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REKLAMA

Ustawa dekomunizacyjna mówi 
o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, 
obiektów, urządzeń użyteczności 
publicznej czy ulic. To znaczy, 
że samorządy powinny zmienić 
nazwy patronów ulic, budowli, 
czy obiektów, które są związane 
z minionym ustrojem totalitar-
nym.
Najwięcej nazw ulic zostanie 
zmienionych w dwóch mia-
stach województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Tymi mia-
stami są Działdowo i Olsztyn. 
W Działdowie zmienią się m.in. 
nazwy ulic, Hanki Sawickiej, 
Jana Krasickiego, Marcelego 
Nowotki, Juliana Marchlew-
skiego, Mariana Buczka, Dą-
browszczaków, Związku Walki 
Młodych, Związku Młodzieży 
Polskiej, czy Związku Mło-
dzieży Socjalistycznej.

Natomiast w Olsztynie sprawa 
była bardziej skomplikowana. 
Otóż początkowo prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz 

wysłał do IPN pismo z listą 
wszystkich ulic w Olsztynie, 
aby ten tę listę ocenił i wybrał te, 
które nadają się do zmiany. Jed-

nak IPN nie mógł tego zrobić, 
ponieważ nie takie były zasady. 
Jednak później ta lista została 

zmniejszona i teraz IPN sukce-
sywnie odpowiada.
Obecnie rekomendowane do 
zmiany nazw zostały następu-

jące ulice: Dąbrowszczaków, 
Zygmunta Berlinga, Hanki Sa-
wickiej, Władysława Hibnera, 
Wincentego Pstrowskiego, rów-
nież do zmiany została rekomen-
dowana ulica Juliusza Malew-
skiego. To jednak nie wszystko, 
ponieważ jeszcze wiele nazw ulic 
jest w trakcie analizy.
-Jeżeli chodzi o analizy, to w róż-
nym tempie te informacje zwrotne 
przychodziły. Prościej było kiedy 
samorządy przysyłały takie zapy-
tania, w których same typowały 
nazwy ulic, które powinny być 
zmienione z uzasadnieniem, po-
nieważ przy osobach mniej zna-
nych to uzasadnienie było nie-
zwykle istotne. – dodaje Renata 
Gieszczyńska z Delegatury IPN 
w Olsztynie.
Co jeżeli samorządy nie zdążą 
zmienić nazw wskazanych ulic? - 
Jeżeli samorządy nie zdążą zmie-
nić nazw ulic do końca sierpnia, 
to wtedy zmiany dokonuje woje-
woda – tłumaczy Renata Giesz-
czyńska. 
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Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną wiele nazw ulic w województwie 
warmińsko-mazurskim ulegnie zmianie. Do końca sierpnia samorządy 
mają czas, aby zmienić nazwy ulic, które zostaną wskazane przez IPN.

Najwięcej do zmiany w Olsztynie i Działdowie

Budowa drogi miała zakończyć 
się w czerwcu 2017 roku, ale 
prace się jednak przeciągnęły 
i nowym odcinkiem drogi bę-
dzie można pojechać dopiero 
w sierpniu. Realizacja odcinka 
Ostróda Południe – Rychnowo 
jest obecnie zaawansowana na 
poziomie 98%. Prowadzone są 
już głównie prace wykończe-
niowe oraz ostatnie roboty bitu-
miczne. 
Warto także dodać, że odcinek 
ten to część inwestycji o łącz-
nej długości ok. 20,1 km, która 
została podzielona na dwa za-
dania realizacyjne: C1 Ostróda 
Południe - Rychnowo (8,8 km) 
i C2 Rychnowo - Olsztynek Za-
chód (11,25 km). W ramach in-
westycji powstaną dwa odcinki 
dwujezdniowej drogi ekspreso-
wej S7 wraz z drogami serwiso-
wymi. 
Wykonawcą pierwszego od-
cinka (C1) o wartości 299,2 mln 
zł jest Strabag Infrastruktura Po-
łudnie Sp. z o. o. Drugie zada-
nie (C2) realizuje firma Strabag 
Sp. z o.o. za kwotę 388,5 mln zł. 
Warto zaznaczyć, że opóźnienie 
w przypadku tego drugiego od-

cinka pomiędzy Rychnowem a 
Olsztynkiem jest jeszcze więk-
sze i ma on zostać oddany do 
użytku w listopadzie tego roku.
W okolicy Ostródy powstaje 
jeszcze jeden odcinek sió-
demki – to ekspresowa obwod-
nica Ostródy o długości 9,7 km 
wraz z węzłami Ostróda Pół-
noc i Ostróda Południe. Zada-
nie to wraz z obwodnicą Ostródy 
w ciągu drogi krajowej nr 16  o 
długości 8,7 km realizuje za 
kwotę 1,3 mld zł  konsorcjum 
firm Budimex SA i Ferrovial 
Agroman SA. Odcinek ten może 
zostać oddany do użytku w listo-
padzie lub grudniu 2017 roku.
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W końcu do użytku oddany zostanie odcinek 
drogi Ostróda Południe-Rychnowo. Opóźnienia 
w budowie wyniosły prawie dwa miesiące.

W sierpniu otwarty zostanie odcinek drogi S7: 
Ostróda Południe-Rychnowo

Ostródzcy policjanci 
zatrzymali mężczyznę, 
który ukradł swojej 
matce biżuterię i tablet 
o wartości blisko 2.000 
złotych. Do zdarze-
nia doszło w czwartek 
(20.07) w miejscowo-
ści położonej w gminie 
Grunwald.  

Zgłaszająca interwencję 
60-latka w rozmowie po-
informowała policjantów o 
tym, że została okradzione 
przez swojego syna. 31-la-
tek wychodząc z domu 
miał zabrać należącą do 
niej biżuterię i tablet. Kil-
kadziesiąt  minut później 
policjanci zatrzymali po-
dejrzanego 31-latka na jed-
nej z dróg prowadzącej do 
sąsiedniej miejscowości. 
Podczas przeszukania męż-
czyzny policjanci odzyskali 
wszystkie skradzione ko-
biecie przedmioty. Mieszka-
niec gminy Grunwald trafił 
do policyjnego aresztu.Jak 
ustalili policjanci, za pienią-
dze ze sprzedaży skradzio-
nych przedmiotów 31-latek 
planował wyjechać za gra-
nicę.
Za popełnione przestępstwo 
mężczyźnie może grozić 
kara nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności. 
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Ostróda: 
Syn okradł matkę
z biżuterii, bo za
pieniądze z jej
sprzedaży chciał 
wyjechać za granicę

Zmiana nazwy ulicy Dąbrowszczaków będzie faktem  

Wkrótce oddanie odcinka drogi na S-7 
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Olsztyn
W Olsztynie zakończyło się 
składanie propozycji projektów. 
Olsztynianie złożyli 185 wnio-
sków, z czego 127 to wnioski 
osiedlowe, a 58 to wnioski zinte-
growane. Do dalszego etapu za-
kwalifikowano 106 wniosków 
osiedlowych oraz 32 zintegro-
wane. Najwięcej wniosków 
wpłynęło z osiedli: Jaroty, Ge-
nerałów i Gutkowa. Wśród 
propozycji wykorzystania miej-
skiego budżetu są projekty in-
westycyjne: budowa chodni-
ków, uporządkowanie np. plaży 
Słoneczna Polana czy budowa 
małej infrastruktury typu siłow-
nia plenerowa. Są też pomysły 
związane ze sportem i rekreacją, 
np. audycja z gimnastyką dla 
seniorów, mini boiska do piłki 
nożnej, stoły do szachów, czy 
propozycje kulturalne, wśród 
których nie brakuje koncertów, 
występów i festiwali. 
Kolejnym etapem będzie gło-
sowanie, które odbędzie się 
w dniach 25.09 do 8.10.2017 
roku. Głosowanie odbywa się 
drogą elektroniczną na stworzo-
nej na potrzeby Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego stro-
nie internetowej lub poprzez 
wypełnione karty do głosowa-
nia.

Lidzbark Warmiński
Kwota z budżetu miasta Lidz-
bark Warmiński przeznaczona 
na realizację Budżetu Obywa-
telskiego wynosi 300 000 zł. 
Środki Budżetu Obywatelskiego 
mogą być przeznaczone na pro-
jekty znajdujące się w kompe-
tencji gminy dotyczące: ładu 
przestrzennego w zakresie este-
tyzacji otoczenia - tj. instalacji 
nowych lub wymiany obiektów 
małej architektury, urządzaniu 
zieleni miejskiej, urządzaniu 
parków i skwerów dzielnico-
wych, likwidacji elementów za-
kłócających estetykę; rekreacji 
– tj. modernizacji, doposażaniu 
placów zabaw, terenów i obiek-
tów sportowych oraz terenów 
rekreacyjnych.
Zrealizowane zostaną projekty, 
które otrzymają największą 
liczbę głosów, aż do wyczerpa-
nia kwoty Budżetu Obywatel-
skiego na 2018 rok, przy czym 
wartość pojedynczego projektu 
nie może być wyższa niż 50 000 
zł. Propozycje projektu do zre-

alizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego może zgło-
sić każdy mieszkaniec Gminy 
Miejskiej Lidzbark Warmiński, 
który na dzień 1 stycznia 2017 
roku ukończył 16 rok życia, pod 
warunkiem uzyskania poparcia 
projektu co najmniej 50 miesz-
kańców gminy miejskiej.
Do 14 lipca mieszkańcy mo-
gli zgłaszać propozycje projek-
tów, a głosowanie za pomocą 
kart do głosowania odbędzie się 
w dniach 17.08 do 08.09.2017 
roku.

Mrągowo
Budżet MBO 2018 to 400 000 
złotych, z czego 300 000 zło-
tych przeznaczono na zadania 
inwestycyjne, a 50 000 złotych 
zabezpieczono na pokrycie nie-
przewidzianych kosztów zgło-
szonych zadań inwestycyjnych 
(np. wzrost cen na rynku). Mak-
symalna wartość zadania in-
westycyjnego to 100 000 zł 
z zaznaczeniem, że całkowita 
wartość zgłoszonego zadania 
może wzrosnąć maksymalnie do 
15% podstawowej wartości. Na 
zadanie miękkie przeznaczona 
jest kwota 50 000 zł, maksy-
malna wartość jednego zgłoszo-
nego zadania miękkiego to 10 
000 zł. Zgłoszenia zadań można 
dokonywać w terminie 31 lipca 
– 21 sierpnia 2017 roku.
Mieszkańcy wybierają projekty 
zadań do realizacji poprzez gło-
sowanie. Głosujący może wy-
brać 2 zadania z przedstawio-
nej w karcie do głosowania 
listy, w tym maksymalnie 1 spo-
śród zadań inwestycyjnych oraz 
maksymalnie 1 spośród projek-
tów miękkich. Prawo udziału 
w głosowaniu ma każdy miesz-
kaniec Mrągowa, który ukoń-
czył 16 rok życia. Głosowanie 
odbywa się elektronicznie za 
pomocą Aplikacji lub poprzez 
wypełnienie karty do głoso-
wania i wrzucenie jej do urny 
w Punkcie Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Miejskim w Mrą-
gowie oraz w recepcji Centrum 
Kultury i Turystyki.

Olsztynek
W Olsztynku zakończyło się już 
składnie propozycji projektów 
do Olsztyneckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Złożono dzie-
więć projektów na łączną kwotę 
615 280,00 złotych. Aktualnie 

trwa ich weryfikacja. Projekty 
prezentują się następująco:
Kolorado – place zabaw dla 
dzieci – zadanie obejmuje bu-
dowę dwóch zestawów zaba-
wowych przeznaczonych dla 
młodszych i starszych dzieci, 
zlokalizowanych przy przed-
szkolu i żłobku w Olsztynku. 
W projekcie prócz konkret-
nych elementów zabawowych 
uwzględniono również wyko-
nanie bezpiecznej nawierzchni 
z piasku. Szacunkowy koszt 
zadania:  100 000,00 zł 
Plaża staromiejska – teren wy-
poczynkowy i piknikowy nad 
nowym stawem w centrum 
Olsztynka to projekt, którego 
celem jest przygotowanie te-
renu rekreacyjnego i wypoczyn-
kowego polegające na urządze-

niu plaży oraz stawu przy rzece 
Jemiołówce od strony ul. Sta-
romiejskiej, Jagiełły, Strażac-
kiej i Chopina. Szacunkowy 
koszt zadania: 100 000,00 zł 
„Ścieżka do Zgody” to pro-
pozycja wykonania traktu spa-

cerowo pieszo-rowerowego 
od skrzyżowania ulic Długo-
sza i Sienkiewicza do Domu 
dla Dzieci „Zgoda” w Olsz-
tynku, polegający na wykonaniu 
wzdłuż ul. Sienkiewicza lewo-
stronnego chodnika o szeroko-
ści 2,5 m z dopuszczeniem ru-
chu rowerowego. Szacunkowy 
koszt zadania: 99 040,00 zł 
„Ścieżka do Jeziora” to pro-
pozycja wykonania traktu 
spacerowo pieszo-rowero-
wego od Domu dla Dzieci 
„Zgoda” w Olsztynku do Je-
ziora Jemiołowskiego, pole-
gający na wykonaniu wzdłuż 
ul. Sienkiewicza lewostron-
nego chodnika o szeroko-
ści 2,5 m z dopuszczeniem ru-
chu rowerowego. Szacunkowy 
koszt zadania: 94 040,00 zł 

Oświetlenie w stronę cmenta-
rza – projekt, którego celem jest 
wykonanie oświetlenia w stronę 
cmentarza znajdującego się przy 
ul. Wilczej. Dodatkowo zaku-
pione zostałyby nowe ławki oraz 
kosze na śmieci. Szacunkowy 
koszt zadania: 60 000,00 zł 
Organizacja parku sportowo-
-rekreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Olsztynku - 

Zamiast komórką dzieci po-
bawią się pod chmurką! Pro-
jekt obejmuje wykonanie 
ogólnodostępnego parku spor-
towo-rekreacyjnego na dzie-
dzińcu Szkoły Podstawowej 
w Olsztynku. Szacunkowy 
koszt zadania: 51 200,00 zł 
Ale koncert! – Zenon Mar-
tyniuk w Olsztynku – czyli 
organizacja koncertu Ze-
nona Martyniuka, autora pio-
senek m.in. Przez Twe Oczy 
i Życie to są chwile. Koncert 
miałby odbyć się w czasie let-
nich wakacji. Szacunkowy 
koszt zadania: 50 000,00 zł 
Mural przy ul. Zamkowej - 
celem projektu jest stworzenie 
muralu o wysokiej jakości arty-
stycznej na ścianie kamienicy 
przy ul. Zamkowej 2 w cen-

trum Olsztynka. Mural nawią-
zywałby do historii miasta, 
jego atrakcji lub innej intere-
sującej formy. Szacunkowy 
koszt zadania: 33 000,00 zł 
Nowa strona internetowa mia-
sta Olsztynek - celem projektu 
jest stworzenie nowej strony in-
ternetowej Olsztynka. Aktualnie 
nasza strona nie spełnia swojej 
podstawowej funkcji, tzn. jest 
nie czytelna, mało atrakcyjna, 
nie jest mobilna, nie zachęca 
osób odwiedzających stronę do 
odwiedzenia naszego miasta. 
Szacunkowy koszt zadania: 28 
000,00 zł
Ostateczną listę projektów za-
kwalifikowanych do OBO po-
znamy do 24 sierpnia. Nato-
miast głosowanie na projekty 
odbędzie się w dniach 14-28 
września. Zwycięskie projekty 
poznamy do 16 października 
2017 roku.

