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Ostróda będzie miała 
wiadukt kolejowy Dni Lidzbarka Warmińskiego 

Komentarz 
z ulicy Wiejskiej
Andrzej Maciejewski
poseł na Sejm 
VIII kadencji, 
Klub Poselski Kukiz’15
Weta Prezydenta, 
telewizja przemysłowa 
i wojna medialna 
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KIEROWCA - POLICJANCI 
WYJAŚNIAJĄ 
OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Policjanci pod nadzorem proku-
ratora pracowali na miejscy tra-
gicznego w skutkach wypadku 
drogowego. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że 20- latek na łuku 
drogi stracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w przydrożne 
drzewo. Młody kierowca zginął 
na miejscu.

Do tego tragicznego w skutkach 
zdarzenia doszło w ostatnią so-
botę w nocy na trasie Łomy - 
Świątki w gminie Jonkowo. Ze 
wstępnych ustaleń wynika że, 
kierowca forda nie dostosował 
prędkości do warunków ruchu, 
na łuku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał na prze-
ciwległy pas jezdni i tam uderzył 
w przydrożne drzewo. Siła zde-
rzenia była tak duża, że 20- latek 
zginął na miejscu.
Policjanci pod nadzorem proku-
ratora wyjaśniają wszystkie oko-
liczności tego tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego.

MŁODZI KIEROWCY

Chwila zapomnienia, brawura, 
chęć zaimponowania kolegom. To 
tylko kilka powodów, dla których 
młodzi kierowcy łamią przepisy 
ruchu drogowego. Niestety czę-
sto zapominają, że wsiadając za 
kółko biorą na siebie ogromną od-
powiedzialność. Plastikowy doku-
ment jest dla wielu młodych osób 
"przepustką" do dorosłości. To 
błędne myślenie, które może pro-
wadzić do tragedii.

W 2016 roku wśród 164 wypad-
ków, do których doszło na dro-
gach powiatu olsztyńskiego spo-
wodowanych przez kierowców, 
aż w 51 przypadkach sprawcami 
były osoby w przedziale wie-
kowym 18-24 lata. Dlatego tak 
ważne jest, aby uświadamiać mło-
dych kierowców o tym, że prowa-
dzenie auta to nie zabawa. Wy-
starczy chwila nieuwagi lub kilka 
kilometrów więcej na liczniku, by 
doszło do tragedii.
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W drugiej turze wystartowało 
dwóch kandydatów: Jan Ka-
sprowicz i Wojciech Samulow-
ski. Ostatecznie Jan Kaspro-
wicz uzyskał 56,2 % głosów, 
a jego rywal Wojciech Samulow-
ski 43,8%. Frekwencja wybor-
cza wyniosła 48%. Uprawnione 
do głosowania były 5124 osoby, 

a wydano 2471 kart do głosowa-
nia. Oddano również 44 nieważne 
głosy.
W porównaniu do pierwszej 
tury wyborów, niedzielne wy-
niki zupełnie zaskoczyły, po-
nieważ w pierwszej turze 
najwięcej głosów uzyskał Woj-
ciech Samulowski.

Warto przypomnieć, że wybory 
na nowego wójta w gminie Gie-
trzwałd, miały miejsce, ponieważ 
wcześniej mieszkańcy podczas re-
ferendum odwołali wójta Marcina 
Sieczkowskiego. Od 11 maja obo-
wiązki wójta sprawował Radosław 
Marcin Nojman, który został wy-
znaczony przez premier Beatę Szy-
dło na zarządcę komisarycznego. 
Swoje obowiązki sprawował do 
czasu wyboru nowego wójta.
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6 sierpnia (niedziela) odbyła się druga tura wyborów, 
podczas, której mieszkańcy gminy Gietrzwałd zdecy-
dowali, że nowym wójtem będzie Jan Kasprowicz.

Jan Kasprowicz nowym
wójtem w Gietrzwałdzie 

Wojewoda Artur Chojecki spo-
tkał się z mieszkańcami regionu, 
którzy walczyli w szeregach Po-
wstańców Warszawskich. Wśród 
zaproszonych gości byli: Ma-
ria Szypowska, która walczyła 
w Powstaniu na terenie Kam-
pinosu, Danuta Filipek – sani-
tariuszka i łączniczka z Grupy 
„Kampinos”, Waldemar Miar-
czyński – dowódca drużyny 
w Pułku „Baszta” oraz Zygmunt 
Jatczak z Batalionu „Miotła”.
Wojewoda Artur Chojecki wraz 
z wicewojewodą Sławomirem 
Sadowskim, wręczyli powstań-
com biało- czerwone kwiaty, 
a także okolicznościowe ryn-
grafy.
Zaproszona czwórka podzieliła 
się wspomnieniami z powstania.
Danuta Filipek dalej jest nie-
zwykle aktywna. Odwiedza 
szkoły w województwie war-
mińsko-mazurskim mówiąc 
uczniom o patriotyzmie. Stara 
się przekazać im swoje wspo-
mnienia z powstania, opowiada 
o tym, co tam się wydarzyło. Jak 
sama mówi, nie szczędzi nawet 
tych krwawych opowieści, po-
nieważ tak też można młodzież 
zainteresować tym tematem.
Ważne słowa o młodzieży wy-
powiedział Waldemar Miar-
czyński – Mówi się dzisiaj, że 
młodzież jest inna. Moim zda-
niem młodzież jest taka, jaka 
była, ale postęp technologiczny 
sprawił, że warunki do życia ma 
znacznie inne. Jestem pewny, że 
w momencie zagrożenia postą-

piłaby tak samo jak my.
Natomiast Zygmunt Jat-
czak swoje wspomnienia o po-
wstaniu rozpoczął od problemów 
z zaopatrzeniem w podstawowe 
produkty żywnościowe. Opowia-
dał, że podczas powstania, żeby 
zdobyć jakieś pożywienie, trzeba 
było się sporo „napracować”. Raz 
nawet walczącemu oddziałowi 
z jego udziałem, udało się wypę-
dzić z bunkru Niemców i dzięki 

temu mogli zjeść gulasz, który 
właśnie Niemcy ugotowali, a pod 
koniec września 1944 roku cze-
gokolwiek do jedzenia już prak-
tycznie nie było.

Godzina „W”

O godzinie siedemnastej 
w Olsztynie, tak jak w całej Pol-
sce rozległy się syreny. W Olsz-
tynie uroczystości upamiętnia-
jące powstanie odbyły się przy 
pomniku Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego. Uroczysty 
apel, a następnie przedstawi-
ciele rządu, posłowie, samorzą-
dowcy i przedstawiciele orga-

nizacji kombatanckich złożyli 
kwiaty i znicze.
-Dzisiaj oddajemy hołd boha-
terskim powstańcom Warszawy, 
poległym za wolność i niepod-
ległość naszej ojczyzny. Ci, któ-
rzy przeżyli te niezwykłe, tra-
giczne 63 dni powstania, są 
jeszcze wśród nas. Chylę przed 
nimi głowę, albowiem są żywą 
pamięcią tamtych dni, krwi 
i chwały, radości i rozpaczy 

i niech tą pamięcią pozostaną 
jak najdłużej – takie słowa pod 
pomnikiem Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego wypowie-
dział prezydent Olsztyna, Piotr 
Grzymowicz.
Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Gustaw 
Marek Brzezin, mówił, że pa-
mięć o ludziach, którzy walczyli 
o wolną Polskę, jest naszym 
obowiązkiem- Dziś zachowanie 
pamięci o powstaniach jest obo-
wiązkiem pokoleń, które nie do-
świadczyły okrucieństw wojny. 
Ten obowiązek spoczywa na nas 
szczególnie teraz gdy cieszymy 
się naszą wolną ojczyzną. Niech 
zatem nasza dzisiejsza obec-
ność przy pomniku Bohaterów 
Powstania Warszawskiego bę-
dzie podziękowaniem za to co 
dla nas zrobili, za daninę krwi, 
przelaną za wolną i niepodległą 
Polskę.
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W Olsztynie pamiętano o powstańcach. Najpierw Wo-
jewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, gościł 
u siebie czworo mieszkańców Warmii i Mazur, któ-
rzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, a następ-
nie odbył się apel ku czci wszystkich Polaków, którzy 
uczestniczyli w powstaniu.

Rocznicowe obchody wybuchu Powstania 
Warszawskiego w Olsztynie

Jan Kasprowicz 

Zaproszeni goście 

Uczestnicy walk powstańczych  
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Jesienią 2017 r., po dwóch la-
tach od przedstawienia „Kie-
runkowych założeń nowej Or-
dynacji podatkowej”, zostanie 
opublikowany projekt nowej 
Ordynacji podatkowej wraz 
z uzasadnieniem i przepisami 
wykonawczymi, a także z pro-
jektem ustawy wprowadzają-
cej. Jej celem jest zwiększenie 
ochrony praw podatnika oraz 
efektywności realizowania zo-
bowiązań podatkowych. Nowa 
Ordynacja ma być spójnym 
i przejrzystym aktem prawnym, 
który porządkuje i kodyfikuje 
materię ogólnego prawa po-
datkowego. Znajdzie się w niej 
blisko 700 artykułów. Spośród 
wielu zapowiadanych zmian, 
trzy są szczególnie ważne 
z perspektywy przedsiębiorstw. 
Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Nowe zasady przedawniania
zobowiązań podatkowych 

Obecnie okres przedawnie-
nia zobowiązania podatkowego 
wynosi 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w któ-
rym upłynął termin płatności. 
W tym czasie organ podatkowy 
musi dokonać wymiaru i poboru 
podatku. Fiskus ma dużą swo-
bodę w zawieszaniu lub przery-
waniu biegu przedawnienia, dla-
tego w praktyce okres ten może 
trwać latami – właściwie bez 
żadnych ograniczeń czasowych. 
W przypadku zawieszenia, bieg 
przedawnienia zostaje wstrzy-
many do czasu wydania decyzji 
o jego wszczęciu. Okres oczeki-
wania na decyzję nie wlicza się 
w bieg przedawnienia, a jego 
termin zostaje wydłużony o ten 
czas. Z kolei przerwanie biegu 
przedawnienia powoduje, że po 
ustaniu przyczyny jego przerwa-
nia, jest on liczony od początku. 
Zgodnie z zapowiedziami, nowa 
Ordynacja podatkowa wprowa-
dzi odrębne okresy przedawnie-
nia prawa do ustalenia wymiaru 
podatku (3 lata dla rozlicze-
nia podatków niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą i 5 
lat dla związanych z taką dzia-
łalnością) oraz prawa do po-
boru podatku (5 lat). Po upływie 
terminu przedawnienia dotyczą-
cego wysokości podatku, or-
gan podatkowy nie będzie już 
mógł zakwestionować popraw-

ności rozliczenia da-
niny. Z upływem ter-
minu przedawnienia 
prawa do poboru, znik-
nie też możliwość wy-
egzekwowania należ-
ności. Bieg terminu 
przedawnienia poboru 
podatku będzie rozpo-
czynał się dopiero po 
zakończeniu biegu ter-
minu przedawnienia 
wymiaru. To oznacza, 
że organy podatkowe 
będą mogły upomnieć 
się o zaległe daniny 
od przedsiębiorstwa 
maksymalnie do 10 lat 
wstecz. 
Okres przedawnienia 
zobowiązania podat-
kowego będzie wydłu-
żony, ale jego biegu 
nie będzie już można 
zawieszać bez ogra-
niczeń. Fiskus będzie 
mógł zawiesić bieg ter-
minu przedawnienia 
maksymalnie na łączny 
okres 5 lat. Termin ten 
będzie liczony osobno 
dla wymiaru podatku 
i osobno dla poboru po-
datku. Jeśli sprawa po-
datnika będzie rozpa-
trywana przez sąd, czas 
oczekiwania na pra-
womocny wyrok nie 
spowoduje zawiesze-
nia terminu przedaw-
nienia na dłużej niż 
5 lat. Co istotne, or-
gan podatkowy będzie 
mógł przerwać bieg 
przedawnienia tylko raz i tylko 
w przypadku poboru podatku. 
Obecnie zdarza się, że podczas 
postępowania podatkowego fi-
skus wydaje decyzję określającą 
wyższy wymiar podatku dopiero 
pod koniec roku, tak aby sku-
tecznie wyegzekwować daninę. 
Następnie nadaje jej rygor na-
tychmiastowej wykonalności, 
co umożliwia bezzwłoczne ścią-
gnięcie należności od przed-
siębiorstwa. Po wprowadzeniu 
zapowiadanych zmian, organy 
podatkowe będą mogły zasto-
sować taki środek egzekucyjny 
tylko raz na 5 lat, co będzie 
chronić przedsiębiorstwa przed 
ciągłym wydłużaniem okresu 
przedawnienia i przed natych-
miastową egzekucją zaległej na-

leżności – komentuje Magda-
lena Pietkiewicz, Konsultant 
w Dziale Podatków i Opłat 
w Ayming Polska.

Dwa razy więcej czasu 
na wniesienie odwołania 
i zażalenia 

Zgodnie z zapowiedziami, po 
wprowadzeniu nowej Ordyna-
cji podatnicy będą mieli więcej 
czasu na złożenie odwołania od 
decyzji i zażalenia na postano-
wienie w postępowaniu podat-
kowym. Termin na wniesienie 
odwołania zostanie wydłużony 
z 14 do 30 dni, a na złożenie za-
żalenia – z 7 do 14 dni. Dzięki 
tej zmianie przedsiębiorstwa 
będą miały więcej czasu na do-

kładną analizę zgromadzonego 
materiału dowodowego i rze-
telne opracowanie odwołania. 
Przedłużenie terminu nie będzie 
musiało oznaczać wydłużenia 

postępowania, ponieważ środki 
zaskarżenia, czyli odwołanie 
lub zażalenie, w dalszym ciągu 
będzie można złożyć szybciej. 
Przedsiębiorstwa zyskają za-
tem możliwość dokładniejszego 
przygotowania się, ale nie kosz-
tem dłuższego postępowania. 

