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Ramowe plany nauczania to 
rozporządzenie ministra eduka-
cji, w którym określone jest, ile 
godzin nauczania danego przed-
miotu w tygodniu uczniowie 
będą mieli na danym etapie na-
uczania, w danej klasie.Projekt 
nowego rozporządzenia ws. ra-
mowych planów nauczania zo-
stał skierowany do uzgodnień 
międzyresortowych i konsulta-
cji społecznych. Jest on konse-
kwencją zmiany struktury szkół, 
m.in. przywrócenia 8-letniej 
szkoły podstawowej i 4-letniego 
liceum ogólnokształcącego oraz 
nowej podstawy programowej 
dla tych szkół. 
Podstawa programowa kształ-
cenia ogólnego to również roz-
porządzenie ministra edukacji. 
Opisane jest w nim, co uczeń 
powinien umieć z danego przed-
miotu na danym etapie edukacji. 
Nauczyciel ma obowiązek zre-
alizowania w pracy z uczniami 
wszystkich treści w niej zawar-
tych.Zasadniczą zmianą w sto-
sunku do dotychczas obowią-
zujących ramowych planów 
nauczania jest ich sama kon-
strukcja. 
Dotychczasowe ramowe plany 
nauczania określały minimalny 
wymiar godzin na danym etapie 
edukacyjnym przeznaczonych 
na realizację poszczególnych 
obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych oraz zajęć z wycho-
wawcą.
Proponowane w projekcie roz-
porządzenia ramowe plany na-
uczania określają tygodniową 
liczbę godzin obowiązkowych 
zajęć.Zgodnie z podstawą pro-
gramową w 8-letniej szkole 
podstawowej, tak jak dotąd, 
w klasach I-III będzie edukacja 
wczesnoszkolna.
Od I klasy uczniowie będą się 
także uczyć języka obcego. Ra-
mowy plan przewiduje w każdej 
klasie na tym etapie 20 godzin 
lekcji tygodniowo. Podziału go-
dzin w każdej klasie na poszcze-
gólne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne (edukacja poloni-
styczna, język obcy nowożytny, 
edukacja muzyczna, eduka-
cja plastyczna, edukacja spo-
łeczna, edukacja przyrodnicza, 
edukacja matematyczna, edu-
kacja informatyczna i edukacja 
techniczna) dokonywać będzie 

nauczyciel prowadzący te zaję-
cia. 
Jednocześnie zaznaczono, że 
na naukę języka obcego należy 
przeznaczyć po 2 godziny ty-
godniowo w każdej klasie, a na 
zajęcia wychowania fizycznego 
po 3 godziny tygodniowo.W IV 
klasie rozpocznie się nauczanie 
przedmiotowe. Uczniowie będą 
mieli: język polski, język obcy 
nowożytny, matematykę, in-
formatykę, historię, przyrodę, 
muzykę, plastykę, technikę 
i wychowanie fizyczne. 
Naukę prawie wszystkich tych 
przedmiotów będą kontynu-
ować do końca szkoły podsta-
wowej. 
Od V klasy w miejsce przyrody 
wprowadzone zostaną geografia 
i biologia. W klasie VII dojdą 

drugi język obcy, chemia i fi-
zyka, a w klasie VIII - wiedza 

o społeczeństwie i edukacja dla 
bezpieczeństwa. Zajęcia z tech-
niki uczniowie będą mieli do VI 
klasy włącznie, a z muzyki i pla-
styki - do VII klasy włącznie.

I tak, zgodnie z projektem ramo-
wego planu nauczania dla szkół 
podstawowych, w klasach IV-

-VIII uczniowie będą mieć po 
5 lekcji języka polskiego w ty-
godniu, po 4 lekcje matematyki 
i po 3 lekcje pierwszego języka 
obcego; wymiar nauczania dru-
giego języka obcego - po 2 lek-
cje w tygodniu. Historii ucznio-
wie będą mieli w IV klasie jedną 
lekcję w tygodniu, a w klasach 
V-VIII - 2 lekcje.
Przyroda w IV klasie będzie 
miała wymiar dwóch lekcji 
w tygodniu, geografia - jednej 
lekcji w klasach V-VI i VIII oraz 
dwóch lekcji w klasie VII, bio-
logia - jednej lekcji w klasach 
V-VII i dwóch w VIII klasie. 
Chemia i fizyka będą miały wy-
miar po dwie lekcje klasach VII 
i VIII.
W klasach IV-VIII ucznio-
wie będą mieli jedną w tygo-
dniu lekcję informatyki i cztery 
lekcje wychowania fizycznego. 
W klasach IV-VII wymiar zajęć 
z plastyki i muzyki to po jednej 
lekcji, a w klasach IV-VI - po 
jednej lekcji techniki.
Wiedza o społeczeństwie bę-
dzie prowadzona w VIII klasie 
w wymiarze dwóch lekcji w ty-
godniu, a edukacja dla bezpie-
czeństwa - w wymiarze jednej 
lekcji w tygodniu. 

Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Cztery lekcje matematyki, pięć godzin polskiego w tygodniu przez 
całą szkołę podstawową, jedna lekcja historii w tygodniu od IV klasy 
i dwie lekcje historii od V klasy - przewiduje projekt ramowych pla-
nów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej.

MEN przedstawiło nowy plan nauczania 
dla 8-letniej szkoły podstawowej

W godzinach nocnych w oko-
licy Biskupca funkcjonariusze 
SG zatrzymali do kontroli sa-
mochód osobowy marki Fiat 
Siena, którym podróżowało 2 
mężczyzn. W trakcie kontroli 
drogowej, pies służbowy „Ga-
spar” z PSG w Bezledach (do 
wyszukiwania narkotyków) za-
czął dziwnie się zachowywać 
przy schowku od strony pasa-
żera. Okazało się, że 38-latko-
wie mają w aucie marihuanę.
W trakcie dalszych czynno-
ści funkcjonariusze SG wraz 
z czworonożnym podopiecz-
nym oraz funkcjonariuszami 
Komendy Miejskiej Policji 
w Olsztynie przeszukali po-
mieszczenia mieszkalne i go-
spodarcze mężczyzn.
W powiecie bartoszyckim, na 
posesji jednego z podróżnych 
pies wskazał miejsce ukry-
cia marihuany. Okazało się, 
że w pomieszczeniu do prze-
chowywania drewna ukryty 
był karton po butach, a w nim 
ponad 238 gramów marihu-
any o szacunkowej wartości 7 
tys. zł. U drugiego mężczyzny, 
mieszkańca powiatu kętrzyń-
skiego również niezawodny 
węch Gaspara wskazał zawi-
nięte w foliowy woreczek ta-
bletki w kształcie serca z wy-
żłobioną buźką. Okazało się, że 
są to tabletki extazy (pochodna 
amfetaminy) w ilości 95 sztuk 
o łącznej wadze prawie 19 gra-
mów i szacunkowej wartości 
600 zł.
Dalsze czynności w prawie pro-
wadzą funkcjonariusze Z KMP 
w Olsztynie.

WMOSG

11 stycznia funkcjonariusze 
z Placówki Straży Granicznej 
w Olsztynie zatrzymali do kon-
troli drogowej samochód oso-
bowy marki Fiat Siena, w któ-
rym ujawniono marihuanę.

Niezawodny Gaspar 
wskazał miejsca 
ukrycia substancji 
odurzających

 Znamy plan nauczania w szkole podstawowej



324.01-07.02.2017 r.numer 93www.gwarminska.pl
GMINNE FINANSE

- Jak Pan ocenia, pojawiające 
się ostatnio propozycje Prawa 
i Sprawiedliwości, dotyczące 
zmian w ordynacji wybor-
czej?
- Pomysł nie jest nowy i jest mi 
bardzo bliski z tego prostego 
powodu, że wyszedł… z ruchu 
Kukiz’15. Przekonuję do niego 
od roku jako poseł, szef Komi-
sji Administracji i Spraw We-
wnętrznych oraz Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej. Propozycja za-
kłada przede wszystkim wpro-
wadzenie dwukadencyjności 
organów władzy wykonawczej 
w gminach. Kadencja ma być 
przy tym wydłużona z 4 do 5 lat. 
Uważamy, że dekada rządów to 
optymalny okres na realizację 
swojego programu. W żadnym 
wypadku nie jest to zamach na 
samorząd. Praktyka pokazuje, 
że w pewnych środowiskach 
ośrodek władzy, niezmieniany 
od wielu lat, może okazać się 
korupcjogenny. Następuje przy 
tym „zabetonowanie” sceny po-
litycznej. Każda nowa osoba, 
która startuje w wyborach lokal-
nych , praktycznie nie ma szans 
na sukces. Po 26-ciu latach 
funkcjonowania samorządów 
mamy społeczeństwo obywa-
telskie z ogromną ilość stowa-
rzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych, rad młodzieżowych, 
klubów seniora, uniwersytetów 
trzeciego wieku itd. Jest z kogo 
wybierać. Należy zmobilizować 
burmistrza, wójta i prezydenta 
do sprawdzenia się w ciągu, 
maksymalnie, dwóch kaden-
cji. Uważam, że jest to czynnik 
motywujący, a nie niszczący. 
Zakładamy, że dobry włodarz 
gminy, czy miasta jest jak ma-
nager do wynajęcia. Na przy-
kład, pan Marek Żyliński, który 
mieszka w Olsztynie, już drugą 
kadencję pełni funkcję burmi-
strza w Zalewie. Dobry wójt, 
burmistrz, czy prezydent jest 
poszukiwany przez środowi-
ska samorządowe jako facho-
wiec, który może się podjąć 
rozwiązywania różnych lokal-
nych problemów. Znam przy-

padki samorządów, w których 
szuka się świeżego kandydata 
z zewnątrz po to, żeby nie były 
powielane błędy jego poprzed-
ników. Po pięciu latach pauzy 
będzie zresztą możliwość po-
wrotu na kolejne dwie kadencje. 
Taka przerwa może dać dystans 
, możliwość zyskania świeżego 
spojrzenia na sytuację w danej 
gminie. Z drugiej strony, miesz-
kańcy będą mieli możliwość 
dokonania porównania i oceny 
pracy swoich włodarzy. Władza 
musi przestać bać się konkuren-
cji.
- Wszystko, co Pan mówi 
brzmi sensownie, jednak 
mamy przykłady na to, że lu-
dzie świeży, nowi nie zawsze 
rozumieją, co to jest samorząd 
i popadają nawet w konflikt 
z prawem. Czy nie lepiej, żeby 

tak odpowiedzialne funkcje 
pełniły osoby doświadczone, 
z wizją, znające procedury? 
- Demokracja polega na tym, że 
obywatele wybierają sobie wła-
dzę. 
- Również na tym, że nie ogra-
nicza się ludziom możliwości 
wyboru. 
- Każda osoba , pełniąca funk-
cje wykonawcze, musi mieć 
świadomość tego , że pełni je 
czasowo. Ludzie świeży mają 
prawo się uczyć. Dwukadencyj-
ność jest także proponowana po 
to, żeby odchodzący burmistrz 
nie bał się konkurencji i dopusz-
czał do współrządzenia mło-
dych, zdolnych ludzi. 
- Czy nie będzie to sytuacja, 
w której do samorządów na-
płyną osoby nieprzygotowane 
merytorycznie, za to potra-

fiące dobrze się pokazać na 
przedwyborczych spotka-
niach?
 - Mogą być takie przypadki, ale 
nie muszą. Dzisiaj jest przecież 
tak samo. Mamy samorządy, 
które świetnie znalazły się w no-
wej perspektywie unijnej i takie, 
w których nic się nie dzieje. 