Dobre Miasto
Od 3 lipca br. można składać 
propozycje projektów do zre-
alizowania na terenie Gminy 
Dobre Miasto w 2018 roku 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Nabór potrwa do 31 
lipca 2017 r. Do dyspozycji 
mieszkańców przeznaczona zo-
stała w tym roku kwota 500 000 
zł, z czego na projekty „mięk-
kie” nie więcej niż 100 000 zł. 
Podobnie, jak w roku ubiegłym 
wartość pojedynczego pro-
jektu nie może być mniejsza niż 
50 000 zł. W ramach całkowi-
tej puli 500 000 zł zrealizowany 
może być jeden lub kilka pro-
jektów.
Do zgłaszania propozycji projek-
tów w ramach Budżetu Obywa-
telskiego uprawnieni są miesz-
kańcy gminy Dobre Miasto, 
którzy ukończyli 18 rok życia, 
pod warunkiem uzyskania popar-
cia projektu przez co najmniej 50 
mieszkańców gminy. Propozycje 
projektów mogą zawierać kilka 
zadań inwestycyjnych zlokali-
zowanych w różnych częściach 
gminy, pod warunkiem, że są to 
zadania tego samego rodzaju, tzn. 
służące tym samym celom. 
Mieszkańcy wybierają projekty 
do realizacji w drodze głosowa-
nia. Do głosowania uprawnieni są 
mieszkańcy gminy Dobre Miasto, 
którzy ukończyli 18 rok życia. 
Głosowanie odbywa się na pro-
jekty umieszczone na liście po-
przez wypełnienie karty do głoso-
wania i wrzucenie jej do urny. 

Nie mają budżetów 
obywatelskich
Bartoszyce i Ostróda nie mają 
wyodrębnionych środków na 
budżet obywatelski. W po-
przednich latach również w tych 
miastach nie było budżetów oby-
watelskich.
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NA CZASIE

Budżet Obywatelski jest ważny, dla każdego mieszkańca danej miej-
scowości, ponieważ dzięki niemu mieszkańcy mogą decydować o 
tym, co chcą zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Postanowili-
śmy sprawdzić, jak funkcjonują budżety obywatelskie w wybranych 
miastach województwa warmińsko-mazurskiego.

Budżety Obywatelskie 2017 

Coraz częściej  obywatele decydują o wydatkach z budżetu
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Bez ustawy o Sądzie Najwyższym nie uda się naprawić polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. Bez naprawy wymiaru sprawiedliwości 
nie uzdrowimy sytuacji w Naszej Ojczyźnie.

Iwona Arent, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - komentarz z ulicy Wiejskiej

Naprawić polski wymiar 
sprawiedliwości

Iwona Arent, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Odpowiedzialności 
Sprawiedliwość - komentarz z ulicy Wiejskiej

Naprawić polski wymiar 

Reforma sądownictwa to jedna 
z zapowiedzi, które składaliśmy 
w czasie kampanii wyborczej. 
Dążąc do realizacji wszystkich 
obietnic proponujemy rozwią-
zanie, które pozwoli naprawić 
polski wymiar sprawiedliwości. 
Podstawą do proponowanych 
zmian jest ogromne niezado-
wolenie społeczeństwa z obec-
nej pracy sądów. Na co dzień 
w biurze poselskim spotykam 
się ze sprawami, które są po-
twierdzeniem tego, że sądy nie 

liczą się z obywatelami. Mno-
żyć można przykłady nadużyć, 
w których swój udział mają sę-
dziowie. Oczywiście nie twier-
dzę, że wszyscy sędziowie są 
źli. Jest wielu sędziów, którzy do 
swoich obowiązków podchodzą 
przykładnie, ale to nie usprawie-
dliwia zaniechania zmian w są-
downictwie.
Oczywiste jest, że trójpodział 
władzy, który gwarantuje nam 
Konstytucja zostanie zacho-
wany. Nie zabrania ona wpro-

wadzenia rozwiązań propono-
wanych przez reformę. Należy 
pamiętać, że zgodnie z ustawą 
zasadniczą suwerenem jest Na-
ród. To on kontroluje polityków 
i weryfikuje ich działania pod-
czas wyborów. Nie widzę w tym 
nic złego. Taka forma kontroli 
jest potrzebna i przydatna. Dla-
czego sędziowie mają być poza 
kontrolą? Reforma przewi-
duje utworzenie Izby Dyscypli-
narnej, która ma stać na straży 
uczciwości sędziów i innych 

zawodów prawniczych. Dziś 
są oni kontrolowani sami przez 
siebie. Nikt nie może być sę-
dzią we własnej sprawie – z tego 
powinno sobie zdawać sprawę 
przede wszystkim środowi-
sko sędziowskie. Jeżeli zasada 
ta nie jest przestrzegana, to do-
chodzi do sytuacji, w której two-
rzą się „nadzwyczajne kasty”, 

dla których pensja w wysoko-
ści 10 tysięcy złotych wystar-
cza na godne życie wyłącznie 
na prowincji. Jeśli takie słowa 
padają z ust Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego, to świadczy 
to o tym, że istnieje poważny 
problem, który przez lata nara-
stał i doprowadził do oderwa-
nia wielu sędziów od rzeczywi-
stości. Dziś sądownictwo cierpi 
na dwie choroby: upadek za-
sad moralnych i niesprawność 

powodującą ogromną prze-
wlekłość postępowań. Ustawa 
o Sądzie Najwyższym jest czę-
ścią szerszych zmian obejmują-
cych również nowelizację ustaw 
o Krajowej Radzie Sądownic-
twa i ustroju sądów powszech-
nych., które mają uzdrowić 
obecną sytuację. 
Reforma jest konieczna – tylko 
w ten sposób zapewnić można 
społeczeństwu sprawiedliwe 
wyroki i godne traktowanie.

Naprawić polski wymiar 

Pozostali kandydaci otrzy-
mali następująca ilość głosów: 
Grzegorz Jacek Pawłow-
ski - 207 głosów (10,7%), An-
drzej Kowalkowski - 152 głosy 
(7,9%), Joanna Katarzyna So-
snowska - 66 głosów (3,4%).
Frekwencja podczas wyborów 
wyniosła 38.5 %. Uprawnio-
nych do głosowania było 5094 
mieszkańców. Oddano 1966 
głosów, jednak 42 oddane głosy 
były nieważne.
A jaki program wyborczy mają 
obaj kandydaci, którzy rywali-
zować będą ze sobą w drugiej 
turze wyborów:
Wojciech Samulowski - Pro-
gram wynika z problemów, ja-
kie pozostają do rozwiązania 
w naszej gminie. Należą do 
nich: ostry konflikt społeczny, 
koncentrujący się głównie 
w bardzo źle zarządzanej szkole 
w Gietrzwałdzie, wiele szkodli-
wych decyzji odwołanego w re-
ferendum wójta, ignorującego 
opinie znacznej części miesz-
kańców, nieudolnie zorgani-
zowany i mało sprawny urząd, 

znaczne zadłużenie w budżecie, 
żałosny stan techniczny kluczo-
wych dróg lokalnych, niedbała 
eksploatacja infrastruktury tech-
nicznej, niski priorytet edukacji 
pozaszkolnej uczniów. Do tego 
dochodzą – zupełny brak kon-
sultacji z mieszkańcami kluczo-
wych decyzji, narzucanie obcej 
ideologii poprzez zawłaszczoną 
szkołę, dom kultury czy zagra-
bioną Gazetę Gietrzwałdzką. 
Do uwarunkowań zewnętrz-
nych programu należy zaliczyć 
przede wszystkim rosnące za-
grożenie chorobami nowotwo-
rowymi oraz układu krążenia, 
jak również gwałtownie zysku-
jące na znaczeniu bezpieczeń-
stwo publiczne. Wiele gmin 
w Polsce zajmuje się już tą te-
matyką. Mój program składa się 
z 8 priorytetów: nowa i moder-
nizowana infrastruktura tech-
niczna, zdecydowana poprawa 
jakości eksploatacji wybudo-
wanej infrastruktury technicz-
nej, oferta dla młodych rodzin 
i seniorów, pozaszkolna edu-
kacja informatyczna, edukacja 

w dziedzinie bezpieczeństwa 
publicznego cykliczne szkolenia 
uczniów i młodzieży w zakre-
sie zachowania w nagłych wy-
padkach), program promocji 

zdrowia, usunięcie długoletnich 
zaniedbań w Sanktuarium Ma-
ryjnym (m.in. poprawa obsługi 
ruchu pielgrzymów i turystów) 
oraz zmiana sposobu sprawo-
wania władzy w gminie (m.in. 
większa jawność decyzji i fi-

nansów, opracowanie planu re-
dukcji zadłużenia i wzrostu bu-
dżetu).
Jan Kasprowicz- Sprawy, któ-
rymi zajmę się w pierwszej ko-

lejności: podejmę zdecydowane 
działania w celu zażegnania 
konfliktów i rozwiązania pro-
blemów zaistniałych w szkole 
podstawowej w Gietrzwałdzie 
i GOK-u nadzorem inwesty-
cji: projektem sali sportowej 

w SP w Sząbruku, drogami Na-
terki-Gronity-Kudypy i DK16-
-Łupstych, siedzibą przyszłego 
przedszkola w Gietrzwałdzie 
oraz współpracą z powiatem 

w sprawie drogi Gietrzwałd-To-
maszkowo, Sząbruk-Naterki 
oraz Biesal-Guzowy Młyn. 
Ponadto: wypracuję wspól-
nie z radą gminy i przedsta-
wicielami kościoła współ-
pracę w organizacji obchodów 
140. rocznicy Objawień Gie-
trzwałdzkich. wdrożę nową 
strukturę organizacyjną pracy 
urzędu i jednostek podległych. 
dokończę 1 etap uporządkowa-
nia gospodarki wodno-ścieko-
wej w gminie, zajmę się pro-
jektem skanalizowania Rapat 
i budynków przy DK 16, likwi-
dacja oczyszczalni w Biesalu 
i zwodociągowania ul. Św. Ja-
kuba w Gietrzwałdzie, podejmę 
działania w celu uchronienia 
gminy przed zwrotem otrzy-
manego dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej na 
stworzenie terenów inwestycyj-
nych w Barwinach, organiza-
cją gminnego systemu wywozu 
nieczystości ciekłych z nie-
skanalizowanych budynków, 
projektem programu pomocy 
gospodarstwom kolonijnym 
w budowie lub rekonstruk-
cji studni wodociągowych. Do 
końca krótkiej kadencji wyzna-
czę kierunki działania gminy: 
współpracy z mieszkańcami. 
współpracy z przedsiębiorcami 
oraz w zakresie kultury i sportu 
oraz turystyki.

raf

23 lipca miały miejsce wybory na nowego wójta gminy Gietrzwałd. 
W wyborach wystartowało pięciu kandydatów, jednak żaden z nich 
nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W drugiej turze wyborów wy-
startują Wojciech Samulowski (KWW Wojciecha Samulowskiego), 
który otrzymał 788 głosów (40,96 proc.) i Jan Kasprowicz (KWW 
Jana Kasprowicza), który uzyskał 711 głosów (36,95 proc.). Druga 
tura wyborów odbędzie się 6 sierpnia.

Będzie druga tura wyborów w Gietrzwałdzie

Wojciech Samulowski Jan Kasprowicz

Iwona Arent, poseł na Sejm RP 
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KRÓTKO
Olsztyn: 26 lipca seanse 
w olsztyńskim Planetarium 
będą odbywały się w godz. 
11:00-18:00. Bilety od 14 PLN.
Olsztyn: Spotkanie z poetką 
Alicją Bykowską-Salczyńską 
odbędzie się 28 lipca o godz. 
17:00 w Planecie 11. Wstęp 
wolny.
Bartoszyce: 11 sierpnia 
o godz. 18:00 na Placu Boha-
terów Westerplatte odbędzie 
się VII Piknik w Cygańskich 
Klimatach. Wstęp wolny.
Dobre Miasto: 28 lipca o godz. 
21:30 na Przedmurzu Sowiń-
skiego w ramach programu 
“Dobre Kino pod Chmurką” 
odbędzie się projekcja fi lmu 
“Mój Anioł”.
Dobre Miasto: Wernisaż 
fotografi i Natalii Tejsc pt. “Za-
pomniane miejsca” odbędzie 
się 29 lipca o godz. 18:00 
w Stodole Kultury.
Mrągowo: Zapraszamy 
na wydarzenia w ramach 
tegorocznego Festiwalu 
Kultury Kresowej: koncerty, 
spotkania, wystawy, kiermasze 
oraz wieczornicę kresową. 
Koncert galowy w mrągow-
skim amfi teatrze nad jeziorem 
Czos odbędzie się w sobotę 5 
sierpnia o godz. 19.00. 
Mrągowo: W dniach 28-
30.07.2017 r w Mrągowie bę-
dzie odbywała się 36 odsłona 
Międzynarodowego Festiwalu 
“Piknik Country&Folk” Mrą-
gowo 2017. Start w piątek 
o godz. 19:30 w amfi teatrze 
nad jeziorem Czos.
Mrągowo: 12 sierpnia za-
praszamy do mrągowskiego 
amfi teatru nad jeziorem - Czas 
na Top Festiwal Mrągowo - Le-
gendy Polskiego Rock & Rolla!
Lidzbark Warmiński: Dni Lidz-
barka Warmińskiego odbędą 
się w dniach 11-12.08.2017 
r. Zagrają m.in. ZajeFajni, 
Pudzian Band, After Party 
12, Bakshish, Harlem oraz 
LEMON. Odbędzie się również 
wiele wydarzeń sportowych 
i rodzinnych. 
Lidzbark Warmiński: 28 
lipca w ramach Lidzbarskich 
Wieczorów Jazzowych o godz. 
19:00 na scenie przy Wysokiej 
Bramie odbędzie się koncert 
“Justin Timberlake Tribut”, 
w wykonaniu studentów Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku.
Ostróda: Koncert Laureatów 
XX Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki “Pamiętamy o Osiec-
kiej” odbędzie się już niedługo, 
bo 7 sierpnia o godz. 17:00 
w Amfi teatrze w Ostródzie. 
Bilety od 10 PLN. Wyb.(K)

