, do tych z przed roku to są 
one na naprawdę bardzo porów-
nywalnym poziomie. Tylko egza-
min z języka angielskiego poszedł 
uczniom w tym roku znacznie le-
piej. 
Średnie wyniki uczniów z woje-
wództwa warmińsko mazurskiego, 
z części matematyczno-przyrodni-
czej, humanistycznej, a także je-
żyka angielskiego są słabsze od 
średnich wyników osiąganych 
przez uczniów w skali całego 
kraju.

Egzamin maturalny
W skali kraju egzamin maturalny 
zdało 78.5% maturzystów, 14.8 
% będzie miało jeszcze szansę do 
poprawki w sierpniu, a 6.7 % nie-
stety takiej szansy już nie dosta-
nie, ponieważ nie zdało więcej niż 
jednego przedmiotu. A jak na tym 
tle wyglądają wyniki maturzy-
stów z województwa warmińsko-
-mazurskiego?
Niestety niezbyt oszałamiająco. 
Maturę na Warmii i Mazurach 
zdało 74% maturzystów i jest to 
najgorszy wynik ze wszystkich 
województw. Prawo do egzaminu 
poprawkowego uzyskało 18 %, 
a więcej niż jednego przedmiotu 
nie zdało 8% maturzystów.
Średni wynik z języka polskiego 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim wyniósł 56 %. Z mate-
matyką poszło trochę gorzej, po-
nieważ średni wynik wyniósł 51 
%. Jeżeli chodzi o języki obce, 
to zdecydowanie najwięcej ma-
turzystów zdecydowało się na 
zdawanie języka angielskiego. 
Wyniki były na dużo wyższym 
poziomie. Średni wynik w całym 
województwie wyniósł 69%.

raf

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała wyniki 
egzaminu gimnazjalnego, a także egzaminu maturalnego.

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego i matury 
w województwie 
warmińsko-mazurskim

Eksperyment lotniczy w Mrągowie
1 lipca 2017 roku o godzinie 13.00 z okolic plaży miejskiej w Mrągowie został wypusz-
czony w niebo balon stratosferyczny. Start odbył się za zgodą Polskiej Agencji Żeglugi Po-
wietrznej. Projekt pod nazwą „Mrągowo Stratosfera” został zorganizowany przez polskich 
krótkofalowców z Warszawy, którzy mają nadzieję, że ten eksperyment urozmaici otwar-
cie sezonu letniego w Mrągowie.

Mrągowo: 
Agresywny 
23-latek odpowie 
za zniszczenie 
specjalistycznego 
sprzętu w karetce
 
W sobotę (01.07.2017) 
przed 23:00 policjanci 
otrzymali informację 
o tym, że młody męż-
czyzna wskoczył z mo-
stu w Mikołajkach do je-
ziora. 23-latka na brzeg 
wyciągnęli jego koledzy.

Na miejsce przyjechał patrol 
policji. Tam policjanci za-
stali 23-latka, który był bar-
dzo pobudzony i agresywny. 
Dlatego na miejsce wezwano 
również karetkę pogotowia. 
Niestety mężczyzna nadal 
się nie uspokajał. Dodatkowo 
znajdując się we wnętrzu ka-
retki, kopiąc uszkodził znaj-
dujący się tam sprzęt, a in-
terweniującego wobec niego 
policjanta ugryzł w rękę. Ba-
danie alkomatem wykazało, 
że 23-latek był trzeźwy. War-
tość uszkodzonego sprzętu to 
kwota bliska 5000 złotych.
Przestępstwo naruszenia nie-
tykalności zagrożone jest 
karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. Natomiast 
za zniszczenie mienia grozi 
kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

kwp

Jacek Protas, poseł na Sejm RP

Uczestnik balonowego eksperymentu
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„Dla wielu Polaków nie bę-
dzie to żadna rewolucja, bo już 
w około 50 proc. gmin odpady 
są zbierane w ten sposób” – 
podkreślił Sławomir Mazurek, 
wiceminister środowiska pod-
czas konferencji prasowej, która 
odbyła się 30 czerwca 2017 r. 
w Wieluniu.
Dodał, że celem resortu jest po-
prawa efektywności segregacji 
odpadów. „Dlatego wprowa-
dzamy standardy selektywnej 
zbiórki odpadów, które będą 
jednolite dla całej Polski. Dzięki 
temu zyskamy dobrej jakości 
surowiec, który będzie mógł tra-
fić do recyklingu. Pamiętajmy, 
że Polska do roku 2020 musi 
osiągnąć 50 proc. recyklingu 
odpadów komunalnych. Obec-
nie wynosi on zaledwie 26 proc. 
A to właśnie właściwa segrega-
cja jest wstępem do recyklingu” 
– zaznaczył Mazurek.
Wspólny System Segregacji 
Odpadów (WSSO) zakłada, że 
do pojemnika/worka niebie-
skiego trafi papier, do zielonego 
– szkło, do żółtego – metale 
i tworzywa sztuczne, a do brą-
zowego – odpady ulegające bio-
degradacji.
W specjalnie przygotowanej in-
strukcji resort środowiska przy-
pomina jak po 1 lipca miesz-
kańcy powinni segregować 
odpady.

Papier – pojemnik/worek
niebieski
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, za-

drukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zuży-

tych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powle-

czonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub 

mocno zabrudzonego,
•  kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po na-

wozach, cemencie i innych ma-
teriałach budowlanych,

• tapet,
• pieluch jednorazowych i pod-

pasek,

• zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych,

• ubrań.

Szkło – pojemnik/worek 
zielony (z możliwością 
rozdzielenia na szkło 
bezbarwne – biały i szkło 
kolorowe – zielony)
Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach 

i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i ole-
jach roślinnych),

• szklane opakowania po kosme-
tykach (o ile nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku su-
rowców).

• Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpusz-

czalnikach, olejach silniko-
wych,

• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyj-

nych,
• termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne 
– pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plasti-

kowe butelki po napojach,
•  nakrętki, o ile nie zbieramy ich 

osobno w ramach akcji dobro-
czynnych,

• plastikowe opakowania po pro-
duktach spożywczych,

• opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach),

• opakowania po środkach czy-
stości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, rekla-

mówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach 

i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa 

sztucznego, o ile nie są wyko-
nane z trwale połączonych kilku 
surowców).

Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawar-

tością,
• opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silniko-

wych,

• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulato-

rów,
• puszek i pojemników po far-

bach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicz-

nego i AGD.Odpady ulegające 
biodegradacji – pojemnik/wo-
rek brązowy

• Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe 

(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,

• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych).
Ministerstwo przypomina, że 
wszystko to, czego nie można 
odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebez-
piecznych, należy wyrzucać do 
pojemnika z odpadami zmiesza-
nymi.

Elektrośmieci i inne 
odpady problemowe
Przy segregacji należy pamię-
tać o odpadach niebezpiecz-
nych, do których zaliczają się 
zużyte baterie i akumulatory, 

przeterminowane lekarstwa, zu-
żyte świetlówki, odpady po żrą-
cych chemikaliach (np. środ-
kach ochrony roślin), a także 
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. 
elektroodpady). Można je od-
dać w specjalnie wyznaczonych 
punktach w sklepach i aptekach, 
a także w punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, 
czyli tzw. PSZOK-u, zorgani-
zowanym przez gminę. Infor-
mację o PSZOK-ach gmina ma 
obowiązek udostępnić na swojej 
stronie internetowej.

Okresy przejściowe
Ministerstwo przypomina, że 
na wymianę pojemników na te 
we właściwych kolorach gminy 

będą miały pięć lat, tj. maksy-
malnie do 30 czerwca 2022 r. 
Natomiast oznakowanie dotych-
czas obowiązujących pojem-
ników będzie musiało być wy-
mienione w terminie 6 miesięcy 
od wejścia w życie Wspólnego 
Systemu Segregacji Odpadów.
Ministerstwo Środowiska wpro-
wadziło również okres przej-
ściowy ze względu na ko-
nieczność wygaszenia już 
obowiązujących umów z fir-
mami odbierającymi odpady. 
Oznacza to, że wprowadzenie 
nowych zasad segregacji od-
padów w poszczególnych gmi-
nach, będzie odbywało się w ter-
minach uzależnionych od czasu 
zakończenia tych umów, lecz 

nie dłużej niż do 30 czerwca 
2021 r.
 
Segregacja a wymogi UE
Jednym z powodów wprowadze-
nia nowych regulacji jest koniecz-
ność zwiększenia przez Polskę 
poziomu odpadów poddawanych 
recyklingowi. W 2020 r., zgod-
nie z unijnymi regulacjami, Pol-
ska musi uzyskać 50-proc. poziom 
recyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła. Tym-
czasem obecny poziom recyklingu 
odpadów komunalnych w Pol-
sce, czyli głównie tych pochodzą-
cych z naszych domów, znacznie 
odbiega od średniej europejskiej 
i wynosi jedynie 26 proc.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wyma-
ganych przez UE poziomów re-
cyklingu będzie skutkowało na-
łożeniem na Polskę wysokich kar 
pieniężnych.
Jak tłumaczy resort środowiska, 
brak jednolitych zasad selektyw-
nego zbierania odpadów określo-
nych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska groziłby utratą unij-
nych funduszy na gospodarkę od-
padami w wysokości ok. 1,3 mld 
euro. Tymczasem środki te są 
przeznaczane na inwestycje uła-
twiające obywatelom gospodaro-
wanie odpadami, np. na budowę 
większej liczby punktów selek-
tywnego zbierania odpadów ko-
munalnych.

Źródło: mp/pap

Od soboty, 1 lipca 2017 r. we wszystkich gminach zaczęły obowiązy-
wać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory od-
pady będą dzielone na cztery frakcje.

Co się zmienia. Kolorowa reforma śmieciowa 
- nowe zasady segregacji odpadów

Źródło: MŚ 
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Nasz piękny region nie jest niestety rajem dla wędkarzy. Mam nadzieję, że wkrótce 
znów taki będzie, także za sprawą tworzonego przeze mnie zespołu parlamentar-
nego. Najwyższy czas zakończyć fatalne praktyki gospodarstw rybackich, których 
skutki zna każdy polski wędkarz. Kiedy do  jezior wrócą ryby, na Warmię i Mazury 
wrócą miłośnicy połowów, a wraz z nimi wyższe dochody z turystyki?. 

Na Warmię i Mazury 
powrócą wędkarze

Smutna prawda jest taka, że 
gospodarstwa rybackie prowa-
dzą gospodarkę rabunkową, bo 
liczy się dla nich tylko zaro-
bek. Zlecają niekontrolowane 
odłowy w okresie tarła. Prze-
trzebionych wód wystarczająco 
nie zarybiają, bo to są koszty, 

a ryb w jeziorze przecież nikt 
nie policzy. Nikt ich nie kon-
troluje, bo same zlecają i płacą 
za tak zwane operaty rybac-
kie. Tak więc w bandycki spo-
sób zarabia grupa ludzi, a pol-
scy wędkarze jeżdżą łowić do 
Szwecji, albo na Słowację. 

Traci na tym turystyka i tracą 
przedsiębiorcy. 
Są jednak szanse, że wkrótce 
wędkarze wrócą na Warmię 
i Mazury. Właśnie tworzę ze-
spół parlamentarny, który – 
mam nadzieję – ukróci rabun-
kową gospodarkę na jeziorach. 

Napisałam interpelację do mi-
nistrów rolnictwa i środowiska, 
prosząc m.in. o odpowiedź na 
pytania, czy i jak kontrolowane 
są procesy odłowu oraz zary-
bienia, a ile rocznie wpływa do 
kasy państwa z tytułu kar za ła-
manie prawa? Na pewno trzeba 

zmienić obowiązujące prawo. 
Wprowadzić wysokie kary za 
rabunkowe połowy, równie wy-
sokie dla kłusowników, a kom-
petencje uzgadniania operatów 
rybackich przyznać jednostkom 

samorządu terytorialnego. Być 
może trzeba będzie na części 
jezior zrezygnować z odłowów 
gospodarczych,  ale pewne  jest 
jedno – nie można dłużej tole-
rować tych praktyk. 