- Może dobrym posunięciem 
byłoby w takim razie obni-
żenie progu referendum albo 
powrót do początku istnienia 
samorządów, kiedy wójt, czy 
burmistrz rządzili jako organ 
kolegialny, stojąc na czele za-
rządu gminy?
- Tego bym już nie chciał. Bur-
mistrz, idąc na zarząd czy sesję 
nigdy nie wiedział, czy wyjdzie 
z nich nadal jako burmistrz. 
Obecnie starostowie zazdrosz-
czą burmistrzom, wójtom i pre-
zydentom miast ich poczucia 
stabilności. Wybór bezpośredni 
daje silny mandat do rządze-
nia. Wierzę w mądrość wybor-
ców, którzy nie dopuszczą do 
wygranej osoby o niepewnych 
kompetencjach, a tym bardziej-
-karanej. Jesteśmy natomiast 
za obniżeniem progu referen-

dum, aby urealnić możliwości 
kontroli obywateli nad władzą. 
Rządzący musi mieć świado-
mość tego, że w każdym mo-
mencie swojej kadencji może 
zostać odwołany przez elekto-
rat. Naszym marzeniem jest, 
żeby do odwołania wójta, bur-
mistrza, czy prezydenta wystar-
czyła zwykła większość wśród 

osób, które wezmą udział w re-
ferendum. Nigdy nie mieliśmy 
100% udziału obywateli w wy-
borach, ani w referendach. Za-
wsze będzie grupa osób obo-
jętnych społecznie. Pułap 50% 
wyborców, biorących udział 
w referendum jest nieosiągalny. 
W tej chwili referendum jest 
martwym narzędziem demo-
kracji. 
- Jeżeli chodzi o inne, możliwe 
negatywne skutki, niektórzy 
podnoszą, że pod koniec dru-
giej kadencji włodarze gmin 
będą głównie zainteresowani 
szukaniem dla siebie nowego 
„miejsca pracy”. 
- Obecnie także nie mają pew-
ności zwycięstwa w następnych 
wyborach. 
- Jeżeli burmistrz odbiera od 
mieszkańców sygnały, że jest 

dobrze oceniany jako zarzą-
dzający gminą, istnieje duże 
prawdopodobieństwo na jego 
ponowny wybór. 
- Powtarzam- chcemy trak-
tować wójtów, burmistrzów 
i prezydentów jako manage-
rów do wynajęcia. Kto powie-
dział, że nie mogą kontynuować 
swojej kariery na wyższych 
szczeblach? Jako szefa Komi-
sji Administracji i Spraw We-
wnętrznych interesuje mnie 
przywrócenie zasobów ka-
drowych, tzn. stworzenie listy 
osób, które pełniły funkcje pu-
bliczne po to, by rządzący wie-
dzieli, kogo można ewentualnie 
zaprosić do współpracy. Pro-
blemem każdej obieralnej wła-
dzy w sytuacji przegranych wy-
borów jest nagłe znalezienie 
się bez pracy. Zasoby kadrowe 
mają powstać po to, aby nie 
marnować doświadczenia i wie-
dzy tych osób . 
- Czy jesteście za tym, żeby 
wprowadzić dwukadencyj-
ność w stosunku do już urzę-
dujących władz samorządo-
wych?
- Powinna wejść w życie do-
piero po najbliższych wybo-
rach, wraz z nowym rozda-
niem. Nie zmienia się zasad 
gry w trakcie istniejącej kaden-
cji tak samo, jak nie zmienia się 
podatków w trakcie roku podat-
kowego. Nie wiem, co miał na 
myśli pan prezes Kaczyński, ale 
my na pewno na to się nie zgo-
dzimy. Z tego , co wiem, w PiS-
-ie większość posłów jest tego 
samego zdania. 
- Jaka jest szansa, że nowa or-
dynacja wejdzie w życie?
- Sprawa wykroczyła już poza 
dyskusje akademickie. Powstał 
projekt ustawy, który za kilka 
dni zgłosimy oficjalnie do laski 
marszałkowskiej jako propozy-
cję zmian ordynacji wyborczej. 
Odbyliśmy już poważne dysku-
sje z posłami Prawa i Sprawie-
dliwości. 
- Czy przewiduje Pan skró-
cenie obecnej kadencji samo-
rządu?
- Nic takiego nie nastąpi z prostej 
przyczyny – w polityce nie robi 
się wojen na wszystkich fron-
tach. Prawo i Sprawiedliwość 
rozpoczęło realizację kontrower-
syjnej, dużej reformy oświatowej 
i reformy systemu administracji 
skarbowej. To nie czas na rozpo-
czynanie kolejnej, przedwybor-
czej walki politycznej.

Dariusz Gołębiowski
Wsp.bok

Sprawa ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast już wzbudza wiele kontrowersji zarówno wśród samorzą-
dowców, jak i wyborców. W kolejnych wydaniach gazety będziemy 
starali się dotrzeć do ludzi, którzy mają w tej sprawie własne zdanie 
i pogląd. Na początek rozmowa z Andrzejem Maciejewskim, posłem 
na Sejm RP VIII kadencji, Przewodniczącym Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regionalnej z Ruchu Kukiz’15 

Prezydent, burmistrz, wójt, jak menedżer, 
ale tylko na dwie kadencje 

 Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP z Ruchu Kukiz ‘15
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Gmina Wiejska 
Bartoszyce
Jedną z najważniejszych in-
westycji wieloletnich będzie 
z pewnością przebudowa drogi 
w Bezledach, która gminę bę-
dzie kosztowała ponad 1,2 mi-
liona złotych. Część tego pro-
jektu dofinansowana będzie 
środkami z Unii Europejskiej, 
które będą wynosić ponad 
770 tysięcy złotych. Ponadto 
gmina ma zamiar m.in. wybu-
dować przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, które będą 
kosztować 150 tysięcy, zmoder-
nizować elementy zewnętrzne 
w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tolko z przystosowa-
niem dla osób niepełnospraw-
nych za kwotę ponad 250 ty-
sięcy oraz wykonać kanalizację 
sanitarną grawitacyjno-tłoczną 
Dąbrowa – Bartoszyce za 
840 tysięcy złotych. Dochody 
gminy na 2017 rok to prawie 
44 miliony złotych, z czego na 
wydatki przeznaczone ma być 
ponad 48 milionów. Deficyt 
w wysokości ponad 4 milionów 
złotych ma być pokryty kredy-
tami oraz wolnymi środkami 
z ubiegłych lat.

Gmina Dobre Miasto
Dochody w budżecie gminy na 
2017 rok to prawie 72 miliony 
złotych. Z kolei wydatki to po-
nad 75,5 miliona złotych, na 
które składają się wydatki bie-
żące – 54,9 miliona, oraz wy-
datki majątkowe – 20,7 miliona 
złotych. Deficyt w całości bę-
dzie pokryty kredytem banko-
wym, który wyniesie niemal 4 
miliony złotych. Sporych in-
westycji w 2017 roku nie za-
braknie. Gmina ma zamiar 
przebudować drogę gminną na 
odcinku Barcikowo – Knopin, 
której modernizacja wyniesie 
ponad 3 miliony złotych. Po-
nadto w planach inwestycyj-
nych jest, m.in. zagospodaro-
wanie kąpieliska miejskiego 
wraz z publicznymi terenami 
sportowo-rekreacyjnymi na-
brzeża jeziora Limajno w miej-
scowości Swobodna za ponad 
2 miliony, modernizacja bu-

dynku przy ul. Olsztyńskiej 3 
i przy ul. Górnej 24 oraz ada-
ptacja budynku przy ul. Gór-
nej 9a w Dobrym Mieście za 5 
milionów złotych. W budżecie 
na 2017 rok znalazły się rów-
nież środki na budowę budynku 
Publicznego Przedszkola wraz 
z zagospodarowaniem terenu, 
elementami małej architektury, 
aranżacji i stałego wyposaże-
nia wszystkich pomieszczeń 
przedszkolnych przy ul. War-
szawskiej w Dobrym Mieście 
za 4 miliony złotych. Większa 
część środków na te inwestycje 
pochodzi z dofinansowań z Unii 
Europejskiej. 

Gmina Wiejska 
Górowo Iławeckie
W budżecie gminy na 2017 
rok, rada przewidziała wydatki 
w wysokości niemal 34 milio-
nów złotych, z kolei dochody 
gminy to 30,1 miliona. Z tego 
wynika, że deficyt w budże-
cie wyniesie 3,8 miliona zło-
tych. Wydatki bieżące gminy 
mają oscylować w wysokości 
27 milionów, a wydatki mająt-
kowe 6,9 miliona złotych. Naj-
ważniejszymi inwestycjami 
będzie z pewnością przebu-
dowa dwóch odcinków drogi 
w miejscowościach Deksyty, 
Weskajmy oraz Piaseczno, 
która wyniesie 2,5 miliona zło-
tych, z czego dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich to 1,5 miliona. Ko-
lejnymi istotnymi inwestycjami 
będzie zakup samochodu stra-
żackiego za 800 tysięcy złoty-
ch(środki z RPO – 680 tysięcy), 
a także Budowa Urządzeń 
i obiektów lecznictwa uzdrowi-
skowego i małej architektury, 
wchodzących w skład wyposa-
żenia lasu ochronnego uzdrowi-
skowego Doliny Elmy we wsi 
Nowa Wieś Iławecka za około 
750 tysięcy złotych oraz bu-
dowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowo-
ściach: Wiewiórki, Glądy, Pia-
sek i Bukowiec za 1,4 miliona, 
z czego planowane dofinanso-
wanie z PROW to 670 tysięcy 
złotych.

Gmina Wiejska 
Lidzbark Warmiński
W gminie najwięcej będą kosz-
towały wydatki związane z rol-
nictwem oraz transportem i łącz-
nością. Odpowiednio – łącznie 
to ponad 5,7 miliona złotych. 
W rolnictwie wyremontowane 
zostaną stacje uzdatniania wody 
Morawa, Kraszewo, Runowo 
i Babiak za łączną kwotę niemal 
2 milionów złotych. Ponadto, 
zrealizowane będą takie pro-
jekty, jak m.in. budowa kanali-
zacji Redy-Osada za ponad 500 
tysięcy złotych, a także rozbu-
dowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej Kraszewo za ponad 300 ty-
sięcy. Jeśli chodzi o inwestycje 
związane z transportem i łączno-

ścią, to warto wspomnieć o prze-
budowie drogi gminnej w miej-
scowości Pilniki za blisko 1,8 
miliona złotych, z czego 880 ty-
sięcy złotych to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. Dochody 
w budżecie gminy na 2017 rok 
to 28 milionów złotych, a z ko-
lei wydatki to ponad 33 miliony. 
Deficyt w wysokości 5 milio-
nów złotych zostanie pokryty 
wolnymi środkami z ubiegłych 
lat oraz kredytem w wysokości 
4,3 miliona złotych. 

Gmina Olsztynek
Nieco mniejszy deficyt udało się 
osiągnąć w Gminie Olsztynek, 

który ma wynieść 1,3 miliona 
złotych i w całości zostanie po-
kryty z kredytu. Wydatki gminy 
w 2017 roku wyniosą prawie 57 
milionów, z czego wydatki bie-
żące to 48,7 miliona, a wydatki 
inwestycyjne to ponad 8 milio-
nów złotych. Dochód ma oscy-
lować w wysokości 55,6 miliona 
złotych. Inwestycje przewi-
dziane w gminie na 2017 rok 
to, m.in. Budowa sieci wodo-
ciągowej dla miejscowości Gę-
biny, Zezuty, Witułty, Cichogrąd 
za 400 tysięcy złotych, Budowa 
sieci wodociągowej i wodno-ka-
nalizacyjnej na koloniach Króli-
kowa oraz kolonii wsi Mierki, za 
odpowiednio - 878 oraz 500 ty-
sięcy, a także modernizacja na-
wierzchni ulicy Grunwaldzkiej, 
Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, 
Staromiejskiej i Strażackiej 
w Olsztynku (milion złotych) 
oraz zagospodarowanie plaży 
miejskiej (1,5 miliona złotych). 