Zakup specjalistycznego sprzętu 
terapeutycznego umożliwiła re-
alizacja projektu „Nasza sala, 
nasze piłki, nasze zdrowie”, 
który dofinansowała Fundacja 
PZU. Skorzystają z niego za-
równo podopieczni SOSW, jak 
i dzieci z zaburzeniami przetwa-
rzania sensorycznego uczestni-
czące w zajęciach wczesnego 
wspomagania. – Dotychczas 
dzieci z zaburzeniami senso-
rycznymi nie miały możliwości 
terapii w gminie. Pomoc funda-
tora ułatwiła stworzenie opty-
malnych warunków rozwoju 
dla najmłodszych. Teraz mogą 
uczestniczyć w darmowych zaję-
ciach wczesnego wspomagania 

– mówi dyrektor SOSW Anna 
Chyżyńska.
Skuteczność terapii SI zależy 
od czasu jej rozpoczęcia. Im 
wcześniej zaczyna się pracę, 
tym efekty są lepsze. – Stymula-
cja dziecka w zakresie integra-
cji sensorycznej jest procesem 
długotrwałym i musi być prowa-
dzona systematycznie z użyciem 
właściwie dobranego sprzętu. 
Dlatego też spodziewamy się, że 
formy terapii przyniosą założone 
efekty – ocenia Krystyna Filip-
czyk, terapeuta SI. – Oczeku-
jemy, że dzięki zajęciom ucznio-
wie poprawią swoją samoocenę i 
wiarę w siebie. Już zwiększyło się 
zaangażowanie dzieci w podej-

mowanie nowych działań, ponie-
waż poprawiła się ich motoryka, 
równowaga oraz koordynacja 
ruchowa. Zabawy z odpowied-
nio dostosowanymi pomocami 
i sprzętem pozytywnie wpłyną 
na rozwój dzieci, szczególnie 
tych uczestniczących w zaję-
ciach wczesnego wspomagania. 
Nowy sprzęt przyczyni się m.in. 
do zmniejszenia nadwrażliwości 
dotykowej, słuchowej i objawów 
nadpobudliwości psychorucho-
wej. Dzieci uczestniczące w zaję-

ciach SI będą w stanie kontrolo-
wać swoje reakcje na otoczenie, 
poprawi się ich koncentracja i 
skuteczność wykonywania po-
leceń. Skuteczna terapia zabu-
rzeń przetwarzania sensorycz-
nego ułatwi im rozpoczęcie nauki 
szkolnej i osiągnięcie sukcesu w 
szkole. Dzięki zakupowi dodatko-
wego sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz pomocy terapeutycznych 
stworzyliśmy w Ośrodku nowo-
czesną salę do terapii SI.

mbm

Wkrótce dzieci z gminy Jeziorany będą mogły korzystać z terapii in-
tegracji sensorycznej bez konieczności wyjeżdżania do sąsiednich 
gmin. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach 
kończy wyposażanie sali SI.

Ośrodek w Żardenikach 
ze sprzętem do SI

Celem konkursu jest wyłonienie 
i finansowe wsparcie projektów, 
dotyczących realizacji zadań 
publicznych Powiatu Olsztyń-
skiego, podejmowanych przy 
współpracy i na rzecz mieszkań-
ców powiatu, zwłaszcza w za-
kresie sportu, kultury, edukacji 
obywatelskiej oraz podniesienia 
jakości życia na terenie powiatu 
olsztyńskiego dla zwiększe-
nia skuteczności i efektywno-
ści realizacji zadań zleconych. 

W ramach konkursu przewi-
dziane zostały następujące ro-
dzaje zadań oraz wysokość do-
tacji na wsparcie ich realizacji:
1. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego:
1) impreza, cykl imprez, dzia-
łania i przedsięwzięcia polega-
jące na tworzeniu, upowszech-
nianiu i ochronie kultury mające 
na celu wspieranie i promocję 
twórczości, w tym amatorskiej, 

edukację i oświatę kulturalną, 
realizację działań i inicjatyw 
kulturalnych o zasięgu co naj-
mniej powiatowym;
Wysokość środków na wsparcie 
realizacji zadania publicznego: 
3 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań 
tego samego rodzaju w roku 
2016: 29 000 zł.
2. Ekologia i ochrona zwie-
rząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego:

1) działania mające na celu 
upowszechnianie i wspieranie 
ochrony zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego oraz podnosze-
nie świadomości ekologicznej 
mieszkańców Powiatu Olsztyń-
skiego;
Wysokość środków na wspar-
cie realizacji zadań publicz-
nych: 3 000zł.
Kwota dofinansowania zadań 
tego samego rodzaju w roku 
2016: 3 000 zł.

Adresat konkursu:
Organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 i pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
które prowadzą działalność sta-
tutową związaną z realizacją za-
dania objętego konkursem

Termin i miejsce składania 
ofert:
Oferty na wsparcie realizacji za-
dań publicznych wraz z wyma-
ganymi załącznikami należy 
złożyć w terminie do dnia 
18 sierpnia 2017 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Olszty-
nie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn 
w Sekretariacie Starosty Olsz-
tyńskiego (2 piętro, pokój 207). 
Decyduje data wpływu do Staro-
stwa Powiatowego w Olsztynie.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie 
zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Kultura i ekologia z dofi nansowaniem powiatu olsztyńskiego

„Nasza sala, nasze piłki, nasze zdrowie”
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Sytuacja nie jest dobra
Od dawna mówi się głośno 
o tym, że dramatycznie spada 
liczba owadów zapylających. 
Z 470 gatunków pszczół aż 222 
są zagrożone wyginięciem, a za-
pylają ok. 4000 warzyw i owo-
ców. Pszczoła miodna jest naj-
bardziej znanym owadem, bo 
daje nam bezcenny produkt, ja-
kim jest miód. Owadów, po-
żytecznych dla człowieka, jest 
jednak dużo więcej. Na przy-
kład pomidory, zapylane przez 
trzmiele, mają zupełnie inny 
smak, niż te, które są zapylane 
sztucznie w szklarniach. Wiele 
wiodących przedsiębiorstw 
ogrodniczych specjalnie spro-
wadza roje trzmieli. Przyczyn 
ginięcia owadów jest wiele, ale 
najważniejszą jest degradacja 
środowiska naturalnego, spowo-
dowana przez działalność czło-
wieka. Jest coraz mniej miejsc, 
w których owady mogą szu-
kać pożywienia. Kwiaty, które 
są obecnie modne w miastach, 
nie są pożyteczne dla owadów, 
bo ich pyłki nie są dla nich po-
żywieniem. Innym problemem 
jest stosowanie przez człowieka 

sztucznych środków ochrony ro-
ślin, które są dla zapylaczy tru-
cizną. Owady padają też ofiarą 
różnych chorób. Najgroźniejszą 
jest warroza. Chorobę tę, która 
potrafi zdziesiątkować całe pa-
sieki, powoduje roztocz, pasoży-
tujący na czerwiu, robotnicach, 
trutniach i matkach. Pszczoły 
nie mają przeciwko niemu me-
chanizmów obronnych i bardzo 
łatwo się zakażają. Konieczne 
jest stosowanie przez człowieka 
różnych metod leczenia pszczół. 
Nie jest to łatwe, bo wyleczone 
roje prędzej czy później ponow-
nie ulegają zakażeniu. Podczas 
spotkania minister Jurgiel przed-
stawił strategię działań, wspiera-
jących pszczelarstwo. Na podsta-
wie przepisów Wspólnej Polityki 
Rolnej w UE opracowywane 
są trzyletnie krajowe programy 
wsparcia pszczelarstwa, pole-
gające głównie na skutecznym 
zwalczaniu warrozy i odbudowy-
waniu rojów pszczelich. 

Co mogą robić gminy?
W Manifeście Gmin Przyjaznych 
Pszczołom jego pomysłodawcy 
proponują gminom prowadze-

nie akcji ratowania owadów za-
pylających w czterech obsza-
rach działań. Jednym z nich jest 
stawianie stołówek dla owadów, 
czyli sianie roślin pyłkodajnych 
i nektarodajnych. Powstał wy-
kaz zestawów roślin, które są 
bardzo pożyteczne dla owadów. 
Bardzo lubiana przez pszczoły 
jest na przykład lawenda. Istnieje 
też pomysł, żeby w miejscowo-
ściach nie wykaszać całych traw-
ników, ale tworzyć enklawy nie-
skoszonej trawy tak, aby mogły 
tam żerować owady. Taki traw-
nik musi być zasilony innymi 

roślinami, bo sama trawa to za 
mało.- W gminie Dobre Mia-
sto już od jakiegoś czasu tam, 
gdzie jest to możliwe, sadzimy 
lipy - mówi zastępca burmi-
strza Dobrego Miasta Beata 
Harań. Chcemy też stawiać spe-
cjalne budki dla owadów. Są one 
szczególnie potrzebne na wiosnę, 
kiedy owady składają jaja. Ta-
kie domki spotyka się coraz czę-
ściej w różnych miastach, po-
jawiły się już także w Olsztynie. 
Owady znajdą tam schronienie 
przed drapieżnikami, deszczem, 
czy mrozem. 

Gminy, które podpisały Mani-
fest zobowiązały się do stoso-
wania na terenach zielonych, 
należących do gmin nawozów, 
które nie szkodzą owadom. 
Trzecim obszarem działań, 
które może i powinna prowa-
dzić gmina, jest edukacja miesz-
kańców o znaczeniu pszczół 
i owadów zapylających dla 
człowieka. -Będziemy organi-
zować wykłady i prelekcje dla 
mieszkańców- wyjaśnia Beata 
Harań. Zaczniemy od rozdawa-
nia ulotek, które zachęcać będą 
na przykład do tego, żeby sadzić 
kwiaty, może mniej efektowne, 
ale bardziej przyjazne owadom 
zapylającym. Musimy też an-
gażować szkoły i przedszkola 
w akcję edukacyjną po to, żeby 

już od najmłodszych lat dzieci 
wiedziały, że pszczoły są poży-
teczne. Ktoś kiedyś powiedział, 
że jeśli zabraknie owadów za-
pylających, ludzkość przestanie 
istnieć w ciągu czterech lat. 
Gminy, które postanowiły włą-

czyć się w akcję ratowania owa-
dów, chcą przekonywać nie 
tylko mieszkańców, ale także 
rolników i działkowców do 
tego, żeby stosowali właściwe 
opryski. Nawozy muszą być 
kupowane z pewnego i legal-
nego źródła, nie mogą być prze-
terminowane. Ważne jest także 
przestrzeganie godzin opry-
sków. Nie wolno ich dokonywać 
w czasie lotu owadów. Powinno 
się to odbywać, albo bardzo 
wcześnie rano, albo wieczorem. 
-Ratowanie owadów zapylają-
cych nie spowoduje obciążenia 
gmin dodatkowymi kosztami. 
Najważniejsze jest upowszech-
nianie wiedzy i uświadamianie 
mieszkańców o znaczeniu owa-
dów dla człowieka. Dobre Mia-

sto należy do sieci miast Cit-
taslow. Są to miasta godnego 
życia, przyjazne nie tylko lu-
dziom, ale i środowisku natural-
nemu człowieka- podsumowuje 
Beata Harań. 
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W ceremonii brali też udział 
mieszkańcy Olsztynka, bur-
mistrz Olsztynka Artur 
Wrochnai radni miejscy oraz 
przedstawiciele władz cywilnych 
i wojskowych województwa.
-Czułem się podwójnie zobowią-
zany, aby dzisiaj tu być- powie-
dział nam pułkownik Roland 
Delawarde, attache wojskowy 
ambasady Francji. Pan Jatczak 
otrzymał dzisiaj najwyższe fran-
cuskie odznaczenie- order Legii 
Honorowej. To dla mnie ważne 
również dlatego, że sam jestem 
oficerem francuskiej Legii Cu-
dzoziemskiej.
Zygmunt Jatczak jest najstar-
szym polskim legionistą żyją-

cym w naszym kraju, dlatego 
na uroczystość wręczenia or-
deru przybyło, wraz ze sztanda-
rem Legii Cudzoziemskiej, kilku 
byłych legionistów, dla których 
Zygmunt Jatczak jest wzorem 
żołnierza i kolegi.
Jednym z nich był Zbigniew 
Truszczyński, prezes Stowa-
rzyszenia Byłych Żołnierzy 
i Przyjaciół Legii Cudzoziem-
skiej w Polsce- Legia Honorowa 
to najwyższe francuskie odzna-
czenie, przyznawane przez Pre-
zydenta Republiki Francuskiej 
. Według nas Zygmunt zasłużył 
sobie na nią. Walczył w latach 
1947- 52, kiedy na terenie Indo-
chin toczyła się wojna.

Władze i mieszkańcy miasta są 
dumni z tego, że Zygmunt Jat-
czak po powrocie do kraju za-
mieszkał w Olsztynku. –Cie-
szymy się, że po wojnie trafił do 

nas. Żył tu skromnie przez wiele 
lat , nikomu nie mówiąc o swojej 
przeszłości. Co prawda, czasy 
były takie, że nie mógł ekspono-
wać fragmentu swojej biografii, 
kiedy walczył w Legii Cudzo-
ziemskiej w Indochinach-mówił 
Artur Wrochna ,burmistrz 
Olsztynka.
Powstaniec warszawski, boha-
ter wojny indochińskiej w cza-
sie ceremonii okazywał wielkie 
wzruszenie. –Jestem szczęśliwy 
i dumny z tego, że Francja do-
ceniła moje zasługi – powie-
dział nam świeżo odznaczony 
Kawaler Orderu Legii Hono-
rowej. Miałem pierwszorzędne 
noty od wszystkich dowódców. 
Kiedyś byłem w biurze i głów-
nym archiwum Legii i zajrzałem 
do moich opinii. Były ekstra. 
Napisano: „Żołnierz wyśmie-
nity pod każdym względem”.
O Zygmuncie Jatczaku pisali-
śmy kilkakrotnie na łamach na-
szej gazety. Urodził się 1 stycz-

nia 1924 roku w Warszawie. 
W powstaniu warszawskim był 
żołnierzem Batalionu „Miotła”. 
Po zakończeniu II wojny świa-
towej zaciągnął się do Legii 
Cudzoziemskiej. Do 1952 roku 
brał udział w wojnie w Indo-
chinach. Po zakończonej służ-
bie, w 1952 roku przyjechał 
do Francji. W 1959 roku po-
wrócił do Polski. Nie otrzymał 
zgody na powrót do rodzinnej 
Warszawy i dlatego postano-
wił osiedlić się w Olsztynku. 
Zygmunt Jatczak w przeszłości 
uhonorowany był także innymi 
francuskimi medalami- m.in. 
Medalem Wojskowym i Krzy-
żem Wojennym. Otrzymał 
również wiele odznaczeń za 
walkę podczas Powstania War-
szawskiego, m.in. Krzyż Par-
tyzancki, medal pamiątkowy 
z okazji 70. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego, Medal 
Zwycięstwa i Wolności 1945.
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Gmina Dobre Miasto jest jedną z inicjatorów i sygnatariuszy Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. W woje-
wództwie warmińsko- mazurskim podpisały go na razie 3 gminy. W całej Polsce jest ich 74. 19 lipca br. minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami 6 gmin z terenu całej Polski, które 
były inicjatorami opracowania Manifestu.