Mediator pomoże rozwiązać
spory między fiskusem
i podatnikiem 

Złożoność i niejasność prze-
pisów prawa podatkowego to 
źródła licznych sporów pomię-
dzy podatnikami a organami 
podatkowymi. Właśnie dlatego 
w nowej Ordynacji podatkowej 
ma pojawić się nowy mecha-
nizm tzw. mediacji podatkowej, 

czyli procedury rozwiązywania 
sporów z udziałem bezstron-
nej i neutralnej osoby trzeciej 
– mediatora. Mediacje będzie 
można zastosować na wniosek 

jednej ze stron i za zgodą dru-
giej. Wszczęcie mediacji będzie 
możliwe na każdym etapie po-
stępowania, tj. w pierwszej lub 
w drugiej instancji. Na razie nie 
wiadomo jednak, w jakich kon-
kretnie przypadkach. Podatnik 
i organ podatkowy wspólnie 
będą wybierać mediatora z li-
sty przygotowanej przez Mini-

sterstwo Finansów. Co istotne, 
koszty proceduralne, m.in. te 
związane z wyborem media-
tora, będzie ponosić organ po-
datkowy. 

-Aktualnie działalność 
polskiej administracji 
podatkowej opiera się 
na władczych formach 
działania. Oznacza to, 
że brakuje prawnych 
możliwości rozwiązywa-
nia sporów w ramach 
współpracy między po-
datnikami a organami 
podatkowymi. Wprowa-
dzenie mediacji podat-
kowych może przyczy-
nić się do efektywnego 
załatwiania spraw po-
datkowych przez przed-
siębiorstwa, bez ko-
nieczności angażowania 
się w długotrwałe po-
stępowania podatkowe 
czy sądowo-administra-
cyjne. Umożliwią one 
obu stronom zachowa-
nie kontroli nad decyzją, 
kosztami sporu i czasem 
potrzebnym na dojście 
do porozumienia – pod-
kreśla Magdalena Piet-
kiewicz, Konsultant 
w Dziale Podatków 
i Opłat w Ayming Pol-
ska.
Opublikowane dwa lata 
temu „Kierunkowe za-
łożenia Ordynacji po-
datkowej” zakładają 
stworzenie ram praw-
nych dla współpracy 
pomiędzy organami po-
datkowymi i podatni-
kami, a w konsekwencji 
poprawę relacji między 
nimi. Czy założenia te 
znajdą odzwierciedlenie 
w nowym akcie praw-

nym? W jakim stopniu zostaną 
zastosowane wytyczne opraco-
wane w 2015 roku? Które z za-
proponowanych wówczas roz-
wiązań zostaną przyjęte, a które 
zmodyfikowane? Czy nowa 
ustawa rzeczywiście pogodzi 
interesy podatników i państwa? 
Dowiemy się już za 2 miesiące.

red

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z połącze-
nia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcząca usługi 
Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji  
i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa 
w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników finanso-
wych organizacji, oferując profesjonalne doradztwo strategiczne 
i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, ubezpieczeń społecz-
nych i środowiska pracy, produktów energetycznych, obszaru 
zakupów oraz dotacji i ulg B+R. Więcej: www.ayming.pl 

We wrześniu 2017 r. opublikowany zostanie projekt nowej Ordynacji podatkowej. 
Wśród zapowiadanych zmian są m.in. nowe zasady przedawniania zobowiązań 
podatkowych, wydłużenie czasu na wniesienie odwołania i zażalenia oraz wpro-
wadzenie mediacji podatkowych. Co oznaczają one dla przedsiębiorstw? Wyjaśnia 
ekspert Ayming Polska.

Wkrótce nowa Ordynacja podatkowa. 
Jakich zmian mogą spodziewać się firmy?



4 www.facebook.com/wgwarminska09.08 - 22.08.2017 r. numer 106 www.gwarminska.pl

Wszyscy eksperci od spraw eu-
ropejskich mówią wyraźnie, 
że to, co mówi komisarz Frans 
Timmermans, jest daleko idącą 
nadinterpretacją prawa unij-
nego. Nadgorliwość Timmer-
mansa w realizacji planów jego 
sojuszników w Polsce powo-
duje, że sam łamie prawo, wal-
cząc o przestrzeganie prawa 
w Polsce. W swoim słynnym 
wystąpieniu po dwóch wetach 
prezydenta Dudy, nieprzypad-
kowo wymienił liczbę czterech 
ustaw, które leżały u prezydenta 
na stole. Nawet, gdyby były trzy 
weta prezydenta, to Timmer-
mans powiedziałby, że czwarta 
ustawa o Krajowej Szkole Są-
downictwa i Prokuratury za-
graża demokracji. Mówiąc 
inaczej- cokolwiek zrobiłby pre-
zydent, byłoby to skrytykowane 
przez komisarza Timmermansa. 
Stanowczo uważam, że nie po-
winno być zgody na to, aby we-
wnętrzne sprawy Polski były 
załatwiane poza naszymi grani-
cami na zlecenie opozycji, która 
do dzisiaj nie może zaakcepto-
wać wyniku ostatnich wyborów. 
Jeżeli tak ma być, to rozwiążmy 
Sejm i Senat, a wszystkie decy-
zje polityczne niech zapadają na 
ulicy. Ci, którzy krzyczą w obro-
nie demokracji, sami ją obalają. 
Zgodnie z systemem demokra-

tycznym miejscem tworzenia 
prawa jest parlament. Prezy-
dent jest jednym z elementów 
systemu demokratycznego i nie 
może być tak, że jego decyzje 
podlegają szantażowi, czy to 
pana prezesa Kaczyńskiego, czy 
ludzi na ulicy, których nie wia-
domo do końca, kto inspiruje. 
Dużym problemem jest stan 
mediów publicznych w Pol-
sce. Kiedy oglądam programy 
informacyjno- publicystyczne 
w TVP, którą nazywam tele-
wizją przemysłową i w TVN, 
którą nazywam telewizją sek-
ciarską, mam wrażenie, że ży-
jemy w dwóch różnych krajach. 
Dziennikarze tych stacji ukazują 
dwa skrajne oblicza Polski. Po-
glądy wielu ludzi zależą więc od 
tego, jaką stację oglądają. Jest 
to niebezpieczne, bo media są 
przecież czwartą władzą. Było 
to wyraźnie widoczne w czasie 
lipcowych posiedzeń Sejmu, na 
których podejmowano uchwały 
w sprawach funkcjonowania są-
dów w Polsce. Media wyraźnie 
podgrzewały wówczas atmos-
ferę. Drugiego dnia obrad pod 
Sejmem było spokojnie, cicho 
i pusto. Nic się nie działo. Przy-
szedłem do domu, włączyłem 
TVN i usłyszałem, że następuje 
koniec demokracji. Wzywano 
do przyjścia pod Sejm i jej ra-

towania. Uświadomiłem sobie, 
o co chodzi dopiero wtedy, gdy 
o godzinie 21.30 obejrzałem re-
lację z obrad komisji. To znaczy, 
że to, co się działo pod Sejmem 
było ściśle powiązane z rela-
cjami telewizyjnymi i podgrze-
waniem atmosfery do 21.30. 
Mój kolega z Klubu, Tadeusz 
Rzymkowski, prawnik, czło-
wiek bardzo spokojny i wywa-
żony w swoich ocenach, czło-
nek Komisji ds. Amber Gold 
opowiadał mi, że już na godzinę 
przed rozpoczęciem obrad ko-
misji posłowie Nowoczesnej 
i Platformy Obywatelskiej uma-
wiali się, co który będzie robił, 
kto będzie krzyczał, kto będzie 
protestował. Ten cyrk, którego 
byliśmy świadkami, był świet-
nie wyreżyserowany. Obawiam 
się, że we wrześniu nastąpi ciąg 
dalszy wydarzeń, które mogli-
śmy obserwować w lipcu, a at-
mosfera będzie jeszcze bardziej 
zagęszczona. Na jesień partia 
rządząca zapowiedziała dysku-
sję na temat mediów, a konkret-
nie dekoncentracji kapitałowej 
i zasad własności mediów. Jeżeli 
większość mediów w Polsce ma 
kapitał zagraniczny, powstaje 
pytanie, czy kapitał zagraniczny 
ma wpływ na czwartą władzę. 
W Niemczech na przykład me-
dia, które nie należą do kapitału 

niemieckiego, mają ogromne 
trudności na rynku. Zasada pa-
triotyzmu ekonomicznego jest 
tam tak silna, że firmy nie chcą 
się reklamować w mediach, 
które nie są niemieckie. Podob-
nie jest w Wielkiej Brytanii i we 
Francji. U nas dyskusja o me-
diach będzie z pewnością ko-
lejnym przyczynkiem do wojny 
polsko-polskiej. Obydwu stro-
nom sporu mam wiele do za-
rzucenia. Nie ma wątpliwości, 
że partia rządząca zawłaszczyła 
media publiczne. Idea mediów 
narodowych na początku była 
bardzo ciekawa, a jak wyszło, 
każdy może sam ocenić. Dzi-
siejsza telewizja publiczna przy-
pomina tę z czasów PRL-u. Jest 
medium monopartyjnym, poka-
zującym rzeczywistość taką, ja-
kiej chcą liderzy tej partii. Nie 
pokazuje rzeczywistości obiek-
tywnie, z uwzględnieniem róż-
nych poglądów. Powstała w Pol-
sce świecka tradycja, że każdy, 
kto obejmuje władzę w pań-
stwie, automatycznie przejmuje 
media. To nic nowego. Jest to 
choroba każdej władzy. Jeżeli 
partia rządząca chce przeprowa-
dzić zmiany na rynku mediów, 

powinna zacząć od siebie. Musi 
oddać media narodowe całemu 
narodowi. Wtedy z czystym 
sumieniem PiS będzie mogło 
wprowadzać zmiany, związane 
z dekoncentracją kapitałową 
w skali kraju. Wówczas będzie 
to uczciwe i prawdziwe. Bar-
dzo mnie razi także sposób trak-
towania posłów z Warmii i Ma-
zur podczas różnych, ważnych 
w regionie wydarzeń lub oficjal-
nych uroczystości. Słyszałem, 
że posłowie PO i Nowoczesnej 
w ogóle nie są na nie zapraszani. 
Mnie się zaprasza, ale nie wy-
mienia się z nazwiska. Byłym 
jedynym posłem podczas kilku 
ważnych uroczystości w regio-
nie. Ograniczono się jedynie do 
ogólnego powitania parlamenta-
rzystów. Jest to podejście bardzo 
małostkowe. 
Inną sprawą jest chłód, bijący 
obecnie między prezydentem 
a Prawem i Sprawiedliwo-
ścią. Po dwóch wetach pana 
prezydenta mamy komplet-
nie inną sytuację polityczną 
w Polsce. Poszczególni ko-
alicjanci w ramach Zjedno-

czonej Prawicy muszą się na 
nowo zadeklarować, czy da-
lej są w koalicji. Prezydent ma 
duże poparcie wśród posłów 
PiS-u. Nie jest tak, że 100% 
Klubu Prawa i Sprawiedliwo-
ści poszłoby w ogień za preze-
sem Kaczyńskim. Duża grupa 
poparłaby prezydenta Dudę. 
Sytuacja jest naprawdę bardzo 
dynamiczna. Moim zdaniem, 
na scenie politycznej w Pol-
sce do końca roku pojawi się 
nowa siła, która będzie pewną 
alternatywą dla Prawa i Spra-
wiedliwości. Z drugiej strony 
Donald Tusk nie ma innego 
wyjścia i musi stworzyć nową 
formację , alternatywną dla 
Platformy Obywatelskiej i No-
woczesnej. Przy trzeciej wizy-
cie Donalda Tuska w Polsce, 
Grzegorz Schetyna nie pojawił 
się już w tłumie witających go 
osób. To pokazuje, że tam też 
nie ma jednej drużyny. Sche-
tyna ma świadomość tego, że 
jego największym wrogiem 
nie jest PiS , ale Donald Tusk, 
bo to on może mu zabrać przy-
wództwo w partii.

NA CZASIE

Opozycja totalna rękoma brukselskich urzędników chce ukarać Polaków za wy-
bór, jakiego dokonali w 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość w swoich reformach 
balansuje na granicy prawa, ale Komisja Europejska robi to samo.

Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz’15 - Komentarz z ulicy Wiejskiej

Reforma edukacji podzieliła 
wiele osób. Od 1 września 2017 
r. rozpoczyna się przekształca-
nie 6-letnich szkół podstawo-
wych w 8-letnie, a zasadniczych 
szkół zawodowych w 2-letnie 
szkoły branżowe I stopnia; nie 
ma I klas w gimnazjach i jest 
nowa podstawa programowa 
w klasach I- IV i VII szkół pod-
stawowych oraz I klasach szkół 
branżowych.
-Aktualnie przygotowujemy za-
pytanie do jednostek samo-
rządu terytorialnego, w któ-
rym to zapytaniu zwrócimy się 

z prośbą o informację, doty-
czącą stanu aktualnego przygo-
towania szkół do nowego roku 
szkolnego. Wtedy będziemy 
dysponować pełną wiedzą na 
ten temat – powiedziała Bar-
bara Antczak, Dyrektor Wy-
działu Kształcenia, Wycho-
wania i Opieki w Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie.
-Tak naprawdę trudno jeszcze 
o jakieś bardzo konkretne infor-
macje. Niektóre szkoły mogły 
wystąpić o dotację na pomoce 
dydaktyczne, ale w tej chwili nie 
mam jeszcze dokładnie infor-

macji, jakie to były szkoły. Wia-
domo jednak, że najczęściej za-
pytania dotyczyły finansowania. 
Jednostki samorządu nie mają 
obowiązku raportowania kura-
torowi stanu przygotowań, ale 
sam kurator już wystąpił o to, 
żeby jednostki te, wysłały ra-
porty z tego, na jakim etapie 
znajduje się wdrażanie zmian 
w edukacji.
Reforma edukacji wzbudzała 
sporo kontrowersji zarówno 
wśród środowiska nauczyciel-
skiego, jak i wśród rodziców. 
Niektórzy z rodziców nie byli 
i w dalszym ciągu nie są przeko-
nani co do tego, czy ta reforma 
na pewno jest potrzeba. Widać 
to choćby po tym, że 200 ty-

sięcy osób podpisało wniosek 
o referendum edukacyjne, do 
którego ostatecznie nie doszło.
Barbara Antczak również pod-
kreśla, że rodzice dzwonią do 
kuratorium z pytaniami doty-
czącymi reformy- Przed chwilą 
dzwoniła mama z pytaniem, czy 
będą finansowane podręczniki 
dla uczniów nowej klasy siód-
mej i oczywiście zapewniłam ją, 
że takie środki zostały zapew-
nione.
Dużo więcej informacji o tym, 
jak przebiega wdrażanie re-
formy edukacji w szkołach wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego uzyskamy dopiero po 20 
sierpnia.

raf

Nowy rok szkolny, który rozpocznie się we wrześniu, 
będzie niezwykle ważny, ponieważ zostanie wprowa-
dzona reforma edukacji. 

