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AKTUALNIE

Mimo wielu akcji ukierunkowanych na 
eliminowanie ich z dróg powiatu olsz-
tyńskiego, wciąż znajdują się osoby, 
które nie widzą nic złego w jeździe na 
„podwójnym gazie”. 
W sobotę (04.03) około godziny 09.00 
funkcjonariusze z Komisariatu Poli-
cji w Biskupcu zatrzymali do kontroli 
opla. Kierujący nim 42-latek znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu. Bada-
nie wykazało ponad pół promila tej sub-
stancji w jego organizmie.
Dwie godziny później, na ul. Artyle-
ryjskiej w Olsztynie doszło do kolizji. 
Kierujący bmw podczas zmiany pasa 
ruchu nie zachował należytej ostrożno-
ści i najechał na prawidłowo jadącego 
volkswagena. Podczas obsługi zdarze-
nia okazało się, że sprawca był pijany. 
Miał prawie 1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie.
W tym samym czasie funkcjonariu-
sze z Komisariatu Policji w Barcze-
wie dostali zgłoszenie o kierowcy opla, 
który prawdopodobnie znajduje się pod 
wpływem alkoholu. Policjanci zatrzy-
mali opisany pojazd w m. Lamkowo 
i potwierdzili zgłoszenie, 43-letni miesz-
kaniec tej  miejscowości był pijany. Ba-
danie wykazało ponad 2,5 promila.
Około godziny 14.00 podczas patrolo-
wania ulicy Sielskiej policjanci olsz-
tyńskiej drogówki zauważyli audi, któ-
rego kierowca popełnił wykroczenie 
drogowe. W związku z tym zatrzymali 
pojazd do kontroli. Okazało się, że kie-
rowca ma na sumieniu również prze-
stępstwo. Prowadził auto znajdując 
się pod wpływem alkoholu. 62-latek 
w swoim organizmie miał ponad pół 
promila tej substancji.
Niechlubnym rekordzistą okazał się 
29-latek, którego zatrzymali poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Barcze-
wie. Mieszkaniec gminy kierował audi 
z blisko 3 promilami alkoholu w orga-
nizmie.
We wszystkich przypadkach, męż-
czyźni stracili już prawa jazdy. Za po-
pełnione przestępstwa odpowiedzą 
przed sądem.
Pijanego kierowcę ujęli również funk-
cjonariusze olsztyńskiej Straży Miej-
skiej. W niedzielny poranek(05.03) 
około godziny 4.30 na ul. Partyzan-
tów zatrzymali do kontroli land rovera. 
Okazało się, że siedzący za kierownicą 
41- latek nie dość, że miał blisko 2,5 
promila alkoholu w organizmie, to jesz-
cze kierował mimo sądowego zakazu.

ab/in

Jak wskazała rzecznik, od 
czerwca 2016 r. w ramach re-
alizacji programu Mieszkanie 
plus wypracowano model inwe-
stycji funduszu oraz elastyczną 
formułę współpracy z samo-
rządami. Ponadto, podpisano 
listy intencyjne z 64 gminami 
oraz ze spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa, m.in. z Agen-
cją Mienia Wojskowego, Pol-
skim Holdingiem Obronnym 
oraz Regionalnym Funduszem 
Gospodarczym S.A. w Często-
chowie. 
"Na mocy tych porozumień 
BGK Nieruchomości dyspo-
nuje już niemal 450 ha grun-
tów wstępnie wytypowanych 
pod budowę mieszkań" - poin-
formowała rzecznik. BGKN 
szacuje, że na działkach może 
powstać do 60 tys. lokali miesz-
kalnych. 
Wśród gmin i miast, które pod-
pisały już listy intencyjne są 
duże miasta, takie jak: Wrocław, 
Kraków, Poznań, Gdańsk, Ka-
towice oraz mniejsze miejsco-
wości: Kobyłka, Pelplin, Trze-
binia, Konin, Ciechanów. 
Syta poinformowała, że obecnie 
w trakcie weryfikacji są kolejne 

622 lokalizacje, które mają być 
zagospodarowane pod budowę 
mieszkań. "Tak jak w przy-
padku każdej inwestycji reali-
zowanej na rynkowych zasa-
dach, zgłoszone grunty zostają 
poddane gruntownym anali-
zom ekonomicznym i praw-
nym" - wyjaśniła. Zaznaczyła, 

że w przypadku pomyślnego 
zakończenia weryfikacji, roz-
poczną się negocjacje mające 
na celu uzyskanie optymalnej 
ceny za zgłoszone nierucho-
mości. Proces weryfikacji jest 
kwestią indywidualną - może 
trwać tydzień, ale może trwać 
nawet pół roku. 