Dobre Miasto będzie wdrażać 
program ratowania pszczół

Na początku lipca b.r. w Urzędzie Miejskim w Olsztynku odbyła się uroczystość 
wręczenia Zygmuntowi Jatczakowi orderu narodowej Legii Honorowej, najwyż-
szego wyróżnienia, nadawanego przez państwo francuskie, przyznawanego za 
wybitne zasługi wojskowe lub cywilne. Legię Honorową mieszkańcowi Olsztynka 
wręczył attaché wojskowy ambasady Francji pułkownik Roland Delawarde.

Mieszkaniec Olsztynka otrzymał najwyższy 
francuski order-Legię Honorową

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa odbiera z rąk Beaty Harań, wiceburmistrz 
Dobrego Miasta Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom

Wszyscy uczestnicy spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zygmunt Jatczak, kawaler orderu narodowego Legii Honorowej
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Bilet miesięczny 
w telefonie
Do tej pory w Olsztynie można 
było za pośrednictwem telefonu 
komórkowego zakupić jednora-
zowe bilety na przejazd w gra-
nicach miasta. Teraz każdy bę-
dzie mógł na swoim smartfonie 
posiadać tzw. sieciówkę. Nie 
tak dawno w Olsztynie wpro-
wadzone zostały karty miejskie, 
które zastąpiły papierowe bilety 
miesięczne, a już teraz czeka 
wszystkich kolejne ułatwienie.
Przed przystąpieniem do za-
kupu biletu, pasażer musi do-
konać jednorazowej rejestracji. 
Do wyboru jest rejestracja konta 
przez Internet na stronie www.
mobilet.pl. Tam, wystarczy wy-
brać opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.  
Rejestracji można również doko-
nać poprzez wysłanie wiadomo-
ści SMS o treści: „MOBILET” 
pod numer 4321 (opłaty zgodne 
z taryfą operatora). Następnie na-
leży odebrać SMS z linkiem do 
pobrania aplikacji, którą trzeba 
zainstalować na swoim telefonie.
Użytkownicy posiadający tele-
fony z systemem Android, iOS, 
WindowsPhone mogą również 
dokonać instalacji aplikacji mo-
BILET bezpośrednio z dedyko-

wanego sklepu z aplikacjami. 
Po wyszukaniu i zainstalowaniu 
aplikacji, podczas pierwszego 
uruchomienia należy przejść pro-
stą rejestrację, podając numer te-
lefonu adres mail oraz hasło do 
usługi.
Zakup biletu przez aplikacje jest 
bardzo prosty. Wystarczy uru-
chomić aplikacje, wybrać odpo-
wiedni bilet i zapłacić za niego 
za pomocą przelewu. Bilet zo-
stanie zapisany w pamięci tele-
fonu i będzie można go w każ-
dej chwili uruchomić. Jest to na 
pewno ułatwienie dla osób, które 
nie mają czasu, żeby zakupić bi-
let w punktach obsługi klienta. 
Z drugiej strony wiadomo, że 
niesie to też za sobą jakieś konse-
kwencje. Jeżeli np. zgubimy te-
lefon lub zostanie on nam ukra-
dziony, to jednocześnie tracimy 
także bilet, a to też powoduje, 
że potencjalny złodziej może ła-
twiej dotrzeć do naszych danych 
osobowych.

Za pomocą smartfona 
zapłacimy w Urzędzie
Miasta
Teraz idąc do Urzędu Miasta 
w Olsztynie nie trzeba już zabie-
rać ze sobą gotówki, aby zapłacić 

za wydanie dokumentów, czy re-
jestrację pojazdu. Wystarczy, że 
będziemy posiadać telefon z do-
stępem do internetu.
Ta bezgotówkowa rewolucja to 
efekt uruchomienia przez Mi-
nisterstwo Rozwoju we współ-
pracy z Krajową Izbą Rozlicze-
niową S.A. ogólnopolskiego 
Programu upowszechniania płat-
ności bezgotówkowych w ad-
ministracji publicznej. Olsztyń-
ski Urząd Miasta jest jednym 
z pięciu na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, który 
przystąpił do programu. Bezgo-
tówkowe płatności są możliwe 
dzięki usłudze WebPOS, Payby-
net, która jest rodzajem termi-
nala wirtualnego, umożliwiają-
cego wykonywanie płatności za 
pomocą smartfona, w oparciu 

o mobilne aplikacje bankowe. 
Usługa jest dostępna w dwóch 
bankach: PKO BP oraz Pekao 
S.A., ale w najbliższym czasie 
KIR planuje nawiązać współ-
pracę z kolejnymi dwoma ban-

kami. Wykonując płatność za po-
średnictwem WebPOS, Paybynet 
nie musimy udawać się do kasy, 
dokonamy jej przy stanowisku 
obsługi klienta.
Coraz więcej Polaków nie nosi 
ze sobą gotówki, ponieważ wolą 
płacić za pośrednictwem karty 
płatniczej. Jest to dużo szybszy 
sposób. 

Parkowanie również
można opłacić przez
telefon
Już nie trzeba wychodzić z sa-
mochodu i szukać parkomatu, je-
żeli znajdujemy się w strefie 
płatnego parkowania. Teraz wy-
starczy pobrać aplikacje Sky-
Cash. Aby zapłacić za parking 
wystarczy taką aplikacje uru-
chomić, wejść do zakładki mobi-

Parking  i wybrać jedną z trzech 
dostępnych metod parkowania: 
na określony czas, za wybraną 
kwotę lub w systemie Start-Stop, 
z możliwością zatrzymania nali-
czania opłaty w dowolnie wybra-
nym momencie.
Przed rozpoczęciem korzysta-
nia z usługi mobiParking należy 
oznaczyć pojazd bezpłatnym 
identyfikatorem, który można 
pobrać na stronach zdzit.olsztyn.
eu i  www.skycash.co oraz w ka-
sie ZDZiT ul. Knosały 3/5 B.
Czy jest to ułatwienie? Dla 
osób, które szybko posługują 
się telefonem komórkowym, 
zapewne tak, ponieważ nie mu-
szą wychodzić z auta, żeby taki 
postój na parkingu opłacić lub 
opuszczać ważnego spotkania 

w celu opłacenia parkingu.
Jak widać smartfon ma bardzo 
wiele zastosowań, które mają 
ułatwić nam życie. Owszem 
wiele z nich sprawia, że szybciej 
można przeróżne sprawy poza-
łatwiać. Jednak należy spojrzeć 
na to także od strony bezpie-
czeństwa naszych danych. Otóż 
tak naprawdę korzystając z tych 
wszystkich udogodnień musimy 
na naszym smartfonie przecho-
wywać wiele danych osobo-
wych, które czasami mogą paść 
łupem złodziei.
To wszystko sprawia, że ow-
szem korzystajmy ze smartfona 
i wszystkich jego udogodnień, 
ale róbmy to mądrze i z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa.
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REKLAMA

Drużynie UKS Junior Świątki 
udało się zakwalifikować 4 za-
wodników, z czego Zuzanna 
Zych była jedyną kobietą i  je-
dyną zawodniczką z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
której udało się wywalczyć me-
dal. -Zuzanna trenuje zaledwie 
od września zeszłego roku, dla-
tego nie była nawet typowana na 
faworytkę. Muszę przyznać, że 
jest to bardzo sumienna i inteli-
gentna dziewczyna. Bardzo do-
brze mi się z nią współpracuje, 
zawsze stuprocentowo anga-
żuje się w treningi, a dodatkowo 
sama ćwiczy i próbuje nowych 
technik.- mówi trener UKS Ju-
nior BOKS Świątki, Karol Tu-

chewicz. Zuzanna Zych starto-
wała w kat. 52 kg. W pierwszym 

ćwierćfinale wylosowała za-
wodniczkę ze szkoły sporto-

wej w Szczecinie, Magdalenę 
Tylendę, reprezentującą klub 
BKS Skorpion Szczecin. Za-
wodniczka ze Świątek przez 3 
rundy konsekwentnie atakowała 
przeciwniczkę i wygrała walkę 
3:0, zapewniając sobie tym sa-
mym 3 miejsce na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w 
boksie. W finale Zuzannie Zych 
przyszło zmierzyć się z Roksaną 
Wierzbicką z klubu BKS Het-
man Białystok. Zawodniczka 
z Białegostoku okazała się lep-
sza i Zuzanna Zych zabrała do 
domu brązowy medal.- Uwa-
żam, że szło jej całkiem dobrze, 
jednak Wierzbicka jest zawod-
niczką bardzo doświadczoną, 
jest w kadrze Polski i niedawno 
wróciła z Mistrzostw Europy. 
Zuzanna chciała walczyć dalej, 
ale ja podjąłem decyzję, żeby 
ją poddać, ponieważ uważam, 
że nie była jeszcze gotowa na tę 
walkę. Trzeba pamiętać, że moja 
zawodniczka trenuje dopiero 

od roku i przed nami jest wciąż 
dużo do nauki. Jestem dumny, że 
udało jej się wywalczyć brąz na 
tak ważnej imprezie. Wiem, że w 
przyszłości możemy zawalczyć o 
więcej, ponieważ Zuzanna jest  
zawodniczką, dla której boks jest 
prawdziwą pasją. Zawsze stara 
się oglądać wszystkie walki, po 
czym zadaje wiele pytań tech-

nicznych. Widać, że boks gra w 
jej życiu ważną rolę.- podkreśla 
Karol Tuchewicz. Klub UKS 
Junior BOKS Świątki przygo-
towuje obecnie zawodników do 
kolejnych dużych imprez, m.in. 
Mistrzostw Polski i Pucharu Pol-
ski, które odbędą się jesienią tego 
roku. 
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Od 9 do 16 lipca w Pułtusku trwała Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie, 
która jest  najważniejszą imprezą krajową dla bokserów. Drużyna z Warmii i Mazur 
wystawiła do walki 14 zawodników z różnych klubów z województwa warmińsko-
-mazurskiego. 

Sukces zawodniczki z UKS 
Junior BOKS Świątki

Kiedyś telefon komórkowy służył tylko do wykonywania połączeń i wysyłania wia-
domości tekstowych, dzisiaj ma on dużo szersze zastosowanie. Nowe technolo-
gie coraz głębiej wchodzą w nasze życia i trudno jest sobie bez nich wyobrazić 
codzienność.  Olsztyn jest miastem, w którym przy pomocy smartfona można już 
załatwić wiele rzeczy, o których, jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie myślał.

Nowe technologie. Ułatwienie życia czy wręcz przeciwnie?

Karol Tuchewicz, trener UKS Junior BOKS Światki z Zuzanną Zych 
po ceremonii  dekoracji 

Zawodniczki przed dekoracją

Telefon staje się niezastąpionym przedmiotem codziennego użytku
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23. Festiwal Kultury Kresowej 
/ 4-6 sierpnia 2017
Festiwal jest niekonwencjonal-
nym zjawiskiem kulturowym 
i jedyną tego rodzaju propozycją 
w kraju (szczegółowy program 
wraz z materiałem o 23. Festi-
walu Kultury Kresowej znajduje 
się na str. 9).
Okazja do obejrzenia legend 
Polskiego Rock’n’Rolla pod-
czas I Top Festiwal Mrągowo 
/ 12 sierpnia 2017
Polska muzyka rockowa prze-
żywa obecnie swój renesans. 
Dotyczy to zarówno ostrych 
brzmień, jak i odmiany soft 
rocka. Tak samo klasyki ga-
tunku, jak i popularnego nie-
gdyś na polskiej scenie muzycz-
nej bigbitu. Wszystkie te nurty 
zostaną zaprezentowane pod-
czas nowej festiwalowej propo-
zycji „I Top Festiwal Mrągowo 
- Legendy Polskiego Rock’n 
Rolla”. Podczas imprezy zagrają 
najpopularniejsze zespoły roc-
kowe, które zagrają swoje nie-
zapomniane muzyczne szla-
giery: CZERWONE GITARY, 

WANDA I BANDA, RÓŻE 
EUROPY, GOLDEN LIFE, 
PUDELSI i BIG DAY. Koncert 
poprowadzi szef Redakcji Roz-
rywki I Programu Polskiego Ra-
dia Paweł Sztompke. 

Polska Noc Kabaretowa 
/ 14 sierpnia 2017
Polska Noc Kabaretowa to co-
roczne widowisko, które w każ-
dym z kilkudziesięciu miast Pol-
ski zbiera kilka tysięcy fanów 

rozrywki na najwyższym po-
ziomie. Ekipa tworząca Polską 
Noc Kabaretową dobierana jest 
tak, aby trafić w gusta wszyst-
kich fanów kabaretowych, nie-
zależnie od wieku i poczucia hu-

moru. Polska Noc Kabaretowa 
2017 to kolejna edycja tego wy-
jątkowego show kabaretowego. 
Tym razem organizatorzy zasko-
czą nie tylko składem, ale także 
tematyką widowiska, a przede 
wszystkim ogromem premie-
rowych skeczy, które zaprezen-
tuje czołówka polskiej sceny ka-
baretowej. Podczas widowiska 
przeniesiemy się do studia ra-

diowego, w którym różnorodne 
programy, niezwykli prowa-
dzący i goście zapewnią cztero-
godzinną rozrywkę jakiej jesz-
cze w Mrągowie nie było. Polską 
Noc Kabaretową poprowadzi 

w tym roku Kabaret Skeczów 
Męczących, a wtórować im 
będą niezwykli goście: Para-
nienormalni, Kabaret Moral-
nego Niepokoju, Nowaki i Je-
rzy Kryszak.

Dobra zabawa zapowiada się 
podczas pierwszej edycji Fe-
stiwalu Weselnych Przebojów 
/ 18-19 sierpnia 2017 
Wspólnie z telewizją Polsat za-
praszamy na jedyny i niepo-
wtarzalny „Festiwal Weselnych 
Przebojów”. W trakcie 3-godzin-
nego koncertu, który odbędzie 
się w amfiteatrze nad jeziorem 
Czos usłyszymy największe hity 
śpiewane na wszystkich polskich 
weselach. W Mrągowie wystąpią 
m.in. takie gwiazdy jak: Maryla 
Rodowicz, Wojciech Gąsowski, 
Masters, Paula, Weekend, Top 
One, Dwa Plus Jeden, Classic, 
Krystyna Giżowska, Milano, De-
fis, Exaited. Obok nich w klimat 
weselny wprowadza nas najlepsi 
wodzireje.