Kurator Oświaty sprawdzi wdrażanie reformy 
edukacji w szkołach na Warmii i Mazurach

Andrzej Maciejewski, poseł Kukiz ‘15

Barbara Antczak, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Kuratorium
Oświaty w Olsztynie

Weta Prezydenta, telewizja 
przemysłowa i wojna medialna 
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KRÓTKO
Olsztyn: 14 sierpnia 2017 
o godz. 17:30 w Amfiteatrze 
im. Czesława Niemena wystąpi 
Kabaret Moralnego Niepokoju.
Bartoszyce: Od poniedziałku 
do piątku w godz. 9:00-15:00 
(sala kawiarniana) zaprasza-
my do obejrzenia wystawy 
„Rotmistrz Witold Pilecki 
w BDK”. Wystawa potrwa do 4 
września.
Dobre Miasto: 13 siepnia 
o godz. 21:00, Przedmurze 
(ul. Sowińskiego)- odbędzie 
się Festiwal Dobre Miasto dla 
Teatru - „Cyrk bez przemocy” 
- Teatr Klinika Lalek.
Dobre Miasto: 13 sierpnia 
o godz. 11:00 na Przedmurzu 
przy ul. Sowińskiego odbędzie 
się Jarmark Sztuki Rękodzieła.
Gietrzwałd: Na XII SPOTKA-
NIA WARMIŃSKIE zaprasza-
my w niedzielę 20 sierpnia do 
amfiteatru w Gietrzwałdzie. 
Początek o godz. 11.00. 
W programie m.in. występy 
zespołów ludowych, kramy 
z rękodziełem, jedzenie regio-
nalne. Wstęp bezpłatny.
Lidzbark Warmiński: 38. 
Lidzbarskie Wieczory Humoru 
i Satyry odbędą się w dniach 
od 17 do 20 sierpnia 2017.
Mrągowo: 13 sierpnia (nie-
dziela), godz. 18.00 na molo 
przy Skewrze Jana Pawła II 
odbędzie się ostatni koncert 
z cyklu „Letnich koncertów na 
deptaku”. Moc muzycznych 
wrażeń zapewni zespół L’ÉPI-
CERIE DU JAZZ.
Mrągowo: Zapraszamy na 
„Polską noc kabaretową”, któ-
ra odbędzie się w amfiteatrze 
nad jeziorem Czos, 14 sierpnia 
2017 r., godz. 19.00.
Mrągowo: W piątek 18 
sierpnia zachęcamy do 
odwiedzenia amfiteatru nad 
jeziorem Czos i wzięcia udziału 
w jedynym i niepowtarzalnym 
Festiwalu Weselnych Prze-
bojów z Polsatem - Mrągowo 
2017.
Ostróda: W dniach 10-13 
sierpnia odbędzie się Ostróda 
Reggae Festival. 
Świątki: 17 sierpnia 2017 
o godz. 20:30, Park Wiej-
ski- zapraszamy na projekcję 
filmu „Zakochani w Rzymie”, 
w ramach II edycji „Powiato-
wego kina pod gwiazdami”. 
Projekcję filmu poprzedzą ani-
macje dla dzieci i konkursy dla 
osób w każdym wieku. Kolejne 
seanse zaplanowane są: 18 
sierpnia w Kolnie i 19 sierpnia 
w Klebarku Wielkim. 

Wyb.(K)

Na ostatnich Mistrzostwach Pol-
ski w szabli, zawodniczki zdo-
były po raz pierwszy w historii 
szermierki w Olsztynie druży-
nowy tytuł Mistrza Polski.Zarząd 
zapoznał się z historią klubu, 
sukcesami zawodników oraz 
planami na przyszłość. W skład 

drużyny weszły cztery zawod-
niczki: Pola Domżalska, Aniela 
Kozłowska, Nina Kondrusik 
i Klaudia Marglem. Trzy za-
wodniczki z mistrzowskiej dru-
żyny są mieszkankami Powiatu 
Olsztyńskiego.

ma

Zarząd Powiatu w Olsztynie, w dniu 31 lipca, zaprosił
szablistki wraz z trenerem,z UKS Hajduczek, aby
pogratulować im historycznego zwycięstwa. 

Szablistki z wizytą w starostwie olsztyńskim

Gmina Dobre Miasto podpi-
sała dzisiaj umowy na dofi-
nansowanie dwóch projektów. 
Tytuł pierwszego projektu to: 
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej służącej integracji 
społecznej. Wartość projektu 
wyniosła 7.2 miliona złotych, 
natomiast dofinansowanie to 
4.6 miliona złotych. Jeżeli cho-
dzi o drugi projekt, to jego tytuł 

brzmi; Zagospodarowanie ką-
pieliska miejskiego wraz z pu-
blicznymi terenami sportowo- 
rekreacyjnymi nabrzeża jeziora 
Limajno w miejscowości Swo-
bodna. Wartość projektu to 2.2 
miliona złotych, a dofinansowa-
nie wyniosło 1.8 miliona zło-
tych.
-Jeżeli chodzi o pierwszy pro-
jekt, to chcemy, żeby wzdłuż 

rzeki Łyny powstały ciągi spa-
cerowe, z miejscami do wypo-
czynku i do rekreacji o długo-
ści około 1,5 kilometra. Będzie 
gdzie spacerować, ale jedno-
cześnie będzie to też szansa na 
utworzenie nowych miejsc 
pracy, przede wszystkim mam 
tu na myśli małą gastrono-
mię. -powiedział burmistrz 
Dobrego Miasto, Stanisław 
Trzaskowski.
Burmistrz Dobrego Miasta 
jest przekonany, że dzięki ta-
kim inwestycjom coraz więcej 
osób będzie chciało zamieszkać 
w gminie Dobre Miasto- Ta in-
frastruktura jaka już teraz jest, 

a także otoczenie, czyli przede 
wszystkim lasy Wichrowskie, 
stwarzają świetnie warunki do 
tego, żeby tu zamieszkać. Już 
teraz można zaobserwować, 
że coraz więcej mieszkańców 
Olsztyna buduje domy i kupuje 
działki na terenie Gminy Dobre 
Miasto. Należy się z tego cie-
szyć.
Ważna dla mieszkańców inwe-
stycja zostanie zrealizowana 
w Gminie Stawiguda. Tytuł 
projektu to: Zagospodarowanie 
terenów na cele turystyczno-
-rekreacyjne poprzez budowę 
pomostów w Gminie Stawi-
guda. Wartość tego projektu 

wynosi 1.1 miliona złotych, 
a dofinansowanie to 940 tysięcy 
złotych.
-Podpisaliśmy umowy na do-
finansowanie budowy pomo-
stów, w miejscowości Doro-
towo i Bartążek. Są to dwie 
miejscowości ,  w których 
mamy duży ruch turystyczny. 
Realizacja tego projektu, 
na który dzisiaj podpisali-
śmy umowę na dofinanso-
wanie, na pewno przyczyni 
się do tego, że tereny te będą 
jeszcze bardzie atrakcyjne 
dla mieszkańców gminy, jak 
i turystów – powiedziała wójt 
gminy Stawiguda, Irena 
Derdoń.

raf

Tym razem podpisano aż 19 umów, a wśród beneficjentów byli: Gmina Ełk, Gmina 
Miasto Ełk, Gmina Dobre Miasto, Gmina Miasto Elbląg, Gmina Nowe Miasto Lubaw-
skie, Gmina Orzysz, Gmina Miejska Lubawa, Gmina Lidzbark, Gmina Węgorzewo, 
Gmina Małdyty, Gmina Stawiguda, Nadleśnictwo Dwukoły, a także Gmina Kętrzyn.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano kolejne umowy 
na dofinansowania z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Szablistki z Zarządem Powiatu Olsztyńskiego

Od lewej: Ewa Wątróch, skarbnik gminy Dobre Miasto, Stanisław Trzaskowski, 
burmistrz Dobrego Miasta, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego 

Od lewej:  Renata Wieczorek, skarbnik gminy Stawiguda, Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda, Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Przedstawiciele pozostałych gmin podpisujących umowy na dofinansowanie projektłów z funduszy unijnych
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Jadwiga Szambelan była pierw-
szym skarbnikiem Starostwa Po-
wiatowego w Mrągowie. Funkcję 
skarbnika pełniła nieprzerwanie 
od dnia powołania na stanowisko 
tj. w styczniu 1999 roku, przepra-
cowując w urzędzie 18 lat. 
Starosta Antoni Karaś w imie-
niu Zarządu Powiatu podzięko-
wał Jadwidze Szambelan za wie-

loletnią współpracę oraz stanie na 
straży budżetu i finansów publicz-
nych. Wzruszona Jadwiga Szam-
belan dziękowała staroście, wi-
cestaroście, zarządowi powiatu, 
przewodniczącemu rady powiatu, 
radnym oraz wszystkim pracow-
nikom starostwa za wieloletnią 
życzliwą współpracę w zakresie 
gospodarki finansowej powiatu.

Na stanowisko skarbnika po-
wiatu Rada Powiatu Mrągow-
skiego powołała Stanisława 
Woźniczaka, również wielo-
letniego pracownika starostwa, 
który pełnił funkcję zastępcy 
głównego księgowego, a obec-
nie zatrudniony był na stano-
wisku zastępcy naczelnika Wy-
działu Finansowego.

Wieloletnia skarbnik powiatu mrągowskiego, Jadwiga Szambelan, z ostatnim 
dniem lipca przeszła na emeryturę. Nowym skarbnikiem został również wieloletni 
pracownik powiatu i jednocześnie zastępca naczelnika Wydziału Finansowego 
Stanisław Woźniczak. 

Powiat Mrągowski 
ma nowego skarbnika

Starostowie Powiatu Mrągowskiego Antoni Karaś i Magdalena Lew-
kowicz wspólnie ze współpracownikami uczcili pamięć Powstańców 
Warszawskich walczących z okupantem niemieckim, składając kwiaty 
pod Pomnikiem Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP 
w Parku Lotników w Mrągowie.

73. Rocznica Powstania Warszawskiego

Powiat Mrągowski otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 189 404 zł, za 
które wybuduje ścieżkę rowerową 
w ciągu drogi powiatowej nr 1773N 
na odcinku Krutyń - Krutyński Pie-
cek – etap 1. Oprócz tego, kwota do-
finasowania w wysokości 158 853 zł, 
zostanie przeznaczona na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1749N na odcinku 
Muntowo – Kosewo – etap 1. Projekty 
zostały wytypowane przez Lokalną 
Grupę Działania „Mazurskie Morze”.
Obie umowy podpisano w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność”.

Jeśli jesteś mieszkań-
cem powiatu mrągow-
skiego i ukończyłaś/eś 
60 rok życia, Starostwo 
zaprasza po Powia-
tową Kartę Seniora 60+, 
która pozwala na doko-
nywanie zakupów lub 
korzystanie z usług ze 
stosownym rabatem. 

Wniosek „Nauczyciele też się 
uczą! – kształcenie zawodowe na 
przykładzie hiszpańskim i por-
tugalskim”, opracowany przez 
Samodzielny Zespół Ekono-
miczno-Administracyjny Placó-
wek Oświatowych w Mrągowie, 
został bardzo dobrze oceniony 
i otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 41.232 euro. Wspar-
ciem zostali objęci nauczyciele 
przedmiotów zawodowych i na-
uczyciele języka angielskiego za-
wodowego. 
Projekt rozpoczął się1 paździer-
nika 2016 r. i potrwa do 30 wrze-
śnia 2018 r. W ramach projektu 
4 grupy 6-osobowe wyjadą na 
2-tygodniowe staże zawodowe 

do Hiszpanii i Portugali. Będą to 
nauczycieli z Zespołu Szkół Za-
wodowych i Zespołu Szkół nr 2 
w Mrągowie. Przed wyjazdem 
nauczyciele uczęszczają także na 
specjalne kursy językowe.
W ramach realizacji projektu „Na-
uczyciele też się uczą! – kształ-
cenie zawodowe na przykładzie 
hiszpańskim i portugalskim”, 
pierwsza grupa nauczycieli prze-
bywała na 2-tygodniowych sta-
żach w hiszpańskiej Granadzie. 
Druga grupa nauczycieli prze-
bywa obecnie na takich stażach 
w portugalskim Barcelos. Szcze-
góły związane z rekrutacją są 
każdorazowo dostępne na stronie 
Powiatu oraz w szkołach.

20 lipca 2017 roku w miejscowości Kamionka pod Nidzicą starosta 
Powiatu Mrągowskiego Antoni Karaś i wicestarosta Magdalena Lew-
kowicz podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w ramach inicjatywy LEADER objętej Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe środki na inwestycje dla
Powiatu Mrągowskiego 

W ramach Programu Erasmus+ na zagraniczne staże nie wyjeż-
dżają tylko uczniowie, ale również i nauczyciele z mrągowskich 
szkół zawodowych. W 2016 roku Starostwo Powiatowe w Mrągo-
wie postanowiło złożyć do Programu Erasmus+ wniosek o dofi-
nansowanie staży zawodowych, tym razem dla nauczycieli.