Gmina Barczewo

Najdroższą inwestycją w gminie 
jest kontynuacja budowy drogi 
gminnej od drogi powiatowej 
1448N przez Nikielkowo i Wój-
towo do DK 16, która w tym 
roku wyniesie 9,8 miliona zło-
tych, z czego dofinansowanie to 
8,4 miliona. Budowa tej drogi 
rozpoczęła się w 2010 roku, 
a planowo ma się zakończyć 
w 2018 roku. Całkowity koszt 
tej inwestycji to ponad 16,3 mi-
liona złotych. Innymi wielo-
letnimi inwestycjami są, m.in. 
Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Ramsówko – 
kolonia oraz budowa bieżni lek-
koatletycznej wraz z obiektami 

towarzyszącymi przy ul. Północ-
nej w Barczewie, których koszt 
w tym roku to odpowiednio – 
niemal 1,6 miliona oraz 455 ty-
sięcy złotych. Ponadto, m.in. 
rozpocznie się I etap budowy od-
cinka kanalizacji sanitarnej na 
drodze gminnej Wótowo – Ni-
kielkowo (400 tysięcy), przebu-
dowa ul. Orzeszkowej w Bar-
czewie - III etap (180 tysięcy) 
oraz opracowana zostanie doku-
mentacja i przebudowane będą 
chodniki na ul. Traugutta w Bar-
czewie (250 tysięcy).

Gmina Purda
W 2017 roku Gmina Purda prze-
widuje nadwyżkę w budżecie 
wynoszącą prawie 15,5 tysiąca 
złotych. Dochody i wydatki to 
ponad 36 milionów złotych. 
Bieżące wydatki gminy oscy-
lują w wysokości 32 milionów, 
a majątkowe to prawie 4 mi-
liony złotych. Ważnymi inwe-
stycjami w gminie z pewnością 
będą, m.in. rozbudowa drogi 
gminnej na odcinku Klebark 
Mały – DK 16, której koszt wy-
niesie 460 tysięcy złotych, bu-
dowa mikroinstalacji fotowolta-
icznych dla obiektów będących 
w zasobach gminy Purda – 459 
i 205 tysięcy złotych, a także po-
prawa bezpieczeństwa w regio-

nie poprzez doposażenie służb 
ratowniczych w sprzęt ratowni-
czy, który łącznie będzie koszto-
wał ponad 1,6 miliona złotych.

Gmina Gietrzwałd
Budżet Gminy Gietrzwałd za-
kłada dochody w wysokości 
blisko 28,9 miliona złotych, 
z czego wydatki wyniosą po-
nad 29,3 miliona. Wydatki in-
westycyjne skupiają się na po-
prawie infrastruktury w gminie 
w tym chodników i jezdni. Wła-
dze gminy zaplanowały na ten 
rok budowę ciągu dróg trze-
ciorzędnych ulic: Gościnnej, 
Kresowej, Wołodyjowskiego, 

Żurawiej, Perkoza wraz z od-
cinkiem drogi w Gminie Gie-
trzwałd, jako połączenia drogi 
wojewódzkiej 527 z DK16- 
węzeł Olsztyn Zachód koszt 
tego przedsięwzięcia to 1,1 mi-
liona złotych. Oprócz tego na-
stąpi budowa drogi gminnej od 
miejscowości Naterki poprzez 
miejscowość Gronity do Kudyp 
stanowiący węzeł Obwodnicy 
Olsztyna. W planie jest również 
wyposażenie i wzmocnienie 
służb ratowniczych w gminie 
Gietrzwałd. Dotacja z budżetu 
Unii Europejskiej, na ten cel, 
wyniesie 680 tysięcy, a całko-
wity koszt tego przedsięwzięcia 
to 800 tysięcy. Deficyt w 2017 
w budżecie wyniesie ponad 484 
tysiące złotych.

Gmina Świątki
W gminie Świątki dochody 
w budżecie wyniosą 17,9 mi-
liona złotych natomiast wy-
datki 19,7 miliona złotych. 
Deficyt budżetu gminy, który 
oscyluje w granicach 2 miliony 
złotych, zostanie pokryty przy-
chodami z zaciągniętych kre-
dytów w kwocie 1,9 miliona 
złotych. Budowa sieci wodocią-
gowej Kalisty-Kłobia-Kiewry 
to najdroższa z inwestycji, któ-
rej koszt wyniesie 900 tysięcy 
złotych. Wśród inwestycji 
w rozwój infrastruktury w gmi-
nie należy wspomnieć o budo-
wie odcinka drogi wewnętrznej 
na osiedlu nad Jarem w Świąt-
kach, na którą gmina wyda 
570 tysięcy złotych. Budynki 
Gimnazjum, Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego oraz Urzędu 
Gminy zostaną wyposażone 
w instalację fotowoltaiczną, za 
którą gmina zapłaci 630 tysięcy.

Gmina Kolno 
W budżecie gminy Kolno na 
rok 2017 zostały przewidziane 
dochody wysokości 14,7 mi-
liona złotych, natomiast z kasy 
gminy wydanych będzie 15,7 
miliona. Taka różnica zwią-
zana jest z deficytem wynoszą-
cym prawie 970 tysięcy złotych. 
Na inwestycję w gminie zosta-
nie wydane 4 miliony złotych. 
Wśród gminnych inwestycji na 
2017 rok zaplanowano m.in.: 
Przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Kruzy za 500 
tysięcy złotych, poprawę gospo-
darki wodno-ściekowej w gmi-
nie, której koszt wyniesie 3,1 
miliona złotych tę inwestycję 
również wesprze dotacja unijna 
w wysokości prawie 2 mi-
liona złotych. Z myślą o oświa-
cie planowana jest moderniza-
cja szkoły w Kolnie. Koszt tego 
przedsięwzięcia to ponad 100 
tysięcy złotych.

Dokończenie na stronie 5

Nowy rok, to nowe wydatki i inwestycje w całym regionie Warmii i Mazur. Zaplano-
wanie i przyjęcie budżetu to z pewnością jedno z najtrudniejszych zadań, jakie do 
zrealizowania mają gminy, które musiały dobrze zrównoważyć swoje  budżety po 
stronie dochodów i wydatków w 2017 roku. Sprawdziliśmy, jak udało się wykonać 
to zadanie biorąc pod uwagę kwestie finansowe oraz najważniejsze inwestycje do 
zrealizowania w tym roku powiatach i gminach z naszego regionu.

Wiemy na co zostaną wydane pieniądze w samorządach w tym roku

Miliony pójdą na drogi, edukację, 
poprawę bezpieczeństwa i wodociągi  

Budżety na inwestycje są coraz większe , bo ruszają unijne fundusze
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Dokończenie ze strony 4

Powiat ostródzki
Powiat ostródzki, jako jedna 
z nielicznych jednostek admini-
stracyjnych w regionie może się 
pochwalić, nadwyżką budże-
tową w wysokości 1,4 miliona 
złotych, która przeznaczona zo-
stanie na spłatę zaciągniętych 
wcześniej zobowiązań. Do-
chody gminy wyniosą 125 mi-
lionów złotych, a wydatki na 
poziomie 123,4 miliona zło-

tych. Jedną z najdroższych in-
westycji w 2017 roku będzie 
przebudowa drogi powiatowej 
Bramka-Tarda-Miłomłyn-Sam-
borowo na odcinku Bramka-
-Bożęcin, koszt tej inwestycji 
to 4,3 miliona złotych. Gmina 
wyda na to prawie 1,5 miliona 
złotych resztę kosztów pokryje 
Unia Europejska. Ponadto za-
planowano przebudowę ulicy 
powiatowej 11 Listopada 
w Ostródzie za 3,4 miliona zło-
tych. W nowym budżecie nie 

zapomniano o służbie zdrowia, 
dlatego w 2017 roku rozpocznie 
się modernizacja i rozbudowa 
budynku PZOZ S.A. w Ostró-
dzie dla potrzeb bloku opera-
cyjnego za 3 miliony złotych, 
a także budowa pawilonu reha-
bilitacyjnego w SOSW w Szy-
manowie.

Gmina Stawiguda
Gmina Stawiguda postawiła 
na przebudowę dróg gminnych 
i co za tym idzie poprawę infra-

struktury. Na inwestycje w tym 
roku gmina planuję wydać po-
nad 16 milionów złotych. Część 
tych pieniędzy, a dokładnie 650 
tysięcy złotych zostanie wy-
dana na budowę ul. Fiołkowej 
w Bartągu. Najdroższa inwe-
stycja w gminie to zakup czte-
rech nowoczesnych autobusów 
komunikacji publicznej dla po-
prawy ekomobilności na terenie 
gminy Stawiguda za 4,2 miliona 
złotych. Wśród wieloletnich in-
westycji rozpoczynających się 

w 2017 jest rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Rusi poprzez 
budowę oddziału w Bartągu 
za 3,5 miliona złotych. W celu 
poprawy bezpieczeństwa eko-
logicznego Warmii i Mazur, 
prawie 1,2 miliona zostanie wy-
dane na doposażenie służb ra-
towniczych w specjalistyczny 
sprzęt. Deficyt budżetu gminy 
w wysokości 2 miliony złotych 
zostanie pokryty poprzez kre-
dyty.

dym/ad

- Samorząd województwa od 
początku doceniał wyjątkową 
rolę uniwersytetu dla regionu – 
mówi marszałek Brzezin. 
- Wspólnie dbamy, żeby kieru-
nek rozkwitu uczelni był spójny 
ze strategią rozwoju Warmii 
i Mazur. Tego wyrazem była hi-

storyczna wspólna sesja sej-
miku województwa i senatu 
UWM w listopadzie 2012 roku, 
czyli w tym samym roku, w któ-
rym powstał Konwent UWM. 
Na co dzień łączy nas stała 
współpraca przy realizacji i ak-
tualizowaniu strategii.

Konwent to szacowne grono 
biznesowo-samorządowo-na-
ukowe, które opiniuje i doradza 
w kierunkach rozwoju UWM - 

motoru napędowego nie tylko 
nauki, ale również całej sfery 
życia społeczno-gospodarczego 
Warmii i Mazur.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brze-
zin został wybrany na przewodniczącego Kon-
wentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Uniwersytet napędza region

W Rukławkach w gminie Bisku-
piec 19 stycznia połączone posie-
dzenie Walnego Zgromadzenia 
członków Stowarzyszenia „Pol-
skie Miasta Cittaslow” oraz Ze-

brania Członków Polskiej Sieci 
Miast Cittaslow.
W spotkaniu uczestniczyli: dy-
rektor generalny Cittaslow In-
ternational  Pier Giorgio Oliveti, 

marszałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego  Gustaw Marek 
Brzezin, krajowy koordynator, 
Artur Wrochna, prezes Stowa-
rzyszenia, Jacek Kostka oraz dy-

rektor Departamentu Turystyki  
Urzędu Marszałkowskiego, Do-
rota Zalewska-Bomba. Obecni 
byli burmistrzowie i pełnomoc-
nicy miast należących do sieci.

Podczas spotkania podjęto nie-
zbędne uchwały, a także omó-
wiono plan działań sieci na ten  
rok i przedstawiono  sprawozda-
nie z działalności za rok 2016.