Urszula Pasławska poseł na Sejm RP, Polskie Stronnictwo Ludowe - komentarz z ulicy Wiejskiej

W trakcie postępowań przetar-
gowych na budowę są odcinki 
o łącznej długości 152 km (w tym 
71 km na terenie województwa 
mazowieckiego), natomiast na 
etapie przygotowania dokumen-
tacji - 106 km dróg krajowych. 
Trwające aktualnie inwestycje 
obejmują budowę dróg ekspre-
sowych S7 i S51 oraz drogi kra-
jowej nr 16 w ciągu obwodnic 
Olsztyna i Ostródy.
Droga ekspresowa S7 w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 
powstaje między Miłomłynem 
a Olsztynkiem (4 odcinki) oraz 
między Nidzicą a Napierkami 
(2 odcinki). Inwestycja obejmują 
61,6 km tej drogi, z czego odci-
nek Miłomłyn – Ostróda Pół-
noc został udostępniony do ruchu 
w grudniu 2016 r., a pozostałe od-
cinki przewidziane są do zakoń-
czenia w 2017 r. Jako pierwsze 
w tym roku, bo już 23 czerwca, 
oddane do ruchu będą dwa od-
cinki pomiędzy Nidzicą, a granicą 
z województwem mazowieckim 
w Napierkach o łącznej długo-
ści ok. 23 km. Kolejnymi odcin-
kami kierowcy pojadą pod ko-
niec lipca (Ostróda Południe 
– Rychnowo) oraz w okresie je-
siennym (Rychnowo – Olszty-
nek i Ostróda Północ – Ostróda 
Południe). Realizacja warmiń-
sko-mazurskich odcinków S7 po-
zwoli na domknięcie sieci dróg 
ekspresowych i autostrad – pod-
stawowej sieci drogowej kraju 
oraz usprawni połączenie pomię-
dzy Trójmiastem, a Warszawą. 

Obwodnica Ostródy
Warto dodać, że w ramach kon-
traktu na realizację odcinka S7 
Ostróda Północ – Ostróda 
Południe powstaje także ko-
lejny odcinek drogi krajowej nr 
16, a mianowicie obwodnica 
Ostródy o dł. 8,7 km. Droga 
ominie Ostródę od strony połu-
dniowej przebiegając przez miej-
scowości Ornowo, Kajkowo, 
Górka. Na odcinku od Ornowa 
do Górki droga biec będzie zu-
pełnie nowym śladem, na od-
cinku od miejscowości Górka 
przebieg obwodnicy pokrywa się 

lub blisko sąsiaduje z istniejącym 
korytarzem DK 16.

Obwodnica Olsztyna
Bardzo ważną inwestycją w po-
wiecie olsztyńskim jest obwod-
nica Olsztyna, która powstaje 
w ramach dwóch kontraktów: za-
danie 1 - dk 16 Olsztyn Zachód 
– Olsztyn Południe (10 km) i za-
danie 2 - S51 Olsztyn Wschód – 
Olsztyn Południe (14,7 km).
Zadanie 1 obejmuje odcinek ob-
wodnicy w ciągu drogi krajowej 
nr 16 o długości 10 km. Droga 
klasy GP będzie stanowić obej-

ście miasta od przyszłego węzła 
Olsztyn Zachód do węzła Olsz-
tyn Południe. Trasa zlokalizo-
wana na terenie gmin Gietrz-

wałd i Stawiguda ominie miasto 
od południowego zachodu. Prze-
biegać będzie od drogi nr 16 
w okolicach miejscowości Ku-
dypy, poprzez okolice Gronit  
i Tomaszkowa do drogi nr 51. 
Planowany termin zakończenia 
budowy tego odcinka to czer-
wiec 2018.
Odcinek obwodnicy w ciągu 
drogi ekspresowej S51 będzie 
miał długość 14,7 km. Stanowić 
będzie obejście miasta od wę-
zła Olsztyn Południe do węzła 
Olsztyn Wschód. Droga zloka-
lizowana na terenie Olsztyna 

i gmin Stawiguda, Purda, Bar-
czewo ominie miasto od połu-
dniowego wschodu. Przebiegać 
będzie od drogi S51 w sąsiedz-
twie miejscowości Tomaszkowo 
przez okolice miejscowości Bar-
tążek, Szczęsne, Ostrzeszewo, 
Klebark Mały do drogi nr 16 na 

wysokości ogródków działko-
wych na Wójtowej Roli. Zakoń-
czenie robót przewidziane jest 
w październiku 2018 r. W skład 
tego kontraktu od 3 marca br. 
wchodzi również budowa wę-
zła Pieczewo. Tego dnia podpi-
sano aneks do umowy rozsze-
rzający zakres inwestycji o to 
zadanie. Zakończenie robót na 
węźle Pieczewo planowane jest 
w czerwcu 2019.

Drogi ekspresowe
Budowa drogi ekspresowej S51 
realizowana jest także na odcinku 

Olsztyn Południe – Olsztynek. 
Inwestycja polega na budowie 
13,3 km dwujezdniowej drogi 
ekspresowej S51 wraz z budową 
dróg serwisowych, remontem 
wybranych dróg lokalnych, bu-
dową obiektów inżynierskich 
oraz obiektów ochrony środowi-
ska. Powstaną dwa węzły dro-
gowe – „Stawiguda” i „Gryź-
liny”. Budowany odcinek drogi 
S51 dowiązany będzie do węzła 
Olsztyn Południe, budowanego 
w ciągu południowej obwodnicy 
Olsztyna. Koniec odcinka znaj-
dzie się w okolicy miejscowo-
ści Ameryka, na styku z obwod-
nicą Olsztynka w ciągu drogi 
S51. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest w grudniu 2017 r. 
Dzięki wybudowaniu S51, sto-
lica regionu – Olsztyn uzyska 
bezpośrednie połączenie z resztą 
kraju poprzez sieć dróg ekspre-
sowych i autostrad.
Obecnie trwają również prace 
nad przygotowaniem dokumen-
tacji rozbudowy drogi krajowej 
nr 16. Toczą się już prace zwią-
zane z wykonaniem koncepcji 
programowej ekspresowej szes-
nastki na odcinku Borki Wielkie 
- Mrągowo wraz z obwodnicą 
Mrągowa w ciągu drogi krajo-
wej nr 59 oraz opracowywana 
jest dokumentacja dla dobudowy 
drugiej jezdni na odcinku szes-
nastki od Olsztyna do Biskupca 
o długości 25,3 km. Dla tego za-
dania opracowywana jest kon-
cepcja programowa, projekt bu-
dowlany i wykonawczy. Otwarto 
także oferty na wykonanie stu-
dium techniczno – ekonomiczno 
– środowiskowego z elementami 
koncepcji programowej dla bu-
dowy drogi ekspresowej S16 na 
odcinku Mrągowo - Orzysz – 
Ełk o dł. ok. 74 km. 

Oprac. raf na podst. 
mat. GDDKiA Oddział w Olsztynie

Sieć dróg krajowych na Warmii i Mazurach obejmuje niemal 1300 km, z czego 145,5 km to 
drogi ekspresowe, 797,1 km – drogi klasy GP i 356,8 km – drogi klasy G. Obecnie w woje-
wództwie warmińsko – mazurskim w budowie znajduje się 108,4 km dróg o wartości 4,5 
mld zł, z czego 83,7 km jest przewidziane do oddania  do użytku w 2017 roku. 

Budujemy drogi w regionie

Urszula Pasławska ,poseł na Sejm RP

Drogi to największy problem do rozwiązania w naszym regionie
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KRÓTKO
Olsztyn: Zwiedzanie 
pracowni astronomicznych 
Obserwatorium Astrono-
micznego odbędzie się 4 
lipca w godz. 09:00-15:00. 
Bilety od 9 PLN.
Olsztyn: Seanse w Pla-
netarium w dniu 4 lipca 
będą odbywały się w godz. 
11:00-18:00. Bilety od 14 
PLN.
Olsztyn: 5 lipca o godz 
12:00 w Parku Centralnym 
odbędzie się „Czytanie 
w Altanie”. Wstęp wolny.
Olsztyn: Staromiejskie spo-
tkanie z szantą odbędzie się 
6 lipca na Scenie Staromiej-
skiej o godz. 19:00.
Olsztyn: Koncert OSTRO, 
ZDROWO, ROCKOWO 
odbędzie się już niedługo, 
bo 7 lipca o godz. 18:00 
w Amfiteatrze im. Czesława 
Niemena. Wstęp wolny.
Olsztyn: 8 lipca o godz. 
20:00 w Bazylice Kontrka-
tedralnej Świętego Jakuba 
odbędzie się Koncert 
Jubileuszowy Olsztyńskiego 
Chóru Kameralnego COL-
LEGIUM MUSICUM.
Olsztyn: Warsztaty dla dzie-
ci „Nietoperze z origami” 
odbędą się 10 lipca o godz. 
10:00 w Spichlerzu Miej-
skiego Ośrodka Kultury.
Bartoszyce: Zapraszamy 
na kolejny koncert z cyklu 
„Leniwe Weekendy”, który 
odbędzie się 9 lipca o godz. 
19:00 w Bartoszyckim 
Domu Kultury. Wstęp wolny.
Dobre Miasto: 9 lipca 
o godz. 12:00 na Przedmu-
rzu odbędzie się Pchli Targ.
Mrągowo: Koncert grupy 
Pro Musica Antiqua odbę-
dzie się 9 lipca (niedziela) 
o godz. 17.00 w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim 
w Mrągowie. Wstęp wolny.
Ostróda: Koncert w ramach 
Agnieszka Chylińska 
Forever Child Tour odbędzie 
się 7 lipca o godz. 20:30 
w Amfiteatrze.
Stawiguda: 7 lipca o godz. 
12:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbędzie się 
interaktywny spektakl pt. 
„O pchle, co manier nie 
miała”. Wstęp wolny.

Wyb.(K)

REKLAMA

– Wykonanie budżetu w 2016 
roku przebiegało prawidłowo, 
bez problemów z zabezpiecze-
niem płynności finansowej po-
wiatu. Dochody zostały zrealizo-
wane w 100% i w pełni pokryły 
wydatki. W części dotyczącej do-
chodów bieżących odnotowano 
wyższe wykonanie o 0,5%, czyli 
o ponad 0,7 mln zł. Jeżeli chodzi 
o kwotę zaplanowanych wydat-
ków, odnotowano niższe wykona-
nie o 4%, czyli około 3,4 mln zł., 
które wynikało z łagodnej zimy 
oraz oszczędności powstałych na 
ogrzewaniu budynków i zużyciu 
energii elektrycznej. Na środki 
inwestycyjne przeznaczono 11,5 
mln zł, z czego 10 mln zł spożyt-

kowane zostało na drogi. 
Budżet 2016 roku zamy-
kamy nadwyżką 5,25 mln 
zł – mówiła Lucyna Ko-
zikowska, skarbnik Po-
wiatu.
Radni, po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu, pozy-
tywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu, podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia Zarządowi 
absolutorium. 18 radnych głoso-
wało - za, a 4 wstrzymało się od 
głosu. – Cieszę się z absoluto-
rium. Chcę podkreślić, że praca 
nad budżetem trwa cały rok i jest 

to praca zespołowa. Dlatego po-
dziękowania należą się radnym, 
wszystkim dyrektorom wydzia-
łów i jednostek powiatowych, 
jak również pani skarbnik – pod-
sumowała starosta olsztyński 

Małgorzata Chyziak.
Podczas czerwcowej Sesji radni 
podjęli uchwałę w sprawie roz-
dysponowania dodatkowych 
środków wygospodarowanych 
przez Powiat. Chodzi o kwotę 2,4 

mln zł, z której do każdej z dwu-
nastu gmin trafi po około 200 
tys. zł. W przeważającej mierze 
radni, burmistrzowie i wójtowie, 
z którymi Powiat prowadził roz-
mowy, zdecydowali o przezna-
czeniu pieniędzy na drogi, m.in. 

częściową ich przebudowę, wy-
mianę nawierzchni lub poszerze-
nie poboczy.
Ponadto Rada Powiatu pod-
jęła uchwały o wszczęciu proce-
dury założenia dwóch oddziałów 

przedszkolnych 
na terenie powiatu 
- przy szkołach 
p o d s t a w o w y c h 
specjalnych w Ze-
spole Szkół Podsta-
wowo-Gimnazjal-
nych w Ameryce 
oraz w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym 
w Żardenikach.
Podczas obrad 

przedstawione zostały również 
sprawozdania z funkcjonowania 
szpitali powiatowych oraz infor-
macje o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego i weterynaryjnego 
powiatu olsztyńskiego.

ma

Absolutorium dla zarządu, zmiany w budżecie, sytuacja szpitali i in-
westycje drogowe były głównymi tematami XXVI Sesji Rady Powiatu 
w Olsztynie, która odbyła się 22 czerwca br.