Nauczyciele też się edukują

Karta 
Senior 60 +

Od lewej: Jadwiga Szmbelan, dotychczasowa skarbnik powiatu mrągowskiego, Antoni Karaś ,starosta mrągowski

Uczestnicy patriotycznej manifestacji
Antoni Karaś, starosta mrągowski
i Magdalena Lewkowicz, wicestarosta mrągowski  

Wioletta Jaskólska, członek zarządu województwa, Gustaw Marek Brzezin, marszałek, Antoni Karaś , 
starosta mrągowski ,Magdalena Lewkowicz wicestarosta mrągowski

Nauczyciele w Fatimie 
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Uczestnicy kursu zdobyli wie-
dzę teoretyczną, a także na-
uczyli się praktycznych sposo-
bów ratowania życia.
— Postępowanie w przypadku 
omdlenia, resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa, pierwsza 
pomoc w urazach a nawet uży-
cie automatycznego defibry-
latora zewnętrznego – to tylko 
niektóre z zagadnień poruszo-
nych podczas organizowanych 
zajęć — mówi phm. Adam 
Kusiński, szef Harcerskiego 
Klubu Ratowniczego „Puls”. 

— Podczas szkolenia nie za-
brakło również sprawdzenia 
swoich umiejętności w praktyce 
w sytuacji nagłego zatrzymania 
krążenia.
Wszystkim, którzy ukończyli 
kurs, wicestarosta braniewski 
Artur Mieczaniec wręczył spe-
cjalne certyfikaty.
— Codziennie idąc do szkoły, 
pracy, bądź na zakupy każdy 
z nas może być świadkiem zda-
rzenia, w którym osoba poszko-
dowana potrzebuje pomocy 
— mówi wicestarosta. — Cie-

szę się, że dzięki temu kursowi, 
w powiecie braniewskim jest 
więcej takich osób, które po-

trafią tej pierwszej pomocy 
profesjonalnie udzielić.

75 osób – mieszkańców powiatu braniewskiego – zakończyło kurs udzielania pierwszej pomocy. Był on finan-
sowany z pieniędzy z budżetu Powiatu Braniewskiego, a przeprowadzili go druhowie z Hufca ZHP Braniewo.

Kurs pierwszej pomocy

Fot. Archiwum HKR „Puls”

We wrześniu na uczniów czekać będą nie 
tyko nowe pracownie, ale i nowy zmoderni-

zowany program nauczania wykorzystujący 
zakupione w ramach projektu doposażenie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
również mają pracowite wakacje. Aby być 
na bieżąco z najnowszymi technologiami 

W Zespole Szkół Budowlanych idą „pełną parą” prace adaptacyjne dwóch innowacyjnych pracowni. Od nowego 
roku szkolnego uczniowie dostaną do dyspozycji komfortowe i nowocześnie wyposażone klasy — informa-
tyczną i spedycyjną. 

Unijne dofinansowanie w ZSB

Dwie nowoczesne pracownie

Dofinansowanie z projektu
Projekt pod nazwą „Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole 
Szkół Budowlanych” w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia Mazury 2014-2020, poddziałanie 2.4.1. 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego przewiduje mo-
dernizację dwóch pracowni oraz zakup najnowocześniejszego 
sprzętu informatycznego.
Wartość projektu to niemal 560 tys. złotych.
Ideą projektu jest nie tylko kupno nowego sprzętu, ale przede 
wszystkim modernizacja metod i treści kształcenia w ramach 
przedmiotów zawodowych.

i przekazywać uczniom wiedzę 
nie tylko teoretyczną trzech na-
uczycieli przedmiotów zawo-
dowych odbywa obecnie staże 
w renomowanych przedsię-
biorstwach z branży budowla-
nej, spedycyjne i informatycz-
nej z regionu Braniewa oraz 
w Trójmieście. W ciągu naj-
bliższych 2 tygodni nauczyciele 
będą przyglądać się swoim dzie-
dzinom z bliska, uczestnicząc 
w codziennej pracy firm pod 
okiem wyznaczonych opieku-
nów staży.
Nie byłoby możliwości realizo-
wania projektów bez pozyska-
nia pieniędzy z zewnątrz. Jest to 
możliwe dzięki działaniom dy-
rektora szkoły i zespołowi pra-
cowników.
— Szkoły powiatu braniew-
skiego każdego roku pozyskują 

wsparcie finansowe z Unii Euro-
pejskiej — mówi Mateusz So-
bieszczuk, członek Zarządu 
Powiatu Braniewskiego. — 
Tylko w samym ZSB jest to już 
drugi projekt w tym roku. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników 
szkół i wsparciu samorządu 
udaje się organizować zagra-
niczne praktyki, wyposażać pra-
cownie, czy kierować uczniów 
na zawodowe staże.
W realizowanym równolegle 
projekcie „Zawodowcy z ZSB” 
uczniowie odbywają obecnie 
płatne staże zawodowe u przed-
siębiorców. W tym roku staże 
odbędzie 60 osób, w przyszłym 
roku drugie tyle. Jest to najpo-
pularniejsza wśród uczniów 
forma wsparcia w ramach pro-
jektu.

Fot. Archiwum ZSB

Takie komfortowe i nowoczesne pracownie będą także w Zespole Szkół Budowlanych

 Artur Mieczaniec, wicestarosta braniewski, wręcza certyfikaty 
uczestnikom szkolenia 
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Pomysł zbudowania wiaduktu 
w Ostródzie powstał już do-
brych kilkadziesiąt lat temu. 
Już wtedy wiadome było, że 
w Ostródzie problem komuni-
kacyjny będzie tylko narastał. 
W ciągu ostatnich lat, samo-
chodów w Ostródzie przybyło, 
a mieszkańcy irytowali się, że 
muszą ciągle stać przy zamknię-
tym szlabanie. Teraz chociaż 
częściowo może się to zmienić, 
ponieważ rozstrzygnięto prze-
targ na budowę wiaduktu, który 
miałby powstać do końca 2018 
roku. Wiadukt ma powstać nad 
przejazdem kolejowym, obok 
Liceum Ogólnokształcącego, 
wzdłuż ulicy Drwęckiej. Za-
cznijmy jednak od początku.
-Budowa wiaduktu nad jed-
nym z przejazdów kolejowych 
usprawniłaby ruch. To jest pro-
blem komunikacyjny miasta 
i od 40 lat tak naprawdę wła-
dze próbują ten problem roz-
wiązać. Burmistrz wraz z Radą 
Miejską zdecydował się pod-
jąć kroki z mierzące do likwi-
dacji tego problemu. Począt-
kową fazą było opracowanie 
koncepcji na budowę wiaduktu 
nad jednym z przejazdów kole-
jowych. Następnie zaczęliśmy 

załatwiać następnie formalno-
ści, czyli decyzję i raport środo-
wiskowy, później inne uzgodnie-
nia i były również prowadzone 
rozmowy z PKP – powiedział 
zastępca burmistrza Ostródy, 
Norbert Gesek.
A z jakich środków ma zostać 
ten wiadukt zbudowany – Roz-
mawialiśmy z PKP, ale również 
rozmawialiśmy z ministrem Je-
rzym Szmitem. Powiat będzie 
starał się o subwencję z mini-
sterstwa, a jednym z warunków 
jest przygotowanie pełnej do-
kumentacji i złożenie jej na po-

czątku przyszłego roku – twier-
dzi Norbert Gesek.
Ogłoszony przetarg na budowę 
wiaduktu wzbudzał spore zain-
teresowanie. Kilka podmiotów 
próbowało uzyskać informację, 
ale finalnie swoją ofertę złożyła 
tylko firma Budimex. Oferta ta 
była wyższa niż zabezpieczone 
środki finansowe na tą inwe-
stycję. Miasto chciało przezna-
czyć maksymalnie 20 milio-
nów złotych, a oferta Budimexu 
była znacznie wyższa. Z tego 
względu Rada Miasta musiała 
podjąć decyzję o zwiększeniu 

budżetu na 2017 rok. Ostatecz-
nie ten budżet zwiększono i te-
raz firma Budimex, musi uzy-
skać zgodę na realizację tej 

inwestycji drogowej. Gdy już 
tą zgodę uzyska, to będzie mo-
gła rozpocząć prace. Jako że 
terminy były bardzo krótkie, 
to trzeba przyznać, że dobrze 
iż ktokolwiek zdecydował się 
podjąć wyzwanie.

Czy wiadukt rozwiąże
problem komunikacyjny 
w Ostródzie?
-Budowa wiaduktu to pierw-
szy etap, bo drugim etapem bę-
dzie odpowiednia organiza-
cja ruchu. Ja jestem pewny, że 
spowoduje to usprawnienie ru-

chu z tego względu, że nie bę-
dzie trzeba czekać w godzi-
nach szczytu kilku minut stać na 
przejeździe, tylko będzie można 
przejechać wiaduktem. Owszem 
pojawiają się głosy, że będą 
korki, ale nawet jak one będą to 
samochody będą się poruszać, 
a tak to całe miasto stoi – dodał 
Norbert Gesek.
Trochę inne zdanie na ten temat 
ma radny powiatowy i były sta-
rosta ostródzki, Włodzimierz 
Brodiuk- Czasy się zmieniły. 
Kiedyś wiadukt może i był zba-
wieniem, ale teraz już wcale 
tak nie musi być. Bardzo dobre 
rozwiązanie jest w Kwidzynie. 
Podniesione tam zostały tory 
i to jakby otworzyło całe mia-
sto dla mieszkańców. Być może 
należałoby się zastanowić, czy 
i w naszym mieście nie można 
by takiego rozwiązania zasto-
sować. Jednocześnie trzeba po-
wiedzieć, że już takiego ruchu 
towarowego, jak kiedyś nie ma, 
dlatego też patrząc na pienią-
dze jaki ten wiadukt ma koszto-
wać, to naprawdę nie wiem czy 
nie można ich przeznaczyć na 
inne cele. 
Mieszkańcy Ostródy również 
są podzieleni. Jeden z ostródz-
kich taksówkarzy owszem jest 
oburzony, że czasami, jak je-
dzie po klienta to stoi na prze-
jeździe, a następnie, jak wraca 
z klientem to stoi po raz ko-

lejny, ale jednocześnie twierdzi, 
że wiadukt nad jednym prze-
jazdem kolejowym wcale tego 
problemu nie rozwiąże. Osoby 
mieszkające bezpośrednio przy 
przejeździe, nad którym ma 
być wybudowany wiadukt mają 
sporo wątpliwości. Pod koniec 
kwietnia, odbyło się spotkanie 
Rady Osiedla Centrum, na któ-
rym burmistrz Czesław Najmo-
wicz miał odpowiedzieć na py-
tania mieszkańców. Ostatecznie 
jednak burmistrz nie pojawił się 
na spotkaniu, a mieszkańcy nie 
uzyskali odpowiedzi na nurtu-
jące ich pytania.
Włodzimierz Brodiuk uważa, 
że burmistrz powinien zapytać 
mieszkańców co sądzą na ten 
temat- Co do kwoty to sytuacja 
jest taka, że jest ona o ponad 
6 milionów wyższa, także nie 
wiem kto to udźwignie. Bur-
mistrz nie prowadził żadnych 
konsultacji, nie pytał ludzi, 
więc trzeba przyznać, że jakoś 
dziwnie to wszystko jest prowa-
dzone. Warto czasami zapytać 
ludzi, jakie jest ich zdanie na 
ten temat. Podsumowując na-
leży powiedzieć, że naprawdę 
wiadukt w tej dobie dużo nie 
zmieni, ponieważ teraz ten 
przejazd w Ostródzie, nie jest 
już tak często zamykany.
Ostatecznie budowa wiaduktu 
ma się zakończyć w 2018 roku.

Ostróda jest specyficznym miastem, w centrum którego są aż trzy przejazdy ko-
lejowe. Już niedługo nad jednym z nich powstanie wiadukt kolejowy. Należy jed-
nak postawić pytanie, czy to rozwiąże problem komunikacyjny jaki obecnie jest 
w Ostródzie?

Ostróda będzie miała wiadukt kolejowy

Samochód został zakupiony przy 
współfinansowaniu z RPO. Wartość 
brutto pojazdu, to 899 tysięcy złotych. 
Jest to samochód typu średniego. Po-
siada zbiornik na wodę o pojemności 
3300 litrów środka płynotwórczego. 
Ma on funkcje gaśnicze wraz z ratow-
nictwem drogowym. Jest to w tej chwili 
najmłodsze auto w powiecie olsztyń-
skim i jedno z najbardziej nowocze-
snych. Zostało ono zrobione i wyposa-
żone specjalnie na potrzeby jednostki 
w Dobrym Mieście.
-Samochód jest przystosowany do pro-
wadzenia działań ratowniczo- ga-
śniczych, w terenie, poza drogami 
utwardzonymi. Dodatkowo pojazd wy-
posażony jest w sprzęt ochrony dróg 
oddechowych. Posiada również dużo 
nowoczesnych urządzeń, do rozpo-
znawania zagrożeń chemicznych czy 
ekologicznych. - powiedział Krzysz-
tof Kurowski Komendant Miejsko-
-Gminny OSP w Dobrym Mieście.
Warto przypomnieć, że jednostka OSP 
w Dobrym Mieście od 1995 roku działa 

w ramach Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Co roku obsługuje 
ponad 200 interwencji na terenie mia-
sta i gminy Dobre Miasto, oraz powiatu 
olsztyńskiego i powiatów sąsiednich. 
-Jednostka OSP w Dobrym Mieście 
w mojej ocenie staje się już w pełni pro-
fesjonalną jednostką. W tej chwili jed-
nostki OSP są zupełnie inne niż kilka 
lat temu. Posiadają sprzęt o wartości 
kilku milionów złotych. Nasza w Do-
brym Mieście, również posiada sprzęt, 
o takiej wartości. Dodatkowo otwie-
ramy również przetarg na rozbudowę 
jednostki OSP zwanej popularnie re-
mizą, dlatego moim zdaniem śmiało 
można stwierdzić, że mieszkańcy Do-
brego Miasta mogą czuć się bezpieczni. 
– powiedział Stanisław Trzaskowski, 
burmistrz Dobrego Miasta.
Burmistrz dodał również, że dzięki 
temu, że nowy wóz strażacki trafi do 
jednostki w Dobrym Mieście, to inny 
używany już wcześniej, będzie mógł 
powędrować do innej jednostki. 

raf

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście otrzymała nowy 
wóz strażacki, który kosztował blisko milion złotych.