Przedstawiciele miast zrzeszonych w sieć Cit-
taslow spotkali się z dyrektorem generalnym 
Cittaslow International Pier Giorgio Olivetim.

O Cittaslow w Biskupcu

Olsztyn: 25 stycznia w Planeta-
rium seansy będą odbywały się 
w godz. 11:00-17:00. Bilety od 
14 PLN. 
Olsztyn: Wykład “Pływanie spor-
tem dla każdego” odbędzie 
się w dniu 25 stycznia o godz. 
15:00 w Auli Uniwersytetu War-
mińskiego Mazurskiego. Wstęp 
wolny.
Olsztyn: Dnia 26 stycznia 
w Galerii Sztuki BWA w Olsz-
tynie w godz. 18:00 - 21:00 
będzie odbywał się wernisaż 
wystawy “Słynne płyty - słynne 
okładki”.
Olsztyn: Zwiedzanie Pracowni 
Astronomicznych Obserwato-
rium Astronomicznego w Olsz-
tynie odbędzie się 27 stycznia 
w godz. 09:00-15:00. Bilety od 
9 PLN.
Olsztyn: Wernisaż wystawy 
„Sztuka radości” odbędzie się 
27 stycznia o godz. 17:00 
w Starym Ratuszu w Olsztynie. 
Wstęp wolny.
Bartoszyce: 27 stycznia o godz. 
18:00 w Bartoszyckim Domu 
Kultury odbędzie się potańców-
ka dla dorosłych. Wstęp wolny.
Biskupiec: 28 stycznia o godz. 
19:00 w Hotelu Słoneczny 
Brzeg odbędzie się Bal Cha-
rytatywny. Wstęp 150 PLN od 
osoby.
Gietrzwałd: Koncert Pawła 
Piekarczyka “Historia Polski 
według Barda” odbędzie się 27 
stycznia o godz. 19:00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Gietrz-
wałdzie.
Dobre Miasto: Vinyasa Joga 
- zajęcia jogi dla wszystkich 
odbędą się w dniu 27 stycznia 
o godz. 18:00 w Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznym w Do-
brym Mieście.
Dobre Miasto: 27 stycznia 
odbędzie się Magiczna Noc 
w Bibliotece. Nocne gry i zaba-
wy będą odbywać się w budyn-
ku Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego. Start o godz. 20:00.
Olsztynek: 4 lutego o godz. 
15:00 w Sali Widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olsztynku odbędzie się Fe-
stiwal Piosenki “Zimowe Skow-
ronki”.
Lidzbark Warmiński: 8 lutego 
2017 (środa) o godz. 17:00 
w Lidzbarskim Domu Kultury 
odbędzie się spotkanie nabo-
rowe do początkującej grupy 
tanecznej.

Od lewej :Gustaw Marek Brzezin ,Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i prof. Ryszard Górecki, Rektor UWM

 Konwent to ważne ciało doradcze uniwersytetu

Dyrektor Generalny  Cittaslow International Pier Giorgio Oliveti przemawia do przedstawicieli  polskiej sieci miast Cittaslow.

Na spotkaniu rozmawiano o programie działania w tym roku
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Ostróda
Miejska Biblioteka w Ostró-
dzie zaprasza dzieci w dniach 
23 stycznia – 3 lutego gdzie 
w dwóch oddziałach MBP na 
zamku i na ul. Chrobrego na 
dzieci czekać będzie wiele in-
teresujących zajęć. Oddział dla 
Dzieci Zamek zaprasza od go-
dziny 10:00 od poniedziałku do 
piątku na wspólne czytanie, gry, 
zabawy i zajęcia plastyczne, któ-
rych motywem przewodnim bę-
dzie książka „Klara. Proszę tego 
nie czytać.” We wtorek 24 i 31 
stycznia o godzinie 16:30 spo-
tka się Klub Motyli Książko-
wych, a w piątek 27 stycznia i 3 
lutego o godzinie 16:30 spotkają 
się dzieci z Klubu Zwariowanych 
Robótek. 1 lutego chętne mamy 
i ich pociechy o godzinie 17:00 
będą mogły wspólnie spędzić 
czas na Rodzinnych Warsztatach 
Rękodzieła „Mama i ja” tym ra-
zem przygotowanych pod ha-
słem „Aby do wiosny – Szyjemy 
kolorowe motyle” Odbywać się 
będą również zajęcia teatralne 
dla dzieci-aktorów od 6 lat i chęt-
nych do tworzenia scenografii. 
W filii MBP w Ostródzie przy 
ulicy Chrobrego od poniedziałku 
do piątku o godzinie 12:00 od-
bywać się będą zajęcia z „Zimą 
w roli głównej”. Będzie głośne 
czytanie wierszy i opowiadań, za-
bawy ruchowe, zagadki oraz wy-
konywanie różnymi technikami 
prac plastycznych.

Stawiguda
Gminny Ośrodek Kultury w Sta-
wigudzie również organizuje fe-
rie, a podczas nich m.in. wyjazd 
do centrum zabaw dla dzieci 
„Małpi Gaj” 30 stycznia, dzień 
później organizowany będzie tur-
niej gry na konsoli Xbox. 1 lutego 
GOK zaprasza na wizytę w pla-
netarium oraz seans w kinie stu-
dyjnym Awangarda 2. Część 
z tych wydarzeń będzie płatna. 
O szczegóły i zapisy można py-
tać pod numerem telefonu GOK 
w Stawigudzie: 89 512 69 22 lub 
w świetlicach w Bartągu, Rusi 
oraz Tomaszkowie.

Świątki
Ferie 2017 w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Świątkach oraz 
w Filii Bibliotecznej w Kwiece-
wie pod hasłem. „Mali Wielcy 
Artyści w Bibliotece” będą odby-

wały się od 23.01-3.02 w godzi-
nach od 11:00 do 14:00. W pro-
gramie przewidziano: malarstwo 
wielkoformatowe, recykling ar-
tystyczny, kolaż, decoupage, fil-
comania, bajki-wymyślanki, za-
bawy integracyjne, kalambury, 
karaoke. Ponadto na zakończe-
nie ferii odbędzie się Noc w Bi-
bliotece.

Jonkowo
Gminny Ośrodek Kultury w Jon-
kowie zaprasza na wspólne spę-
dzenie ferii zimowych w świe-
tlicach wiejskich. Na chętnych 
czeka wiele atrakcji, wspólne 
spotkania, wyjazdy, warsztaty 
oraz liczne zajęcia manualne. 
Wśród atrakcji organizatorzy 
przewidzieli zabawy integrujące, 
maski karnawałowe, balonowe 
szaleństwo, wyjazd do War-
miolandii, karaoke na wesoło, 
ozdobne drzewka kawowe i wy-
jazdy do kina. Aby zapisać się 
na zimowisko należy zadzwonić 
pod numer 89-512-92-37. GOK 
w Jonkowie informuje, że miej-
sca na niektóre wydarzenia są 
ograniczone.

Kolno
W Kolnie również nie będzie 
można narzekać na brak atrak-
cji w ferie. 30 stycznia Gminny 
Ośrodek Kultury w Kolnie, or-
ganizuje wycieczkę do Olsztyna, 
w której programie znajdziemy 
wizytę w 7Jump Street-Park 
Trampolin oraz kino i obiad. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Koszt wycieczki to około 32 zł 
od osoby. Zapisy trwają do 26.01, 
w biurze GOK i w Bibliotece Pu-
blicznej w Lutrach. Następnego 
dnia organizowane będą zaję-
cia sportowe w sali gimnastycz-
nej przy Zespole Szkół w Kol-
nie. Oprócz tego GOK w Kolnie 
zaprasza na poczęstunek i cie-
płą herbatę, karaoke, kalambury, 
turniej w piłkarzyki. Na zakoń-
czenie ferii, 3.02, zaplanowano 
wizytę w X Arena Game Club 
w Olsztynie, czyli laserowy pa-
intball, symulatory, konsole, 
Xbox, gry barowe itp. oraz lodo-
wisko i obiad. Wyjazd zaplano-
wano o 8:30 liczba miejsc rów-
nież ograniczona.

Gietrzwałd
Jak co roku Gminny Ośrodek 
Kultury w Gietrzwałdzie, obej-
mujący swym zasięgiem cztery 

placówki kultury: GOK Gie-
trzwałd, WDK Sząbruk, WDK 
Biesal, Planeta-U, w okresie fe-
rii organizuje półzimowiska dla 
dzieci. Podczas trwających dwa 
tygodnie ferii, dzieci spędzą 
czas twórczo, kreatywnie i rado-
śnie. W tym celu zaplanowano 
wiele działań: zajęcia plastyczne 

i kulinarne, warsztaty cera-
miczne i rękodzieło, zabawy 
sportowe. Dodatkową atrakcją 
będzie udział dzieci w warszta-
tach malarskich przeprowadzo-
nych przez gościa GOK-u, ukra-
ińskiego malarza Aleksandra 
Pushina. Nie zabraknie także 
czasu na gry i zabawy na świe-
żym powietrzu. Zaplanowana 
jest również wycieczka do kina. 
.Zajęcia będą odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10:00 – 14:00. Aby zapisać się 
na zimowisko i poznać szcze-
góły należy dzwonić pod nr tel. 
784 948 352.

Dobre Miasto
Również dzieci i młodzież z Do-
brego Miasta i okolic nie będą 
mogły narzekać na brak zajęć. 
Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne, filie biblioteczne Orze-
chowo i Cerkiewnik oraz Skan-
sen Miejski przygotowały wiele 
atrakcji dla młodszej części 
mieszkańców. W Kinie Przy-
jaźń, oprócz produkcji filmo-
wych i spektakli teatralnych dla 
dzieci będą odbywały się rów-
nież warsztaty tworzenia akom-

paniamentu do znanych piose-
nek o zimie na instrumentach 
muzycznych. W czasie warsz-
tatów przerwa na zabawy ru-
chowe. Ponadto podobne wyda-
rzenia będą w CKB. 25 stycznia 
oraz 1 lutego, dzieci będą mogły 
wziąć udział w edukacyjnych 
warsztatach iluzji, podczas któ-
rych wiele przedmiotów zmieni 
kolor, a także zniknie i pojawi 
się w rękach czarodzieja. Z kolei 
27 i 31 stycznia w CKB odbędą 
się warsztaty, podczas których 
dzieci stworzą eko-zabawki. 
Liczba miejsc na te wydarzenia 
jest jednak ograniczona i trzeba 

zapisać się w sekreta-
riacie CKiB w godz. 
9:00-17:00. Ponadto 
w Skansenie miejskim 
24 stycznia i 3 lutego 
odbędą się kolejno, 
warsztaty rzeźbiarski 
z masy solnej oraz za-
bawy w ręcznym le-
pieniu z gliny. Ilość 
miejsc również w tym 
przypadku jest ograni-
czona i należy zapisać 
się pod numerem tel. 
601 763 320.

Górowo Iławeckie
W Górowie Iławeckim dzieci 
i młodzież ferie będą mogli 
spędzić w Szkole Podstawo-
wej nr 2, Gimnazjum nr 1 oraz 
w Ośrodku Kultury. Od 23 
stycznia do 3 lutego w godzi-
nach od 9:00 do 12:00 w szko-
łach będą organizowane za-
jęcia rekreacyjno-sportowe 
pod opieką nauczycieli. Z ko-
lei w Ośrodku Kultury 23 i 24 
stycznia, od 10:00 do 14:00, od-
bywają się warsztaty filmowe 
z profesjonalnym instruktorem. 
Od 25 stycznia do 2 lutego Ośro-

dek Kultury, codziennie od go-
dziny 13:00, oferuje odwiedza-
jącym wiele atrakcji: zimowa 
sztuka uliczna, eko-sztuka i eko-
-moda recyklingowa, popołu-
dnia z Astrid Lindgren – projek-
cje filmowe, zajęcia taneczne, 
warsztaty „zdrowe odżywianie 
jest w modzie”, wyjazd do kina, 
pieczenie i dekorowanie ciaste-
czek, kącik gier planszowych 
i puzzli oraz bal karnawałowy 
z pokazem mody. Każdy uczest-
nik zajęć otrzyma również pod-
wieczorek. 