Rzecznik wskazała także, że 
BGKN prowadzi obecnie roz-
mowy z kilkunastoma kolej-
nymi spółkami zainteresowa-

nymi udziałem w programie, 
jednak na tym etapie nie można 
ujawniać szczegółów. "Mamy 
też kilka ofert od dewelope-
rów, którzy są zainteresowani 
współpracą w programie" - do-
dała. 
Do tej pory BGK Nieruchomo-
ści podpisało 81 listów inten-

cyjnych, w tym 64 z jednost-
kami samorządu terytorialnego 
i 17 z PKP. W tym momencie 
622 lokalizacje są w trakcie 

weryfikacji. Obecnie są pod-
pisane 2 umowy inwestycyjne 
w Białej Podlaskiej i Jarocinie. 
W Białej Podlaskiej powstanie 
około 186 mieszkań, w Jaroci-
nie około 258 lokali. 

Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

W ostatnią sobotę i niedzielę w ręce 
policjantów z Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie trafiło 6 nietrzeź-
wych kierowców. Jeden z nich spo-
wodował kolizję drogową. Drugi 
„wpadł” popełniając wykroczenie. 
Kolejnego, na gorącym uczynku 
przestępstwa ujęli funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

Brak rozsądku kończy 
się zawsze tak samo

Do tej pory BGK Nieruchomości podpisało 81 listów intencyjnych oraz dwie umowy 
inwestycyjne; BGKN dysponuje już niemal 450 ha gruntów wytypowanych pod bu-
dowę mieszkań - powiedziała PAP rzecznik spółki Ewa Syta. Dodała, że obecnie 
w trakcie weryfikacji są kolejne 622 lokalizacje. 

Kolejne gminy wchodzą w program 
Mieszkanie plus. Już 450 ha pod budowę

Posłowie proponują, że osoba 
fizyczna, która chce wyciąć 
drzewa, będzie zobligowana do 
zgłoszenia wycięcia drzewa. 
Dodatkowo nie będzie mogła 
prowadzić na tej nieruchomości 
działalności gospodarczej przez 
okres pięciu lat od dokonania 
zgłoszenia.
Poseł PiS Wojciech Skurkie-
wicz, w rozmowie z PAP, po-
wiedział, że zgłoszenia trzeba 
będzie dokonywać do orga-
nów gminy. „To będzie proste 
zgłoszenie, uproszczone. Bę-
dzie trzeba podać tylko numer 
działki, na której będą prowa-
dzone prace wycinkowe, czego 
będą dotyczyły i kiedy zostaną 
przeprowadzone” – podkreślił 
Skurkiewicz.
W projekcie czytamy również, 

że wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta będzie prowadził rejestry 
zgłoszeń i kontrole w tym za-
kresie. Natomiast w przypadku 
wykrycia, że po wycince drzew 
w przeciągu pięciu lat od do-
konania zgłoszenia jest prowa-
dzona działalność gospodarcza, 
zostanie nałożona kara. 

Nowelizacja przewiduje rów-
nież, że minister środowiska 
w drodze rozporządzenia przed-
stawi tryb i zasady postępowa-
nia kontrolnego, jeżeli chodzi 
o nieruchomości, na których 
zostanie przeprowadzona wy-
cinka.

mm/Serwis Samorządowy PAP

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w piątek w Sejmie poprawka do 
ustawy o ochronie przyrody. Proponowane przepisy będą dawały możliwość wery-
fikacji czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiąza-
nych z działalnością gospodarczą.

Ustawa o wycince poprawiona

Coraz więcej zainteresowanych samorządów  budową mieszkań w programie „Mieszkanie plus”

Wycinka dużych drzew wymaga specjalistycznego sprzętu
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Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe postało w 2000 roku. Obec-
nie LPR dysponuje 21 bazami 
stałymi i jedną sezonową w Ko-
szalinie. Aktualnie w całej Polsce 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
ma do dyspozycji 29 maszyn, 
z czego większość to nowocze-
sne helikoptery Eurocopter EC 
135 wyposażone w nowoczesny 
i niezbędny do ratowania zdrowia 
i życia sprzęt medyczny. 