OSP w Dobrym Mieście ma nowy wóz strażacki

Na tym przejeździe ma powstać wiadukt

Nowy wóz bojowy dla OSP w Dobrym Mieście
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11 SIERPNIA 2017 // PIĄTEK //
16:00 Pole Koncertowe // Ul. Polna 
ROZPOCZĘCIE JARMARKU
16:00 ORLIK przy Sp4 
OTWARTY TRENING PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI 
/ NABÓR DO GRUP POLONII LIDZBARK WAR-
MIŃSKI 
MECZE POKAZOWE
18:00 Stadion Miejski 
II MEMORIAŁ BIEGOWY KOBIET I MĘŻCZYZN 
NA DYSTANSIE 5KM IM. TADEUSZA BRZOSTKA *
18:00 Korty przy ul. Bartoszyckiej 
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO MĘŻCZYZN 
O PUCHAR BURMISTRZA  
LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO *
19:00 Pole Koncertowe // Ul. Polna
19:00 CZESŁAW BAND 
20:00 ZAJEFAJNI 
21:00 PUDZIAN BAND 
22:00 AFTER PARTY\

12 SIERPNIA 2017 // SOBOTA //
8:00 Rzeka Łyna: rozlewisko Koniewo Osada, rozle-
wisko przed elektrownią Wojdyty 
III Drużynowy 24 Godzinny Lidzbarski Maraton Węd-
karski
10:00 – 14:00 Stadion Miejski 
DZIEŃ TALENTU – AKADEMIA PIŁKARSKA 
PROGRES
11:00 – 17:00 Dom Środowisk Twórczych RATUSZ 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE 
HISTORYCZNO-KOLEKCJONERSKIE
11:00 Park im. Ireny Kwinto 
RODZINNY PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY:
Studio Zdrowy Styl Bycia Aneta Tarasewicz
11:15 – 12:15 JOGA dla wszystkich: ruch łączy pokole-
nia: Aneta Tarasewicz 
12:30 WYKŁAD: Monika Majcher – Lipiejko – Porad-
nia dietetyczna SLIM 
12:30 – 13:30 JOGA dla dzieci z elementami gimna-
styki korekcyjnej: Aneta Tarasewicz 
13:15 Dotyk Anioła – Łagodna bioenergetyka – Iwona 
Gorzyńska 
13:40 Wykład i pokaz jak prawidłowo chodzić z intruk-
torem Nordic Walking: Regina Wiereszko-Czyż 
14:00 Life Coaching: Anita Kraczyna 
14:45 – 15:20 Stretching dla seniora 60+ Aneta Tara-
sewicz
• Rotary Club

Grochówka // Kącik nauki malarstwa i rzeźby dla 
dzieci // Wernisaż małych artystów // Jarmark z wyro-
bami klubowiczów Rotary Club (kawa, ciasta, lemo-
niady) oraz uczniów SOSW w Bartoszycach 
• T-akeshi Team

Trening z ciężarem własnego ciała
• Capoeira Olsztyn Pelo Sinal Da Santa Cruz

12:00 Oranżeria Kultury 
WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM – ARCHITEK-
TONICZNE PEREŁKI NASZEGO MIASTA

14:00 Oranżeria Kultury 
WARSZTATY „LUDZIE KARTKI PISZĄ” – STWO-
RZYMY KARTKI  
W TECHNICE KOLAŻU Z WIDOKIEM LIDZ-
BARKA WARMIŃSKIEGO
14:00 Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 
STREET BALL: TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PU-
CHAR POSŁA NA SEJM RP PIOTRA CIEŚLIŃ-
SKIEGO *
17:00 Stadion Miejski 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW 40+ : 
LIDZBARK WARMIŃSKI KONTRA GÓROWO 
IŁAWECKIE
20:00 Korty przy ul. Bartoszyckiej 
FINAŁ TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO MĘŻ-
CZYZN  
O PUCHAR BURMISTRZA LIDZBARKA WAR-
MIŃSKIEGO *
18:30 Pole Koncertowe // Ul. Polna
18:30 BAJZEL 
19:30 BAKSHISH 
21:00 HARLEM 
22:30 LEMON

13 SIERPNIA 2017 // NIEDZIELA //
7:00 – 12:00 Rzeka Łyna: rozlewisko Koniewo 
Osada, rozlewisko przed elektrownią Wojdyty 
III Drużynowy 24 Godzinny Lidzbarski Maraton Węd-
karski
10:00 – 16:00 Dom Środowisk Twórczych RATUSZ 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE 
HISTORYCZNO-KOLEKCJONERSKIE
10:00 Korty przy ul. Bartoszyckiej 
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO KOBIET  
O PUCHAR BURMISTRZA LIDZBARKA WAR-
MIŃSKIEGO *
10:00 Kąpielisko Miejskie – Wielochowo 
FINAŁ GRAND PRIX LIDZBARKA WARMIŃ-
SKIEGO  
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
10:30 Kościół pw. Św. Piotra i Pawła 
MSZA ŚW. W INTENCJI MIESZKAŃCÓW MIASTA
11:00 Strzelnica LOK ul. Olsztyńska 
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE **
11:45 Zamek Biskupów Warmińskich 
WJAZD ZYGMUNTA III WAZY NA LIDZBARSKI 
ZAMEK  
/ INSCENIZACJA HISTORYCZNA
12:00 Zamek Biskupów Warmińskich 
UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA
12:00 Kąpielisko Miejskie – Wielochowo 
ZAWODY PŁYWACKIE DLA DZIECI OD 7-16 LAT 
*
13:00 Wysoka Brama 
KONCERT: ZIEMIA OJCZYZNA LUDZI
13:00 Kąpielisko Miejskie – Wielochowo 
GRAND PRIX WARMII I MAZUR: X MARATON 
PŁYWACKI *
16:00 Stadion Miejski 

MECZ PIŁKI NOŻNEJ: ZTL PERŁA WARMII KON-
TRA ZHP ORNETA
38 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry najstarszy 
festiwal kabaretowy w Polsce od około 40 lat gości 
w Lidzbarku Warmińskim. W tym roku po raz kolejny 
przez tydzień czasu Lidzbarkiem Warmińskim „rzą-
dziły” będą kabarety ZAPRASZAMY!

16 SIERPNIA 2017 / ŚRODA /
20:00 Get Up Stand-Up: Wiolka Walaszczyk, Jacek 
Stramik, Piotr Popek, Jakub Poczęty-Błażewicz 
Restauracja Starówka
WIOLKA WALASZCZYK 
charyzmatyczna, energetyczna, impulsywna. Bardzo 
wyrazista osobowość, do tego mocny, dosadny humor 
plasują ją w czołówce rodzimego stand-upu. Odnajduje 
się głównie w tematyce osobistej, dzieli się spostrze-
żeniami kobiety z dwudziestokilkuletnim bagażem do-
świadczeń. Występowała w programach TVP2 „Tylko 
dla dorosłych” i TVN „Kuba Wojewódzki”.
JACEK STRAMIK 
Sporo w nim uczulenia na głupotę, bylejakość i miał-
kość. Do tego nieco charakterystycznego smutku i roz-
czarowania światem. Chętnie stosuje literacko skon-
struowane zdania. Przez co buduje zupełnie inny klimat 
niż większość komików.
PIOTR POPEK 
Nie mylić z raperem i prezenterką telewizyjną. Udziela 
się scenicznie w stand-upie od 2014. Znany z kręce-
nia kółek kablem od mikrofonu, podpierania ściany 
i mówienia o swoim życiu – wszystko naraz. Miłośnik 
alternatywy, dziwności i śmiesznego niezrozumienia. 
W poprzednim życiu bardzo wiele osiągnął, dlatego te-
raz odpoczywa. Oczywiście dopóki nie poczuje głodu 
wyjścia na scenę. 
JAKUB POCZĘTY-BŁAŻEWICZ 
Jeden z „największych” komików na Polskiej scenie 
(głównie ciałem). Fizyczną niedoskonałość traktuje 
jako broń, która dostała mu się od samego Kriszny. 
Czujny człowiek, któremu nie umknie nic co robimy 
źle jako ludzkość, zadaje pytania, których nikt nie po-
winien zadawać i śmieje się z głupoty, również własnej.
Cena biletu: 25 zł 
Kup bilet w Restauracji Starówka (Hoża 39), Lidzbar-
skim Domu Kultury (Słowackiego 4) lub na www.kup-
bilecik.pl
WSTĘP + 18

17 SIERPNIA 2017 / CZWARTEK /
17:00 I Turniej o Złotą Szpilkę 
Lidzbarski Dom Kultury
Podczas I turnieju o Złotą Szpilkę 38. Lidzbarskiech 
Wieczorów Humoru i Satyry zaprezentują się: 
 
KABARET A JAK! – Kraków 
MIESZKO MINKIEWICZ – Białystok 
KABARET CZOŁÓWKA PIEKŁA – Poznań 
PAULINA POTOCKA – Białystok
Ceny biletów: 
ulgowy*: 10 zł 
normalny: 15 zł
20:00 Improwizacje Komediowe - Lidzbarski Dom 
Kultury wstęp wolny!
18 SIERPNIA 2017 / PIĄTEK /

17:00 II Turniej o Złotą Szpilkę 
Lidzbarski Dom Kultury
Podczas II turnieju o Złotą Szpilkę 38. Lidzbarskiech 
Wieczorów Humoru i Satyry zaprezentują się: 
 
KABARET ZALOTKA – Zielona Góra 
SZYMON ŁĄTKOWSKI - Poznań 
KABARET FIFA-RAFA - Lublin 
MONIKA NOWOGRODZKA - Warszawa

Ceny biletów: 
ulgowy*: 10 zł 
normalny: 15 zł
 
20:30 Stanisław Tym w autorskim programie kaba-
retowym „Mieszanka firmowa” 
Lidzbarski Dom Kultury
STANISŁAW TYM – komediopisarz, satyryk, autor 
skeczów, felietonista. 
Siecze, smaga, kpi, ośmiesza, drwi, bawi, pochyla się 
z troską… Nawet najstarsi nie pamiętają od kiedy.  
Tym razem wystąpi w autorskim programie kabare-
towym zatytułowanym ,,Mieszanka firmowa”.  
To wieczór, w którym Tym jak zwykle żartuje, kpi, kłuje, 
czasem nawet ostro przykłada. Felietony, piosenki, ske-
cze i opowieści pokazują w inteligentny i zabawny spo-
sób Polskę, Polaków, media, ludzi kultury i polityki. 
Akompaniament: Krzysztof Baranowski
Ceny biletów: 
30 zł (przedsprzedaż) 
40 zł w dniu występu

19 SIERPNIA 2017 / SOBOTA /
19:30 Kabaretowa Noc pod Gwiazdami 
Amfiteatr – sucha fosa przy Zamku Biskupów War-
mińskich
Kabaretowa Noc pod Gwiazdami to wielki finał z udzia-
łem największych gwiazd kabaretu oraz laureatów Tur-
nieju o Złotą Szpilkę. W tym roku program poświęcony 
będzie pamięci Bohdana Smolenia. Wystapią: 
** LAUREACI Turnieów o Złotą Szpilkę 
** Kabaret ANI MRU MRU 
** JERZY KRYSZAK 
** KABARET SMILE 
** MARCIN DANIEC 
** RUDI SCHUBERTH 
** PIOTR BAŁTROCZYK – prowadzenie 
** SEKCJA MUZYCZNA KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 
KUŹNI PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN – oprawa 
muzyczna !
Ceny biletów: 
SEKTOR A: 120 zł 
SEKTOR B: 100zł

20 SIERPNIA 2017 / NIEDZIELA /
18:00 Kabaret HRABI 
Lidzbarski Dom Kultury
Najnowszy program kabaretu Hrabi. „Patrzcie, idzie 
nasz miejscowy cyrkuśnik”! – lata temu usłyszał Da-
riusz Kamys, wchodząc do sklepu spożywczego. Niech 
więc tak będzie! Cyrkuśniki – Aktorzy na usługach pu-
bliczności. Wszystko dla niej. Hrabi do usług.
Ceny biletów:
60 zł (przedsprzedaż), 80 zł w dniu występu

Już 11 sierpnia rozpoczynamy świętowanie 709 rocznicy nadania praw miejskich naszemu 
miastu. Temu wydarzeniu towarzyszyć będzie szereg imprez i inicjatyw sportowo rekreacyj-
nych. Główne obchody zaplanowane są na polu koncertowym przy ul. Polnej w Lidzbarku 
Warmińskim ZAPRASZAMY!

DNI LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO 11-13 sierpnia 2017 r.
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Jednocześnie prowadzone są 
prace wykończeniowe na ze-
wnątrz obiektu – dach zyskuje 
pokrycie, a budynek – elewację. 
Ponadto wykonawca dba rów-

nież o zagospodarowanie terenu 
wokół szkoły – powstają chod-
niki z kostki brukowej.
Nowo budowaną szkołę odwie-
dził Warmińsko-Mazurski Ku-

rator Oświaty, Krzysztof Marek 
Nowacki, który wraz z Wójtem 
Gminy Stawiguda, Ireną Der-
doń ocenił zaawansowanie prac.

red

W 2016 roku Gmina Stawiguda rozpoczęła w Bartągu budowę obiektu, który będzie 
filią Szkoły Podstawowej w Rusi. Obecnie wykonawca rozpoczął w budynku prace 
wykończeniowe. Trwa zatem układanie glazury, terakoty i wykładzin oraz malowa-
nie pomieszczeń.