Mrągowo słynie z dobrej zabawy i niezapomnianych imprez w pięknie położonym nad jezio-
rem Czos amfiteatrze. Sierpień zapowiada się pod tym względem niezwykle interesująco. Na 
wszystkich miłośników dobrej zabawy czeka impreza z wieloletnimi tradycjami – Festiwal 
Kultury Kresowej – oraz trzy nowe propozycje, które odświeżą tegoroczny repertuar: organi-
zowany wspólnie z telewizją Polsat Festiwal Weselnych Przebojów, I Top Festiwal Mrągowo 
– Legendy Polskiego Rock’n’Rolla oraz Polska Noc Kabaretowa. 

Poczuj moc festiwali w mrągowskim 
amfiteatrze nad Jeziorem Czos

Bilety oraz 
szczegółowe 
informacje

 o imprezach można 
uzyskać w Centrum 
Kultury i Turystyki 

w Mrągowie
tel: 89 743 3466, 

89 743 3473, 
601 671 404

Mrągowski amfiteatr jednorazowo może pomieścić kilka tysięcy osób

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Patronat medialny

 23. Festiwal Kultury Kresowej to wspaniałe patriotyczne spotkanie 
Polaków, którzy pozostali na Kresach, na ziemiach swoich Pradziadów i nas w Polsce. Festi-
wal jest dużym, radosnym przedsięwzięciem organizatorów w Mrągowie i na Kresach. 

W imieniu Organizatorów dziękuję za nobilitacyjny Patronat nad Festiwalem Kultury 
Kresowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Dziękuję Senatowi 
Rzeczypospolitej Polskiej za dofinansowanie Festiwalu. 
Dziękuję za wsparcie Zespołów nagrodami przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Wicepremiera Pana Prof. Piotra Glińskiego. Dziękuję Gminie Miasta Mrągowo 
oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko – Mazurskiego za dofinan-
sowanie zadania. 

Dziękuję wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym za ufundowanie nagród dla 
Zespołów. 
Wsparcie Festiwalu Kultury Kresowej, patronackie, finansowe i medialne jest niezbędne 
dla istnienia Festiwalu. 

Każdy z Festiwali jest oczekiwany na Kresach Wschodnich Litwie, Łotwie, Białorusi, 
Ukrainie i na Kresach Południowych w Czechach. Zarówno Zespoły jak i poeci, malarze, 
rękodzielnicy intensywnie pracują z nadzieją na uczestnictwo w Festiwalu Kultury Kreso-
wej w Mrągowie. 

My Organizatorzy wiemy o tym, dlatego Festiwal trwa i nie możemy zawieść naszych 
Rodaków. 23. Festiwal Kultury Kresowej przygotowany został z wielką starannością 
i atrakcjami dla Uczestników i Gości. Życzymy wszystkim wielu ciekawych doznań, wzru-
szeń, dobrej zabawy i zapoznania się z kulturą i tradycją narodową, która nadal trwa 
i jest żywa na Kresach.

Aniela Dobielska
Prezes Towarzystwa 

Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie

5 sierpnia 
o godz. 19.00

serdecznie 
zapraszamy 

do Amfiteatru nad 
jeziorem Czos na 

KONCERT GALOWY*
W programie zobaczymy:

z Ukrainy: 
Zespół taneczno - wokalny 
„Polska Nuta” z Odessy. 
Kierownik - Wiktor Pajgert.
Zespół taneczno - wokalny 
„Podolski Kwiat” oraz Ze-
spół wokalny „Podolskie Świ-
derki” z Podola. 
Kierownik - Natalia Czajkow-
ska. 
Zespół „Kwiaty Bukowiny” 
z Czerniowic. Kierownicy: cho-
reografia - Halina Prowalska, 
zespół wokalny - Ałła Zubczuk, 
Kierownik artystyczny - Łucja 
Uszakowa. 

Kapelę „Lwowska Fala” ze 
Lwowa. Kierownik – Edward 
Sosulski.

z Białorusi: 
Zespół taneczny „Słoneczko” 
z Borysowa. Kierownik - Susana 
Kolcowa. 
Kapelę „Jednym głosem” 
z Mińska. Kierownik - Aleksiej 
Grebienko.
Folklorystyczny Zespół Pieśni 
i Tańca „Raduńskie Słowiki” 
z Radunia. Kierownik – Fran-
ciszka Gabis.
Wokalny zespół młodzieżowo 
– estradowy „Wszystko w po-
rządku” z Borysowa. Kierow-
nik – Aleksy Griebienko.

z Litwy
Polski Zespół Artystyczny Pie-
śni i Tańca „Wilia” z Wilna.
Kierownik artystyczny i dyry-
gent - Renata Brasel, choreograf 
- Marzena Suchocka, Kierownik 
dziecięcej grupy tanecznej - Be-
ata Bużyńska, Kierownik kapeli - 
Anna Kijewicz. 
Kapelę Suderwianie z Wilna. Kie-

rownik – Edward Michalkiewicz. 
Kapelę Wesołe Wilno z Mic-
kun. Kierownik – Edward Szczę-
snowicz 
Trio „HANKI” z Połuknia. 
Kierownik – Renata Joknienė.

z Czech:
Zespół Pieśni i Tańca 
„SUSZANIE” reprezentujący 
gminę Sucha Górna. 
Kierownik – Barbara Mracna.

z Polski
Zespół Wokalny „Sukces” 
z Mrągowa. Opiekę artystyczną 
nad zespołem sprawują Agata 
Dowhań i Mariusz Garnowski.

*Bilety w cenach: 
25 zł, 45 zł, 55 zł

Szczegółowe informacje 
dotyczące sprzedaży 
i rezerwacji udzielane 
są w Centrum Kultury

 i Turystyki w Mrągowie, 
ul. Warszawska 26,

tel. 89 7433466,
email: bilety@ckit.mragowo.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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-Inicjatywa narodziła się po suk-
cesie olsztyńskiej Łynostrady, 
czyli zagospodarowania brze-
gów Łyny. Łynostrada w Olsz-
tynie jest już pewna. Są już za-
pewnione fundusze, a zapewne 
niedługo rozpocznie się prze-
budowa. Żeby jednak nie zamy-
kać się tylko na Olsztyn, ponie-
waż przecież Łyna płynie dalej, 
to zjednoczyliśmy siły, czyli Sto-
warzyszenie Inicjatyw Obywatel-
skich „Wizja Lokalna”, Stowa-
rzyszenie Aktywności Społecznej 
„Młyn” i W-M Oddziału PTTK 
i opracowaliśmy taką koncepcję, 
przebiegu tej Łynostrady. Wyszło 
nam, że byłaby to trasa na dystan-
sie 60 kilometrów. Właśnie tyle 
dzieli nas od szlaku rowerowego 
Green Velo. – powiedział Mi-
rosław Arczak ze Stowarzy-
szenia Aktywności Społecznej 
„Młyn”. 

Na trasie Warmińskiej Łynostra-
dy byłyby dwie duże miejscowo-
ści, czyli Dobre Miasto i Lidz-
bark Warmiński. Łynostrada ma 
również nawiązać do turysty-
ki kajakowej, ponieważ dwa la-
ta temu zakończył się duży pro-
jekt, który miał ożywić kajakową 

Łynę i teraz przystanie kajakowe 
mają również być wykorzystane 
w ramach trasy rowerowej.

Pomyślane z głową 
Mirosław Arczak uważa, że 
Warmińska Łynostrada może 
fajnie się zgrać z linią kolejową 

- Mamy tutaj w okolicy czynną li-
nię kolejową, a turystyka rowe-
rowa i transport kolejowy bardzo 
dobrze na siebie wpływają i do-
skonale się uzupełniają, ponie-
waż rowerzyści często muszą ja-
koś dojechać na trasę, czy też się 
z niej ewakuować, a mniej spraw-
ni rowerzyści to jednak 120 kilo-
metrów nie przejadą, więc można 
się posiłkować pociągiem, który 
jedzie siedem stacji w pobliżu 
Warmińskiej Łynostrady. Tych 
atutów Warmińskiej Łynostrady 
jest naprawdę wiele i najważniej-
sze, że wiedzie ona po naprawdę 
pięknych terenach, które nie do 
końca są wykorzystane.

Wiedzą ile to może 
kosztować i szukają 
funduszy
Stowarzyszenia od ponad ro-
ku współpracują już z Urzędem 
Marszałkowskim, a patronat nad 
tym projektem objął Członek 
Zarządu Województwa War-
mińsko – Mazurskiego, Marcin 
Kuchciński i dzięki temu uda-
ło się skosztorysować przebieg 
Łynostrady. Najtańsza wersja 
to 150 tysięcy złotych. Współ-
pracujące stowarzyszenia zgło-
siły się do konkursu, który or-
ganizuje fundacja Lotto „Odlo-
towa akcja z Oshee” i właśnie 
z tego konkursu, chcą pozyskać 

te pieniądze, które mają wystar-
czyć na start Warmińskiej Łyno-
strady, w postaci oznakowania 
i drobnych punktowych remon-
tów dróg, a także szeregu tablic, 
które informowałyby użytkow-
ników gdzie są i gdzie mogą do-
jechać. Warto dodać, że teraz 
każdy może pomóc w realizacji 
tego projektu. Wystarczy przeje-
chać, jak najwięcej kilometrów 
na rowerze z włączoną aplikacją 
Endomondo. Po uruchomieniu 
aplikacji należy wybrać, Stowa-
rzyszenie Aktywności Społecz-
nej „Młyn” (nazwa organizacji, 
która zgłosiła projekt do konkur-
su). Im więcej kilometrów uda się 
przejechać, tym większa szansa, 
że stowarzyszenia otrzymają pie-
niądze z konkursu organizowa-
nego przez fundację Lotto. Ak-
cja zbierania kilometrów zakoń-
czy się 15 września.
Jeżeli chodzi o kolejne wydatki 
to około 3 miliony złotych mają 
kosztować najpilniejsze remonty 
dróg na Warmińskiej Łynostra-
dzie, a jeżeli mówimy o drogach 
o najwyższym poziomie to ten 
koszt szacuje się w okolicach 10 
milionów złotych.
-My już wiemy, że raczej nie ma 
szans żeby zgromadzić takie fun-
dusze od gmin, z którymi współ-
pracujemy, ani z Urzędu Mar-
szałkowskiego, ale będziemy się 

starać inaczej pozyskać te środ-
ki. Będzie to raczej etapowanie 
na kilka następnych budżetów, 
czyli można powiedzieć na kilka 
następnych lat. Wszystkie gminy 
na trasie Warmińskiej Łynostra-
dy zgodziły się co do współpracy, 
więc może się okazać, że znajdą 
się jeszcze jakieś unijne środki, 
czy jakieś oszczędności z innych 
konkursów. My będziemy się sta-
rać o każde pieniądze, ponieważ 
Warmińska Łynostrada jest na 
razie ideą, która nas połączyła 
i chcemy tę ideę zacząć wcielać 
w życie – dodaje Mirosław Ar-
czak.

Wsiądź na rower i w drogę 
Już 29 lipca odbędzie się rajd 
rowerowy szlakiem Warmiń-
skiej Łynostrady. Będzie moż-
liwość przejechania całej trasy. 
Trasa prowadzi przez Bukwałd, 
Cerkiewnik, Dobre Miasto, 
Smolajny, Łaniewo do Lidz-
barka. Jednak dla mniej zawan-
sowanych rowerzystów zosta-
ła wyznaczona trasa z Dobrego 
Miasta do Lidzbarka Warmiń-
skiego. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie 
internetowej Olsztyn Aktywnie, 
a także na oficjalnym profilu na 
Facebooku, Warmińskiej Łyno-
strady.

raf

Po sukcesie odnośnie olsztyńskiej Łynostrady, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich „Wizja Lokalna”, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” i W-M 
Oddziału PTTK postanowiły pójść krok dalej i przedstawiły wstępny projekt War-
mińskiej Łynostrady. Trasa ma przebiegać z Olsztyna, przez Dobre Miasto aż do 
Lidzbarka Warmińskiego.

Warmińska Łynostrada 
coraz bardziej realna 

Stawigudiada rozpoczęła się 
w piątek 14 lipca. Tego dnia miał 
miejsce plenerowy seans fil-
mowy z cyklu „Kino letnie pod 
chmurką” – Stawigudiada to 
forma festynu. Jest to impreza kil-
kudniowa, która zaczęła się w pią-
tek kinem letnim i trwa do soboty. 
W sobotę rano miały miejsce roz-
grywki sportowe dla dzieci i mło-
dzieży, a popołudniu koncerty dla 
naszych mieszkańców – powie-
działa wójt gminy Stawiguda 
Irena Derdoń.
W sobotę na mieszkańców cze-
kało naprawdę wiele atrakcji. Od 
rana trwały zawody sportowe, 
a dokładnie turniej szóstek pił-
karskich o puchar wójta gminy 
Stawiguda, następnie na scenie 
wystąpił chór „Legenda” ze Sta-
wigudy, który obchodzi 15-le-
cie powstania. Chór przez te 15 
lat dorobił się bogatego i różno-
rodnego repertuaru. Śpiewa pie-
śni popularne, biesiadne, pa-
triotyczne, religijne i chóralne. 
Zdobył wiele nagród i wyróżnień, 
m.in. w Jezioranach, Pieniężnie, 
Spychowie, Olsztynie, Braniewie, 

a tydzień temu zajął trzecie miej-
sce podczas Senioriady, która od-
była się w Ornecie. Pierwszym 
dyrygentem był Wiktor Żołnie-
rek– muzyk, nauczyciel PSM 
w Olsztynie, który w tym cza-
sie zamieszkał w Stawigudzie. 
W 2015 r. nowym dyrygentem 
została Danuta Nowakowska, 
która prowadzi zespół do dnia 
dzisiejszego.
– Dzisiejszy koncert był kon-
certem jubileuszowym. Zaczę-
liśmy od utworów, które Wiktor 
Żołnierek nauczył chór, następ-
nie były utwory, które ja przygo-
towałam, a później śpiewaliśmy 

razem z kapelą „Kosejder” – 
powiedziała, dyrygent chóru 
„Legenda”, Danuta Nowakow-
ska.
Podczas tegorocznej Stawigu-
diady wystąpił również Darek 
Nowicki, zespół S.O.S Abba Co-

ver Show, a gwiazdą wieczoru 
był Mezo. Na zakończenie odbyła 
się dyskoteka „Pod gwiazdami”, 
którą poprowadził Dj Tico.
Stawigudiada to święto miesz-
kańców gminy Stawiguda, ale jest 
to również ważne wydarzenie, dla 
gmin partnerskich. W tym roku do 

Stawigudy przyjechali przedsta-
wiciele gminy Morawica i gminy 
Gizałki , z którymi stawigudzki 
samorząd utrzymuje od wielu lat 
przyjazne i partnerskie kontakty – 
Partnerstwo z gminą Morawica, 
trwa już ponad 20 lat. Wcześniej 
były wymiany dzieci i młodzieży, 

między naszymi gminami, ostat-
nio gościliśmy również seniorów 
z gminy Morawica, a w tym roku 
przyjadą jeszcze sportowcy. Oczy-
wiście co roku spotykamy się, wy-
mieniamy informacjami i nawet 
wzorujemy się na pewnych roz-
wiązaniach, które są stosowane 
w gminie Morawica – dodała 
wójt gminy Stawiguda.
-Zawsze chętnie tutaj przyjeż-
dżamy. Te nasze spotkania od-
bywają się już od ponad 20 lat. 
Różne grupy nawzajem się spo-
tykają, raz w Morawicy, raz 

w Stawigudzie, świętujemy swoje 
święta i jak zawsze życzymy 
mieszkańcom Stawigudy jak naj-
lepszej zabawy – podsumo-
wał zastępca burmistrza Mia-
sta i Gminy Morawica, Marcin 
Dziewięcki.
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Stawigudiada, to święto gminy Stawiguda, podczas którego na mieszkańców czeka 
wiele atrakcji sportowo-artystycznych. W tym roku pogoda dopisała, a mieszkańcy 
mogli pobawić się m.in. podczas koncertu Mezo, który był największą gwiazdą te-
gorocznej Stawigudiady.