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego 
z absolutorium 

– Do Polski wirus przywędrował 
z Białorusi. Na Ukrainie do 2017 
roku także wykryto kilkadziesiąt 
ognisk wirusa u świń i kilka przy-
padków u dzików. Najczęściej po-
jawia się w małych gospodar-
stwach, u rolników hodujących 
od 2 do 14 świń. Za rozprzestrze-
nianie wirusa ASF u świń ho-
dowlanych bez wątpienia od-
powiedzialny jest człowiek. Po 
wykryciu nowego ogniska, w pro-
mieniu 3 km od gospodarstwa 
trzeba ubić wszystkie świnie. Do 
dzisiejszego dnia nie stworzono 
jeszcze szczepionki. Ludzie na wi-
rusa ASF są niewrażliwi – mówił 
powiatowy lekarz weterynarii 
Mirosław Karczewski. Przypo-
mniał też o obowiązku zgłasza-
nia do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, posia-
dania choćby jednej świni.
Na spotkaniu omówione zo-
stały procedury bezpieczeństwa 
i metody zapobiegające rozprze-
strzenianiu się wirusa. Poważ-
nym zagrożeniem jest przemiesz-
czanie nie identyfikowalnego 
mięsa wieprzowego i produk-
tów z tego mięsa pochodzących 
z tych obszarów, oferowanych 

do sprzedaży na targowiskach 
i kiermaszach. Wirus afrykań-

skiego pomoru świń jest stosun-
kowo oporny na czynniki środo-

wiskowe: w mięsie mrożonym 
przezywa ok. 1000 dni, w mię-

sie zakopanym w ziemi do 200 
dni. W warunkach podwyż-
szonej temperatury wirus ginie 
w ciągu 0,5 godz. w temp. 75 st. 
C, w temp. 69 st. C w ciągu 3 go-
dzin. A zatem surowe mięso lub 
poddane niedostatecznej obróbce 
cieplnej produkty mięsne, szcze-
gólnie te nieidentyfikowalne co 
do pochodzenia, mogą być przy-
czyną szerzenia choroby.

mbm

Na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, w piątek 23 czerwca b.r. starosta olsztyński 
Małgorzata Chyziak zwołała sztab kryzysowy. Przyczyną zebrania było wykrycie 15 ognisk 
wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) w gminie Grajewo, graniczącej z powiatem mrą-
gowskim, który z kolei leży przy powiecie olsztyńskim.

Wirus ASF nadal groźny 

 Zarząd otrzymał absolutorium
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Koncepcja Uchwały Krajobra-
zowej Olsztyna, ze względu na 
szeroki zakres oddziaływania 
uchwały, wymagała aby prze-
analizować ją z mieszkańcami 
i wszystkimi zainteresowa-
nymi. Poprzez konsultacje spo-
łeczne stworzona została możli-
wość składania uzasadnionych 
wniosków i przez to dokony-
wanie zmian w treści koncep-
cji Uchwały zanim wejdzie ona 
w tryby procedury narzuconej 
przez ustawę o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

Każdy będzie mógł 
się wypowiedzieć
Po rozpatrzeniu wniosków 
i wprowadzeniu koniecznych 
zmian projekt Uchwały Kra-
jobrazowej Olsztyna zostanie 
przesłany do opinii i uzgodnień, 
po czym każdy będzie miał do 
niego wzgląd. Do wyłożonego 
projektu będzie można skła-
dać uwagi, które zostaną rozpa-
trzone. 
Aby można było dokład-
niej spojrzeć na sprawę, 
warto najpierw wgłębić się 
w treść Uchwały Krajobrazowej. 
W koncepcji uchwały, która zo-
stała przygotowana w maju 2017 
roku, możemy przeczytać, że ce-
lami uchwały są: 
ustalenie na terenie Olsztyna 
zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, ta-
blic reklamowych i urządzeń re-
klamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jako-
ściowych oraz rodzajów mate-
riałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane; 2) ochrona 
dziedzictwa kulturowego oraz 
unikatowych walorów przyrod-
niczych Olsztyna; 3) ochrona 

i kreowanie czytelnych, dostęp-
nych i atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych.

Podział na strefy
W uchwale widzimy również 
podział obszaru Olsztyna na na-
stępujące 4 strefy krajobrazowe: 
Strefa Stare Miasto, Strefa Hi-
storyczna, Strefa Przyrodnicza, 
Strefa Współczesna.
Strefa Stare Miasto jest obsza-
rem ścisłej ochrony krajobrazo-
wej nawarstwień kulturowych 
średniowiecznego założenia 
starego miasta Olsztyna, wy-
znaczonym w oparciu o gra-
nice decyzji o wpisie do reje-
stru zabytków nr A-A 123 z dnia 
2.07.1992r., poszerzonym o nie 
objęte decyzją pierzeje ulic: S. 
Pieniężnego, Pl. Jedności Sło-
wiańskiej oraz F. Nowowiej-

skiego. Regulacje w Strefie 
Stare Miasto mają ochronić kra-
jobraz średniowiecznego Olsz-
tyna wraz najcenniejszymi za-
bytkami architektury: Katedrą, 
Zamkiem, Starym Ratuszem, 
Wysoką Bramą oraz otaczają-
cymi je fortyfikacjami. 
Strefa Historyczna jest obsza-
rem podwyższonej ochrony kra-
jobrazowej obejmującym tereny 
z historycznymi budynkami 
dziewiętnasto i dwudziesto-
wiecznymi (Śródmieście, część 
terenów po północnej stronie 
torów kolejowych, część Kor-
towa, osiedle Nad Jez. Długim) 
uzupełnionym współczesną za-
budową wraz z przynależnymi 
obszarami zieleni urządzonej: 
parkami oraz zabytkowymi 
cmentarzami. 
Strefa Przyrodnicza jest ob-

szarem podwyższonej ochrony 
krajobrazowej cennych rekre-
acyjnie i przyrodniczo terenów 
w mieście: Lasu Miejskiego 

wraz z jeziorami: Długim, 
Ukiel, Redykajny, Kortowskim, 
Skanda, otoczenie tych jezior 
a także znajdujące się w ich są-
siedztwie osiedla mieszkaniowe: 
Dajtki, Redykajny, Brzeziny, 
Gutkowo i Osiedle Mazur-
skie. Strefa obejmuje również 
objęte ochroną przyrody oraz 
cenne przyrodniczo tereny: Re-
zerwat Mszar, Rezerwat Redy-
kajny, Dolina Łyny, Koncepcja 
UCHWAŁY KRAJOBRAZO-
WEJ OLSZTYNA, MAJ 2017, 
Wydział Rozwoju Miasta i Bu-
downictwa, UM Olsztyna Do-
lina Wadąga, Płociduga Mała, 
Płociduga Duża, Żurawia Do-
lina, Torfowisko Dajtki, Je-
zioro Sgnitek, Zbiorniki Skandy, 
Zbiorniki Pieczewa, Park Po-
zorty, Park Track a także rzeki 
w granicach miasta i wszyst-
kie nie wymienione jeziora oraz 

zbiorniki wodne . 
Strefa Współczesna jest po-
zostałym obszarem miasta, za-
wierającym m.in. dzielnice 

mieszkaniowe (zabudowy wie-
lorodzinnej i jednorodzinnej), 
dzielnice składowoprzemysłowe 
oraz tereny śródmiejskie z za-
budową współczesną. Przyjęte 
dla Strefy Współczesnej regula-
cje mają za zadanie uporządko-
wać szyldy, nośniki reklamowe, 
oraz obiekty małej architektury 
i ogrodzenia z naciskiem na es-
tetykę przestrzeni publicznych 
oraz ich dostępność.

Proces legislacyjny 
to żmudna droga 
W treści Uchwały Krajobrazowej 
wprowadzonych zostało wiele za-
kazów i nakazów dotyczących 
wywieszania czy udostępniania 
reklam. Warto powiedzieć, że 6 
czerwca odbyło się spotkanie, na 
którym dyskutowano o koncep-
cji Uchwały krajobrazowej Olsz-
tyna. Kilku uczestników spo-

tkania miało wątpliwości, co do 
niektórych zapisów ustawy. Bar-
tłomiej Biedziuk z Forum Roz-
woju Olsztyna stwierdził, że 
podział na cztery strefy jest zro-
zumiały, natomiast zgodnie z ideą 
usunięcia chaosu reklamowego 
z przestrzeni miejskiej, wątpli-
wości budzi różnicowanie pomię-
dzy strefami. Strefa historyczna 
pozbawiona jest możliwości sy-
tuowania wielkich nośników, 
a strefa współczesna je dopusz-
cza. Uważa, że wszyscy miesz-
kańcy powinni mieć takie samo 
prawo, w związku z tym za-
wnioskował o całkowitą elimi-
nację bilbordów reklamowych 
w Olsztynie. Wnioskował także 
o zmniejszenie powierzchni re-
klamowych umieszczanych w pa-
sach drogowych.
Wróćmy jednak do konsultacji 
społecznych, które zostały prze-
prowadzone - Każde konsultacje, 
organizowane są po to, by poznać 
opinię mieszkańców na przeróżne 
tematy. A ten związany z estetyką 
miasta jest dla wielu osób niezwy-
kle istotny, a także będzie przed-
miotem prawa miejscowego, co 
upoważnia prezydenta do ogło-
szenia konsultacji. – tak o powo-
dach przeprowadzenia konsultacji 
mówi rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Olsztynie, Patryk Pu-
likowski.
Jak twierdzi rzecznik, sprawa 
Uchwały krajobrazowej, za-
interesowała naprawdę wiele 
osób- W dotychczasowych spo-
tkaniach brało udział wiele 
osób - zarówno prywatnych, 
jak i przedsiębiorców. Wszyscy 
przedstawiali swoje opinie, wąt-
pliwości, propozycje rozwiązań, 
jakie można zawrzeć w doku-
mencie. Konsultacje nie kończą 
się głosowaniem, a zebraniem 
wniosków, które później są ana-
lizowane i ewentualnie włączane 
do uchwały.
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Uchwała Krajobrazowa wzbudza wiele kontrowersji i wywołuje sporą dyskusję 
wśród mieszkańców miast. Z tego powodu Prezydent Olsztyna postanowił o prze-
prowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie tej uchwały, które odbywały się 
w dniach od 23.05 do 30.06.2017 r.  

Czy Olsztyn będzie wolny od reklam?

Reklamy wielkopowierzchniowe oszpecają budynki
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Bartoszycka młodzież wystarto-
wała z projektem „GŁOS-uję! 
#skreśl_bierność”. Pisaliśmy 
o działaniach młodych ludzi na 
naszych łamach. Gazeta War-
mińska objęła patronat medialny 
nad projektem, a po cichu trzy-
maliśmy kciuki za jego powo-
dzenie i przede wszystkim mło-
dzież.