Budowa szkoły w Bartągu 
– trwają prace wykończeniowe

Dzięki pomysłowości człon-
ków klubu sportowego oraz 
wsparciu gminy Stawiguda 
projekt budowy wiejskiej świe-
tlicy w Gągławkach (gm. Sta-
wiguda) zostanie dofinanso-
wany kwotą bliską 300 000 zł. 
Za pozyskane pieniądze wy-
budowany zostanie ogólnodo-
stępna świetlica wiejska z mała 
architekturą w postaci par-
kingu, placu, dojazdów i ko-
munikacji pieszej, ustawieniem 
stojaka na rowery oraz tablicy 
informacyjnej. Mieszkańcy Gą-
gławek zyskają miejsce, w któ-
rym będą organizować eventy 
sprzyjające rozwojowi lokalnej 
społeczności. 

red

025 lipca b.r. Halina Kirjew, 
kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Świątkach, 
podpisała umowę z wyko-
nawcą. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniesie 2 742.353,54 zł 
(w tym wkład finansowy gminy 
625.160,54 zł). Przewidywany 
termin zakończenia budowy 30 
września 2018 r. Władze samo-
rządowe, m.in. wójt Sławomir 
Kowalczyk, są współautorem 
tego sukcesu, bo oprócz finan-
sowania działalności biblio-
teki, wspierają podejmowane 
przez nią inicjatywy. Biblioteka 
w Świątkach zajmuje od kilku 
lat czołowe miejsca w krajo-
wym rankingu wśród bibliotek. 
Doceniając rolę biblioteki w ży-
ciu lokalnej społeczności oraz 
jej sukcesy w skali całego kraju, 
władze samorządowe popierają 
budowę nowej siedziby, gdyż 
będzie ona spełniała oczekiwa-
nia mieszkańców, a pracow-
nikom da większe możliwości 
pracy i działań na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Hasło przewodnie nowej biblio-
teki - „Biblioteka na rozdrożu 
kultur, tradycji i nowoczesno-
ści” to idea, której można przy-
pisać wiele znaczeń. Biblioteka 
będzie mieściła się przy skrzyżo-
waniu głównych dróg w Świąt-
kach.-Mieszkamy w rejonie wie-
lokulturowym, przez naszą gminę 
przebiega granica historycznej 
Warmii i Mazur, w naszej pracy 
podtrzymujemy i pielęgnujemy 
tradycje regionalne, a jednocze-
śnie chcemy, aby nowa biblio-
teka była nowoczesna- mówi 
Halina Kirjew .
Projekt przewiduje budowę 
dwukondygnacyjnego bu-
dynku biblioteki o powierzchni 
użytkowej 662,92 m kw. , przy-
stosowanego dla osób niepełno-
sprawnych. Na parterze zapro-
jektowano: część biblioteczną 
z wydzielonymi, przyjaznymi 
strefami dla różnych grup od-
biorców; salę widowiskowo-
-konferencyjną, która będzie peł-
nić również funkcję pracowni 
muzycznej z zapleczem cate-

ringowym oraz pomieszczenia 
socjalne, magazynowe i tech-
niczne. Na piętrze powstaną pra-
cownie: ceramiki, rzeźby, tra-
dycji i rękodzieła artystycznego 
oraz pomieszczenia socjalne, 
magazynowe i techniczne. Nowo 
wybudowana biblioteka stanie 
się nowoczesnym centrum do-
stępu do wiedzy, kultury, trady-
cji oraz ośrodkiem życia społecz-
nego. Powstanie spójna oferta, 
zdecydowanie wykraczająca 
poza tradycyjne funkcje biblio-
teki, skierowana do wszystkich 
mieszkańców: dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych i seniorów. Ad-
resowana będzie do przedszkoli, 
szkół, świetlic wiejskich, stowa-
rzyszeń, osób indywidualnych, 
w tym osób niepełnosprawnych. 
Warto dodać, że świątkowska 
biblioteka opracowała elektro-
nicznie 100% zbiorów. Wkrótce 
uruchomi wszystkie procesy 
związane z książką i czytelnic-
twem w elektronicznym syste-
mie MAK+.

red 

Biblioteka w Świątkach pozyskała 2 mln zł dofinansowania z Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących 
z budżetu państwa, na budowę nowej siedziby Biblioteki.

Jedna z najlepszych bibliotek 
w kraju będzie miała nową siedzibę 

W ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie 
„Południowa Warmia” z działania - wsparcie na wdrożenie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego -Klub sportowy Fortuna Gągławki znalazł się na liście pod-
miotów wybranych do dofinansowania projektów.

Będzie nowa świetlica w Gągławkach 

Nowy budynek szkoły

Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda i Krzysztof Nowacki, WMKO oglądają postępy prac na budowie Hallina Kirjew, kierownik biblioteki, podpisuje umowę z wykonawcą inwestycji
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Będą to dwie instalacje,które mają osią-
gnąć moc co najmniej 70 KW. Firma, 
która wygrała przetarg, dokonuje obec-
nie analizy technicznej. Na budynku 
Urzędu do dyspozycji jest prawie cały 
dach, oprócz miejsc, zacienianych przez 
kominy i maszt. Na budynku Gimna-
zjum instalacja zostanie położona na ca-
łej frontowej, południowej stronie. Koszt 
brutto całej inwestycji to 437 427 zł. Zo-
stanie dofinansowana w 50% przez Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
-Chcemy osiągnąć dwa cele- wyjaśnia 
Jarosław Milewski, sekretarz Gminy 
Świątki. Pierwszym jest produkcja ener-
gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
do czego powinniśmy dążyć. Po drugie, 
chcemy obniżyć nasze koszty o tę ener-
gię, którą sami wyprodukujemy. Jeżeli 
nie zużyjemy jej w całości, będziemy ją 
mogli sprzedać operatorowi, a wszystkie 

oszczędności, które powstaną z tego ty-
tułu, będą przeznaczane na inne gminne 
inwestycje, ważne dla mieszkańców. 
Obecnie trwa analiza techniczna pro-
jektu. Wykonawca musi dostosować 
do powierzchni dachów moc poszcze-

gólnych paneli i ustalić ich ilość. Gmina 
przesłała także swoje uwagi, które wy-
konawca musi uwzględnić, aby otrzy-
mać jej akceptację. Władze gminy chcia-
łyby, żeby instalacja fotowoltaiczna 
zaczęła funkcjonować już we wrześniu 
br. Samo położenie paneli przebiega bar-
dzo szybko. Teraz chodzi tylko to, żeby 
projekt, jak najszybciej został zaakcepto-
wany przez władze gminy. 

rad

24 lipca Gmina Świątki podpisała umowę na budowę instalacji 
fotowoltaicznych, obsługujących budynki Urzędu Gminy, Gim-
nazjum Publicznego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
W ten sposób powstanie pierwsza w gminie instalacja, której 
właścicielem będzie samorząd. 

Pozyskają energię ze słońca

Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w Świątkach
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Pierwsze mistrzostwa świata 
odbyły się w Toronto w 1975 
roku, mistrzostwa Europy trzy 
lata później. Pionierskie starty 
polskich weteranów lekkiej 
atletyki w zawodach rangi mi-
strzostw świata i Europy miały 
miejsce w końcu lat 80-tych. 

Od 27 lat organizowane są let-
nie i halowe mistrzostwa Pol-
ski. Ponadto rozgrywane są 
różne zawody i mityngi w okre-
ślonych dyscyplinach LA. Cie-
kawostką jest to, że najstarszy 
startujący w 2016 r. zawodnik 
z Polski - Pan Stanisław Kowal-

ski miał 106 lat !
Polski Związek Weteranów 
Lekkiej Atletyki został założony 
26 lutego 1990 r. i jest stowarzy-
szeniem kultury fizycznej zrze-
szającym sportowców wetera-
nów lekkiej atletyki powyżej 35 
rok życia z terenu całego kraju. 

Od wielu lat w zawodach rangi 
mistrzowskiej startują z suk-
cesami przedstawiciele woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego. Dla przykładu w 2014 
r. odbyły się pierwsze zawody 
drużynowe w których zawod-
nicy województwa zajęli 5 miej-
sce z niewielką stratą do najniż-
szego stopnia podium. Wśród 
reprezentantów wojewódz-
twa ważnymi uczestnikami są 
przedstawiciele Warmii. 
Patrząc tylko na osiągnięcia 
ubiegłoroczne zawodników re-
gionu warmińskiego to wyglą-
dają one następująco:
Mistrzostwa Świata w Perth – 
srebro i brąz (ciężarek i młot) – 
Jerzy Jabłoński (Olsztyn).
Halowe Mistrzostwa Europy 
Ancona – złoto i srebro – Jerzy 
Jabłoński, srebro (pięciobój) – 

Marek Grzyb (Olsztyn).
Liczne medale Warmiacy uzy-
skali na Mistrzostwach Polski 
na stadionie w Opolu i Mistrzo-
stwach Polski Halowych w To-
runiu. 
Wybijający się zawodnicy to: 
Kobiety: Krystyna Pieczulis, 
Beata Opak, Ewa Skrzyńska. 
Mężczyźni: Jerzy Jabłoński, 
Marek Grzyb, Marek Olszew-
ski, Ryszard Szparak, An-
drzej Ruczyński, Ryszard Gu-
daniec, Cezary Alchimowicz, 

Sławomir Jabłoński, Piotr 
Skrzyński.
Zawodnicy reprezentują m. in.: 
Olsztyn, Lidzbark Warmiń-
ski, Kiwity.
Poza ww. zawodami odbywają 
się również osobne zawody rzu-
towe (m. in. dysk, kula) oraz 
zawody w tzw. rzutach niety-
powych, w których sukcesy 
osiągają zamieszkujący Warmię 
Helena Romanowska z Olsz-
tyna i Maria Malgrem z To-
maszkowa oraz Jerzy i Sławo-
mir Jabłońscy. W zawodach 
rangi Mistrzostw Polski udział 
bierze średnio ok. 15-20 osób  
z naszego województwa, 
a przedstawiciele Warmii sta-
nowią znaczną część reprezen-
tacji. Zawodników uprawia-
jących sport weterański jest 
oczywiście więcej. Są to za-

wodnicy, którzy w młodości 
uprawiali sport jak i tacy któ-
rzy zaczęli go uprawiać bardziej 
na poważnie nawet po 50-dzie-
siątce. Ww. liczby nie uwzględ-
niają zawodników startujących 
np. w biegach ulicznych m. in. 
w MP weteranów maratonie, 
półmaratonie czy biegach krót-
szych. 
Rocznie odbywa się około 30 
imprez weterańskich, w tym 
MŚ, ME, MP w hali, na sta-
dionie oraz biegowe (cross lub 

uliczne). Z tego 5-7 to imprezy 
zagraniczne. Na terenie woje-
wództwa mamy w zasadzie 2 
imprezy dla weteranów – mi-
tyng otwarcia sezonu oraz mi-
tyng rzutowy w Nowym Mie-
ście Lubawskim. 
Start w zawodach wymaga sta-
łego treningu i przygotowań, co 
nie zawsze jest możliwe. Wia-
domo kontuzje i inne nieprze-
widziane okoliczności dotykają 
nie tylko sportowców, których 
możemy oglądać na ekranach 
telewizorów. Czasami dziwnie 
wyglądają sportowcy weterani, 
jako dziadkowie, czy babcie, 
a jeszcze „chce się” im biegać, 
skakać, rzucać. 
W tym roku już odbyły się Mi-
strzostwa Polski w hali (Toruń) 
i na stadionie (Kraków), na któ-
rych to zawodach Warmiacy 

osiągnęli kolejne sukcesy. 
Mamy swoich reprezentan-
tów i to z sukcesami na zawo-
dach rangi mistrzostw Europy 
i Świata. Pewną barierą star-
tową jak to zwykle bywa są fun-
dusze, wyjazdy kosztują. Mimo 
wszystko sport to zdrowie, więc 
co się uda wytrenować to zo-
staje na lata. Niech ten arty-
kuł zachęci innych Warmiaków 
do uprawiania lekkiej atletyki 
i startu w zawodach.

red

Lekkoatletyczny ruch weterański został zapoczątkowany w latach 70 - tych, na-
tomiast w Polsce kilkanaście lat później. Pierwszymi organizatorami zawodów 
w Polsce były osoby z Gdańska organizujące od 1978 roku Mistrzostwa Wybrzeża.

Ryszard Szparak – wygrywa jak za dawnych lat 

Weterani Lekkiej Atletyki z Warmii ciągle startują

Krystyna Pieczulis – z gracją przyjmuje gratulacje od przeciwniczki

Marek Grzyb – taki obrazek często zdarza się na zawodach rangi mistrzowskiej
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AUTO-MOTO KUPIĘ

CAŁE, powypadkowe 502-180-
869.
!Skup aut- gotówka, 508-460-
125.
AUTOKASACJA, autozłom, 
części osobowe, ciężarowe, 519-
464-475.

AUTO-MOTO SPRZEDAM

OPEL Vectra C kombi, diesel, 
2004, full opcja, pierwszy właści-
ciel. 607-505-634.
PILNIE, tanio Polonez, 510-873-
203.
SKODA Fabia sedan 2005r., 1,4, 
89.000km, 510-596-027.

INNE SPRZEDAM

! Drewno kominkowe, 501-036-
423.
GARAŻE blaszaki najtaniej, 
bramy uchylne, wiaty, hale. Do-
wóz i montaż gratis, 602-49-49-
81, (89) 721-39-90, www.stal-
-tom.com.pl.
KAMERY, 4 sztuki, komplet, ta-
nio, 608-872-350.
MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
OKNA używane, 513-159-810, 
(89)642-02-82.

16,80ZŁ blachy na dachy, 605-
048-075.
DZIAŁKĘ ogrodniczą, 692-041-
734.
KASĘ fiskalną, tanio, 608-872-
350.
TANIE blachy trapezowe od 
13,80zł/netto, 601-407-706.
ŻAGLÓWKA kabinowa, drew-
niana, 1800zł TANIO, 784-519-
862.

INNE KUPIE

SKUP ZBOŻA KUKURYDZY 
GROCHU RZEPAKU 

ŁUBIN MIN20T ZAPEWNIAM 
TRANSPORT TEL 504082106, 
KONTAKT POD NUMEREM 

504082106. 

BURSZTYN, 518-682-545.
POROŻE jelenia, 602-459-611.