Olsztynek

Na wspólne spędzanie ferii za-
prasza również Miejski Dom 
Kultury w Olsztynku, w którym 
przygotowano wiele atrakcji, aż 
do 5 lutego. Od 23 do 27 stycz-
nia, w godzinach od 10:00 do 
14:00 będzie trwało Półzimo-
wisko Artystyczne, w trakcie 
którego będą organizowane za-
jęcia rekreacyjno-taneczne, pla-
styczne, warsztaty perkusyjne, 
gry i zabawy drużynowe, se-
anse filmowe, dyskoteki, wyj-
ścia i zajęcia w plenerze. Z ko-
lei od 30 stycznia do 3 lutego, 

w tych samych godzinach po-
trwają Warsztaty Artystyczne 
z MDK. Podczas tego wydarze-
nia odbędą się warsztaty mu-
zyczne „Zimowe Skowronki”, 
warsztaty Studio Wokalne 
Pani Marii, warsztaty perku-
syjne, próby do „Wyborów Ma-
łej Miss Ferii”. 3 lutego w Ki-
nie Grunwald od godziny 19:00 
będzie trwała Noc Horrorów. 4 
luty to dzień festiwalu piosenki 
„Zimowe Skowronki”, który 
rozpocznie się o 15:00 w Sali 
MDK. 5 lutego o 17:00 w Sali 
Widowiskowej Gimnazjum od-
będą się „Wybory Małej Miss 
Ferii” oraz „Rock’n’roll w stylu 
lat 60-tych”. Od godziny 18:00, 
w foyer Sali Widowiskowej 
Gimnazjum rozpocznie się wer-
nisaż prac plastycznych. 

Purda
Atrakcji dla dzieci i młodzieży 
nie zabraknie również w Pur-
dzie. Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza na wspólne spędza-
nie ferii zimowych. Na sam po-
czątek zaplanowano 3 wyjazdy 
do Olsztyna. 24 stycznia dzieci 
pojadą do Muzeum Przyrody, 
25 stycznia do salonu zabaw 
Małpi Gaj, a 26 stycznia do Te-
atru Lalek. To jednak nie jedyne 
atrakcje. W świetlicy w Pur-
dzie 30 i 31 stycznia, od 9:00 do 

11:00 odbędą się zajęcia 
z animatorem. W Klew-
kach w świetlicy po-
dobne zajęcia odbędą 
się od 11:30 do 13:30, 
również 30 i 31. Dodat-
kowo od 30 stycznia do 
3 lutego w godzinach 
10:00-14:00 będą odby-
wały się zajęcia świe-
tlicowe. W świetlicy 
w Prejłowie, takie zaję-
cia będą odbywały się 
od 30 stycznia do 3 lu-
tego w godzinach 9:00-
11:00. 1 i 2 lutego od 
9:00 do 11:00 potrwają 
zajęcia z animatorem. 
W te same dni (1.02, 
2.02) zajęcia z animato-
rem odbędą się również 
w Giławach w świetlicy 

od 11:30 do 13:30. Następnego 
dnia (03.02) animator odwiedzi 
świetlicę w Patrykach, gdzie 
poprowadzi zajęcia od 9:00 do 
13:00. Z kolei 4 lutego w Zgni-
łosze o godzinie 15:00 roz-
pocznie się zabawa choinkowa. 
W Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej w Nowej Wsi prowa-
dzone będą zajęcia dla uczniów 
od godziny 8:00 do 14:00. Będą 
się one odbywały od 23 do 27 
stycznia oraz 31 stycznia i 2 lu-
tego.

dym/ad

Jaki okres oprócz wakacji jest najbardziej lubiany przez wszystkich 
uczniów? Oczywiście ferie, które właśnie rozpoczynają się w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. W związku z tym sprawdziliśmy, 
jakie atrakcje będą czekały na dzieci i młodzież, która zechce w spo-
sób aktywny, a nie wirtualny wypoczywać podczas międzyseme-
stralnej przerwy. 

Tegoroczne ferie nie powinny być nudne

Na takie ferie czekają dzieci co roku

Nawet w czasie wolnym komputer stał się najlepszym 
„przyjacielem”. Dlatego każde inne zajęcia to aktywny 
wypoczynek
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Z tej okazji, w Bartoszycach 
Straż Pożarna w ubiegły week-
end pokazywała dzieciom 
i młodzieży, jak należy poma-
gać osobom, które wpadły do 
wody oraz przestrzegała przed 
niebezpieczeństwami. O tym, 
co działo się w Bartoszy-
cach opowiedział nam ognio-
mistrz Bartłomiej Chilmano-
wicz z Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożar-
nej w Bartoszycach. – Przede 
wszystkim zachęcamy na tym 
spotkaniu, żeby ludzie nie wcho-
dzili na lód. Pokazujemy co na-
leży zrobić, co możemy samemu 
zrobić, jeśli już wejdziemy na 
lód i stanie się tragedia oraz 
gdybyśmy byli świadkami ta-
kiego zdarzenia. Dodatkowo 
pokazujemy w stopniu podsta-

wowym działania Straży Pożar-
nej i to wszystko, co jednostki 
muszą wykonać. Strażacy po-
kazali przez trzy kolejne dni, 
od piątku, m.in. działanie sań, 
sposoby na wyciąganie osób 
z przerębla oraz działania płe-
twonurków.

Jak powiedział kapitan Irene-
usz Harhaj z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Bartoszycach, dzięki 
takim działaniom, z roku na 
rok jest coraz mniej wypad-
ków na zamarzniętych zbior-

nikach wodnych. – Bardzo się 
cieszymy, że z roku na rok jest 
coraz mniej zgłoszeń, jednak 
około 10 razy w roku wyjeż-
dżamy do takich działań. 
Zwolennikiem takich działań 
profilaktycznych w formie po-

kazu jest również starosta po-
wiatu bartoszyckiego Wojciech 
Prokocki, który uważa, że są 

one niezbędne. – Są zdecydo-
wanie potrzebne, ponieważ od 
czasu do czasu, niestety pokusa 
jest tak silna, że wchodzimy na 
lód, który pod nami się łamie 
i wpadamy do wody. Dzięki ta-
kim spotkaniom możemy do-
wiedzieć się co robić dalej, jak 
się ratować, jak sobie radzić 
w takich dramatycznych mo-
mentach.
Oprócz pokazów ratownictwa 
i sprzętu strażackiego, dla od-
wiedzających mieszkańców 
i przede wszystkim szkolnej 
młodzieży były przygotowane 
koksowniki oraz kijki do pie-
czenie kiełbaski i ciepła herbata. 

dym

Początek ferii zimowych to z pewnością wielka radość dla wszystkich uczniów. Należy 
jednak w tym czasie pamiętać o tym, żeby spędzać ten czas i bawić się bezpiecznie.

„Bezpieczne ferie” w Bartoszycach – strażacy 
uczyli, jak sobie radzić, gdy załamie się lód

–Sprzęt ratowniczy szybko się 
niszczy bo to nie są działania 
rekreacyjne –wyjaśniał nam 
komendant Harhaj. Strażacy z 

Powiatowej   PSP cały czas mu-
szą być w gotowości do konkret-
nych działań i żeby je sprawnie 
wykonywać muszą dyspono-

wać odpowiednim do sytuacji 
sprzętem ratowniczym. W przy-
padku powiatowej straży pożar-
nej z Bartoszyc te działania naj-

częściej na akwenach wodnych 
podejmowane są m.in.  w przy-
padku prób samobójczych la-
tem, a zimą zdarza się, że trzeba 

kruszyć zatory lodowe zagraża-
jące budowlom typu wiadukty, 
czy kładki nad wodą, ratować 
przymarznięte do tafli lodowej 

ptaki. Wtedy sprzęt  pływający 
służy też strażakom do zabez-
pieczenia własnych działań na 
lodzie. Dodatkowo w prezen-

cie  razem z łodzią firma, która 
ją wyprodukowała, przekazała 
ratownicze sanie lodowe, uży-
wane do ratowania ludzi, któ-
rzy wpadli do wody, bo lód był 
zbyt słaby, żeby ich utrzymać . 
Takie sytuacje przytrafiają się 
nie tylko młodzieży, ale np. węd-
karzom, którzy mimo zimowej 
aury nie chcą się rozstawać ze 
swoim hobby.

–Dziesięć lat temu, kiedy stra-
żacy otrzymali pierwszą łódkę 
grupa ratownictwa wodnego 
stanowiła skromny zalążek tego 

czym jest obecnie . Teraz mamy 
już trzynastu wyszkolonych nur-
ków, a  sprzętu przybywa–opo-
wiadał komendant Andrzej 
Harhaj o możliwościach po-
wiatowych strażaków w Bar-
toszycach.–Poza tym czasy się 

zmieniają, a technika idzie na-
przód. Łódź, którą dzisiaj otrzy-
maliśmy ma służyć naszej gru-
pie wodno-nurkowej, ale nie 
tylko do poszukiwań, czy zabez-
pieczenia działań. Na tej nowej 
łodzi możemy również zamonto-
wać sprzęt typowo gaśniczy.
–Z komendantem prowadzimy 
już rozmowy o budowie, czy 
rozbudowie istniejącego po-
mieszczenia z przeznaczeniem 
na zaplecze techniczne, bo ma-
cie dużo nowego sprzętu, ale 
trzeba też mieć miejsce, żeby 
go naprawiać – mówił Woj-

ciech Prokocki, starosta po-
wiatu bartoszyckiego, który w 
towarzystwie Przewodniczą-
cego Rady Powiatu, Włady-
sława Bogdanowicza i radnego 
z Komisji Rodziny, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpie-

czeństwa Publicznego, Bar-
tłomieja  Chilmanowicza  
wręczał kluczyki do łodzi stra-
żakom.
Ksiądz Kanonik dr Artur 
Oględzki, kapelan  Powiatowej 
PSP w Bartoszycach poświęcił 
łódź, a komendant wojewódzki 
PSP st. bryg. Mirosław Hołu-
bowicz, również obecny na uro-
czystym przekazaniu nowego 
sprzętu ratowniczego, dziękował 
przedstawicielom samorządu po-
wiatu bartoszyckiego za dobrą 
współpracę.

rad

78,9 tys. złotych kosztowała motorowa łódź  ratunkowa wyprodukowana jako pierw-
sza w firmie Mazuria  z Galin(pow. bartoszycki), a zakupiona i przekazana przez powiat 
bartoszycki strażakom z Komendy Powiatowej PSP w  Bartoszycach. –Poprzednia 
łódź, mocno już wysłużona nabierała wodę, bo nity były mocno obluzowane – podkre-
ślał potrzebę wymiany sprzętu ratowniczego podczas ceremonii Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj.