Aby zmotywować młodych lu-
dzi do zaangażowania w projekty 
co roku odbywa się konkurs na 
najlepsze działania w różnych 
kategoriach. Nagrodami w nim 
są przyznawane wyróżnienia ta-
kie, jak Brązowy Wilk za naj-
lepszy projekt w szkole, Srebrny 
Wilk za najlepszy projekt w wo-
jewództwie oraz Złoty Wilk za 

najlepszy projekt w danej kate-
gorii w Polsce.
 No i udało się. Dzięki wsparciu 
wielu partnerów młodzież z Bar-
toszyc otrzymała… Srebrnego 
Wilka za najlepszy projekt spo-
łeczny w województwie Warmiń-
sko-Mazurskim. Ale na tym nie 
koniec.Przed wielkim finałem ka-
pituła składająca się ze specjali-

stów ze świata biznesu wybierała 
najlepsze projekty w Polsce. To 
wyróżnienie w kategorii Społe-
czeństwo Obywatelskie zostało 
przyznane projektowi… „GŁOS-
-uję! #skreśl_bierność”. Nagrodę 
Złotego Wilka wręczał uczniom 
m.in wicepremier Jarosław Go-
win, Prezesi T-mobile, Bank Za-
chodni WBK oraz zarząd Social 
Wolves, czyli twórcy Zwolnio-

nych z Teorii. Jest to bardzo duży 
prestiż dla uczniów jak i szkoły. 
Złote Wilki ułatwiają drogę do 
płatnych staży w największych fir-
mach współpracujących z ZWZT 

oraz są ukoronowaniem miesięcy 
pracy poświęconych na projekt. 
Przypomnijmy, że w skład ze-
społu projektowego weszli: Ma-
riusz Szerszeniewski kl. III TH, 
Daria Ciężka kl. II LOC, Emi-
lia Szarek kl. II LOA, Andrzej 
Osypowycz kl. II LOA, Emir 
Chahed kl. II LOB. Zwycięzcom 
gratulujemy.

rad

POWIAT BARTOSZYCKI/GMINA

Umowa realizowana będzie w ra-
mach środków, zarezerwowanych 
dla miast należących do sieci Cit-
taslow. Całkowita wartość pro-
jektu opiewa na prawie 9 milio-
nów złotych. Dofinansowanie 
wyniesie 85% wartości projektu. 
Gmina będzie musiała wyłożyć 
około 1 800 000 zł.. -Jesteśmy 
w trakcie przygotowywania do-
kumentów przetargowych – wyja-
śnia Marta Kurtiak, Kierownik 
Referatu Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy Europejskich. 
-Chcemy ogłosić przetarg najpóź-
niej do końca lipca tak, aby wy-
konawca wszedł na inwestycję już 
w sierpniu. Budynki, których do-
tyczy projekt, zostaną gruntownie 
wyremontowane i przystosowane 
do różnego rodzaju działalności. 
Wszystkie zostaną dostosowane 
dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych, np.przez instalację wind 
i zbudowanie podjazdów. Przy 
okazji remontów każdego z obiek-
tów nastąpi zagospodarowanie te-
renów wokół nich. Będzie to zie-

leń, mała architektura, dojścia 
i dojazdy. W domu na ulicy Górnej 
24 mieści się obecnie stolarnia. Po 
remoncie zostaną tam wydzielone 
pomieszczenia biurowe, socjalne 
i świetlicowe, które wykorzysty-
wać będzie na swoją działalność 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Budynek ma służyć głów-
nie celom szkoleniowo-warszta-
towym. Adresatami tych działań 
będą osoby, zagrożone wyklucze-
niem społecznym, mające pro-
blemy z adaptacją na rynku pracy. 
Dzięki szkoleniom zawodowym 

będą mogły poszerzyć swoje 
kwalifikacje zawodowe. Na-
tomiast w budynku tzw. Stajni 
przy ulicy Górnnej 9a MOPS re-
alizować będzie głównie dzia-
łania socjalne. Na parterze po-
wstanie jadalnia z zapleczem 
kuchennym, pomieszczenia do 
prowadzenia warsztatów, łaź-
nia z natryskami i sanitariatami, 
pralnia oraz pomieszczenia do 
suszenia i prasowania. Pro-
jekt musi zostać ukończony do 
końca sierpnia 2018 roku.

rad

Koperty ułatwiają służbom ra-
tunkowym szybkie rozpo-
znanie pacjenta i dają możli-
wość natychmiastowej pomocy 
w pierwszej fazie zagrożenia. 
“Koperty życia” przechowy-
wane powinny być w lodów-
kach jako, że jest to urządze-
nie szybkie do znalezienia 
i obecne w praktycznie każdym 
domu. W środku takiej koperty 
zawarte są informacje z opi-
sem choroby, listą zażywanych 
przez pacjenta leków, podane 
powinny być także dane pa-
cjenta oraz kontakt, zarówno do 
lekarza prowadzącego, jak i ro-
dziny chorego. Zawarte infor-
macje są pomocne do przepro-
wadzenia wywiadu lekarskiego, 
koniecznego podczas udziela-
nia pomocy medycznej. Dane 
w kopercie powinny być aktu-
alizowane przynajmniej raz na 
3 miesiące lub w przypadku na-
głych zmian w stanie zdrowia 
pacjenta. Dodatkowo, osoba 
korzystająca z “Koperty ży-

cia” otrzymuje specjalne na-
klejki, informujące o tym, że 
chory z niej korzysta: jedną 
do umieszczenia na lodówce, 
drugą na drzwiach wyjścio-
wych. Osoby wyrażające chęć 
posiadania „Koperty życia” 
nie ponoszą żadnych kosztów, 
a bezpłatny zestaw można ode-
brać w kilku miejscach m.in. 

w: Urzędzie Miejskim - Punk-
cie Obsługi Interesanta, ul. War-
szawska 14,Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Olsz-
tyńska 3,ŚDS w Piotraszewie, 
Piotraszewo 7,NZLO „Porad-
nia Rodzinna”, ul. Olsztyńska 
3,PPL „RAMED”, ul. Pionie-
rów 1,ZZOZ, ul. Grunwaldzka 
10B,Opiece S.C. Pielęgniarek 
i Położnych Środowiskowo Ro-
dzinnych, ul. Olsztyńska 3/24
W Dobrym Mieście zostały już 
rozdane pierwsze koperty, a bur-
mistrz Dobrego Miasta Sta-
nisław Trzaskowski wspólnie 
ze służbami medycznymi, za-
chęcają do brania udziału w ak-
cji podkreślając, że taka koperta 
niejednokrotnie pomogła urato-
wać życie chorej osoby. 

rad

20 czerwca 2017r. w Warszawie odbył się jak co roku Wielki Finał Zwolnionych z Teo-
rii. Święto wszystkich młodych ludzi, którzy postanowili zrealizować swoje projekty 
społeczne. W tym konkursie startował również projekt tworzony przez uczniów barto-
szyckiej „Elizki” (ZSP nr 2 w Bartoszycach), którzy odnieśli podwójny sukces. 

Bartoszycka młodzież potrafi realizować projekty. 
Złoty Wilk dla uczniów z ZSP nr 2

30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie projektu 
„Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku 
przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Ruszają zapowiadane 
inwestycje w Dobrym Mieście

W Dobrym Mieście ruszyła akcja „Koperta życia”. Jej 
adresatami są głównie seniorzy i osoby samotne, jed-
nak każdy chorujący na przewlekłą lub rzadką chorobę 
jest zachęcany do korzystania z tej akcji. 

„Koperty życia” 
pomagają ratować 

Gala projektów w Warszawie

Uczestnicy projektu 

Podpisanie umowy na realizacje projektu .Od lewej Ewa Wątróch, skarbnik gminy Dobre 
Miasto,Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta, Gustaw Marek Brzezin ,mar-
szałek województwa warmińsko-mazurskiego

Dobromiejska Koperta życia
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TURYSTYKA W REGIONIE

Początki 
Takimi słowami promuje się 
WiMlandia- stowarzyszenie, 
które zrzesza współpracujących 
ze sobą przedsiębiorców z regio-
nu warmińsko- mazurskiego. Po-
za wzajemną promocją i współ-
pracą, stowarzyszenie prowadzi 
działalność edukacyjną w zakre-
sie zdrowego trybu życia i lokal-
nej tradycji. Początkowo grupa 
tworzyła się i działała w sposób 
nieformalny. Powstała dlatego, 
że, trzy lata temu, ogólnopolski 
portal Gastronauci.pl wykreślił 
Warmię i Mazury ze sfery swo-
ich zainteresowań. Nowy właści-
ciel portalu, pochodzący z Indii 
uznał, że Warmia i Mazury to re-
gion nieciekawy, niewarty popu-
laryzacji. -Chcieliśmy udowod-
nić, że jest wprost przeciwnie, że 
nasz region powinien być promo-
wany, bo jest jedyny w swoim ro-
dzaju - wyjaśnia Alina Janeczek, 
właścicielka Restauracji z Zielo-
nym Piecem w Olsztynku, jedna 
z inicjatorek WiMlandii. Dru-
gim pomysłodawcą był Tomasz 
Szmitkowski, właściciel olsztyń-
skiej restauracji „Cudne manow-
ce”. Ideę WiMlandii wsparł tak-
że profesor Stanisław Czacho-
rowski z Olsztyna, pracownik 
naukowy UWM w Katedrze Eko-
logii i Ochrony Środowiska. Pan 
profesor wspomaga nas w wyszu-
kiwaniu dawno zapomnianych 
roślin, traktowanych dzisiaj jak 
zielsko, chwast. Kiedyś powsta-
wały z nich smaczne i zdrowe po-
trawy. Przykładem takiego „ziel-
ska” jest choćby pokrzywa. For-
malne stowarzyszenie powstało 
wiosną 2017 roku pod egidą Lo-
kalnej Grupy Rybackiej. Dzięki 
temu może zdobywać fundusze 
na swoją działalność poprzez sta-
wanie do różnych konkursów lub 
pisanie projektów. 

Rekrutacja
Grupa tworzyła się w ten spo-
sób, że jej członkowie poleca-
li i zapraszali do współpracy ko-
lejne podmioty. Łączy je to, że są 
obiektami turystyki wiejskiej. Po-
za gastronomią są to na przykład 
gospodarstwa agroturystyczne, 
wypożyczalnie kajaków, sklepy 
zielarskie, producenci wyrobów 
spożywczych i pamiątek regio-
nalnych. Powstała w ten sposób 
lokalna sieć turystyczna. Człon-

kiem WiMlandii jest nawet Mu-
zeum Budownictwa Ludowego 
Park Etnograficzny w Olsztynku. 
Od początku przyjęto zasadę, że 
obok promowania własnej marki, 
członkowie grupy będą wspiera-
li się wzajemnie poprzez wspól-
ną reklamę, czy wyjazdy na tar-
gi. Firmy, działające w WiMlan-
dii kupują żywność ekologiczną, 
produkowaną na wsi. W restau-
racjach, kawiarniach i gospodar-
stwach agroturystycznych go-
ściom sprzedaje się wyroby, po-
chodzące od innych członków 
stowarzyszenia. Wspólna kon-
cepcja działania zakłada powrót 
do starych przepisów kulinar-
nych, korzystanie w kuchni z tego, 
co rośnie na Warmii i Mazurach, 
dbanie o promocję zanikających 
zawodów, wspieranie lokalnego 
rękodzieła. Współpraca daje lep-
sze możliwości dla rozwoju biz-
nesu. Korzysta też z tego turysta, 
bo otrzymuje urozmaiconą ofer-
tę. Dla członków stowarzysze-
nia nadrzędną sprawą jest wy-
soka jakość oferowanych usług. 
Katarzyna Przedwojewska, 
współwłaścicielka „Uroczyska 

Deresze” mówi o tym w ten spo-
sób:-Człowiek, który przyjdzie do 
restauracji czy kawiarni lub kupi 
miejscowy wyrób, może mieć pew-
ność, że jest to coś związanego 
z naturą, jest ekologiczne i zdro-
we. Wszyscy, którzy są członkami 
stowarzyszenia dbają o to, aby ich 
produkt był niepowtarzalny. 

Sposób na dotarcie 
do turystów
WiMlandia to oferta dla turysty, 
który przyjeżdża na Warmię i Ma-
zury nie tylko po to, żeby skorzy-
stać z uroków natury.-Są to oso-
by, które trochę bardziej chcą po-
znać region, niż tylko samą wodę 
i plażę. Szukają pamiątek z regio-
nu, które są dla nas charaktery-
styczne, produktów, kuchni regio-
nalnej, produktów dobrej jakości. 
Są to raczej wymagający klienci 
– uważa Alicja Derdoń, właści-
cielka kawiarni „Moja” z Olsz-
tyna. Do naszych placówek nie 
przyjeżdżają klienci fast foodowi. 
Są to klienci rozsmakowani, któ-
rzy lubią powolne przygotowywa-
nie posiłków. W stowarzyszeniu 
proponujemy wyroby slow life. 
Ponieważ na wszystko potrzeba 

czasu, ludzie się u nas zatrzymują 
na trochę dłużej, nie siedzą 5 mi-
nut. W kawiarni i restauracji de-
lektują się, tym bardziej, że propo-
nuje się w nich bardzo różnorod-
ne menu, niespotykane w innych 
miejscach. Można na przykład 
skosztować pasztetu z wątróbek 
z pistacjami, czy potraw z zapo-
mnianych warzyw, takich jak sko-
rzonela. 