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. Ostatnie wolne 
miejsca! 
BRUKARZ, łupanie, układanie 

kamienia, 505-170-545.
IMPORTER odzieży z Anglii po-
maga otwierać własne sklepy, 
889-167-990, 798-397-263.
FIRMA Magniflex w Rogiedlach 
zatrudni panią ze znajomością ry-
sunku technicznego i programu 
CAD lub TruTrops, 660-429-969.
FRYZJERA(KĘ), 608-349-081.
KIEROWCA C+E, ruchoma pod-
łoga, Dorotowo, 604-534-860.
52-5155778. 784080568, opie-
kunki do Niemiec, do 1550 Euro.
HYDRAULIKA, 604-207-829.
KIEROWCA, kat. C, 604-212-
663.
KOMPETENTNEGO w gospo-
darstwie przy krowach mlecz-
nych, wynagrodzenie od 3000zł 
do 5000zł, 695-616-300.
DEKARZA, pomocnika, 601-
641-709.
BRYGADY zbrojarzy, cieśli, mu-
rarzy-wysokie zarobki, 791-422-
757.
DOCIEPLENIA, Niemcy-legal-
nie, wysokie zarobk, (+49)171-
53-15-667.
FACHOWCÓW, 15-25zł/h, 
737498207.
OCIEPLENIA, 667-962-823.
KRAWCOWĄ, odzież robo-
cza, również emerytki i rencistki, 
(89)674-04-46.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM DZIALKE 
Z WARUNKAMI ZABUDOWY 
8 KM OD OLSZTYNA, 5000 M2 
ZA 130 TYS. ZL. TEL. 669 336 
031, KONTAKT POD NUME-

REM 693614291. 

1/2 udziału w działce rolnej 
nr.278/1 o pow. 0,89ha, obręb Ra-
dostowo, gm. Jeziorany, 791-81-
81-63
DOM do remontu, Stawiguda, 
270.000zł, działka 8a, 732-187-
238.
DOM nad jezioem Kikity gm.Je-
ziorany, 511-804-684.
DOM w Wójtowie, 1,5ha, bu-
dowlane Tuławki, 692-700-545.
DOM, 52m2, Zalesie. gm. Mał-
dyty, 509-703-705.
DZIAŁKI budowlane, usługowe, 
696-689-851.
M-4, Ip., k/ratusza Mrągowo, 
(89)523-53-11.
NOWY parterowy, 5 pokoi, kuch-
nia, 2 łazienki, cały podpiwni-
czony z widokiem na jezioro 
Krzywe, Olsztyn Zurawia 5B, 
(89)527-41-58.
MIESZKANIE  Mrągowo , 
ul.Warszawska 43, 155tys. do ne-
gocjacji, 517-060-548, 578-362-
437 .
WÓJTOWO, nowy dom do wy-
kończenia, 265.000, www.office.
olsztyn.pl.
4-POKOJOWE, apartamento-
wiec, garaż, 501-128-199.
REKREACYJNY, 737-99-66-07.
TANIO, bezpośrednio, miesz-
kanie 80m2. Kiwity, kiwity@
poczta.onet.pl, www.otodom.pl, 
790-541-005.
DWA, bezpośrednio sąsiadujące 
ze sobą domy po 120m2 każdy 
(jeden dom do remontu), od-
dzielne działki po 8 arów każda, 
Stawiguda, 732-187-238.
MIESZKANIE, 40,5 m2 przy Te-
sco, 505-339-016.
DZIAŁKA budowlana Gady 20ar 
przy lesie, na wzgórzu, 503-821-
163. 

USŁUGI

REMONTY, wykończenia, 504-
194-107.
USŁUGI glazurnicze i hydrau-
liczne, 793-015-716.

REMONTY MIESZKAN, 
PRACE HYDRAULICZNE, 

ELEKTRYCZNE, MALARSKIE, 
GLAZURNICZE, PODLOGI. 
TEL.669 336 031, KONTAKT 
POD NUMEREM 693614291. 

REMONTY, 601-627-491.
MALOWANIE elewacji, 602-
653-948.

DACHY, naprawy, 502-202-377.
POLBRUK, 602-401-309.
ŻALUZJE, www.rolex.olsztyn.
pl, 604-208-005.
CYKLINDOWANIE, 889-399-
876.
PRZEPROWADZKI do 3.5t, 
662-836-250.
MONTAŻ ogrodzeń, 607-776-
067.
PRZEPROWADZKI, najtaniej, 
797-451-602.
MONTAŻ i naprawa rolet, okien, 
bram garażowych, drzwi. Tel. 
514-460-422.
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-W 1970 roku, już zawod-
nicy przez nas prowadzeni za-
częli zdobywać medale. Janina 
Klucznik zdobyła brązowy me-
dal mistrzostw Polski, a w ciągu 
następnych dwóch lat była już 
mistrzynią Polski. Czwórka bez 
sternika juniorów zdobyła wice-
mistrzostwo Polski i wtedy już 
w Polsce Warmia zaczęła się 
bardzo poważnie liczyć. – wspo-
mina Jan Genatowski.
Janina Klucznik, jest najbar-
dziej utytułowaną wychowanką 
klubu wioślarskiego War-
mia Olsztyn. Reprezentowała 
podczas swojej kariery dwa 
kluby: KKW Warmia Olsz-
tyn oraz AZS AWF Warszawa. 
Osiągnęła podczas kariery sporo 
sukcesów. Była wielokrotną 
mistrzynią Polski w jedynce 
i dwójkach podwójnych.
Wychowanka klubu z Olsztyna 
była również uczestniczką Mi-
strzostw Świata i Europy w: 
Nottingham w roku 1975 roku 
gdzie wystartowała w czwórce 
ze sternikiem (partnerkami 
były: Mieczysława Franczyk, 
Aleksandra Jachowska, Alek-
sandra Kaczyńska, Dorota 
Zdanowska (sterniczka). Pol-
ska osada zajęła 9. miejsce, Am-
sterdamie w roku 1977, gdzie 
wystartowała w jedynce zajmu-
jąc 8. miejsce, Karapiro w roku 
1978, gdzie wystartowała w je-
dynce zajmując 8. Miejsce, Bled 
w roku 1979 ,podczas których 
wystartowała w dwójce podwój-
nej (partnerką była Beata Dzia-
dura). Polska osada zajęła 6. 
miejsce.
W mistrzostwach Europy w roku 
1973 wystartowała w czwórce 
ze sternikiem (partnerkami 
były: Hanna Jarkiewicz, Alek-
sandra Kaczyńska, Zofia Ma-
jewska, Hanna Jankowska 
(sterniczka). Polska osada zajęła 
8. miejsce. Na igrzyskach olim-
pijskich w 1980 roku w Mo-
skwie wystartowała w kon-
kurencji dwójek podwójnych 
(partnerką była Hanna Jarkie-
wicz). Polki zajęły 5. miejsce.
W 1971 i 1972 roku Mistrzo-
stwa Polski, zastępowała Spar-
takiada i praktycznie wszyscy 
wioślarze Warmii Olsztyn wró-
cili z niej z medalami. Właśnie 
wtedy te sukcesy były naprawdę 
bardzo widoczne i o olsztyń-
skim wioślarstwie zrobiło się 
głośno. W 1972 roku Polski 
Związek Towarzystw Wio-
ślarskich wytypował Jana Ge-
natowskiego do wyjazdu w roli 
trenera-obserwatora na Olim-
piadę w Monachium.

Jan Genatowski, tak wspo-
mina tamto wydarzenie:-Wtedy 
zarząd klubu zaczął zastana-
wiać się nad moją osobą, czy 
ja czasem po przyjeździe gdzieś 
nie ucieknę. Wezwali mnie na 
rozmowę i ja wtedy oznajmi-

łem im, że po przyjeździe, nie 
będę już tak mocno angażował 
się w wioślarstwo, ponieważ 
praca zawodowa jest na pierw-
szym miejscu. Klub zażądał ode 
mnie żebym złożył oświadcze-
nie na piśmie, że po przyjeździe 
z Monachium dalej będę prowa-
dził działalność tej sekcji. Klub 
chciał spowodować, żebym na 
tę olimpiadę nie pojechał, ale 
ostatecznie Polski Związek To-
warzystw Wioślarskich zdecy-
dował, że klub w tej sprawie nie 
ma nic do gadania.
Po przyjeździe z Monachium 
Jan Genatowski pojechał jesz-
cze ze swoimi zawodnikami do 

Branderburga, na mecz Pol-
ska vs Niemcy. Podczas tego 
meczu Janina Klucznik wy-
grała skipa, dwójka bez sternika 
również wygrała. Jesienią 1972 
roku Jan Genatowski sporzą-
dził szczegółowy raport ze swo-

jej działalności i przekazał pro-
wadzenie sekcji.
W 1973 roku szef szkolenia Pol-

skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich zaproponował Ja-
nowi Genatowskiemu etat tre-

nerski połączony z pracą w za-
kładzie „Celuloza”. Ten jednak 
oferty nie przyjął. W tym sa-
mym czasie przyjechał rów-
nież trener z Gedanii Gdańsk, 
który również chciał, żeby Jan 
Genatowski tam pracował. Jed-
nak z uwagi na to, że trzeba było 
pracować, żeby zarobić pienią-
dze musiał odrzucić również tę 
propozycję.
-W 1974 rok mój były partner 
Bogdan Mosakowski przyje-
chał ze Stanów Zjednoczonych 
i próbuje ciągnąć tę sekcję da-
lej z różnymi skutkami. Trwało 
to do 1980 roku. Ja w tym czasie 
już się nie angażowałem, ponie-

waż byłem zajęty pracą zawo-
dową. Wyszedłem z prostego za-
łożenia, że zawód trenera dobry 

jest wtedy, kiedy odnosisz suk-
cesy, a kiedy nie ma sukcesów 
to jesteś zerem – wyjaśnia Jan 
Genatowski.
Jan Genatowski opowiedział 
nam również o tym, jak było 
w tamtych czas z pieniędzmi, 
a także czego się dzięki wioślar-
stwu nauczył - Wtedy tak na-
prawdę nikt nie myślał o tym, 
żeby na tym sporcie zarobić. To 
była duma, jeśli dostało się pro-
porczyk, za miejsce na podium. 
To nie było tak jak dzisiaj, że 
cię medalami obsypują. W tam-
tych czasach, jak się do pro-

porczyka otrzymało jeszcze dy-
plom, to człowiek był niezwykle 
dumny. Ja pamiętam jak Wik-
tor Barwicki, jak jeździliśmy na 
regaty, dietę wypłacał nam wy-
płacał. Dzienna dieta wyno-
siła 37 złotych i samemu trzeba 
było rozporządzać tymi środ-
kami finansowymi. Dzisiaj bar-
dzo doceniam to, że musiałem 
tak szybko nauczyć się tej fi-
nansowej dyscypliny. Punktual-
ność to była także cecha, którą 
nam Wiktor Barwicki bardzo 
wpoił, a także zawsze powtarzał, 
że walczyć trzeba do końca. 
Ważne jest to, żeby dać z siebie 
wszystko, a wtedy nie można 
mieć do siebie żadnych preten-
sji. 
To jeszcze nie koniec historii 
tego niezwykle utytułowanego 
klubu. Dalsza jej część już w ko-
lejnym numerze gazety, a teraz 
jeszcze przedstawimy najwięk-
sze sukcesy wioślarzy Warmii 
Olsztyn, kiedy trenerem był Jan 
Genatowski, a także sukcesy 
drugiego olimpijczyka Adama 
Tomasiaka. 
1970 rok – Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów- Brązowy medal 
czwórki ze sternikiem: Lecha 
Makowski, Wiesław Witkow-
ski, Adam Tomasiak, Jerzy 
Frątczak i sternik Tadeusz 
Szeklicki.

1971 rok- Mistrzostwa Pol-
ski Młodzików- Złoty medal 
czwórki podwójnej ze sterni-
kiem: Zdzisław Głąb, Jerzy 
Piątczak, Edward Grabow-
ski, Janusz Dudziński i sternik 
Krzysztof Pikus.
Mistrzostwa Polski Juniorów 
– Srebrny medal czwórki ze 
sternikiem- Jerzy Frątczak, 
Lech Makowski, Wiesław 
Witkowski, Adam Tomasiak 
i sternik Tadeusz Szeklicki.
Brązowy medal dwójki bez 
sternika- Jan Pawłowski i Ta-
deusz Śliwonik
Brązowy medal jedynki, Ja-
nina Klucznik.
1972 rok- Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów- Złoty me-
dal- Janina Klucznik, a także 
Ósemka kombinowana Skra 
Warszawa + Warmia Olsz-
tyn (Zawodnicy Warmii: Jan 
Pawłowski i Lech Porębski)
Adam Tomasiak- 9-krotny 
Mistrz Polski w dwójce i czwórce 
ze sternikiem oraz w ósemce 
(1974-1983) był przez wiele 
lat członkiem reprezentacyjnej 
osady czwórki ze sternikiem, 
która zdobyła brązowy medal 
w Moskwie (1980) i szykowała 
się do kolejnego sukcesu olim-
pijskiego w Los Angeles (1984).
Brązowy medalista MŚ 1978r 
Karapiro (dwójka ze sterni-
kiem), partnerzy: G. Nowak, st. 
R. Kubiak. Uczestnik i finali-
sta MŚ 1974r Lucerna: 9. m-ce 
(ósemki, partnerzy: J. Broniec, 
W. Beszterda, Z. Makowski, M. 
Niedziałkowski, A. Nowakow-
ski, B. Piątek, J. Skowroński, st. 
Z. Muszyński), 1975 r. Nottin-
gham: 10. m-ce (ósemki, part-
nerzy: W. Beszterda, B. Łopata, 
S. Maciejowski, J. Skowroński, 
J. Ulczyński, H. Trzciński, M. 
Trzciński, st. Z. Muszyński), 
1977 r. Amsterdam: 8. m-ce 
(czwórki ze sternikiem, partne-
rzy: S. Humięcki, W. Kujda, G. 
Nowak, st. W. Chmielewski), 
1979 r. Bled: 9. msc (dwójki ze 
sternikiem, partnerzy: G. No-
wak, st. R. Kubiak), 1981 r. Mo-
nachium: 8. m-ce (czwórki ze 
sternikiem, partnerzy: G. No-
wak, R. Stadniuk, G. Stellak, st. 
R. Kubiak), 1982 r. Lucerna: 
6. m-ce (czwórki ze sternikiem, 
partnerzy: K. Gabrylewicz, P. 
Winczura, G. Nowak, st. R. 
Kubiak), 1983 r. Duisburg: 9. 
m-ce (czwórki ze sternikiem, 
partnerzy: K. Gabrylewicz, G. 
Nowak, P. Winczura, st. R. Ku-
biak).
28 października 1972 roku 
Adam Tomasiak powołany zo-
stał do odbycia służby wojsko-
wej i zaczął wiosłować wtedy 
w WKS Zawisza Bydgoszcz.