Mamy swoje LPR
Na Warmii i Mazurach rów-
nież funkcjonuje taka jednostka, 
która swoją bazę ma na olsztyń-
skim lotnisku w Dajtkach. Za-
kres działania tej jednostki to 
przede wszystkim nasze woje-
wództwo. -Czasem jednak może 
zdarzyć się tak, że załoga tego 
helikoptera będzie musiała le-

cieć poza granice województwa 
lub inna okoliczna jednostka bę-
dzie miała bliżej do zdarzenia na 
Warmii i Mazurach – powiedział 
nam ratownik LPR Wojciech 
Zakrzewski. – Teoretycznie mo-
żemy latać po całej Polsce, na-
tomiast mamy podstawowy pro-
mień naszego działania, który 
wynosi 60 kilometrów. Następ-
nie jest to 130 kilometrów, ale jest 
to dłuższy czas do startu. Załoga 
może potrzebować dotankowania 
śmigłowca i sprawdzenia pogody 
na dłuższej trasie. Sąsiadujące 
bazy z naszym regionem znaj-
dują się w Suwałkach, Gdańsku 
oraz w Bydgoszczy. 

Pogoda jest najważniejsza
Czasem zdarzyć się może tak, 
że helikopter nie może wystar-
tować. – Przede wszystkim są to 

warunki pogodowe. Mamy swoje 
minimum pogodowe, którego 
musimy przestrzegać, trochę inne 

w dzień i w nocy. Nie możemy so-
bie pozwolić na ryzyko, niebez-
pieczeństwo dla siebie i dla in-
nych ludzi. Śmigłowca nie da 

się zatrzymać, jak karetki na po-
boczu. W momencie gdyby coś 
się stało, kontakt z ziemią mamy 

trochę inny- wyjaśnia Wojciech 
Zakrzewski. 

Załoga to trzy osoby
W helikopterze podczas lotu znaj-
duje się pilot, który jest dowódcą 
załogi. Drugą osobą jest ratownik 
medyczny/pielęgniarz członek 
załogi, który pomaga pilotowi 
w nawigacji, wyborze miejsca 
do lądowania i we wszystkim, 
czego pilot potrzebuje. Trzecią 
osobą jest lekarz, który zajmuje 
się pacjentem podczas lotu. Tylko 
w tym roku helikopter LPR 
w Olsztynie wylatywał do ak-
cji 39 razy. W 2016 roku, takich 
wylotów było 699. – Najczęściej 
są to zdarzenia drogowe. Powie-
dział Wojciech Zakrzewski. – Są 
to pacjenci z urazami po zdarze-
niach komunikacyjnych. Ponadto 
załoga wylatuje do transportów 
między szpitalami, jak i zdarzeń 
nagłych, tj. udary, zawały i inne 
zagrażające życiu sytuacje. 

Spełnił marzenia
-Jest to z pewnością trudna 
praca, która wymaga silnej psy-

chiki i ostrożności. Z drugiej 
strony daje ogromną satysfakcję 
i przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności nie jest bardzo nie-
bezpieczna – twierdzi Wojciech 
Zakrzewski. – Nie wydaje mi 
się, żeby była szczególnie nie-
bezpieczna. Z zachowaniem 
wszystkich reguł i zasad bezpie-
czeństwa, które są nam narzu-
cone. Na pewno jest to praca 
satysfakcjonująca i mogąca 
przynieść naprawdę bardzo 
dużo pożytku, przede wszystkim 
chorym. Wojciech Zakrzew-
ski ma podczas swojej służby 
wylatane ponad 2000 godzin 
i ta praca jest w pewnym sen-
sie spełnieniem jego marzeń. – 
Od dziecka chciałem latać. Kie-
dyś chciałem iść do szkoły na 
pilota śmigłowca, jednak nie 
udało się. Po skończeniu szkoły 
policealnej, zaświtała taka myśl 
i przy pierwszej okazji podjąłem 
pracę właśnie tutaj. Dzięki ta-
kiemu połączniu Pan Wojciech 
może spełniać swoje marzenia 
a z pracy czuć wiele satysfakcji. 

dym

Wznoszą się w powietrze, żeby ratować ludzkie życie, a odległości między mia-
stami oddalonymi o kilkadziesiąt kilometrów pokonują w kilkanaście minut. W przy-
padkach, gdy chodzi o ludzkie życie nawet sekundy mają znaczenie. Z takimi sytu-
acjami na co dzień spotykają się pracownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