Sportowo i muzycznie na Stawigudiadzie

Warmińska Łynostrada będzie przebiegała przez Dobre Miasto

Publiczność ochoczo kołysała się w rytmie znanych przebojów
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-Na początku muszę pogratu-
lować nagrody, którą dostała 
Pani z rąk mrągowskich władz. 
Chyba każdego człowieka cie-
szy, gdy jego działalność jest 
doceniana i wyróżniona. Jak 
Pani skomentuje zdobycie tego 
wyróżnienia?
Bardzo dziękuję. Cieszy mnie 
fakt, że moja działalność, chyba 
niezbyt popularna w obecnym 
skomercjalizowanym świecie, 
została zauważona i doceniona. 
Przyznam, że nie spodziewałam 
się tak zaszczytnego wyróżnie-
nia, które otrzymują nieliczni. 
Statuetka Niezapominajka! To 
dodaje skrzydeł i sprawia, że 
utwierdzam się w przekonaniu, 
że to co robię, ma sens. Moje 
działania nie wynikają z chęci 
zysku czy przypodobania się ko-
mukolwiek. Robię to co robię 
z potrzeby serca, nikt mi za to nie 
płaci i tak jest dobrze. Jestem na 
takim etapie życiowym, że już 
nic nie muszę. Nie chcę zgnu-
śnieć przed telewizorem z ro-
bótką w rękach. Chce jeszcze coś 
pożytecznego robić dla innych.
-Niedawno wydała Pani swoją 
kolejną książkę. Jest Pani już 
po kilku spotkaniach autor-
skich. Czy zna Pani odczucia 
ludzi, którzy mieli przyjemność 
poznać Pani najnowszą twór-
czość?
W tym roku kalendarzowym wy-
dałam swoją czwartą autorską 

książkę pt. Sinusoida Liryczna. 
Wiosną odbyłam kilkanaście 
spotkań autorskich związanych 
z promocją tej książki i przyznam 
nieskromnie, że jestem bardzo 
zadowolona. Mój najnowszy to-
mik poezji otrzymał pochlebne 
opinie wielu środowisk, nie tylko 
lokalnych. Odwiedziłam nawet 
moje liceum ogólnokształcące 
w Bieżuniu na Mazowszu, gdzie 
otrzymałam bardzo zaszczytny 
medal pamiątkowy od władz 
miejskich i szkolnych. Pyta Pan 
o odczucia ludzi... mam swoich 
czytelników, którzy czytają moje 
wiersze, przychodzą na spotkania 
z moją poezją i pytają o następne 
wydania książek. I to mnie bar-
dzo cieszy. Mimo, iż wiadomo, 
że tak naprawdę poezja jest 
sprawą niszową, to moje wiersze 
trafiają do ludzi. Prowadzę także 
swoją poetycką stronę interne-
tową www.szeptywiatru.pl, gdzie 
mam sporo odwiedzin. Czytający 
komentują wiersze ciepło i życz-
liwie. Pochwalę się także, że do 
kilku moich wierszy została napi-
sana muzyka, więc można sobie 
czasem pośpiewać.
-Jest Pani poetką, która dba 
nie tylko o lokalną kulturę, ale 
również o edukację młodszych 
pokoleń. Czy mogłaby Pani po-
wiedzieć jaka jest idea Salo-
niku Literackiego?
Salonik Literacki to moje „uko-
chane dziecko”. To nieformalna 

grupa, którą wymyśliłam dwa 
lata temu i prowadzę. Skupia 
uzdolnioną literacko młodzież 
z mrągowskich szkół. Moim za-
łożeniem było stworzenie grupy 
miłośników słowa pisanego, za-
szczepienie w młodych ludziach 
chęci tworzenia, a także szlifowa-
nie ich umiejętności literackich. 
Dla działalności grupy znalazłam 
przyjazną przystań w Powiato-
wej Bibliotece Pedagogicznej 
w Mrągowie. Tutaj się spoty-
kamy, organizujemy spotkania 
okolicznościowe, wieczory lite-

rackie poświęcone znanym po-
etom, tutaj także młodzież pre-
zentuje własną twórczość. Na 

cotygodniowych spotkaniach 
prowadzimy luźne dyskusje te-
matyczne – rozmawiamy o utwo-
rach napisanych w konkretnym 
temacie np. przyjaźń, miłość, 
przemijanie itp. Salonik lite-
racki jest otwarty dla wszystkich, 
w szczególności zaprasza jed-
nak do swojego grona miłośni-
ków literatury pięknej i języka oj-
czystego. Z przerażeniem myślę, 
jak niewiele młodych ludzi czyta 
książki. Zamiast czytania lektur, 
młodzież najczęściej sięga po go-
towe opracowania, nie ma mody 

na „dobrą książkę”. Wszech-
obecny internet zdominował 
wszystko. Ubogie, częstokroć 
bardzo niechlujne słownictwo, to 
skutek zaniedbań czytelniczych. 
Postanowiłam sobie, że będę pro-
stować owe zaniedbania i Salonik 
będzie enklawą pięknego, ojczy-
stego języka. Trwają wakacje i za 
chwilę nowy rok szkolny. Część 
młodzieży zdała matury, wyjeż-
dża na studia, zmienia miejsce 
zamieszkania. Czeka mnie nowe 
wyzwanie, poszukiwanie no-
wego „narybku” dla Saloniku Li-
terackiego. Zapraszam więc już 
teraz wszystkich chętnych.
-W tym roku wydaliście ko-
lejny wspólny tomik poetycki.
Ukoronowaniem naszej cało-
rocznej pracy jest wydanie dru-
giej już z kolei książki pt. „Zła-
pane słowa” (pierwsza książka 
podsumowująca prace ubiegło-
roczną to „Rachunek poetyckiego 
prawdopodobieństwa” przyp.
red.). Jest to antologia wierszy 
młodych, utalentowanych po-
etów skupionych wokół „Salo-
nika Literackiego”. Wydanie tej 
książki było możliwe dzięki fi-
nansowemu wsparciu urzędu 
miasta. Każdy czytelnik znajdzie 
w tej książce coś dla siebie. Mło-
dzi poeci w swoich wierszach, 
częstokroć bardzo osobistych, 
poruszają tematy życia, śmierci, 
miłości – tematy ważne dla każ-
dego człowieka bez względu na 
wiek i pochodzenie. Tomik za-
wiera także szesnaście koloro-
wych zdjęć, które przedstawiają, 
zarówno młodych poetów, jak 

i mrągowskie obiekty np. budy-
nek ratusza, urzędu miejskiego, 
Centrum Kultury i Turystyki, bi-
blioteki pedagogicznej, wieży Bi-
smarcka itd. Stanowi to swoistą 
promocję Mrągowa.
-Czym nas Pani jeszcze w naj-
bliższym czasie zaskoczy?
Nie wiem, czy zaskoczę. Wio-
sną, z mojej inicjatywy, po-
wstała druga nieformalna grupa 
pod nazwą „Przy samowarze 
o literaturze”. Spotykamy się raz 
w miesiącu przy herbacie z sa-
mowara i rozmawiamy o literatu-
rze oraz o życiu. Mam nadzieję, 
że w tym roku uda nam się jesz-
cze rozszerzyć działalność grupy 
o spotkania tematyczne. Sce-
nariusz tych spotkań mam już 
w głowie. Od września chciała-
bym zacząć wprowadzać moje 
pomysły w życie. Jednak wcze-
śniej, jeszcze w czasie wakacji, 
będę brała udział w kilku ini-
cjatywach. W sierpniu podczas 
23 Festiwalu Kultury Kresowej 
będę opiekować się, jak co roku, 
grupą poetów z Kresów. Mam 
już w przygotowaniu wieczór po-
etycki z udziałem gości festiwa-
lowych, oczywiście z poezją kre-
sową. W połowie sierpnia z kolei 
będzie Festiwal Kultury Ma-
zurskiej w Sorkwitach, podczas 
którego odbędzie się spotkanie 
z moją poezją, na które bardzo 
serdecznie zapraszam. Jeśli cho-
dzi o moją pracę związaną z pisa-
niem – pracuję nad nową książką, 
która mam nadzieję, ukaże się 
późną jesienią.

Mateusz Kossakowski

UNIESIENIA..

Pójdziemy 
na spacer 
pośród 
ciszy nocnej 
oddamy 
swe zmysły 
poświacie księżyca 
w swobodnej lekkości 
bez cienia bojaźni 
stąpać będziemy 
pośród 
gwiazd spadających 
zamknięci 
magiczną klamrą 
uniesień 
i uczuć jesiennych
 
(c) Hanna Szymborska

MÓJ KRZYŻ

Stłoczone myśli 
jak balony wypełnione 
lodowatą wodą 
bombardują mój mózg 
jak petardy sylwestrowe 
wybuchają w mojej głowie
 
zewsząd 
kakofonia głosów 
zamieszanie myśli 
mętlik 
i strach 
przed nieznanym
 
jak dotrzeć do sedna problemu 
jak rozwiązać sprawy 
nierozwiązywalne 
może prościej 
tysiące myśli powierzyć 

sile sprawczej
 
Bóg zesłał mi krzyż 
który udźwignąć muszę
 
(c) Hanna Szymborska

NIESKOŃCZONOŚĆ...

Nasze słowa 
myśli i tęsknoty 
pragnienia 
ukryte na dnie duszy 
kołyszą marzenia 
niespełnione
 
nieskończoność 
dotyka nas 
ciepłem słońca 
i bryzą morską 
łąkami ukwieconymi 

i uśmiechem dziecka
 
szybuję 
w magicznych przestrzeniach 
muzyki niebios 
na smyczki i orkiestrę stworzonej 
zanurzam się 
w krainie dzieciństwa
 
i miłości spełnionej
 
(c) Hanna Szymborska 

ZAPACH TAMTEJ JESIENI

Tęskno szukam 
w myślach moich 
zapachu tamtej jesieni 
szumu liści szeleszczących 
pod stopami 
oddechu jesiennego wiatru 

i mgły jak mleko białej
 
szliśmy wtedy aleją parku 
trzymając się kurczowo za ręce 
wiatr w listowiach 
pogrywał naszą melodię 
złocisty dywan 
utkany z liści jesiennych 
słał się nam pod nogami
 
drżałam z zimna 
srebrzyste krople rosy 
osiadły na twoich włosach 
świat wirował tańcem aniołów 
byliśmy tylko my 
w tym dniu jesiennym 
zaczarowanym magią uniesień 
i nam tylko znanych wzruszeń
 
(c) Hanna Szymborska

www.szeptywiatru.pl

Hanna Szymborska to poetka, która od wielu lat związana jest z Mrą-
gowem. Jak sama wspomina, jej poezję pisze życie, a wiersze są zwier-
ciadłem jej duszy.

Robię to co robię z potrzeby serca

Hanna Szymborska
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AUTO-MOTO KUPIĘ

CAŁE, powypadkowe 502-
180-869.

AUTO-MOTO SPRZEDAM

! VOLKSWAGEN Polo 2006r, 
1.2, 502-753-260.
FORD Focus 2001r. taknio 609-
163-735.
OPEL Astra, (2008), 1,7 TDI, 
125 PS, srebrny, kombi, hak 
606-319-879.
OPEL Corsa tanio 609-163-
735.
RENAULT Megane (2009) 1,5 
diesel, srebrny, 663-817-286.
SPRZEDAM SCANIA R-420, 
ciągnik siodłowy, 2006r., 
50.000 - do uzgodnienia, 
PRZASNYSZ, 693-371-115.
TOYOTA Avensis, (1998), 
2,0TD kombi, 605-036-340.
VOLKSWAGEN T3, (1981), 
1,6D, stan dobry, 508-321-904.

INNE SPRZEDAM

2,60 x 2,12 drzwi, 602-313-371.
30 M2 ceramiki ścienno-pod-
łogowej, historycznej (ponad 
40 lat) produkcji francuskiej, 
rozmiar 11 cm x 11 cm x 8 mm 

w kolorze różowym, przypa-
lane, rustykalne gat. 1, cena 45 
zł m2/brutto, tel. 601-648-715.
BRODZIK 80x80, urządze-
nia do nawiewu pieca co, drzwi 
rozsuwane z luster do szafy 
wnękowej szer. 144, wys. 237 
oraz kwiat Fikus Beniamin wys. 
2,8m tel. 505-600-519.
BUK opałowy, Barczewo 607-
777-650.
DZIAŁKĘ ogrodniczą 692-
041-734.
GRES techniczny produkcji 
niemieckiej ARGELITH gatu-
nek I, 30 cm x 30 cm, grubość 
15 mm, kolor szary. Na hale 
przemysłowe, warsztatowe, ga-
raże, tarasy. 675 m2, cena 40 zł 
brutto/m2 (z vat), tel. 601-648-
715.

PRACA DAM

! DORABIANIE dla matek 
z dziećmi, 601-64-90-31, 504-
175-182.
BEZPŁATNY kurs języka nie-
mieckiego w Mławie. Pracuj 
w Niemczech z Promdeica24 
jako opiekun osób starszych. 
Zapisy tel. 517-175-036. Ostat-
nie wolne miejsca! GWARAN-
TOWANY BONUS 100Euro za 
każde 31 dni pracy.

DO montażu okien. Olsztyn, 
604-228-151.
DO produkcji plandek - praca 
w Barczewie, tel. 607-089-050.
DORYWCZO do robót deklar-
skich, 502-202-377.
FIRMA zatrudni murarzy, szpa-
chlarzy, pracowników do docie-
pleń 607-035-852.
FREZER manulany. Olsztynek 
601-822-663.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę 
z warunkami zabudowy 8 km 
od Olsztyna, 5000 m2 za 130 

tys. zł. Tel. 669 336 031.