Wiedzą jak się promować
Mocną strona stowarzyszenia jest 
przemyślana i atrakcyjna autore-
klama. WiMlandia prowadzi wła-
snego bloga (wimlandia.blog-
spot.com), co roku wydaje też 
dla turystów mapę z zaznaczony-
mi na niej obiektami godnymi od-
wiedzenia. Dzięki informacjom 
umieszczonym na mapie, turysta 
może sobie sam ułożyć plan po-
bytu w regionie. Są duże szan-
se, że będzie tu wracał, zachęci 
do przyjazdu swoją rodzinę, czy 
znajomych. Mapa jest co rok ak-
tualizowana, bo do WiMlandii 
przystępują kolejni członkowie. 
Promocję członkowie stowarzy-
szenia prowadzą też na targach. 
Na zaproszenie Urzędu Marszał-

kowskiego w kwietniu br. stowa-
rzyszenie zaprezentowało region 
Warmii i Mazur podczas Targów 
Regionalnych w Warszawie, na 
których promowano turystykę 
i zdrową żywność.-Nasz region 

został wspaniale zaprezentowa-
ny- opowiada Beata Sacharuk 
z „Uroczyska Deresze”. Targi 
były adresowane dla ludzi, którzy 
planują pojechać na wakacje do 
miejsc wyjątkowych, nietuzinko-
wych. Nasze stoisko zostało uzna-
ne za najpiękniejsze ze wszystkich. 
Każdy z członków stowarzysze-
nia przekazał na jego urządze-
nie swoje produkty- chleb, miód, 
sery i inne. Goście targów mieli 
okazję spróbować jak smakują. 
Furorę zrobiły warsztaty z dzieć-
mi, poprowadzone przez zagrodę 
edukacyjną „Ziołowy dzbanek”. 
„Kaflarnia Warmińska” zdoby-
ła przepiękną nagrodę za ręcz-
nie malowane kafle. Rozdaliśmy 
mnóstwo map. Dzięki temu pro-
mocja poszła w całą Polskę. Na 
majówkę przyjechało sporo lu-
dzi, poznanych właśnie podczas 
targów. Podobny sukces odniosła 
WiMlandia podczas targów kuli-
narnych Pyszna Polska, które od-
były się na wiosnę we Wrocławiu. 
Stowarzyszenie promuje się też 
na rynku lokalnym- na przykład 
w skansenie w Olsztynku, pod-
czas dożynek, czy lokalnych jar-
marków. W przyszłości WiMlan-

dia nadal będzie prowadzić dzia-
łalność promocyjną i edukacyjną. 
Edukacja na temat zdrowego spo-
sobu odżywiania adresowana jest 
nie tylko do turystów, ale i tubyl-
ców. -Mieszkańcy wsi zachwycili 
się marketami i zapomnieli, jak się 
gotuje, a właśnie na wsi powinna 
być kolebka zdrowego, natural-
nego żywienia. Tymczasem lu-
dzie wolą kupować żywność gor-
szej jakości, ale tańszą- uważają 
członkowie stowarzyszenia. 

Otwierają się na edukację 
i zagranicę 
Inne działania stowarzyszenia 
zmierzają do wspierania niektó-
rych zawodów, ponieważ właści-
ciele firm mają problem z pozy-
skaniem do pracy młodych ludzi 
i boją się, że zabraknie im następ-
ców. Nie ma na przykład szkoły, 
która kształciłaby wystarczającą 
ilość kadry kelnerskiej. Nie przy-
ucza się do zawodu stolarza, ko-
wala, dekarza. Jednym ze sposo-
bów zachęcenia młodych ludzi do 
pracy w zawodach kulinarnych 
było zorganizowanie we współ-
pracy z Zespołem Szkół w Olsz-
tynku warsztatów kulinarnych 
z Jurkiem Nogalem z programu 
Pytanie na śniadanie. 
Ostatnio pojawił się pomysł roz-
szerzenia działalności WiMlan-
dii także na Obwód Kaliningradz-
ki. Są plany napisania projektu 
współpracy pomiędzy naszymi 
regionami. Już teraz na Warmię 
i Mazury przyjeżdża spora liczba 
Rosjan, którzy nie tylko chcą zro-
bić zakupy, ale i zwiedzić okoli-
cę. Stowarzyszenie ma w planach 
podjęcie współpracy z Europej-
ską Siecią Regionalnego Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Niektórym 
planom biznesowym nie sprzyja-
ją zapisy polskiego prawa. Ali-
na Janeczek chciałaby na przy-
kład mieć możliwość pakowania 
swojego pasztetu z gęsi w słoicz-
ki i sprzedawania go.- Kiedy byli-
śmy z Urzędem Marszałkowskim 
w Perugii, mieliśmy możliwość 
zaobserwować, jak działają tam 
małe gospodarstwa rodzinne. Bez 
problemów mogą sprzedawać na 
bieżąco wszystkie swoje wyroby- 
oliwki, wino, sery, wędliny. U nas 
trzeba spełnić tak rygorystyczne 
wymagania, że zniechęca to do 
sprzedaży własnych produktów. 
Nie przesadzajmy. Każdy z nas 
ma świadomość, że jeśli raz za-
wiedzie klienta, to go straci. Usta-
wa o produktach regionalnych 
niestety nie sprzyja drobnym pro-
ducentom.

rad

„WiMlandia to kraina, która swą nazwę bierze od województwa warmińsko- mazurskiego, to 
region, w którym dobrze się żyje na stałe lub w czasie krótkiego urlopowego (wakacyjnego) 
wyjazdu. Slow life na uroczej prowincji. Cittaslow z piękną przyrodą w tle. Dziedzictwo odkry-
wanej tożsamości. Wędrówka przez smaki, zapachy, opowieści. Niebanalna przygoda.”

WiMlandia to nie kraina z baśniowego 
świata, ale realne przedsięwzięcie

Mapa WiMlandii
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Korzenie sięgają lat 
siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku
Stowarzyszenie powstało w 2008 
roku z inicjatywy byłych zawod-
ników Kolejowego Klubu Spor-
towego „Warmia” w Olsztynie. 
W latach 60-tych i 70-tych sek-
cja wioślarska tego klubu mogła 
się poszczycić znaczącymi osią-
gnięciami. Jej zawodnicy starto-
wali i odnosili sukcesy w zawo-
dach krajowych, mistrzostwach 
świata, Europy i na olimpia-
dzie w Moskwie w 1980 r.. -Sek-
cja wioślarska powstała w 1956 
roku i została założona przez wy-
bitnego człowieka, pana Wik-
tora Barwickiego, przedwo-
jennego czołowego zawodnika 
kraju, mistrza Polski i brązowego 
medalisty Mistrzostw Europy 
w „ósemce”- opowiada Jan Ge-
natowski, były zawodnik i tre-
ner KKS „Warmia” Olsztyn, 
obecnie Masters. Był to wspa-
niały wychowawca i trener, ty-
powy Pomorzanin, przed wojną 
burmistrz Chełmży. To on nauczył 
nas podstaw i zbudował wioślar-
stwo w Olsztynie.

Złoty czas olsztyńskiego 
wioślarstwa
W 1972 roku na Mistrzostwa 
Polski wyjechało 12 zawodni-
ków olsztyńskiego klubu i wszy-
scy wrócili z medalami. W na-
grodę za świetne wyniki Polski 
Związek Towarzystw Wioślar-
skich wysłał Jana Genatow-
skiego na olimpiadę do Mo-
nachium w 1972 roku w roli 
trenera obserwatora. Doświad-
czenia, które tam zdobył, spo-
żytkował w następnych latach. 
Jan z rozrzewnieniem wspo-
mina czasy, kiedy na treningi, 
które odbywały się na jeziorze 
Ukiel, przychodziło około stu 
młodych ludzi. Często organi-
zowano wówczas regaty między 

uczniami Technikum Samocho-
dowego, Technikum Kolejo-
wego i Budowlanki. 

Po przemianach 
ustrojowych z klubu 
zostały wspomnienia

W tej chwili w całej Polsce zare-
jestrowanych jest jedynie 2000 
zawodników. Dla porównania, 
w Niemczech jest ich 24000 
i ponad 500 klubów. Mimo to 
nadal odnosimy sukcesy na are-
nie międzynarodowej. Obecnie 
w Polsce najbardziej liczą się ta-
kie ośrodki jak Bydgoszcz, War-
szawa, Wrocław, Kraków i Po-
znań.- Jestem pewien, że, gdyby 
nadal funkcjonował KKS „War-
mia” z bazą, którą posiadali-
śmy, bylibyśmy dzisiaj w Polsce 
potęgą- twierdzi Jan Genatow-
ski. Niestety, był rok 1989 i PKP 
bankrutowała. Klub postano-
wił pozbyć się sekcji, które były 
niedochodowe. Sprzedał teren 
przystani i nasz sprzęt wioślar-
ski za śmiesznie małe pieniądze. 

Oczkiem w głowie zarządu klubu 
była wówczas piłka nożna. To 
smutne, że nie wykorzystuje się 
fantastycznych warunków natu-
ralnych do uprawiania sportów 
wodnych, których inni nam za-
zdroszczą. W Warszawie pływają 

na przykład na Kanale Żerań-
skim, a w Poznaniu na Warcie.

Postanowili wrócić 
do treningów i startów 
w zawodach
Po rozwiązaniu sekcji wioślar-
skiej rozeszły się drogi życiowe 
jej zawodników i trenerów. Kil-
kadziesiąt lat później, na sku-
tek zaangażowania kilku osób, 
pojawił się pomysł wznowie-
nia treningów w Tomaszko-
wie. Jedną z tych osób był An-
drzej Śmieszny, wychowanek 
Jan Genatowskiego. Zaczęło się 
od tego, że przyjeżdżał z Nie-
miec na urlop, brał ze sobą łódkę 
i pływał na jeziorze Wulpińskim 
na zaproszenie dawnego kolegi, 
Jurka Kieli. Zobaczyła go tutaj 
Janka Klucznik, utytułowana 

olsztyńska wioślarka. Zaczęli 
trochę wspólnie pływać. W mię-
dzyczasie zmarł jeden z twórców 
olsztyńskiej sekcji wioślarskiej, 
Jan Bogdan Mosakowski- Spo-
tkaliśmy się na jego pogrzebie. 
Rzuciłem hasło, czy koniecznie 
musimy się spotykać jedynie na 
pogrzebach. Podchwyciła je Ba-
sia Niedźwiedzka i to ona stała 
się głównym inicjatorką naszych 
kolejnych spotkań. Na pierwsze 
przyszło około 70-ciu osób, cho-
ciaż nie było jeszcze Naszej klasy 

i Facebooka. Nie widzieli się 30 
lat, ale coś się ponownie w nich 
wówczas obudziło. Skoro spo-
tkali się po 30-tu latach, dlaczego 
nie wsiąść do łódek? Pojawił się 
pomysł powołania stowarzysze-
nia. Jego pierwszym prezesem 
została Barbara Niedźwiedzka. 
Nie byłoby jednak stowarzy-
szenia w Tomaszkowie, gdyby 
nie entuzjasta wioślarstwa Je-
rzy Kiela. Całkowicie bezinte-
resownie użyczył na potrzeby 
treningów, należący do niego te-
ren nad jeziorem, wydzierżawił 
hangar a nawet udostępnił po-
kój w swoim domu, gdzie ma-
stersi mogą eksponować swoje 
osiągnięcia. W grupie znalazł 
się też wychowanek Jana Gena-
towskiego, Adam Tomasiak, 
brązowy medalista olimpijski 
w Moskwie i Janka Klucznik, 
która zajęła wówczas 4 miejsce. 