LPR na brak zajęcia nie narzeka

To już pewne, w Olsztynie bę-
dzie więcej tramwajów i po-
wstanie nowa trasa. Wszystko 
to będzie możliwe dzięki do-
finansowaniu z unijnych pie-
niędzy - Obrotowy charak-
ter historii ujawnia się też 
w rzeczach pozytywnych. Już 
we wtorek (28 bm. przyp. red.) 
dojdzie w Ministerstwie Roz-
woju do uroczystego podpi-
sania umowy na realizację 
projektu „Rozwój transportu 
zbiorowego w Olsztynie – trak-
cja szynowa” w ramach działa-
nia „Zrównoważony transport 
miejski Programu Operacyj-
nego Polska Wschodnia”. Nasz 
projekt pozytywnie przeszedł 
wszelkie oceny i otrzymał nie-
małe dofinansowanie ze środ-
ków unijnych, sięgające bli-
sko 145 milionów złotych, co 
stanowi prawie 70 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Tak 

z niezwykłą radością na swoim 
blogu pisał prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz o rozbudo-
wie linii tramwajopwej.
Umowa na dofinansowanie zo-
stała podpisana 28 lutego b.r. 
w siedzibie Ministerstwa Roz-
woju - „Projekty, z powodu któ-
rych dziś się tu spotykamy, to 
kolejny krok w realizacji Strate-
gii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, którą Rada Mini-
strów przyjęła w tym miesiącu. 
Spójna sieć transportowa jest 
istotnym czynnikiem dla kon-
kurencyjności gospodarki. 
Istotne są także kwestie klima-
tyczne i środowiskowe, dlatego 
stawiamy na zrównoważony 
transport miejski, podnoszący 
komfort życia w miastach” – 
poinformował wiceminister 
rozwoju Adam Hamryszczak.
Wiceminister dodał także, że 
takie inwestycje, jak ta w Olsz-

tynie sprawią, że komunikacja 
w miastach będzie sprawniej-
sza, a w centrach miast będzie 
mniej samochodów - „Inwesty-
cje polepszą również warunki 
prowadzenia biznesu w makro-
regionie. Łatwiejszy dostęp do 
dróg szybkiego ruchu, zmniej-
szanie zatorów na drogach, 
sprawna komunikacja i mniej 
samochodów w centrach miast 
– to realne zmniejszanie barier 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. Tego typu inwesty-
cje zwiększają konkurencyjność 
Polski Wschodniej. Zapewniają 
jej dostępność dla inwestorów 
oraz ułatwiają firmom z ma-
kroregionu eksport produktów 
i usług” 
Warto przypomnieć, że Olsztyn 
po 50 latach zdecydował się na 
reaktywację tramwajów, a teraz 
mieszkańcy będą mieli z nich 
jeszcze więcej pożytku. Nowa 

linia tramwajowa rozpocznie 
się na dotychczasowej pętli au-
tobusowej Pieczewo i przebie-
gać będzie przez następujące 
ulice: Krasickiego, Synów 
Pułku, Wyszyńskiego, aleję 
Piłsudskiego, do skrzyżowa-
nia z ul. Kościuszki.
Rozbudowa linii tramwajowej, 
sprawi, że zmieni się także or-
ganizacja ruchu dla samocho-
dów osobowych. Największa 
zmiana dla kierowców szykuje 
się na skrzyżowaniu al. Piłsud-
skiego z Dworcową. W tym 
miejscu obecnie znajduje się 
rondo, ale ma ono się zmienić 
na skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną, dzięki temu tramwaje 
wraz z autobusami unikną kor-
ków, które szczególnie w go-
dzinach szczytu są w tym miej-
scu bardzo duże.
W Olsztynie po zakończe-
niu prac pojawią się dwie 
nowe linie tramwajowe. Linia 
nr 4 z Pieczewa do Dworca 
Głównego i linia nr 5 z Pie-
czewa pod Wysoką Bramę. 
W ramach tej inwestycji mia-

sto sfinansuje zakup dwóch ze-
stawów tramwajowych. Re-
alizacja całego projektu ma 

zamknąć się w kwocie 
255 milionów.

raf

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie. 
Dzięki rozbudowie mieszkańcy Osiedla  Pieczewo otrzymają połączenie tramwa-
jowe z Dworcem PKP i Wysoką Bramą. Spora część rozbudowy zrealizowana zo-
stanie dzięki pieniądzom pochodzącym z Unii Europejskiej.

Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie

Wojciech Zakrzewski, ratownik LPR z powołania 

Planowany przebieg nowych linii tramwajowych
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Ludzie uwielbiają świętować. 
Święta zawsze kojarzą się z odpo-
czynkiem, wyjątkową atmosferą lub 
szczególnym traktowaniem innych.