Nowa łódź ratunkowa dla powiatowych strażaków z Bartoszyc

Kiełbaski na świeżym powietrzu smakują najlepiej

Nad j. Mleczarskie w Bartoszycach zaproszono ponad 500 osób

To tylko ćwiczenia, ale sytuacja wygląda bardzo groźnie

W czasie imprezy nowy sprzęt ratowniczy przeszedł chrzest bojowy

Uczestnicy uroczystości na wspólnym zdjęciu

 Taką łodzią można uratować niejedno ludzkie życie
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-Budowę żłobka zaprojekto-
wano jako rozbudowę istnieją-
cego budynku Przedszkola Miej-
skiego w Olsztynku. Powstał 

on w nowym dobudowanym 
skrzydle, którego powierzch-
nia użytkowa wynosi 447,78 m2.  
W żłobku zlokalizowaliśmy dwa 

oddziały: pierwszy dla dzieci 
w wieku od 1 do 2 lat, drugi – 
dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat 
-mówi Artur Wrochna ,Bur-
mistrz Olsztynka. W ramach 
projektu powstały m.in. dwie 

sale zabaw, sypialnie dla dzieci, 
kuchnia, szatnia, pomieszczenie 
socjalne, wózkownia, pokój biu-
rowy i sanitarny oraz pomiesz-
czenie pomocnicze. Jednym 
z głównych elementów koncep-
cji obiektu była troska o zapew-

nienie wysokiej jakości bez-
pieczeństwa i zdrowia dzieci. 
Wyposażenie pomieszczeń do-
stosowano do wieku dzieci, 
wzrostu, ale przede wszystkim 
do wymogów bezpieczeństwa. 

-Wszystkie urządzenia, zabawki 
i sprzęty posiadają niezbędne 
atesty-zapewnia Burmistrz 
Wrochna.
Nowa placówka ma charak-
ter integracyjny. Jej dyrekto-
rem została Barbara Sternicka, 
która pełni tę funkcje również 
w Przedszkolu Miejskim. Pozo-
stały personel to łącznie 11 pra-
cowników: 6 osób na pełnym 
etacie oraz 5 osób w wymiarze 
¼ etatu. Opłaty za żłobek wy-
niosą 2,00 zł za każdą godzinę 

opieki (do 10 godz.), 3,00 zł za 
każdą godzinę opieki wykracza-
jącą poza 10 godzin oraz maksy-
malnie 6,00 zł dziennie za wyży-
wienie.
W ostatnim czasie Gmina Olsz-
tynek złożyła wniosek o dofi-
nansowanie działalności żłobka 
w ramach programu „Maluch 
plus 2017”, który został ogło-
szony przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. 

rad

W środę 25 stycznia 2017 roku nastąpi oficjalne otwarcie żłobka w Olsztynku. Pla-
cówka dysponuje miejscami dla 40 dzieci w wieku od roku do 3 lat. Inwestycja po-
wstała z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resorto-
wego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” – edycja 
2016 oraz ze środków własnych gminy Olsztynek.  Cała inwestycja wraz z wyposa-
żeniem żłobka kosztowała w sumie ponad 2 miliony złotych. 

Żłobek w Olsztynku rozpoczyna działalność

Propozycja utworzenia w Olsz-
tynie systemu samoobsługo-
wych i całodobowych wypoży-
czalni rowerów miejskich nie 
jest pomysłem nowym. Wpro-
wadzenie rozwiązania, które 
obok autobusów i tramwajów 
służyłyby mieszkańcom jako 
dodatkowy środek komuni-
kacji, stowarzyszenie Inicja-
tyw Obywatelskich „Wizja Lo-
kalna” złożyło już w 2013 roku 
w ramach pierwszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. Choć 
inicjatywa pod nazwą Olsz-

tyński Rower Miejski, zajęła 
w głosowaniu mieszkańców 
wysokie trzecie miejsce, ze 
względu na ograniczone środki 
nie doczekała się jednak re-
alizacji. Jak podkreślali wów-
czas urzędnicy, miejskie rowery 
miały wyjechać na ulice na-
szego miasta w okolicach 2016 
roku, czyli po ukończeniu prze-
budowy systemu komunikacyj-
nego w śródmieściu. 
- Najwyższy czas wrócić do za-
powiedzi urzędników sprzed 4 
lat i podjąć w końcu decyzję o 

zainicjowaniu przedsięwzięcia, 
które w innych polskich mia-
stach pozwoliło uatrakcyjnić 
ofertę komunikacji miejskiej, 
ale i skomunikować wiele sła-
biej dostępnych miejsc. Przy-
kładem takiego miejska mógłby 
w Olsztynie być Dworzec Za-
chodni. Idealne na tego typu 
przedsięwzięcia jest również 
Śródmieście i  Kortowo, a od-
powiednio rozbudowany system 
obsługiwać może całe miasto - 
podkreśla Paweł Klonowski ze 
stowarzyszenia Wizja Lokalna.

W tym celu społecznicy zaini-
cjowali na początku roku ak-
cję ankietową, w której pytają 
mieszkańców Olsztyna o ich 
doświadczenia związane z po-
dobnymi rozwiązaniami w in-
nych miastach oraz oczekiwa-
nia względem systemu roweru 

miejskiego w stolicy Warmii 
i Mazur. Wśród pytań poja-
wiają się te o koszta korzysta-
nia, najważniejsze cechy, za-
kres czasowy funkcjonowania 
czy model rozbudowy systemu. 
Jest również miejsce na własne 
uwagi i spostrzeżenia.

- Są to już trzecie przeprowadzane 
przez nas badania miejskie. Tema-
tem wcześniejszych były oczeki-
wania podróżnych względem mo-
dernizacji Dworca Zachodniego 
oraz mieszkańców względem pie-
szo-rowerowej trasy Łynostrady. 
Jedne i drugie miały wpływ na 
kształt późniejszych inwestycji. 
Jeśli jednak udałoby nam się po-
wtórzyć wynik badań w sprawie 
Łynostrady, w których swoje zda-
nie wyraziło 1,5 tysiąca miesz-
kańców, zyskalibyśmy dodatkowo 
silny mandat społeczny w tej spra-
wie -  mówi Rafał Ostoja-Lniski, 
koordynator badań społecznych 
z Wizji Lokalnej.
Zgodnie z zapowiedziami ini-
cjatorów badania potrwają do 
końca lutego. Treść ankiety do-
stępna jest natomiast pod adresem 
- http://www.ebadania.pl/872c-
11fe349cbec4
Więcej informacji na stronach:
www.facebook.com/
wizjalokalnaolsztyna
www.facebook.com/
olsztynskirowermiejski

Powraca temat wprowadzenia w Olsztynie miejskiego systemu rowerów miej-
skich. Trzecia pod względem poparcia (prawie 800 mieszkańców) inicjatywa 
pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, według pierwotnych zapowiedzi ratusza 
uruchomiona miała zostać w okolicach 2016 roku. Stowarzyszenie Wizja Lokalna 
postanowiło wspomóc urzędników i przeprowadzić wśród mieszkańców badania 
ankietowe jak system powinien funkcjonować, akcję zapowiadając jako swoiste 
referendum w tej sprawie.

Rower miejski w Olsztynie? Społecznicy z Wizji 
Lokalnej przepytają mieszkańców

Olsztynecki żłobek został wyposażony w nowy sprzęt i urządzenia 

Rowery w Olsztynie to dobry pomysł 
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Ten ciekawy program zaprezen-
tuje pianista, który mając 16 lat 
zadebiutował na światowych es-
tradach zTokyo Symphony Or-
chestra. Od 2001 r. wpisany jest 
jako Artysta Steinway’a na listę 
pianistów „The Steinway & Sons 
Artists’ Roster” w Nowym Jorku. 
Kariera artystyczna Rafała Alek-
sandra Łuszczewskiego rozwija 
się od ponad 20 lat, podczas któ-
rych artysta zyskał uznanie słu-
chaczy i krytyków muzycznych 
w Ameryce Północnej i Południo-
wej, Azji, Australii, Afryce, na 
Bliskim Wschodzie i niemal we 

wszystkich krajach Europy. 
Jego kunszt artystyczny po-
twierdziły nagrody na mię-
dzynarodowych konkur-
sach pianistycznych, m.in. 
w Niemczech (Clara Schu-
mann), Hiszpanii (Maria Ca-
nals), Chile (Luis Sigall) oraz 
Rumunii (Dinu Lipatti). Na-
grywa dla radiofonii i telewi-
zji; ma w dorobku 9 płyt CD 
wydanych przez producen-
tów fonograficznych z Japo-
nii, Polski, Niemiec i Szwajcarii. 
Wraz z orkiestrą Filharmonia Na-
rodów z Hamburga pod dyrek-

cją Justusa Frantza, nagrał Kon-
cert fortepianowy e-moll op.11 
Fryderyka Chopina z okazji 150. 

rocznicy śmierci kompozytora 
pod nazwą „L’Hommage a Frede-
ric Chopin”. Ostatnia płyta R. A. 
Łuszczewskiego wydana w 2015 
przez wytwórnię DUX, zawiera 
m.in. wszystkie Scherza Fryde-
ryka Chopina.

Artysta prowadzi również działal-
ność pedagogiczną. Był gościn-
nym profesorem i wykładowcą 

na uniwersytetach, międzynaro-
dowych kursach pianistycznych 
i festiwalach w Polsce oraz za-

granicą, m.in. w Konser-
watoriach Uniwersytetu 
w Sydney oraz Uniwersy-
tetu Griffith w Brisbane, 
w Konserwatorium Xin-
ghai w Kantonie, Uni-
wersytecie Narodowym 
w Brasilii, w Narodowych 
Konserwatoriach muzycz-
nych w Buenos Aires, 
Montevideo i Limie, 
w Narodowych Instytutach 
Muzycznych w Algierze 
i Panama-City i in. W 2003 
r. został mianowany Pro-
fesorem Honorowym Uni-

wersytetu Narodowego w Kosta-
ryce.
Jest inspiratorem i artystycznym 

architektem powstałego 2011 r. 
w Limie (Peru) pierwszego na 
kontynencie południowoame-
rykańskim Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina dla tego re-
gionu świata, gdzie pełni funk-
cję prezesa i członka jury.  
W 2014 powstał z jego inicjatywy 
Narodowy Konkurs im. Fryde-
ryka Chopina w Ekwadorze, któ-
rego jest dyrektorem artystycz-
nym i członkiem jury.
Tak, więc podczas kolejnego 
w 71. sezonie artystycznym mi-
strzowskim recitalu fortepiano-
wym melomani będą mieli rzadką 
okazję wysłuchania czterech Bal-
lad Fryderyka Chopina, które 
poprzedzone zostaną czterema 
mazurkami Karola Szymanow-
skiego oraz, czterema Impromp-
tus Franciszka Schuberta.
Bilety w cenie: 40zł normalny 
i 30zł ulgowy do nabycia w kasie 
Filharmonii pon.-pt. w godz.10-
18 oraz przed recitalem i poprzez 
stronę internetową Filharmo-
nii: http://bilety.filharmonia.olsz-
tyn.pl/numerowane.html?id=362 
- Serdecznie zapraszamy!

Jury spośród 50 zgłoszonych 
spektakli wybrało 7 laureatów, 
którzy zaprezentują swoje 
przedstawienia podczas 42. 
Opolskich Konfrontacji Teatral-
nych „Klasyka Polska”. Warto 
dodać, że do konkursu zgło-
szono 2 inscenizacje „Karto-
teki” – olsztyńską oraz z Teatru 
Ludowego w Krakowie.