12ZŁ za m2 + VAT za działkę 
uzbrojoną we Fromborku sprze-
dam. Możliwość postawienia 
przyczepy holenderskiej, 789-
10-10-10.
12ZŁ/M2 + vat za działki 
uzbrojone we Fromborku, 785-
10-10-10.
2-POKOJOWE, 43,1m2, IIp., 
Olsztyn, Śródmieście, 507-899-
684.
4-POKOJOWE 72,5, 536-191-
751.

BARDZO ładne 50m2, 3p/3 
Olsztyn - Belweder 264.000zł, 
wyposażona kuchnia, łazienka, 
szafy, regały, półki, biurko, 
505-170-534.
DOBRE MIASTO, 2 pokoje po 
generalnm remoncie, parter, go-
towe do wprowadzenia, cena 
119000zł do negocjacji, 570-
716-102.
DOM 137m2 w Dobrym Mie-
ście, podpiwniczony, piętrowy 
6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 
budynek gospodarczy, działka 
560m2, 606-333-981.
DOM 146m2, stan surowy, 
13km od Olsztyna- Patryki, 
1700zł/m2 wraz z działką 
1234m2, tel. 533-440-555.
DOM jednorodzinny we From-
borku, wolnostojący, 3 po-
kojowy, 170m2, działka, 
175.000zł, (55)230-88-53.
DOM, Szczęsne, graniczy 
z Olsztynem, gm. Purda, wol-
nostojący 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.
DZIAŁKA Ługwałd 10,44ar, 
513-497-437.
DZIAŁKĘ budowlaną w Pie-
niężnie 2990m2 przy obwod-
nicy do Ornety na przeciwko ul. 
Górnej, 697-849-632.
ELBLĄG, mieszkanie 3-poko-
jowe, 73m2, III piętro, winda, 
po remoncie, 516-995-118.
LOKAL partner, Wilczyńskiego 
(lub wynajmę) 512-033-593.

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, hydrau-
liczne, 795-820-780.
BUDOWLANO- remontowe 
kompleksowo, 501-481-210.
DACHY, 514-456-553.
DACHY, naprawy, 502-202-377.
MALOWANIA, remonty, 514-
939-728.
MALOWANIE, szpachlowa-
nie, roboty wykończeniowe, 
glazura, terakota, płyty K/G, 
poleca firma z długoletnią tra-
dycją, 89/541-35-00 lub 504-
720-494.

NAPRAWA okien, rolet, bram 
garażowych i żaluzji 89/541-
35-00, 504-720-494.
PŁYTAKRSTWO, 607-809-
431.

MIEJSCE 
NA 

TWOJE 
OGŁOSZENIE
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-Jak Pan oceni poprzedni se-
zon Orkana?
Jeśli chodzi o poprzedni to za-
kładaliśmy sobie, żeby mini-
mum znaleźć się w pierwszej 
piątce, a każde miejsce wyżej 
będzie bardzo dobre. Skład ja-
kim dysponowaliśmy, pozwa-
lał nam myśleć o tym, żeby każ-
demu napsuć krwi i tak też się 
stało. Na początku byliśmy zde-
cydowanym liderem tabeli, na-
stępnie przytrafiła nam się przy-
padkowa porażka w Toruniu, ale 
i tak wtedy wszyscy myśleli, że 
łatwo tę ligę wygramy. Jednak 
należy powiedzieć, że wcale nie 
było to takie proste, ponieważ 
wiele spotkań było niezwykle 
wyrównanych. Trzeba powie-
dzieć, że osiągnęliśmy więcej 
niż oczekiwaliśmy.
-No właśnie udało się wywal-
czyć awans, ale nie był on osią-
gnięty w pełni na sportowym 
polu. Więc czego zabrakło, 

żeby wywalczyć awans po ba-
rażach? Sił czy może doświad-
czenia?
Ja od razu chciałem powiedzieć, 
że my robiliśmy swoje. Grali-
śmy w lidze, zajęliśmy drugie 
miejsce. Akurat tak się złożyło, 
że jest reorganizacja ligi i dzięki 
temu awansowaliśmy. Jeśli cho-
dzi o te baraże, to w pierwszym 
meczu zanotowaliśmy remis 
i wydawało mi się, że u siebie 
przypieczętujemy ten awans. 
Zabrakło jednak trochę sił, po-
nieważ końcówka sezonu dała 
w kość niektórym zawodni-
kom. Myślę, że ten skład wtedy 
nie był optymalny, a Warszawa 
miała nieco dłuższą ławkę i to 
oni okazali się lepsi.
-Klub w sumie powstał na 
nowo trzy sezony temu. Po 
frekwencji na trybunach wi-
dać, że w Ostródzie jest zapo-
trzebowanie na piłkę ręczną…
To prawda. Piłka ręczna jest 

wspaniałym, dynamicznym 
sportem. Wielu kibiców, któ-
rzy do tej pory chodzili tylko 
na piłkę nożną, przychodzą 

i mówią, że piłka ręczna jest 
tak szybką i dynamiczną dys-
cypliną, że nie da się przy niej 
nudzić. Widać, że piłka ręczna 

w Ostródzie bardzo dobrze się 
przyjęła.
-Czym dla Pana jest Orkan 
Ostróda?
Dla mnie, jeżeli chodzi o drużynę 
seniorską, ważne jest to, żeby ta 
drużyna, godnie reprezentowała 
miasto. Jest to drużyna, która jest 

pewną wizytówką miasta i do-
starczamy ludziom wiele pozy-
tywnych emocji. Najważniejsze 
jest jednak, żeby ta drużyna se-

niorska była takim przykładem 
dla młodzieży, ponieważ to wła-
śnie na młodych zawodników 
w naszym klubie stawiamy. 
-Czy ten awans do pierwszej 
ligi nie spowoduje, że trzeba bę-
dzie wzmocnić drużynę i wtedy 
tych miejsc dla młodych za-
wodników z Ostródy zabrak-
nie?
Oczywiście trzeba wzmocnić 
drużynę. W sporcie już nawet 

w tym półprofesjonalnym, nie da 
się grać tylko w oparciu o swo-
ich wychowanków, natomiast my 
nie idziemy też w taki model ty-

powego kontraktowania ludzi 
z zewnątrz. Nie dajemy wysokich 
kontraktów zawodnikom z ze-
wnątrz, tylko szukamy zawodni-
ków młodych z naszego regionu.
-Jakie wzmocnienia szykujecie 
w klubie odnośnie nowego se-
zonu?
Przyjdzie do nas pięciu lub sze-
ściu nowych zawodników, ale 
chcemy, aby ludzie, którzy grali 
u nas w drugiej lidze, podno-
sili swój poziom sportowy i za-
leży nam na tym, żeby oni stano-
wili trzon zespołu. My chcemy 
również, aby zawodnicy, którzy 
do nas przyjdą fajnie zgrali się 
z tymi naszymi doświadczonymi 
graczami, którzy tak walczyli 
w drugiej lidze. 
-Jaki będzie cel na pierwszy se-
zon w pierwszej lidze?
Stawiamy sobie za cel, żeby 
się utrzymać, natomiast jak bę-
dziemy w połowie tabeli, to bę-
dzie to na pewno duży sukces. 
Tutaj w pierwszej lidze tak na-
prawdę każdy może wygrać 
z każdym. Ta liga jest bardzo 
wyrównana i my na pewno bę-
dziemy mieli zespół, który będzie 
w stanie napsuć krwi każdej dru-
żynie.

raf

Tomasz Zmysłowski, założyciel i prezes klubu piłki ręcznej Orkan Ostróda. Klub 
wrócił do rywalizacji w 2015 po ponad dwudziestu latach nieobecności, a już 
awansował do pierwszej ligi.

Napsujemy krwi każdej drużynie

-Olsztyn w latach sześćdzie-
siątych liczył około 80 tysięcy 
mieszkańców. Jeżeli chodzi 
o klub to przychodziło codzien-
nie około 100 młodych żeglarzy 
i wioślarzy. W zasadzie rozkwit 
tego sportu wodnego w tam-
tych latach nastąpił dzięki kaja-
karzom OKS Olsztyn. Klub ten 
zrzeszał bardzo dobrych kaja-
karzy, olimpijczyków i my jako 
wioślarze Warmii spotykaliśmy 
się z nimi codziennie na wodzie- 
wspomina Jan Genatowski.

Sekcja wioślarska
1 maja 1956 roku, Wiktor 
Barwicki założył sekcję wio-
ślarską przy klubie Warmia. 
Był to początek tego sportu 
w Olsztynie, ale również na te-
renie Warmii i Mazur. W tych 
latach przystanią rządziła ko-
lej. Kolej była wtedy bogata 
i mogło się wydawać, że dzięki 
temu wioślarze i żeglarze będą 
mieli idealne warunki do roz-
woju. Z finansami jednak nie 
było najlepiej, ponieważ wtedy 
nastąpił rozkwit piłki nożnej 

i to właśnie ta dyscyplina sportu 
była na pierwszym miejscu.
Działacze byli zaślepieni piłką 
nożna, a sporty wodne były za-
wsze gdzieś dalej, ponieważ 
były nie dochodowe. Jednak 
Wiktor Barwicki, który przed 
wojną był burmistrzem mia-
sta Torunia i Chełmży, zara-
ził ludzi w Olsztynie bakcylem 
wioślarstwa. W tamtych latach 
młodzież uczęszczała przede 
wszystkim do szkół samocho-

dowych, do technikum kole-
jowego, budowlanego i wśród 
tej młodzieży wąska grupka 
około 50 osobowa, zaczęła 
przy pomocy Wiktora Barwic-
kiego, tworzyć osady. Po roku 
od rozpoczęcia treningów przez 
Jana Genatowskiego, Wiktor 
Barwicki zaproponował mu, 
a w zasadzie kazał pływać debla 
z Bogdanem Mosakowskim.

Pierwsze starty
Najpierw rozpoczęli starty 
w kategorii młodzik, następ-
nie były starty w kategorii ju-
niorów. Panowie tworzyli na-
prawdę świetny i zgrany duet. 
Jan Genatowski niezwykle miło 
wspomina tego debla. -W mło-
dzikach byliśmy niepokonani, 
w juniorach zdobyliśmy Mi-
strzostwo Polski w klasie sprint 
i byliśmy cały czas w pierwszej 
trójce osad juniorskich w Pol-

sce. Lata uciekały i trzeba było 
iść do seniorów. W 1968 roku 
przyszliśmy do seniorów i wtedy 
powstała czwórka bez sternika 
na długie wiosła. W czwórce 
tej pływali: Andrzej Śmieszny, 
Stanisław Jasiński, Stanisław 
Gotowecki i Jan Genatowski. 
Po wielu latach, gdy teraz spo-
tykamy się na zawodach z we-
teranami, to jest nam bardzo 
miło, bo ludzie mówią, że ta na-
sza czwórka technicznie była 
nie do pokonania. Pływaliśmy 
praktycznie zawsze w finale naj-
lepszych osad w kraju.

Nienajlepsze warunki 
do treningów
Klub Warmia był w tamtych 
czasach nieporównywalny do 
klubów bydgoskich, płockich, 
gdańskich, czy podlaskich. To 
były bardzo bogate kluby. -To, 
że wioślarzom z Warmii uda-
wało się nawiązać wyrównaną 
walkę z zawodnikami z wymie-
nionych klubów już było spo-
rym sukcesem-Jan Genatowski 
wraca myślami do warunków, 
w jakich kiedyś musieli tre-
nować. -Warunki w jakich my 
kiedyś pływaliśmy były wręcz 
skandaliczne.
Nie było ani ciepłej wody, ani 
pomieszczenia do przebiera-
nia się, wszystko odbywało się 
w hangarze. -To nie tak jak dzi-
siaj, że musi być, szatnia, cie-
pła woda itp. My wtedy mie-
liśmy np. sztangi, które sami 

sobie zrobiliśmy i takimi musie-
liśmy trenować. Zimą korzysta-
liśmy z sal Gwardii, a przebie-
raliśmy się na stadionie Warmii 
i tam również trenowaliśmy. 
Wtedy nie było szans na jakieś 
piękne, drogie stroje. Jak czło-
wiek dostał dresy, to był wręcz 
w siódmym niebie, nie mówiąc 
o nowych wiosłach- opowiada 
Jan Genatowski. Jeżeli chodzi 
o stan sprzętu to poziom był zu-
pełnie nieporównywalny z te-
raźniejszością.

Rozpad osady
W 1969 roku, część załogi 
z czwórki bez sternika, ukoń-
czyła szkoły średnie i osada 
zaczęła się powoli rozpadać. 
Następnie nastał trudny czas, 
ponieważ zmarł Wiktor Bar-
wicki, czyli założyciel sekcji 
wioślarskiej i tak naprawdę nie 
wiadomo było co dalej z tym 
wszystkim robić.
Sekcję wtedy przejął Jan Ge-
natowski, który prowadził ją 
wraz ze swoim byłym partne-
rem z debla, Bogdanem Mosa-
kowskim. 
Na tym kończymy pierwszą 
część wspomnień o historii 
olsztyńskiego wioślarstwa, ale 
w kolejnych numerach Gazety 
Warmińskiej, będziemy w czę-
ściach dalej przedstawiać histo-
rię klubu wioślarskiego KKS 
Warmia Olsztyn. Zapraszamy 
do lektury kolejnych odcinków.
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KKS Warmia Olsztyn, to klub wioślarski, który wychował wielu znakomitych wio-
ślarzy. Osiągali oni sukcesy na arenie krajowej, a także międzynarodowej. Dzięki 
wspomnieniom Jana Genatowskiego, wybitnego wioślarza i trenera Warmii, 
chcemy przypomnieć historię, tego niezwykle zasłużonego klubu.