Obecnie w stowarzyszeniu działa 
około 50 osób. Poza wioślarzami 
są to także wędkarze i żeglarze. 
Za sprawą Andrzeja Śmiesz-
nego wioślarze wzięli udział 
w pierwszych regatach. Mistrzo-
stwa świata odbywały się wów-
czas w Trokach na Litwie. Po-
jechali tam jedynie jako grupa 
kibiców. Andrzej zaproponował, 
żeby pożyczyć łódkę i spróbo-
wać swoich sił. Wystartowali bez 
przygotowania i okazało się, że 
całkiem nieźle wypadli. Andrzej 
Śmieszny załatwił w Niemczech 
używany sprzęt , nadający się 
do trenowania. Zaczęli na dobre 
przygotowywać się do kolejnych 
regat. Na wyniki nie trzeba było 
długo czekać. Najwięcej osią-
gnięć ma Ernest Grocki, rocz-
nik 1940. Kilkakrotnie startował 
na światowych regatach Ma-
sters, osiągając wysokie miejsca, 
z tytułem mistrza świata włącz-
nie. Do sportu wrócił po ponad 
50-ciu latach przerwy. Z dumą 
prezentuje swoje medale i śmieje 
się, że im jest starszy, tym lepszy. 
-TSW „Warmia- Tomaszkowo” 
jest wyjątkowym stowarzysze-
niem. Jesteśmy jedynym klubem, 
w którym startują wyłącznie ma-
stersi- nie ma młodzieży. Sami 

się stowarzyszyliśmy. Nie mamy 
żadnej bazy sprzętu– mówi Bar-
bara Niedźwiedzka. Brak pro-
fesjonalnego sprzętu to najwięk-
sze zmartwienie wioślarzy. Kilka 
łodzi, na których trenują, nie na-
daje się do startów. Innym wete-
ranom jest o tyle łatwiej, że na-
leżą do klubów , w których są 
sekcje wioślarskie i mają od kogo 
pożyczyć sprzęt. Dlatego na re-
gatach mastersi z Tomaszkowa 
dołączają do innych zespołów. 
Bardzo często zdarza się, że star-
tują w osadach mieszanych z in-
nymi klubami. Ernest pływa na 
dwójce z kolegą z Poznania. Bar-
bara zazwyczaj pływa z partnerką 
z Warszawy, a na ostatnich rega-
tach w Kruszwicy startowała na 
„czwórce” z kolegami z Płocka 
i Gdańska. O kłopotach, związa-
nych z brakiem sprzętu mówi też 
Jan Genatowski – Kiedy poży-

czamy łódkę, a nie mamy czasu 
na jej opływanie, pojawia się 
problem, żeby w ciągu jednego 
dnia przyzwyczaić się do niej. By-
łoby dobrze, gdybyśmy mieli cho-
ciaż dwie łódki, które nadają się 
do startów w regatach wyczyno-
wych. Ceny takiego sprzętu są 
oczywiście bardzo wysokie. Wy-
czynową „jedynkę” można ku-
pić za 5-6 tysięcy euro. Komplet 
krótkich wioseł kosztuje 2700 zł. 
Niestety, jako emeryci, nie jeste-
śmy bogaci- nie stać nas na takie 
zakupy. I tak wszystkie wyjazdy 
finansujemy prywatnie, w tym 
wypożyczenie łodzi do startów. 
Na miejscu śpimy w namiotach 
i przywozimy z domu własne je-
dzenie. Ale nie to jest ważne. Dla 
nas liczy się to, że jesteśmy, wal-
czymy. Mamy do tego prawdziwie 
wariacki zapał.

Gmina reaguje pozytywnie
Gmina Stawiguda jest dumna 
z osiągnięć mastersów, a jest 
ich niemało. Regaty, w których 
startują, to nieoficjalne mistrzo-
stwa świata. Przyjeżdżają na 
nie ekipy ze wszystkich konty-
nentów. W ubiegłym roku we 
wrześniu w Kopenhadze udział 
wzięło 3500 zawodników z 48 
państw.-Podczas ostatniego, bar-
dzo sympatycznego spotka-
nia z panią wójt Ireną Derdoń 
w Urzędzie Gminy przekazali-

śmy puchar, który w tym roku pa-
nowie zdobyli w Kruszwicy na 
„ósemce”. Wywiad przeprowa-
dził z nami Maciej Kurzajewski 
z TVP Sport- z dumą mówi Jan 
Genatowski. Po tym ostatnim 
spotkaniu mastersi są dobrej my-
śli, bo dowiedzieli się, że gmina 
Stawiguda prawdopodobnie uj-
mie TSW w budżecie współ-
pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi na przyszły rok. Do tej 
pory stowarzyszenie miało pro-
blemy w pozyskiwaniu środków. 
Gmina naprawiła już część drogi 
i postawiła toy –toya przy po-
moście dla wioślarzy. Sfinansuje 
także nowe koszulki, na których 
znajdzie się nazwa stowarzysze-
nia i gminy Stawiguda. W tych 
koszulkach wystąpią na najbliż-
szych mistrzostwach Polski na 
Malcie w Poznaniu, a we wrze-
śniu w mistrzostwach świata we-
teranów w Bled w Słowenii.

rad,bok

Od kilku lat na jeziorze Wulpińskim obserwować można treningi master-
sów (wioślarzy- weteranów), reprezentujących Towarzystwo Sportów 
Wodnych Warmia- Tomaszkowo. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę 
z tego, że są to zawodnicy, którzy mają w swoim dorobku wiele sukcesów 
w  zawodach różnego szczebla, z tytułami mistrzów świata włącznie. 

Mastersi z Tomaszkowa ciągle na fali

Od lewej Barbara Niedźwiedzka, Andrzej Śmieszny, Ernest Grocki,  
Paweł Pawłowski, Jan Genatowski

Jezioro Wulpińskie to wspaniały akwen dla wioślarzy i żeglarzy

Jan Genatowski i Paweł Pawłowski trenują przed zawodami
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Oddziaływanie profilaktyczne ma 
szczególne znaczenie w odniesieniu do 
dzieci i młodzieży w okresie dorasta-
nia. -Jest to faza rozwoju stanowiąca po-
most pomiędzy dzieciństwem a dorosło-
ścią, w czasie której dokonuje się wiele 
intensywnych, jakościowych zmian 
w osobowości człowieka. Zmiany te 
prowokowane intensywnym rozwojem 
biologicznym, mają swój wyraz w emo-
cjonalności i duchowości, od dążenia do 
większej samodzielności aż po określe-
nie własnej tożsamości- mówi Bogdan 
Sternicki realizujący projekt ”STOP 
KONFLIKTOM!”. Jest to czas w roz-
woju młodego człowieka podatny na za-
kłócenia i podejmowanie ryzykownych 

zachowań. Wszyscy pragniemy, by na-
sze dzieci dorastały szczęśliwie i były 

radosne. By nie doświadczały kryzysów, 
nie były narażone na różne życiowe pro-

blemy. Pragniemy ustrzec je przed róż-
nymi niebezpieczeństwami, które ze-
wsząd na nie czyhają. Każde dziecko 
ma prawo do życia i jak najpełniejszego 
wszechstronnego rozwoju fizycznego 
oraz psychicznego.
W ramach Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Olsztynku realizo-
wany był projekt ,, STOP KONFLIK-
TOM!” skierowany do uczniów klas IV-
-VI Szkoły Podstawowej w Elgnówku. 
Głównym celem projektu było: promo-
wanie aktywnych form spędzania czasu 
wolnego bez papierosów, alkoholu, nar-
kotyków, agresji i przemocy, kreowanie 
zdrowego i bezpiecznego stylu życia, 
szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, 
wytworzenie motywacji do samoroz-
woju poprzez sport, atrakcyjne formy 
przekazu wiedzy podczas zajęć poza-
lekcyjnych oraz wyeliminowanie nega-
tywnych postaw wobec rówieśników. 
Program stworzył warunki do przybliże-
nia młodym ludziom wartości niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania 
w społeczności lokalnej oraz kreowania 
ich kultury osobistej. Jest to także narzę-
dzie służące utrzymywaniu właściwego 
poziomu zdrowia wśród uczestników 

projektu. 
Zajęcia były prowadzone z uczniami 
w okresie od grudnia 2016 r. do maja 
2017 r. W ramach zajęć wyposa-
żano uczniów w wiedzę i umiejętności 
z zakresu profilaktyki uzależnień i prze-
mocy powiązanych z treningiem spor-
towych gier zespołowych takich, jak: 
piłka nożna, piłka ręczna, koszykowa, 
tenis stołowy, unihokej, szachy. Odbył 
się też wyjazd na basen do ,,TERMY 
MEDICAL WARMIA PARK” w Plu-
skach.
W ramach podsumowania projektu zor-
ganizowano 3 turnieje: turniej piłki 
nożnej, ręcznej oraz turniej szachowy. 
Uczniowie mieli okazję wykazać się 
zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe me-
dale, zakupione w ramach środków fi-
nansowych pozyskanych z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Olsz-
tynku. 
Na potrzeby realizacji projektu zaku-
piono sprzęt sportowy, który po zakoń-
czeniu projektu będzie wykorzystywany 
na lekcjach wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej w Elgnówku.

red
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Jego koordynatorki- Iwona Grzeszczak 
i Hanna Płoska- zaadresowały swoje 
działania do dzieci z trudnych rodzin- 
dotkniętych problemem uzależnie-
nia alkoholowego, nikotynowego, czy 
bezrobocia. Dzieci brały udział w za-
jęciach, zmierzających do budowania 
pozytywnego obrazu siebie, podnie-
sienia poczucia własnej wartości, do-
brego samopoczucia, szanowania wła-
snych zainteresowań i rozwijania ich. 
Celem projektu było również wspo-
maganie zdolności i umiejętności ar-
tystycznych dzieci, wprowadzanie ich 
w świat wartości estetycznych i rozwi-
janie umiejętności wypowiadania się 
poprzez muzykę, małe formy teatralne 
oraz sztuki plastyczne. Przedszko-

laki uczestniczyły w zajęciach parate-
atralnych, plastycznych i ruchowych. 
Uczyły się technik relaksacyjnych. W 
czasie realizacji projektu zorganizo-
wano dla nich wiele wycieczek, m.in.  
do Huty Szkła, Muzeum Przyrody, 
Olsztyńskiego Zamku, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Muzeum Budownic-
twa Ludowego, Biblioteki Publicznej. 

Dzieci  prezentowały swoje uzdol-
nienia (plastyczne, recytatorskie, wo-
kalne) podczas konkursów, organizo-
wanych na terenie przedszkola. Brały 
także udział w licznych konkursach 
ogólnopolskich. Uczyły się zdrowej 
rywalizacji, uczestnicząc w Przed-
szkolnej Olimpiadzie Sportowej .

Red

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidło-
wemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed 
wszelkimi zaburzeniami rozwoju.

,,STOP KONFLIKTOM!” w Elgnówku

W ubiegłym roku szkolnym dwadzieścioro troje dzieci 5 
i 6-letnich, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego 
w Olsztynku, brało udział w projekcie profilaktycznym „Roz-
wijamy nasze uzdolnienia”.

„Rozwijamy nasze uzdolnienia” 
w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku

Wyprawa na basen była udana

 Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w projekcie
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W programie zajęć zorgani-
zowanych wędrówki, wy-
cieczki, warsztaty muzyczne 
z Anną Brodą „Muzyka Dobra 
Na Wszystko”, wyprawa do 
„Tajemniczego ogrodu”, wy-
cieczka do owczarni „Potulny 
jak baranek”, gra parkowa 
„Kalejdoskop emocji i uczuć”, 
warsztaty profilaktyczne, in-
tegracyjne, artystyczne i ku-
linarne, wakacyjne kino oraz 
noc w Bibliotece pod hasłem 
„Noc bez strachu”. Program 
przewiduje także warsztaty ro-
dzinne. Motywem przewod-
nim jest kuferek, który dzieci 
metodą decupage wykonają 

na pierwszych zajęciach arty-
stycznych. Przez 10 dni warsz-
tatów dzieci będą wrzucały 
tam pamiątki, spisane emocje 
i uczucia, które będą im towa-
rzyszyć oraz wszystkie wy-
twory ich pracy artystycznej. 
Na zakończenie warsztatów 
wypełnione emocjami kuferki 
uczestnicy zabiorą do domu. 
Tego typu zajęcia mają na celu 
budowanie poczucia własnej 
wartości, rozwijanie umiejętno-
ści nazywania i rozpoznawania 
uczuć, kształcenie umiejętności 
radzenia sobie z różnymi emo-
cjami, kształcenie umiejętno-
ści organizacji czasu wolnego 

bez używek i przemocy. Pod-
czas warsztatów profilaktycz-
nych dzieci zdobędą umiejęt-
ności komunikowania się oraz 
rozwiązywania konfliktów. Na-
tomiast zajęcia artystyczne po-
służą rozwijaniu ich zaintere-
sowań i odkrywaniu własnych 
talentów.
Inicjatywę wakacyjnych warsz-
tatów dofinansowaną w ramach 
„Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Świątki na 2017r.” 
wspiera GOPS w Świątkach, 
GKRPA oraz wolontariusze.