Organizatorzy konkursu, In-
stytut Teatralny im. Raszew-
skiego oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, wychodzą z przekona-
nia, że polska literatura drama-
tyczna to prawdziwa skarbnica 
czekająca na kolejną falę od-
kryć, którą chcą wzbudzić, 
przez zachęcanie do sięgania 

po teksty rzadko, lub wręcz ni-
gdy nie wystawiane. Ważną 

nowością jest połączenie Kon-
kursu z Opolskimi Konfron-

tacjami Teatralnymi „Klasyka 
Polska”. Od drugiej edycji 
to właśnie na tym festiwalu po-
kazywane będą wybrane przez 
Komisję Artystyczną najlepsze 
spośród zgłoszonych przedsta-
wień, zaś Jury „Klasyki Pol-
skiej” będzie zarazem Jury 
Konkursu i to ono przyzna Na-

grodę Główną im. Wojciecha 
Bogusławskiego.
„Kartotekę” będzie można zo-
baczyć w „Jaraczu” już 8,11 
i 12 lutego. Nieco wcześniej 
( od 26 stycznia) na Scenę 
Dużą powraca najpopularniej-
szy i cieszący się niesłabną-
cym zainteresowaniem widzów 
„Sztukmistrz z miasta Lublina” 
w reżyserii dyrektora Janusza 
Kijowskiego. Od 11 lutego na-
tomiast widzowie będą mogli 
znowu śmiać się do rozpuku 
przy farsie „Boeing, boeing”.

KULTURA

Olsztyński spektakl „Kartoteka” w reżyse-
rii Andrzeja Majczaka awansował do finału 
II edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych 
Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Zwycięski Teatr Jaracza!

W dniu 27 stycznia 2017r., o godz. 19.00 Filharmonia Warmińsko-Ma-
zurska zaprasza miłośników pianistyki na Mistrzowski Recital For-
tepianowy w wykonaniu Rafała Aleksandra Łuszczewskiego. Liczba 
cztery zdominuje piątkowy recital, a to z tego powodu, że w interpreta-
cji artysty wysłuchamy: czterech Mazurków op. 50 Karola Szymanow-
skiego, cztery Impromptus, D. 899 (op. 90) Franciszka Schuberta oraz 
cztery Ballady Fryderyka Chopina. 

Mistrzowski Recital Fortepianowy w Filharmonii 
– Chopin, Schubert, Szymanowski

„SŁYNNE PŁYTY – SŁYNNE 
OKŁADKI” to tytuł wystawy 
okładek płyt winylowych po-
chodzących ze zbiorów olsz-
tyńskiego kolekcjonera Jerzego 
Kurowskiego. Na wystawie 
przygotowanej przez Biuro Wy-
staw Artystycznych w Olsztynie 
zobaczymy około 450 okładek, 

w tym 60 powstałych z udziałem 
Andy Warhola. Jest to prawdopo-
dobnie największa w Polsce ko-
lekcja okładek „króla popartu”. 
W ekspozycji znajdą się też tak 
legendarne pozycje jak alter-
natywna okładka płyty «Sticky 
Fingers» zespołu Rolling Sto-
nes czy kontrowersyjna „rzeź-

nicza” okładka amerykańskiego 
albumu Beatlesów. Osobna 
część wystawy poświęcona bę-
dzie polskim autorom z Rosła-
wem Szaybo, Stanisławem Za-
górskim i Markiem Karewiczem 
na czele. Wystawie będzie to-
warzyszyć obszerne wydawnic-
two opisujące historię „sztuki 

na okładkach”, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórczości 
Andy Warhola, opatrzone barw-
nymi reprodukcjami wszystkich 
eksponowanych prac.
Wystawa czynna od 26 stycz-
nia do 5 marca w sali kameralnej 
i holu.

Kuratorzy: Jerzy Kurowski, 

Wojciech Wedle

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy „Słynne płyty – 
słynne okładki z kolekcji Jerzego Kurowskiego”, który odbędzie się 26 stycznia o godz. 18:00 
w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

„SŁYNNE PŁYTY – SŁYNNE OKŁADKI”
wystawa okładek płyt winylowych

Spektakl „ Boeing, boeing”

Okładka jednej z płyt ,chyba nie trzeba przedstawiać nikomu jakiego zespołu
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REKLAMA

AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTA skupujemy -gotówka, 
502-180-869.
KUPIĘ samochody 502-646-
575.

INNE SPRZEDAM

14,80ZŁ blachy na dachy, 
605-931-138.
BLACHODACHÓWKA od 
19,80zł/m2, blachy trapezowe 
od 14,80zł/m2, ceny brutto, 
605-931-138.
DREWNO kominkowe Trans-
port gratis, 605-041-575.
DREWNO opałowe suche, 
kominkowe (89)513-15-60, 
605-048-075.
DREWNO opałowe, tel. 731-
284-400.

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.
STYROPIAN producent, 
(52)331-62-48.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ wojenne przed-
mioty: szable,bagnety-

,hełmy,czapki,mundury-
,odznaki itd. oraz stare 

motocykle-części:silniki,
ramy,baki,koła,kosze 

i inne,505529328.

MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.
MONETY, odznaczenie ku-
pię- sklep numizmatyczny, 
601-614-839.
PŁYTA drogowa mon. jumbo, 
trelinka, cegła, płytki chodni-
kowe, ściany oporowe, kru-
szywo betonowe, konstruk-

cje stalowe. Prowadzimy skup 
prefabrykatów po skończonej 
inwestycji: płyt drogowych 
jumbo, kostki oraz kontene-
rów budowlanych, 500-104-
197.
POROŻA jeleni, zrzuty, 601-
68-48-54.

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/DO WYNAJĘCIA

! MIESZKANIA 1,2 lub 3-po-
kojowe pilnie, gotówka, 602-
505-617.
2-POKOJOWE, 609-910-
752.
KUPIĘ grunt rolny lub bu-
dowlany blisko jeziora / lasu / 
rzeki 723 073 050.
KUPIĘ ziemię 506-091-512.
MIESZKANIE 1,2-pokojowe 
pilnie, (89)543-08-61 “Sa-
dowski”.

MIESZKANIE Pieczewo, 
609-077-914.
MIESZKANIE, 722-795-049.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

2-POKOJOWE Grunwaldzka 
145.000zł, 602-313-371.
DOM stan surowy, wszystkie 
media, 5km od Olsztyna, 696-
689-851.
NA obrzeżach Puszczy Ro-
minckiej (15 tys. ha), 10 km 
od trzech jezior Wiżajny, wy-
remontowane M-3, I pię-
tro, co, 50m2, sprzedam, 
65.000zł, 501-601-550.
UZBROJONE działki budow-
lane we Fromborku sprzedam 
od 12 zł netto/m2, 501-247-
257.
ZIEMIĘ od 2ha do 50ha, cena 
do uzgodnienia, 788-267-056.

PRACA DAM 

! Ciekawe możliwości dora-
biania dla każdego, 601-64-
90-31, 504-175-182.
FERMA drobiu Jonkowo od-
powiedzialnego, 662-191-
403.
FIRMA Kruszewski - filia 
Korbanek Sp. z o. o. zatrudni 
osobę na stanowisko przedsta-
wiciela handlowego w branży 
rolniczej. Wynagrodzenie 
4800 PLN brutto, laszew-
skik@korbanek.pl
FIRMA RENOX zatrudni to-
karza (89)5239152, CV pro-
simy wysyłać na e-mail re-
nox@renox.pl
FROMBORK kwiaciarnia, 
663-932-605.
FRYZJERKĘ, 884877097.
GLAZURNIKÓW 89/526-
81-66.
KIEROWCA C+E kraj 604-
212-663.
KIEROWCA C+E, 510-223-025.

KIEROWCA kat.C, 604-212-
663.
KIEROWCĘ C+E Kętrzyn, 
722-357-145.
KSIĘGOWĄ doświadczoną 
- pełna księgowość, 516-005-
130.
MAGAZYNIERA z obsługą 
wózka widłowego, 510-223-
025.
MAJSTRÓW budowlanych, 
brukarzy, 503-040-888.
MALARZY szpachlarzy 
89/526-81-66.

MECHANIKA samochodo-
wego (osobowe i ciężarowe) 
od 3000zł, 604-212-663.
MĘŻCZYZNĘ w gospodar-
stwie mlecznym 506-036-380.
MĘŻCZYZNĘ w gospodar-
stwie rolnym z zakwaterowa-
niem, 500-237-803.
MURARZA, pracownika 
ogólnobudowlanego, 57-00-
29-618.
NIEMCY- legalnie, docieple-
nia, Polska- zbrojarz cieśla, 
murarz, 500-112-258.
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Indykpol AZS Olsztyn, jak do 
tej pory spisuje się bardzo do-
brze w rozgrywkach Plus Ligi 
i zajmuje w tabeli bardzo dobre, 
piąte miejsce. Warszawianie na-
tomiast prezentują się dużo po-
niżej oczekiwań, dlatego teraz 
każde zwycięstwo jest dla nich 
niezwykle ważne. 
Od początku pierwszego seta 
to olsztynianie mieli zdecydo-
waną przewagę. Grali bardzo 
dobrze przede wszystkim za-
grywką. W tym elemencie prym 
wiedli Jan Hadrava i Jakub 
Kochanowski, którzy swoją 
zagrywką sprawiali spore pro-
blemy przyjmującym gościom. 
Olsztynianie odskoczyli punk-
towo swoim rywalom i w pełni 
kontrolowali tego seta. W ataku 

tego dnia kapitalnie dyspono-
wany był przede wszystkim 
Wojtek Włodarczyk, który 
kończył większość piłek, które 
otrzymał od Pawła Woickiego. 
Ostatecznie olsztynianie wy-
grali tego seta 25:18.
Drugi set był już dużo bardziej 
wyrównany. Dobrze zaczęli go 
gospodarze, którzy utrzymy-
wali świetną formę z pierw-
szego seta, jednak z biegiem 
trwania tej partii, to goście za-
częli częściej dochodzić do 
głosu. Warszawianie zaczęli 
lepiej przyjmować zagrywkę 
i dzięki temu mogli łatwiej roz-
grywać swoje akcje. Akade-
micy z Olsztyna popełnili za 
to w tej partii kilka niewymu-
szonych błędów. Zwycięstwo 

w tym secie rozstrzygnęło się 
w końcówce. Przy stanie 25:25 
doszło do kontrowersyjnej sy-
tuacji. Jeden z warszawskich 

siatkarzy zaatakował piłkę, ta 
odbiła się od bloku olsztynian 
i wypadła poza boisko. Tre-
ner Gardini poprosił sędziów 
o sprawdzenie tej sytuacji, a ci 
po analizie zmienili swoją decy-
zję i przyznali punkt olsztynia-
nom. 
Decyzja bardzo nie spodobała 

się trenerowi Bednarukowi 
i jego zawodnikom. Mieli oni 
bardzo duże pretensje do sę-
dziów i wyrażali to w niezbyt 
kulturalny sposób. Ostatecz-
nie ta sytuacja okazała się klu-
czowa w tym secie i to AZS wy-
grał tę partię.
Trzeci set rozpoczął się od nie-
zwykle wyrównanej walki, ale 
olsztyńscy siatkarze w połowie 
tej partii w końcu odskoczyli 
swoim rywalom. Grali znowu 
bardzo dobrze na zagrywce. 
W tym elemencie gry kapital-
nie dysponowany był po raz 
kolejny młody, Jakub Kocha-
nowski. Dzięki jego zagrywce 
AZS, mógł wyprowadzać sporo 
kontr, które kończyły się punk-
tami. Indykpol AZS Olsztyn 
wygrał tego seta 25:20, a cały 
mecz 3:0. 
Najlepiej punktującym zawod-
nikiem całego meczu był Woj-
ciech Włodarczyk, który zdo-
był aż 20 punktów. Jednak 
sekretarz meczu, uznał, że na ty-
tuł MVP zasłużył libero olsztyń-
skiej drużyny Michał Żurek.

raf

Olsztyńscy siatkarze w pierwszym tegorocznym meczu na własnym 
obiekcie podejmowali ONICO Politechnikę Warszawską. Olsztynianie 
bez większych problemów pokonali swojego przeciwnika.