Rafał Herman

W poprzednim numerze gazety rozpoczęliśmy cykl, w którym przypominamy hi-
storię klubu wioślarskiego KKS Warmia Olsztyn. Poprzednią część zakończyliśmy 
w momencie, kiedy Jan Genatowski zaczął tę sekcję prowadzić.

KKS Warmia Olsztyn w czasach świetności-cz.2 

Czwórka podwójna ze sternikiem od lewej: Janusz Dudziński, Edward Grabowski, 
Jerzy Piątczak, Zbigniew Głąb

Janina Klucznik

Lech Porębski i Jan Pawłowski (część ósmeki kombinowanej)

Legitymacja odznaki Honorowej
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-Dla Warmii sezon już tak na-
prawdę się rozpoczął, ponie-
waż zagraliście w wojewódzkim 
Pucharze Polski. Czy porażka 
z drużyną z Jonkowa to dla 
Pana spore rozczarowanie ?
Dla mnie osobiście każdy mecz, 
który kończy się porażką jest 
rozczarowaniem. Szkoda, bo po 
dwóch dobrych meczach kon-
trolnych z Błękitnymi Pasym 
i Stomilem Olsztyn -CLJ, przy-
szła porażka i to na dodatek po 
słabej grze. Traktowaliśmy to 
jak kolejny mecz przygoto-
wań do ligi. Takie spotkanie, to 
„trampolina” wniosków, które 
pozwolą nam dobrze przygo-
tować się do meczy mistrzow-
skich.
-Puchar już nie będzie wam 
zaprzątał głów. A jakie plany 
na najbliższy czas odnośnie 
przygotowań do sezonu?
Rozpoczęliśmy przygotowania 
17 lipca, rozegraliśmy 3 me-
cze kontrolne i Puchar Polski, 
który mamy już za sobą. Czeka 
nas jeszcze jeden mecz kontro-
lny i rozpoczynamy ligę. Okres 

przygotowawczy jest krótki 
dlatego skupiamy się na pod-
trzymaniu cech motorycznych, 
a większą uwagę skupiamy na 
działaniach techniczno-taktycz-
nych.
-Skupmy się teraz na persona-
liach. Czy kadra na ten sezon 
będzie się znacznie różniła od 
tej z poprzedniego?
Jak Pan wie nasza kadra w ubie-
głym sezonie praktycznie opie-
rała się na samych młodzie-
żowcach. W tym sezonie jest 
praktycznie tak samo. Jest też 
kilka zmian. Kilku zawodników 
skończyło szkołę średnią i wy-
jeżdżają na studia poza Olsz-
tyn. Jest też sporo zawodników 
z młodszego rocznika - z junio-
rów młodszych. A więc cały ze-
spół jest w przebudowie.
-A co z bardziej doświadczo-
nymi zawodnikami? Czy zgo-
dzi się Pan z tym, że jeżeli do 
młodych zawodników „do-
koptowałoby” się doświadczo-
nych, to oni by bardzo na tym 
zyskali?
Oczywiście, że się z tym zga-

dzam. Na chwilę obecną mamy 
3 zawodników bardziej do-
świadczonych i mam nadzieję, 
że ich młodsi koledzy będą mo-
gli coś od nich wyciągnąć na 
„własne potrzeby”. Co do za-
wodników doświadczonych, to 
jest trochę ciężko ich przycią-
gnąć, a tym bardziej trenować 
regularnie. Każdy z nich ma już 
inne zobowiązania w życiu, ro-
dzinę, czy pracę. Myślę, że też 
klasa rozgrywkowa ma wpływ 
na przypływ zawodników, jeśli 
udałoby się awansować do IV 
ligi to szansa byłaby większa. 
Byliśmy blisko w ubiegłym se-
zonie, lecz trochę zabrakło.
-A może należałoby zacieśnić 
współpracę ze Stomilem, żeby 
zawodnicy, którzy ukończyli 
wiek juniora przechodzili do 
Warmii, a nie np. Do Róż-
nowa?
No tak i z tego co wiem to Mar-
cin Wincel, który pełni funkcję 
Prezesa Klubu podjął rozmowy 
z przedstawicielami Stomilu. 
Lecz żadnych konkretów nie 
ma i nie ma nic na papierze. 

Szkoda, bo jest to dobry pomysł 
na to, aby zawodnicy, którzy nie 
mogą złapać miejsca w I dru-
żynie mogli dalej się rozwijać. 
Ważne jest też to, aby Warmia 
Olsztyn awansowała na wyższy 
poziom rozgrywkowy.
-Czy którymś z pańskich za-
wodników zainteresowały się 
kluby z wyższych lig? 
Nie było ich aż tak dużo, lecz 
wpłynęło parę zapytań do klubu.
-Mówi Pan dużo o awan-
sie. Czy w tym sezonie jest on 
możliwy?
O awansie mówię w kontekście 
lepszego bytu klubu w środowi-
sku piłkarskich. Tak jak mówi-
łem wcześniej im wyższa liga 
tym większe możliwości i to 
pod każdym względem. Co do 
awansu w tym sezonie to zoba-
czymy, nasza drużyna jest w du-
żej przebudowie, jest sporo no-
wych zawodników, którzy 
muszą się poznać i wdrożyć 
pewne działania i założenia. Bę-
dziemy się starali zająć jak naj-
wyższe miejsce w tabeli.

raf

Rozmowa z Marcinem Przybylińskim trenerem drużyny grającej w lidze okręgowej Warmii Olsztyn.

Cały zespół jest obecnie w przebudowie

Marcin Przybyliński-trener Warmii Olsztyn

Zgodnie z obowiązującą for-
mułą zostały rozegrane 3 wy-
ścigi krótkodystansowe i je-
den wyścig długodystansowy. 
Na trasie regat wiatru tym ra-
zem nie brakowało. Ostatecz-
nie w klasyfikacji jachtów ka-
binowych zwyciężył Jakub 
Malicki, wraz z Jerzym Pen-
czonkiem, Pawłem Żelaznym, 
Kacprem Malickim i Szy-
monem Witczakiem. Drugie 
miejsce zajęła kolejna ekipa 
pływająca na Delphi 24 OD 
w składzie: Grzegorz Pieczko, 
Lucyna Pieczko, Błażej Bed-
narczyk. Tuż za nią uplasowała 
się dzielna ekipa Viki, która, 
choć debiutowała w tegorocz-
nym cyklu, to dzielnie walczyli 
o awans do finału: Jan Jako-
wicki, Mariusz Boliszewski, 
Andrzej Wojnach i Laddy 
Wanda. 
W grupie łodzi otwarto pokła-
dowych niepodzielny prym 

wiedli Marek Karawajczyk 
oraz Justyna Olczak. Na dru-
gim stopniu podium uplasowali 
się ekipa z Susza: Piotr Bo-
kota, Konrad Bokota i Adrian 
Węglewski. Najniższy stopień 
podium wywalczyła kolejna za-
łoga pływająca na katamaranie – 
Sebastian i Jakub Jurkiewicz. 

Na koniec rywalizacji po raz 
czwarty w historii został roze-
grany oddzielnie klasyfikowany 

wyścig długodystansowy Super 
OPEN o Błękitną Wstęgę Je-
ziora Czos, w którym dopusz-

cza się używania ożaglowania 
dodatkowego. Był to wyścig 
łączony wszystkich załóg i nie 

był zliczany do ostatecznej kla-
syfikacji ŻGP Mrągowa. W tym 
roku Błękitna Wstęga Jeziora 
Czos została obroniona. Po-
nownie najszybszą łódką, pły-

wająca po mrągowskich wo-
dach, okazał się katamaran 
należący do Marka Karawaj-

czyka i Justyny Olczak.
Znamy już także tegorocznych 
finalistów Żeglarskiego Grand 
Prix Mrągowa 2017. Do finału 
awansowało po 4 najlepszych 
sterników z każdej klasyfikacji. 
Zgodnie z zapisem regulaminu 
najsłabszy rezultat podczas jed-
nych regat eliminacyjnych zo-
stał odrzucony. Kwalifikacje do 
finału uzyskali następujący ster-
nicy z grupy jachtów otwarto 
pokładowych: Sebastian Jur-
kiewicz, Tomasz Krzywosz, 
Paweł Marcinkjan i Maciej 
Majak. Z kolei wśród jachtów 
kabinowych awans uzyskali: 
Grzegorz Pieczko, Jakub Ma-
licki, Karol Góralczyk i Da-
riusz Bałdyga. 
Zakończenie  odbyło s ię 
w restauracji Estrada pod am-
fiteatrem. Później wszyscy 
uczestnicy regat udali się na 
uroczysty Koncert Galowy 23. 
Festiwalu Kultury Kresowej. 
Zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych. Takie atrakcje 
i emocje tylko w Żeglarskim 
Grand Prix Mrągowa, dlatego 
zapraszamy wszystkich kibi-
ców na ostatnią, finałową im-
prezę, która odbędzie się 26 
sierpnia 2017 roku. Już teraz 
możemy zdradzić, że Mrągow-
skie Towarzystwo Regatowe 
szykuje pewne niespodzianki, 
a prace nad imprezą finałową 
ruszyły już pełną parą.

Mateusz Kossakowski

W sobotę (5 sierpnia) zakończyły się ostatnie, czwarte regaty eliminacyjne Żeglar-
skiego Grand Prix Mrągowa 2017 – Arkodach Cup / Błękitna Wstęga Jeziora Czos. 
Na start zgłosiło się 28 załóg: 6 w grupie jachtów kabinowych i aż 22 w otwarto 
pokładowych, w tym sporo przedstawicieli Bazy Mrągowo, pływających m.in. na 
łodziach klasy L’Equipe. Regaty rozpoczęło przywitanie żeglarzy i gości przez ko-
mandora regat Karola Góralczyka, gospodarza Mrągowa burmistrz Otolię Siemie-
niec oraz przedstawicieli sponsora tytularnego. 

Znamy tegorocznych finalistów Żeglarskiego 
Grand Prix Mrągowa 2017

Organizatorzy i sponsorzy regat o Grand Prix Mrągowa Rozdanie nagród odbyło się z dużym zainteresowaniem uczestników regat

Zwycięskie załogi otrzymaly żaglówki
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W pierwszym swoim meczu 
Stomil rywalizował na wyjeź-
dzie z Bytovią Bytów. Olszty-
nianie nie byli faworytem tego 
spotkania, ale wydawało się, 
że będą w stanie powalczyć 
choćby o jeden punkt. Mecz 
rozpoczął się fantastycznie, po-
nieważ już w czwartej minucie 
Stomil wyszedł na prowadze-
nie po golu strzelonym przez 
Adriana Karankiewicza. Były 
to jednak tylko miłe, złego po-
czątki.
Następne bramki padały już 
tylko łupem gospodarzy, któ-
rzy jeszcze w pierwszej połowie 
wyrównali, a w drugiej dołożyli 
jeszcze dwie bramki i ostatecz-
nie wygrali to spotkanie 3:1. 
Stomil tak naprawdę nie potrafił 
stworzyć sobie żadnej dogod-
nej sytuacji z gry. Olsztynia-

nie stwarzali jakieś zagrożenie 
tylko po stałych fragmentach 
gry i zasłużenie ten mecz prze-
grali.
W swoim drugim meczu Sto-
mil mierzył się z Chojniczanką 
Chojnice, czyli zespołem, 
który w poprzednim sezonie był 
blisko awansu do ekstraklasy. 
To był drugi mecz w tym sezo-
nie i drugi, który Stomil rozgry-
wał na wyjeździe. Faworytem 
tego spotkania byli gospodarze, 
którzy podczas meczu to po-
twierdzili.
W pierwszej połowie Stomil 
stworzył sobie tak naprawdę 
tylko jedną sytuację. Piłka po 
strzale Marcela Ziemanna tra-
fiła w poprzeczkę. Gospodarze 
natomiast nie mieli problemów 
z wykorzystaniem swoich sytu-
acji i dzięki temu wygrali mecz 

aż 3:0. Niestety należy powie-
dzieć, że Stomil pozostawił po so-
bie złe wrażenie. Tak naprawdę 
trudno wygrywać mecze, w któ-
rych nie stwarza się sytuacji pod-
bramkowych. 
Lekiem na słabą grę ofensywną 
miały być transfery Pawła Ab-
botta i Rafała Siemaszko, ale 

na razie nie udało im się wpisać 
na listę strzelców. Wiadomo, że 
przygotowania do sezonu były 
zakłócane przez zmianę trenera. 
Trener Asnesky jeszcze potrze-
buje czasu, żeby znaleźć opty-
malne ustawienie, dla swojej dru-
żyny, która przeszła w przerwie 
wakacyjnej sporą rewolucję.

Następne spotkanie Stomil 
Olsztyn zagra z Podbeski-
dziem Bielsko-Biała. I tutaj 
bardzo dobra wiadomość dla 
olsztyńskich kibiców, ponie-
waż PZPN zdecydował, że 
olsztyński klub będzie jed-
nak mógł rozgrywać mecze 
domowe na swoim stadionie. 

Przypomnijmy, że wcześniej 
Stomil dostał licencje tylko 
na stadion w Ostródzie, ale po 
poprawkach, jakie zwłaszcza 
kibice dokonali na stadionie 
w Olsztynie, ostatecznie udało 
się otrzymać licencję na olsz-
tyński stadion.
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Stomil Olsztyn nie najlepiej rozpoczął nowy 
sezon pierwszej ligi. Po dwóch pierwszych 
meczach olsztynianie mają na swoim koncie 
zero punktów.

Tomasz Asensky, trener Stomilu Olsztyn

Dwa przegrane mecze Stomilu 
Olsztyn na początku rundy