Wspomnienia o sukcesach 
olsztyńskiego wioślarstwa

Orkan w akcji

Czwórka bez sternika
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Przypomnijmy, że do finału, który 
odbędzie się już pod koniec sierpnia, 
awansuje po 4. najlepszych sterników 
z klasy kabinowej i otwarto pokłado-
wej. Gdyby eliminacje zakończyły się 
już w tym momencie, to po odrzuce-
niu jednych najsłabszych zawodów 
w finale znaleźliby się: Sebastian 
Jurkiewicz, Tomasz Krzywosz, Ma-
ciej Majak oraz Paweł Marcinkjan 
lub Łukasz Cagara (sternicy mają 
w tej chwili jednakową liczbę punk-
tów) z grupy otwarto pokładowej oraz 
Jakub Malicki, Grzegorz Pieczko, 
Dariusz Bałdyga i Karol Góralczyk 
z grupy kabinowej.
Zawody zostaną rozegrane trady-
cyjnie w dwóch klasyfikacjach ŻGP 
Mrągowa: jachtów otwarto pokłado-
wych i kabinowych. Planowane są 3 
wyścigi krótkodystansowe oraz je-
den długodystansowy na ożaglowaniu 
podstawowym. W przypadku roze-
grania wszystkich wyścigów najgor-
szy wynik z wyścigu krótkodystanso-
wego zostanie odrzucony. Na koniec 
rywalizacji po raz czwarty w historii 
zostanie rozegrany oddzielnie klasy-
fikowany wyścig długodystansowy 
Super OPEN o Błękitną Wstęgę Je-
ziora Czos, w którym dopuszcza się 
używania ożaglowania dodatkowego. 
Będzie to wyścig łączony wszystkich 
załóg i nie będzie zliczany do klasyfi-
kacji ŻGP Mrągowa.
Ostateczne zapisy do regat będą przyj-
mowane w mrągowskiej Ekomari-
nie od godziny 9.00. Wpisowe do za-
wodów wynosi tradycyjnie 40 zł od 
osoby dorosłej i 20 zł od dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Wstęp kibiców na 
after party jest możliwy po wpłace-
niu 30 zł w biurze regat w dniu im-
prezy. Każdy startująca ekipa będzie 

musiała mieć wykupione OC jachtu 
lub sternika. Organizator zapewni 
w czasie przeznaczonym na zgłosze-
nia możliwość dokonania ubezpie-
czeń na czas regat. Ceremonia otwar-
cia została zaplanowana na 11.00 na 
plaży prze Ekomarinie. Rozpoczęcie 
pierwszego wyścigu krótkodystan-
sowego jest zaplanowane na godzinę 
12.00, a wyścig długodystansowy po-
winien rozpocząć się ok. godziny 15. 
Zakończenie regat odbędzie w restau-
racji Estrada Cafe & Bar wyjątkowo 
wcześniej, gdyż już o godzinie 17.00. 
O 19.00 na mrągowskim amfiteatrze, 
tuż nad restauracją, rozpocznie się 
koncert galowy Festiwalu Kultury 
Kresowej, na który wszyscy uczest-
nicy są nieodpłatnie zaproszeni.
W regatach Arkodach Cup akwen wy-
ścigów będzie się znajdować po pół-
nocnej stronie jeziora Czos. Zmaga-
nia będą widoczne z pomostów plaży 
Hotelu Mercure Mrągowo Resort & 
Spa, plaży miejskiej i nabrzeża przy 
amfiteatrze. Do dyspozycji kibiców 
będą również czekały rowery wodne, 
łodzie i pontony, które będzie można 
wypożyczyć. Oprócz tego, firma Kra-
snobrodzka Racing udostępni swój 
tramwaj wodny, który będzie robił 

bezpłatne wycieczki po trasie regat 
(od 12.00 do 16.00). A jeżeli znajdą się 
śmiałkowie, którzy nie biorą udziału 
w regatach, a chcą aktywnie prze-
żyć dzień, zapraszamy na rowerowy 
rajd kibiców, który rozpocznie się 
o 11.30. Trasa będzie miała około 28 
km, a przebiegać będzie wokół jeziora 
Czos i jeziora Kiersztanowskiego.
W zawodach Żeglarskiego Grand Prix 
Mrągowa rokrocznie pojawia się po-
nad 100 miłośników żeglugi i kilka-
naście różnorodnych jachtów w każ-
dej imprezie. W ubiegłym roku finały 
zostały rozegrane na jachtach Sigma 
600 w systemie przesiadkowym, a na 
najwyższym stopniu podium stanęła 
po raz kolejny załoga Dariusza Bał-
dygi. ŻGP Mrągowa po raz kolejny 
zostały nominowane przez mrągow-
ską kapitułę na imprezę sportową 
roku. Oprócz tego, decyzją Polskiego 
Związku Żeglarskiego mrągowski 
cykl został wybrany najlepszymi rega-
tami śródlądowymi w 2016 roku. To 
wyróżnienie, zwane Błękitnym Spina-
kerem, po raz pierwszy trafiło do Mrą-
gowa! Ideą nagrody jest wyróżnienie 
i docenienie najlepszych organizato-
rów imprez promujących żeglarstwo 
oraz nagłośnienie i prezentacja najcie-

Już 5 sierpnia 2017 roku podczas regat Arkodach Cup 2017 roku poznamy finali-
stów tegorocznego cyklu Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2017. Oprócz tego, po raz 
czwarty poznamy najszybszą łódkę pływającą po mrągowskim akwenie.

Program regat:
Sobota 5 sierpnia 2017
9.00-10.50 Zapisy do regat – Ekomarina Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6.
11.00 Uroczyste otwarcie regat – Ekomarina Mrągowo, w programie 
przywitanie, postawienie bandery, odprawa sterników
11.30 Rowerowy rajd kibiców wokół jeziora Czos i jeziora Kierszta-
nowskiego (ok. 28 km), zakończenie w Cafe Estrada ok. 15.30
11.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu. Start 12.00
17.00 After party – Cafe Estrada
17.30 Zakończenie regat – Cafe Estrada
19.00 Koncert Galowy Festiwalu Kresowego 2017

Wszystko wskazuje na to, iż w tym 
roku poziom sportowy jednego z naj-
lepszych turniejów 3x3 w kraju bę-
dzie najwyższy w historii NMR Stre-
etball Challenge! W sobotę 29.07 
odbędą się rozgrywki w kat. Open 
Mężczyzn, dzień później rozegrane 
zostaną kategorie U18, U16 i Ro-
dzinna. W mrągowskim finale Ko-
rony 3X3 przewidziano udział: 
OPEN Mężczyzn – 20 zespołów, 
U18 Mężczyzn – 12, U18 Kobiet 
– 8, U16 Chłopców – 8. Czterna-
ście drużyn w kat. Open M awanso-
wało do finału z turniejów w Iławie 
i Kielcach. W kat. U18 M kilka ze-
społów awansowało w Iławie. Wy-
brane zespoły otrzymają dzikie karty 
od Organizatorów. W cyklu rozgryw-
kowym Korony 3X3 mają prawo 
gry zawodnicy/-czki urodzeni: kat. 
OPEN Mężczyzn (2003 i starsi), 

kat. U18 Kobiet i Mężczyzn (1999 
i młodsi), kat. U16 Chłopców (2001 
i młodsi). Basket Park Korony 3X3: 
Mrągowo Open rozłożony zostanie 
przy Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Mrągowie (ul. Kopernika 2C) 
Turniej w Mrągowie rozgrywany 
będzie systemem eliminacji w gru-
pach, które zagrają „każdy z każdym” 
w jednej rundzie. Drugim szczeblem 
będą mecze play off, w których prze-
grywający odpada z wyłączeniem ze-
społów przegrywających w półfinale 
– te rozegrają mecz o trzecie miejsce. 
Warunkiem przeprowadzenia rozgry-
wek w danej kategorii wiekowej jest 
start minimum 3 zespołów.
Rozgrywki w kategoriach towa-
rzyszących (Rodzinna, U16) mają 
na celu popularyzację rozgrywek 
w koszykówce 3×3. Organizatorzy 
przewidzieli ciekawe konkursy dla 

zawodników i publiczności. W kate-
gorii Open Mężczyzn do wygrania są 
m.in. nagrody finansowe, we wszyst-
kich kategoriach – nagrody rzeczowe, 
puchary i statuetki.
Na ogólnopolskiej mapie 3x3 Mrą-
gowo od lat zajmuje należne mu miej-
sce dzięki dwóm sportowym pro-
jektom: turniejowi NMR Streetball 

Challenge oraz zespołowi Budextan 
Streetball4. NMR Streetball Chal-
lenge to jeden z ważniejszych turnie-
jów koszykówki ulicznej w Polsce. 
Organizowany od 2010 roku, z prze-
rwą w 2015. Posiada certyfikat „3×3 
FIBA Endorsed”, co oznacza, że za-
wodnicy biorący w nim udział wal-
czą m.in. o punkty do światowego 

rankingu FIBA 3X3. NMR SC to jed-
nocześnie finał otwartych Mistrzostw 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego w Koszykówce 3×3 (w ścisłej 
współpracy z Warmińsko-Mazurskim 
Związkiem Koszykówki).
NMR Streetball Challenge w prze-
szłości był eliminacją takich rozgry-
wek jak Mistrzostwa Polski SIE-
MENS AGD 3×3 2012, SIEMENS 
Grand Prix Polski 3×3 2013 czy 
BOSCH Grand Prix Polski 3×3 2014. 
Turniej zyskał miano „Najlepszej Im-
prezy Sportowej Roku 2010, 2011 
i 2012 w Mrągowie.
W Mrągowie kibice podziwiali naj-
lepszych polskich dunkerów: Rafała 
„Lipka” Lipińskiego, Emila „Slasha” 
Olszewskiego, Łukasza Biednego, 
Arka „Aro” Przybylskiego, Mariu-
sza „Iron Mario” Szweda, Marka Si-
korę, Macieja „Paprota” Paprockiego, 
Mirka „Śledziu” Śleziaka, występy 
Mieszko Włodarczyka (Mam Talent) 
i słynnego Kacpra „Kacpy” Lacho-
wicza.
Z NMR Streetball Challenge zwią-

zany jest Mistrz Polski w koszykówce 
ulicznej 3×3 z 2012 roku, pochodzący 
z Mrągowa zespół BUDEXTAN 
Streetball4. W 2012 roku zespół zdo-
był Mistrzostwo Polski 3×3 (Łódź, 
C.H. Manufaktura, 14-15.07.2012 
r.) i pierwszy raz w historii polskiej 
koszykówki ulicznej reprezentował 
nasz kraj w Kontynentalnym Turnieju 
Kwalifikacyjnym FIBA 3X3 World 
Tour Istanbul Masters, zajmując osta-
tecznie w tureckim turnieju V miej-
sce. Zespół występował w składzie: 
Tomasz Panewski, Marcin Kowalew-
ski, Łukasz Muszyński, Jarek Andru-
siewicz i Kuba Chmielewski.
Zespoły zainteresowane udziałem 
w turnieju odsyłamy do zapisów na 
stronie Play 3X3 lub Korona 3X3. 
Organizatorzy na pewno się do Was 
odezwą.
Od 2017 roku NMR Streetball Chal-
lenge zmienia nazwę na Korona 3X3: 
Mrągowo Open. Organizatorem im-
prezy jest Stowarzyszenie 3X3 Pol-
ska.
Wydarzenie dofinansowane jest ze 
środków Miasta Mrągowo i Powiatu 
Mrągowskiego.

mat

Mrągowskie regaty Arkodach 
Cup 2017. Kto będzie w finale?

kawszych rejsów, regat i imprez żeglar-
skich. Mrągowskie Towarzystwo Rega-

towe „Czos” dokłada wszelkich starań 
by tegoroczne imprezy wypadły równie 

okazale. Zapraszamy wszystkich kibi-
ców i żeglarzy do uczestnictwa.

mat

Wielki finał jednego z najlepszych tourów koszykówki 
3x3 w Polsce zostanie rozegrany w polskiej stolicy mu-
zyki country podczas XXXVI Pikniku Country & Folk 
w dniach 29-30 lipca 2017 r.

Korona 3X3: Mrągowo Open w iście kowbojskim stylu

Koszykarskie zmagania wystartują już niedługo
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Zacznijmy od przygody z Sto-
milu z Pucharem Polski, która 
trwała bardzo krótko. W me-
czu rundy wstępnej, olsztynia-
nie podejmowali beniaminka 
trzeciej ligi, Wartę Sierdź. 
Stomil rozegrał słaby mecz, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o ofen-
sywę i przegrał po rzutach kar-
nych. Po regulaminowym cza-
sie gry mieliśmy bezbramkowy 
remis, a rzuty karne okazały 
się „gwoździem do trumny”. 
Z całym szacunkiem dla ze-
społu z Sieradza, ale Stomil, 
jako pierwszoligowiec powi-
nien spokojnie takie spotkanie 
wygrać. 
Puchar Polski już nie będzie za-
przątał głów olsztyńskich piłka-
rzy, dlatego będą mogli skupić 
się na przygotowaniach do ligi. 
Co ciekawe Stomil w tygodniu 
po odpadnięciu z pucharu nie 
zagrał żadnego sparingu, po-
nieważ odwołany został mecz 
z Lechią Gdańsk. Widocznie 
trener chce, żeby piłkarze sku-

pili się na spokojnym treningu.
Jeżeli już mówimy o piłkarzach 
to do Stomilu dołączyło kilku 
nowych graczy, a większość 

z nich już kiedyś grało w Olsz-
tynie. Janusz Bucholc, Piotr 
Głowacki, Paweł Baranowski 
to zawodnicy, którzy w prze-

szłości byli podstawowymi gra-
czami Stomilu, a teraz wracają 
do Olsztyna. Do drużyny dołą-
czył również wychowanek Ar-

tur Siemaszko, który został 
wypożyczony z Zagłębia Lu-
bin, Rafał Śledź wrócił z wy-
pożyczenia z Sokoła Ostróda, 

Paweł Abbott, Ernest Dzię-
cioł, Marcin Stromecki i To-
masz Zając.
Przede wszystkim przyjście 

Pawła Abotta, to ogromna nie-
spodzianka. Abbott w swojej 
bogatej karierze występował 
długo w niższych ligach angiel-

skich, a w Polsce najlepszy czas 
spędził w Zawiszy Bydgoszcz 
i Arce Gdynia. W poprzednim 
sezonie zaliczył 11 występów 

na boiskach ekstraklasy. Trzeba 
sobie powiedzieć wprost, że 
najlepsze lata swojej kariery 
Abbott ma już za sobą, ale po-
mimo 35 lat na karku, jest to da-
lej zawodnik, który na pierw-
szoligowym poziomie powinien 
być groźny dla przeciwników 
drużyny z Olsztyna.
Kadra Stomilu dalej jednak 
nie prezentuje się imponująco. 
Z drużyny odeszło dziesięciu 
graczy, którzy w poprzednim 
sezonie, albo grali w pierwszym 
składzie, lub byli blisko niego. 
Trzeba sobie powiedzieć jasno, 
że Stomil będzie dysponował 
słabszym kadrowo składem niż 
w poprzednim sezonie. Wszyst-
kich ciekawi również to, jak 
nowy trener Tomasz Asnesky, 
poukłada tę drużynę. Wiadomo, 
że we wcześniejszej pracy tre-
nerskiej nie miał zbyt dużo suk-
cesów, ale może właśnie w Sto-
milu jego metody szkoleniowe 
okażą się być odpowiednie.
Już 29 lipca Stomil rozegra 
pierwszy mecz w nowym se-
zonie pierwszej ligi. Rywalem 
olsztyńskiej drużyny będzie 
Bytovia Bytów.
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Nowy trener, kilku nowych (starych) piłkarzy 
i odpadnięcie z rozgrywek Pucharu Polski. 
Tak w skrócie wyglądał ostatni czas w druży-
nie z Olsztyna.

Co słychać w Stomilu Olsztyn?

Olsztyńska drużyna przed startem w rozgrywkach 