Urząd Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach  zapra-
szają dzieci do udziału w warsztatach profilaktyczno – artystycznych 
„WAKACYJNY KUFEREK EMOCJI”, które będą trwały od 3 do 14 lipca.  

Wakacyjny kuferek 
emocji w Świątkach
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Na początek warto przypomnieć, 
co wydarzyło się w Gietrzwałdzie 
140 lat temu. 
Gietrzwałd stał się sławny dzięki 
Objawieniom Matki Bożej, które 
miały miejsce dziewiętnaście 
lat po Objawieniach w Lour-
des i trwały od 27 czerwca do 16 
września 1877 roku. Głównymi 
wizjonerkami były: trzynastolet-
nia Justyna Szafryńska i dwuna-
stoletnia Barbara Samulowska. 
Obie pochodziły z niezamożnych 
polskich rodzin. Matka Boża 
przemówiła do nich po polsku.
Matka Boża objawiła się pierw-
szy raz Justynie, kiedy powracała 
z matką z egzaminu przed przy-
stąpieniem do I Komunii świętej. 
Następnego dnia „Jasną Panią” 
postaci siedzącej na tronie z Dzie-
ciątkiem Jezus, pośród Anio-

łów nad klonem przed kościołem 
w czasie odmawiania różańca zo-
baczyła też Barbara Samulowska. 
Na zapytanie dziewczynek: Kto 
ty Jesteś? Odpowiedziała: „Je-
stem Najświętsza Panna Maryja 
Niepokalanie Poczęta!” Na pyta-
nie: Czego żądasz Matko Boża? 
Padła odpowiedź: „Życzę sobie, 
abyście codziennie odmawiali ró-
żaniec!”.
Matka Boska pragnęła podnieść 
na duchu ludność katolicką, 
zwłaszcza polską, uciemiężoną 
przez Kulturkampf Ottona Bi-
smarcka. Pośrednio słowa po-
ciechy Maryi Panny odnosiły się 
także do Polaków w zaborze ro-
syjskim, udręczonych prześlado-
waniem rządów carskich po po-
wstaniu styczniowym. Orędzie 
Najświętszej Dziewicy brzmiało: 

„Jeśli ludzie będą gorliwie się 
modlić, wówczas Kościół nie bę-
dzie prześladowany, a osierocone 
parafie otrzymają kapłanów”. 
Przy końcu objawień wypowie-
działa także pocieszające słowa: 
„Nie smućcie się, bo Ja zawsze 
będę przy was”. Matka Boża 
w Gietrzwałdzie objawiła się po-
nad 160 razy.
Jak wspomina Ks. Marcin Sa-
wicki, Rzecznik prasowy Archi-
diecezji Warmińskiej, orędzie wy-
głoszone podczas objawień jest 
dalej aktualne - Maryja, zatro-
skana o każdego człowieka, upo-
mina się o prawo Boże, ostrzega-
jąc ludzkość przed zagrożeniami, 
które płyną od ojca kłamstwa, 
szatana. Pani Gietrzwałdzka upo-
mina się o Mszę Świętą, gorliwą 
modlitwę różańcową, zachęca 

kapłanów do modlitwy, ostrzega 
przed grzechami, które zniewa-
lają i wzywa do nawrócenia. Ma-
ryja jest przede wszystkim Matką 
nadziei. Zapewnia nas o swej 

opiece i prosi, byśmy się nie smu-
cili, bo Ona zawsze będzie z nami.
Uroczystości towarzyszące ju-
bileuszowi 140. rocznicy obja-
wień Matki Bożej w Gietrzwał-

dzie i 50. rocznicy koronacji Jej 
obrazu, rozpoczęły się w kwiet-
niu pielgrzymką maturzystów do 
Gietrzwałdu i potrwają do listo-
pada bieżącego roku.

Główne uroczystości jubile-
uszowe w Gietrzwałdzie od-
będą się 10 września 2017 roku, 
o godz. 11.00. Wezmą w nich 
udział Przedstawiciele Epi-
skopatu Polski i Władze Pań-
stwowe. Homilię wygłosi Abp 
Wojciech Polak, Prymas Pol-
ski. Warto też wspomnieć, że 
z okazji 140. rocznicy obja-
wień Najświętszej Maryi Panny 
w Gietrzwałdzie, Ojciec święty 
Franciszek udzielił Odpustu Zu-
pełnego wiernym, którzy od 1 
maja 2017 roku do 31 paździer-
nika 2017 roku, nawiedzą Sank-
tuarium Najświętszej Maryi 
Panny w Gietrzwałdzie.
-Przez cały rok do Gietrzwałdu 
przybywa wiele tysięcy pielgrzy-
mów z Polski i zagranicy. W tym 
roku z racji jubileuszu zauwa-
żony został wzrost przybywają-
cych pątników. Na wrześniowych 
uroczystościach odpustowych 
każdego roku obecnych są setki 
tysięcy pielgrzymów. W tym roku 
spodziewamy się, że będzie ich 
dużo więcej. – dodaje Ks. Mar-
cin Sawicki.

raf

W 2017 roku obchodzimy 140 rocznicę objawień w Gietrzwałdzie. Z tej okazji 
w Gietrzwałdzie obchodzone będą ciekawe i niezwykle ważne uroczystości.

Obchody 140 Rocznicy Objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Kościół w Gietrzwałdzie
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

AUDI A6 2,5tdi rok 98 automat uszko-
dzona skrzynia. Cena 3500 do uzgodnie-
nia. Więcej inf.pod nr 604 206 691.

AUDI A6 2,5tdi rok 98 automat uszko-
dzona skrzynia. Cena 3500 do uzgodnie-
nia. Więcej inf.pod nr 604 206 691.

FIAT DUCATO 33 2.3 M-JET KAT. 
wysoki. Rodzaj: ciężarowy. 

Rocznik: 2011. Cena: 31500 zł netto. 
Tel. 509963954. 

AUTO-MOTO KUPIĘ

SKUP aut do kasacji Biskupiec 
odbiór laweta, wyrejestrowanie 

tel. 530641984. 

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

2 POKOJE przy Tesco, ul. Pstrowskiego, 
508-317-800.

3-POKOJOWE 52M2, blisko dworca, 2 
parki, ciepłe, loggia, umeblowane dla pra-
cujących, cena do uzgodnienia, 660-518-
896.

ELBLĄG, sklep z odzieżą nową angielską 
i używaną wraz z całym wyposażeniem, 
40m2, dobry punkt, stała klientela. Od-
stępne 10.000zł, 600-396-619.

M-4, 609-022-225.

POKÓJ 1-osobowy oddzielne wejście, 
(89)523-80-22.

POKÓJ lub mieszkanie 3-pokojowe War-

mia Tower, 502-53-82-81.

POKÓJ panu, 602-133-206

POKÓJ z balkonem 506-074-561.

POKÓJ, 609-862-456.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 m2 

za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031. 

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 m2 

za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031. 

SPRZEDAM działkę z warunkami 
zabudowy 8 km od Olsztyna, 5000 m2 

za 130 tys. zł. Tel. 669 336 031. 

12 ZŁ/M2 + vat za działki uzbrojone we 
Fromborku, 785-10-10-10.

BUDOWLANA 2300m2, 7km od Olsz-
tyna warunki zabudowy, w pobliżu je-
ziora, dojazd drogą asfaltową, 536-191-
751.

12ZŁ za m2 + VAT za działkę uzbrojoną 
we Fromborku sprzedam. Możliwość po-
stawienia przyczepy holenderskiej, 789-
10-10-10.

DOM 146m2, stan surowy, 13km od Ol-
szyna- Patryki, 1700zł/ m2 wraz z działką 
1234m2, tel. 533-440-555.

DOM, Szczęsne, graniczy z Olsztynem, 
gm. Purda, wolnostojący 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.

SPRZEDAM Świątki - 20km od Olsztyna 
dom wolnostojący pow. ok. 70m2, działka 
714m2 (sad owocowy, warzywnik) cena 
do uzgodnienia. Zdjęcia na www.gratka.pl 
Właściciel (89) 530-54-79.

PRACA DAM

ZATRUDNIMY kierowców kat. C+E 
tel.506129426.

!!!! PRACE gospodarcze, porządkowe, 
ogrodowe w weekendy i popołudnia z do-
wozem do Bartąga. Możliwość częścio-
wego wyżywienia i skromnego noclegu, 
502-510-000.

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

FIRMA Wenglorz zatrudni monterów 
konstrukcji stalowych, delegacja. 887-
515-112.

FIRMA zatrudni operatorów ładowarek 
kołowych. Atrakcyjne warunki pracy, 501-
910-322.

GLAZURNIKA do łazienki Radostowo 
692-913-297.

KIEROWCA C+E www.domkiangielskie.
pl Dorotowo, 503-103-703.

MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie rolnym, 
797-580-971.

NIEMCY cieśle, murarze, zbrojarze, 
dźwigowi oraz absolwenci szkół budow-
lanych, znajomość języka niemieckiego 
mile widziana 730-011-300.

OPIEKUNKI do Niemiec, dzisiaj 70 ofert 
792-970-732 lub www.ambercare24.pl

POSZUKUJĘ glazurnika do wykończenia 
łazienki w Radostowie 692-913-297.

INNE KUPIĘ

KARABIN kapiszonowy na czarny proch, 
bardzo dobrze płacę/ do filmu, 600-210-
275.

KUPIĘ trocinę 518-645-910.

MASZYNY stolarskie, 602-459-611.

PŁYTA drogowa mon, jumbo, trelinka, 
cegła, płytki chodnikowe, ściany oporowe, 
kruszywo betonowe, konstrukcje stalowe. 
Prowadzimy skup prefabrykatów po skoń-
czonej inwestycji: płyt drogowych jumbo, 
kostki oraz kontenerów budowlanych, 
500-104-197.

INNE SPRZEDAM

30 M2 ceramiki ścienno-podłogowej, hi-
storycznej (ponad 40 latT), produkcji fran-
cuskiej, rozmiar 11 cm x 11 cm x 8 mm, 
w kolorze różowym, przypalane, rusty-
kalne gat. 1, cena 45 zł m2/brutto, tel. 601-
648-715.

DREWNO opałowe - gałęziówka so-
snowa sucha, cena 100zł, za mp. z dowo-
zem, 606-958-453.

DZIAŁKĘ ogrodniczą, 692-041-734.

PALETY drewniane uszkodzone na opał 
do 2zł, zbiorniki platikowe 1000- do 
200zł, 502-753-210/211.

PISTOLET pneumatyczny Bastich do 
montazu podłóg nowy, okazja, bardzo ta-
nio, supernarzędzie sprowadzone z USA, 
oferta dla firm lub osób układających pod-
łogi z desek, parkiet itp, 514-114-291.

PODWOZIE przyczepki, solidna rama, 
z osią i resorami od busa, zaczep z hamul-
cem najazdowym, bez dokumentów cena 
1,5 tys. zł., 606-958-843.

ROWERY używane, Mławka 12, 721-
616-086.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. tel.669 336 031. 

REMONTY mieszkań, prace 
hydrauliczne, elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. tel.669 336 031. 

! GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 795-
820-780.

! SZPACHLOWANIE, malowanie, solid-

nie, 510-899-603.

DACHY, 514-456-553.

DACHY, naprawy, 502-202-377.

MALOWANIA, remonty, 514-939-728.

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 garażo-
wych i żaluzji 89/541-35-00, 504-720-
494.

OFERUJĘ sprzątnięcie garażu, piwnicy, 
strychów, rąbanie drzewa, porządki przy-
domowe oraz różne prace na działce, 782-
404-688.

ZLECĘ wykonanie prac wykończenio-
wych mieszkania tj. szpachlowanie, malo-
wanie, panele i terakota, miasto Orneta tel. 
506-593-252.