Indykpol AZS Olsztyn wygrywa 
w akademickich derbach

-Wróćmy na początku do po-
przedniej rundy rozgrywek ligi 
okręgowej. 23 punkty i 7 miej-
sce w tabeli. Chyba oczekiwali-
ście nieco więcej?
Oczywiście, że nasze oczekiwa-
nia były trochę inne, lecz nie ma 
co narzekać. Chcieliśmy zająć 
jak najwyższe miejsce w lidze. 
A tak naprawdę to być w pierw-
szej trójce.
-To co spowodowało, że te wy-
niki są słabsze od oczekiwa-
nych?
Te wyniki nie są aż takie złe. Przy 
lepszej dyspozycji dnia, koncen-
tracji w kluczowych momentach 
mogliśmy wygrać bardzo ważne 
mecze z drużynami z górnej czę-
ści tabeli. W zespole jest 14 mło-
dzieżowców, którzy rozgrywają 
pierwszy sezon w piłce senior-
skiej i muszą się przestawić na 
granie typowo seniorskie. Bra-
kuje mi doświadczenia, koncen-
tracji w kluczowych momentach 
meczu, lecz z meczu na mecz jest 
coraz lepiej.

-Zaczęliście już przygotowa-
nia do rundy wiosennej?
Wracając jeszcze do poprzed-
niego pytania nie miałem rów-
nież możliwości korzystania ze 
wszystkich zawodników do-
świadczonych, gdyż zatrzymy-
wały ich sprawy służbowe. Tak 
rozpoczęliśmy przygotowania 
od 9 stycznia.
-Jak te przygotowania mają 
wyglądać? Z kim i kiedy za-
gracie najbliższy sparing?
Przez pierwsze dwa tygodnie 
trenujemy 4 razy w tygodniu. 
Przez okres ferii trenujemy co-
dziennie, a później wracamy 
do stałego rytmu treningowego. 
Pierwszy mecz kontrolny gramy 
za tydzień w sobotę. Jest to 
mecz wewnątrz klubowy senior 
- junior starszy. A następne będą 
wyglądać następująco:
11/02/2017 - Mrągowia Mrą-
gowo
18/02/2017 - Błękitni Pasym
24/02/2017 - Jagiellonia Biały-
stok - CLJ

05/03/2017 - Stomil II Olsztyn
12/03/2017 - Błękitni Orneta
18/03/2017 - Zatoka Braniewo, 
jeszcze mam jeden sparing lecz 
czekam na potwierdzenie.

-Całkiem mocni sparingpart-
nerzy. Czy chodziło o to , żeby 
grać z teoretycznie silniej-

szymi zespołami?
Oczywiście, że tak. Tylko ta-
kie mecze sprawiają, że można 
sprawdzić różne warianty usta-
wienia zawodników, ocenić 

działania grupowe i indywidu-
alne zarówno w ofensywie jaki 
i defensywie.

-Planujecie jakieś poważniej-
sze wzmocnienia? Czy będzie-
cie dalej stawiać na młodych 
zawodników?
Nic nie zmieniamy, będziemy 
grać swoimi młodymi zawod-
nikami. Oczywiście mamy paru 
nowych zawodników, lecz zo-
baczymy jak sprawa się poto-
czy. To zależy od kilku czyn-
ników i nie zawsze od tych 
typowo sportowych, lecz są to 
zawodnicy młodzi, którzy mają 
jeszcze wiek młodzieżowca.
-Czy tym młodym zawodni-
kom trudno jest dostosować 
się do piłki seniorskiej? Bo 
wiadomo, że rozgrywki ju-
niorskie są zupełnie inne.
Myślę, że to zależy od ich indy-
widualnego podejścia do wyko-
nywanej „pracy”. Każdy z nich 
musi być maksymalnie skon-
centrowany i zaangażowany 
w każdy trening i mecz, aby 
coś osiągnąć w piłce. Trzeba 
ciężko trenować...Oczywi-
ście, że aklimatyzacja w no-
wych rozgrywkach musi być, 
lecz nie może trwać w nieskoń-
czoność. Myślę, że już ten czas 
minął i teraz mogę skupić się 
za założeniach nakreślonych na 
konkretny mecz. Ta runda dała 
nam wszystkim pewien obraz 
co trzeba poprawić i udoskona-
lić. Zawodnicy są bogatsi w do-

świadczenie boiskowe, co po-
zwoli im być jeszcze lepszymi 
zawodnikami. Każda liga ma 
swoją specyfikę grania, junior-
ska jest bardziej „szalona”, 
a w seniorach decyduje właśnie 
to „doświadczenie boiskowe”. 
-W przyszłości widzi Pan sie-
bie jako trenera seniorów 
w jakiejś wyższej lidze, czy 
może jako trenera juniorskich 
drużyn?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, 
że chyba każdy trener chciałby 
spróbować pracować w wyż-
szych ligach. Między innymi 
po to zdobywa się kolejne kwa-
lifikacje trenerskie. Osobiście 
do tej pory pracowałem z mło-
dzieżą i teraz pomimo tego, że 
gramy w seniorach, to w więk-
szości przebywam z młodzieżą, 
lecz praca z zawodnikami star-
szymi też nie sprawia mi proble-
mów. Jestem otwarty na pracę 
z każdym zawodnikiem, staram 
się nie ograniczać w tym zakre-
sie.
-Czego można Panu życzyć 
w tym niedawno rozpoczętym 
nowym roku?
Na pewno zdrowia, bo to jest 
najważniejsze, a jeśli chodzi 
o sport- aby zawodnicy czerpali 
z każdego treningu i meczu ra-
dość z gry.

Rafał Herman

-W zespole jest 14 młodzieżowców, którzy 
rozgrywają pierwszy sezon w piłce senior-
skiej i muszą się przestawić na granie ty-
powo seniorskie- przekonuje Marcin Przyby-
liński, były zawodnik rezerw Stomilu Olsztyn, 
a teraz trener występującej w lidze okręgo-
wej, Warmii Olsztyn.

Radość z gry najwazniejsza
Indykpol  w tym meczu niepokonany

Marcin Przybyliński,  trener występującej w lidze okręgowej, Warmii Olsztyn
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Stomil Olsztyn na początku 
przygotowań napotkał na spore 
problemy, o których pisaliśmy 
szerzej na naszej stronie in-
ternetowej. Olsztynianie nie 
mogli trenować w Olsztynie, 
ponieważ był problem z od-
śnieżeniem boiska na Dajtkach, 
a innego boiska pełnowymiaro-
wego ze sztuczną nawierzchnią, 
w Olsztynie niestety nie ma.
Olsztyńscy piłkarze trenowali 
w Ostródzie i to właśnie tam ro-
zegrali dwa mecze kontrolne. 
W pierwszym z nich zmierzyli 
się z Płomieniem Ełk, z którym 
po rundzie jesiennej rozstało 
się kilku czołowych zawodni-
ków. Mecz ten zakończył się 
bezbramkowym remisem. Do 
wyniku jednak nie ma co przy-
wiązywać zbyt dużej uwagi, po-
nieważ po pierwsze Stomil za-
grał bez kilku podstawowych 
zawodników, których zastąpili 

juniorzy, a po drugie piłkarze 
mieli potraktować ten sparing, 
jak jednostkę treningową.
W drugim sparingu olsztynia-
nie zmierzyli się z Huraganem 
Morąg. W tym meczu trener 
Łopatko mógł skorzystać już 
z większej liczby graczy, dla-
tego gra wyglądała znaczenie 

lepiej. Stomil pomimo tego, że 
przegrywał w tym spotkaniu, to 
przechylił szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść. Bramki strzelali 
Grzegorz Lech i z karnego Ra-
fał Śledź. 

Trener Adam Łopatko od po-
czątku przygotowań ma do dys-
pozycji kilku nowych piłkarzy, 
którzy mają walczyć o angaż 
w drużynie z Olsztyna. Trzeba 
jednak powiedzieć, że „wiel-
kich” nazwisk wśród tych te-
stowanych nie ma. Wśród za-
wodników sprawdzanych przez 

sztab szkoleniowy, był m.in. 
Tomasz Chałas, czyli zawod-
nik, który występował już 
w Stomilu, ale tym razem nie 
przekonał on do siebie trenera 
i na pewno nie będzie reprezen-
tował zespołu z Olsztyna w no-
wej rundzie.
Reszta testowanych zawodni-
ków, to gracze z niższych lig. 
Jest wśród nich m.in. Robert 
Ziętarski, defensywny pomoc-
nik, Gwardii Koszalin, który 
w tym pierwszym meczu spa-
ringowym pokazał się z całkiem 
dobrej strony. Niestety jest to 
zawodnik, który nie posiada 
już statusu młodzieżowca, 
a to może stanowić pewien pro-
blem.
Ostatnio na testy do drużyny, 
dołączyło kolejnych dwóch 
młodych zawodników, Marcin 
Gawron i Hubert Antkowiak. 
Pierwszy reprezentował barwy 
Radomiaka Radom, a drugi to 
20-letni napastnik trzecioligo-
wej Jaroty Jarocin, który jesie-
nią dla swojego zespołu strzelił 
osiem bramek. To właśnie ten 
pierwszy ma największe szansę 
na grę w olsztyńskim klubie.

raf

Olsztyńscy piłkarze do treningów wrócili 5 stycz-
nia. Przygotowania rozpoczęli od testów wydolno-
ściowych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Jak na ra-
zie olsztynianie rozegrali dwa sparingi, zmierzyli się 
w nich z trzecioligowymi drużynami, Płomieniem Ełk 
i Huraganem Morąg.

Stomil z problemami rozpoczął 
przygotowania do rundy wiosennej

Zasady naszego plebiscytu są 
niezwykle proste. Otóż pod ko-
niec każdego miesiąca na naszej 
stronie internetowej (gwarmin-
ska.pl), będziemy przedstawiali 
kandydatów do tytułu sportowca 
miesiąca.Za pośrednictwem 
smsów będzie można głosować 
i tym samym wybrać najlepszego 
sportowca danego miesiąca.
Głosowanie potrwa miesiąc, 
a przez ten czas będziemy na 
stronie internetowej przybliżać, 
jak wyglądają w danym momen-
cie wyniki. To sprawi, że wyniki 
będzie można obserwować na 
bieżąco.

Sportowcy, którzy zostaną przez 
państwa wybrani w danym mie-
siącu, jako najlepsi zawodnicy 
miesiąca, pod koniec roku wezmą 
udział w plebiscycie na sportowca 
roku Gazety Warmińskiej. 
 Kto według Was najbardziej wy-
różni się w styczniu i zostanie 
Najlepszym sportowcem stycz-
nia? Przekonamy się razem, już 
niebawem. Pierwsze kandydatury 
pojawią się na naszej stronie in-
ternetowej w lutym. Zapraszamy 
do czynnego brania udziału 
w naszym „plebiscycie kibica” 
i wspólnej zabawy.

red

Pod koniec lutego ru-
szamy z plebiscytem na 
najlepszego sportowca 
miesiąca. Decydujący 
głos w tym plebiscycie 
będzie należał do sporto-
wej widowni! Ze sportow-
ców, którzy wyróżniali się 
w danym miesiącu, kibice 
swoimi głosami wybiorą 
tego jednego, który zo-
stanie najlepszym spor-
towcem miesiąca!

Startuje plebiscyt 
kibica na sportowca 
miesiąca

Stomil wyszedł na murawę 