MIEJSCE 
NA 

TWOJE 
OGŁOSZENIE
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Regaty rozpoczęło przywita-
nie żeglarzy i gości przez ko-
mandora regat Karola Góral-
czyka, gospodarza Mrągowa 
burmistrz Otolię Siemieniec 
oraz wicestarostę powiatu 
mrągowskiego Magdę Lew-
kowicz. Organizatorzy ogłosili 
także zwycięzców konkursu fo-
tograficznego z poprzednich re-
gat. Pierwsze miejsce zajął Mi-
rosław Kleczkowski, tuż za 
nim na drugim miejscu uplaso-
wał się Maciej Rudziński, a na 
najniższym stopniu podium sta-
nęła Joanna Szymańska. 
W ramach ŻGP Mrągowa ro-
zegrano tradycyjnie 3 wyścigi 
krótkodystansowe i jeden dłu-
godystansowy wokół wyspy. 
Pierwszy wyścig krótkodystan-
sowy miał tym razem jednak 
dodatkową formułę, której po-
mysłodawcą była ISSA. W wy-
ścigu, oprócz wyniku sporto-
wego, liczyła się również ilość 
załogantów na łódce z tej samej 
rodziny. Puchar ISSA za wyścig 
familijny dostała załoga Nesty: 
Jerzy Dymerski, Igor Dymer-
ski, Maciej Dymerski, Fabian 
Bednarczyk i Sandra Szym-
borska. Na koniec żeglarskiej 
rywalizacji został rozegrany od-
dzielnie klasyfikowany wyścig 

długodystansowy Super OPEN, 
w którym dopuszczalne było 
ożaglowanie dodatkowe. Był to 
wyścig łączony wszystkich za-
łóg i nie był zliczany do klasyfi-
kacji ŻGP Mrągowa. Zwycięzcą 
dodatkowej wyścigu Super 
Open zostali: Marek Karawaj-
czyk i Justyna Olczak.
W klasyfikacji jachtów otwarto 
pokładowych zwyciężyli Ma-

rek Karawajczyk i Justyna 
Olczak, którzy po dłuższej nie-
obecności powrócili do starto-
wania w mrągowskim cyklu. 
Drugie miejsce wywalczył Ta-
deusz Kozakiewicz, który prze-
siadł się z jachtu kabinowego na 

katamaran, a na trzecim miej-
scu uplasowali się zawodnicy 
z Susza: Piotr Bokota, Kon-
rad Bokota i Adrian Węglew-

ski. Klasę jachtów kabinowych 
wygrała z kolei załoga Delphi 
24 One Design: Jakub Ma-
licki, Paweł Ejsmont, Paweł 
Chmielarz i Marcin Rejma-
nowski. Drugie miejsce wywal-
czyła kolejna Delphia 24 OD, 

na której startowali: Grzegorz 
Pieczko, Lucyna Pieczko i Bła-
żej Bednarczyk. Trzecie miejsce 
zdobyła ekipa Anioła: Dariusz 
Bałdyga, Dariusz Lubak i Ju-
lia Bałdyga. 

Uroczystość zakończenia re-
gat odbyła się w Hotelu Anek – 
siedzibie sponsora tytularnego. 
Wszyscy żeglarze zostali po-
nownie bardzo serdecznie przy-
jęci. Po raz kolejny żeglarze mu-
szą poświadczyć, że Hotel Anek 
to prawdziwa przystań, gdzie 
można znaleźć wytchnienie i od-
poczynek w doskonałych warun-
kach. 
Jako, iż były to przedostatnie re-
gaty eliminacyjnie, warto przyj-
rzeć się aktualnej klasyfikacji 
Żeglarskiego Grand Prix Mrą-
gowo. Przypomnijmy, że do fi-
nału, który odbędzie się już pod 
koniec sierpnia, awansuje po 4 
najlepszych sterników z klasy 
kabinowej i otwarto pokładowej. 

Gdyby eliminacje zakończyły się 
już w tym momencie, to po od-
rzuceniu jednych najsłabszych 
zawodów, w finale znaleźliby 
się: Sebastian Jurkiewicz, To-
masz Krzywosz, Maciej Majak 
oraz Paweł Marcinkjan lub Łu-

kasz Cagara (sternicy mają w tej 
chwili jednakową liczbę punk-
tów) z grupy otwarto pokłado-
wej oraz Jakub Malicki, Grze-
gorz Pieczko, Dariusz Bałdyga 
i Karol Góralczyk z grupy kabi-
nowej. 
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom regat. To za waszą sprawą 
panowała tak serdeczna, radosna 

i przyjacielska atmosfera. Ry-
walizacja sportowa trwa dalej 
w najlepsze. Przed nami już tylko 
ostanie regaty eliminacyjne, Ar-
kodach Cup, które wyłonią tego-
rocznych finalistów cyklu.

mat

W sobotę 1 lipca 2017 odbyły się kolejne regaty elimi-
nacyjne Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2017, Hotel 
Anek Cup / Festiwal Żagli ISSA. Była to przedostatnia 
okazja do zdobycia punktów do ogólnych klasyfikacji 
ŻGPM i do przybliżenia awansu do finału cyklu, który 
został zaplanowany na 26 sierpnia 2017. 

III eliminacje ŻGP Mrągowa 
z silnym wiatrem

Przypomnijmy, że nowy stadion 
lekkoatletyczny znajduje się 
przy ulicy Wyszyńskiego. Tak 
naprawdę stadion powstał w wy-
niku modernizacji obiektu, któ-
ry już w tym miejscu się znajdo-
wał. Trzeba jednak powiedzieć, 
że ten obiekt nie nadawał się już 
do profesjonalnego użytku. Ow-
szem, wiele osób, przychodzi-
ło na obiekt, żeby rekreacyjnie 
sobie pobiegać, ale w Ostródzie 
potrzebny był stadion lekkoatle-
tyczny z prawdziwego zdarzenia.
Oczywiście stadion nie jest jesz-
cze całkowicie gotowy, ale obec-
nie pozwala na to, żeby miesz-
kańcy Ostródy, jak i osoby, które 
profesjonalnie trenują lekkoatle-

tykę mogli spokojnie z niego ko-
rzystać. Jest wyznaczony spe-
cjalny zielony pas, po którym 
mogą biegać wszyscy chętni, na-

tomiast tory 1 i 2 są przeznaczo-
ne tylko i wyłącznie dla zawod-
ników klubów trenujących lek-
koatletykę.
Warto dodać, że obiekt udostęp-
niany jest w szczególności klu-
bom i stowarzyszeniom sporto-
wym do przeprowadzania cy-

klicznych zajęć treningowych 
oraz szkołom do przeprowadza-
nia zajęć z wychowania fizycz-
nego. Osoby indywidualne mogą 
korzystać z obiektu w godzinach 
ogólnodostępnych ,nie kolidu-
jących z zawodami, imprezami 
i zajęciami grupowymi.

Pierwsze testy nowy stadion ma już 
za sobą, ponieważ 17 czerwca zor-
ganizowano XXVII Biegi Ulicz-
ne. Zarówno start i meta umiejsco-
wione zostały na stadionie. Śmia-
ło można stwierdzić, że stadion 
sprawdzony został przez kilkuset 
biegaczy. Wiadomo, że to jeszcze 

nie koniec modernizacji, ponie-
waż teraz na obiekcie będzie trze-
ba przygotować pomieszczenia sa-
nitarne, a także postawić trybuny.
Maciej Czerkawski, Dyrektor 
Ostródzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji twierdzi, że trybuny 
na stadionie powstaną lada dzień.- 
23 września odbędzie się pierwszy 
miting lekkoatletyczny w kategorii 
młodzieżowej. Z tego co mi wiado-
mo, to będzie to miting z wszystki-
mi konkurencjami. Będą to zawody 
ogólnopolskie – powiedział Ma-
ciej Czerkawski.
Całkowicie zmodernizowany 
obiekt uzyska certyfikat klasy 4A 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki. To znaczy, że będzie na nim 
można organizować imprezy spor-
towe rangi Mistrzostw Polski Ju-
niorów. 

raf

Ostróda wreszcie zyskała stadion lekkoatletyczny z praw-
dziwego zdarzenia. XXVII Biegi Uliczne były doskonałą 
okazją do tego, żeby oficjalnie otworzyć nowy obiekt.

Oficjalnie otwarto stadion lekkoatletyczny w Ostródzie

Wiało przez całe regaty

Oficjalne Otwarcie Regat z udziałem Otolii 
Siemieniec, burmistrza Mrągowa i wice-
starosty Magdaleny Lewkowicz

Justyna Olczak i Marek Karawajczyk 

Bieżnia ostródzkiego stadionu wygląda imponująco

Jezioro Czos wystawiło na próbę umiejętności żeglarzy
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Los był stosunkowo łaskawy 
dla piłkarzy z Olsztyna, któ-
rzy w rundzie wstępnej zmie-
rzą się z Wartą Sieradz. Piłka-
rze Sieradza w cuglach wygrali 
rozgrywki czwartej ligi łódz-
kiej, wyprzedzając drugą w ta-
beli Wartę Działoszyn aż o 14 
punktów. Warta wygrała woje-
wódzki Puchar Polski, a w fi-
nale pokonała Unię Skiernie-
wice.
Mimo tych dobrych wyników 
trzeba jasno powiedzieć, że fa-
worytem tego meczu będą olsz-
tynianie, chociaż tak naprawdę 
nie wiadomo, jak będą oni 
przygotowani do tego meczu. 
Do drużyny w końcu dołączył 
nowy trener, a został nim To-
masz Asensky. Nie wiadomo 
natomiast w jakim zestawieniu 
personalnym Stomil podejdzie 
do tego pucharowego meczu. 
Z drużyny odeszli już Jarosław 
Ratajczak, Arkadiusz Czar-
necki, Łukasz Jegliński i Pa-

tryk Kun. Jest to solidne osła-
bienie olsztyńskiego zespołu. 
Do drużyny wrócili natomiast 
Janusz Bucholc i Piotr Gło-
wacki. Przez te kilka dni, ja-
kie dzielą nas od pucharowego 
meczu, te przetasowania perso-
nalne mogą być jeszcze więk-
sze.
Nieco mniej szczęścia w lo-
sowaniu miał Sokół Ostróda, 
który zmierzy się z Polonią 
Warszawa. Zespół z Warszawy 
pomimo wielkich ambicji, spadł 
z drugiej ligi i w tym sezonie 
będzie z ostródzkim zespołem 
rywalizował w tej samej klasie 
rozgrywkowej. Trudno tak na-
prawdę stwierdzić, jaki zespół 
Polonii zobaczymy, ponieważ 
drużynę czeka wielka przebu-
dowa, a ze składu, który wystę-
pował w poprzednim sezonie 
pozostanie niewielu graczy.
Ta sytuacja powinna być sprzy-
mierzeńcem Sokoła, ponie-
waż piłkarze z Warszawy będą 

mieli bardzo mało czasu, żeby 
się zgrać i przygotować do tego 
meczu. A co słychać w Sokole 
Ostróda? Wielkiej rewolucji ka-
drowej nie ma co się spodzie-
wać. Do zespołu dołączyło już 
trzech nowych zawodników, 
Daniel Mlonek (Huragan Mo-
rąg), Hubert Otręba (Concor-
dia Elbląg) i Adrian Bieńkow-
ski (Błękitni Raciąż). 
Klub jest w trakcie przedłuża-
nia umów z czołowymi zawod-
nikami i tak naprawdę widać, 
że wszystko zmierza w dobrym 
kierunku i zespół powinien być 
jeszcze mocniejszy niż w po-
przednich rozgrywkach. Sokół 
zagra w Pucharze Polski dzięki 
wygranej w wojewódzkiej edy-
cji tego pucharu. Warto przypo-
mnieć, że ostródzianie w 2012 
roku awansowali do 1/8 finału 
Pucharu Polski, gdzie odpa-
dli po spotkaniu z Jagiellonią 
Białystok. Kibice w Ostródzie 
mają nadzieję, że i tym razem 

ostródzianom uda się zajść tak 
daleko.
Warto wspomnieć, że mecz 
pomiędzy Sokołem Ostróda 

a Polonią Warszawa zostanie 
rozegrany wyjątkowo 18 lipca, 
ponieważ policja nie zgodziła 
się, aby spotkanie to zostało ro-

zegrane 15 lipca, czyli wtedy, 
kiedy w Grunwaldzie, odbywać 
się będzie inscenizacja bitwy.
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Bardzo krótkie wakacji mają piłkarze z Olsztyna i Ostródy, ponieważ 
już niedługo wystartują oni w rozgrywkach Pucharu Polski.

Stomil Olsztyn i Sokół Ostróda poznali rywali 
w rundzie wstępnej Pucharu Polski

Rafał Śledź