Nie wszyscy wiedzą 
Dzień Kobiet, obchodzony jest od 
1910 roku. Jednak jego historia 
sięga znacznie dalej. Pierwowzo-
rem współczesnego święta, były 
obchodzone w starożytnym Rzy-
mie „Matronalia”. To święto rów-
nież było obchodzone na początku 
marca i związane było z począt-
kiem nowego roku, macierzyń-
stwem i płodnością. Mężczyźni 
mieszkający wtedy w starożytnym 
Rzymie obdarowywali swoje żony 
prezentami i spełniali ich wszel-
kie zachcianki. Współczesny Dzień 
Kobiet został zapoczątkowany 
w 1909 roku w Ameryce Północnej 
i Europie podczas ruchów robotni-

czych. Swoją popularność w Pol-
sce, święto zyskało w czasach PRL. 
Obecnie, w tym samym marcowym 
dniu, organizowane są przez fe-
ministki demonstracje, połączone 
z happeningiem na rzecz równego 
traktowania mężczyzn i kobiet.

Potrzebne czy zbędne? 
Jednak czy takie święta, jak Dzień 
Kobiet są nam, jako społeczeństwu 
potrzebne? Dlaczego obchodzimy 
tego typu dni? Jak powiedziała 
nam profesor Bożena Domagała 
z Katedry Socjologii Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, ciężko jest jedno-
znacznie na te pytania odpowie-
dzieć. - Skądinąd mamy przykłady, 
iż wynajdowanie różnych okazji do 
świętowania nie ma końca i nie jest 
tak, że lista świąt jest ustalona raz 
na zawsze. Święta są jak społeczny 

plebiscyt, w którym decydujemy, co 
będziemy świętować (niedawno np. 
Walentynki), choć nie zawsze do 
końca wiemy, dlaczego?. Podob-
nie sytuacja wygląda w przypadku 
Dnia Kobiet lub Dnia Mężczyzn. 
- Czy bycie kobietą lub mężczyzną 
samo w sobie jest takie ważne?. Je-

żeli tak to prościej by było święto-
wać ogólnie dzień człowieka. Poza 
tym nie wszystkie kobiety to skoń-

czone piękności i nie wszystkie to 
matki Teresy z Kalkuty. A co z ko-
bietami zwyczajnymi? Za co zatem 
czcimy kobiety, żony, matki i jesz-
cze do tego bardzo często osoby 
ciężko pracujące. Może właśnie za 
to, że mniej więcej sto lat temu ko-
biety odważnie weszły w świat ak-
tywnej pracy zawodowej, a przy 
tym wcale nie zrezygnowały z tego, 
by mieć dom i rodzinę, czyli męża, 

dzieci i jeszcze często… psa. Sama 
się często zastanawiam jak one to 
robią, jak dają radę z takimi ob-

ciążeniami? I tak sobie myślę, iż 
tym kobietom na pewno należą się 
kwiaty i to wcale nie tylko 8 marca, 
ale znacznie częściej. 

Krótka sonda 
A co o takich świętach sądzą miesz-
kańcy Olsztyna? Pan Adam jest 
zdecydowanym zwolennikiem ta-
kich dni. – Od zawsze obchodzę 
Dzień Kobiet, czy Walentynki. Wcze-
śniej, gdy jeszcze nie miałem dziew-
czyny, a później żony, to zawsze da-
wałem kwiaty swojej mamie i babci. 
Teraz zawsze zabieram żonę na ko-
lację lub do kina. Fajnie czasem 
odciąć się od codziennego życia 
i znów poczuć się jak młody chło-
pak z dziewczyną na randce. A do 
mamy zawsze dzwonię z życzeniami. 
Podobnego zdania jest Pan Krzysz-
tof, chociaż nie jest aż tak pozytyw-
nie nastawiony do takich świąt. – Ja-
sne, miło jest sprawić przyjemność 
swojej ukochanej w Walentynki lub 
Dzień Kobiet. Ale czy są nam takie 
święta potrzebne do czegoś takiego? 
Zawsze coś organizuję w te dni, ale 
staram się też spontanicznie coś or-
ganizować, bez względu na datę 
w kalendarzu. Też wiadomo, że są 
to dni nakręcane przez sklepy, kina, 
restauracje, itp., żeby zwiększyć ob-
roty. Pani Zuzanna nie ukrywa, 
że lubi otrzymywać prezenty w ta-
kie dni. – Chyba każdy lubi dostać 

jakiś upominek i w tym przypadku 
nie jest inaczej. Fajnie jest wró-
cić z pracy i zobaczyć męża z kwia-
tami i czekoladkami. Oczywiście ja 
też mu się odwdzięczam w Walen-
tynki lub Dzień Mężczyzny i zawsze 
jakiś drobny prezent ode mnie otrzy-
muje. Zdecydowana większość z py-
tanych osób raczej pozytywnie od-
biera takie święta, chociaż uważają, 
że każdy dzień może być wyjąt-
kowy. Pan Tomasz i Pani Wiktoria 
to zdeklarowani przeciwnicy takich 
świąt w kalendarzu. – Chyba nigdy 
nie obchodziliśmy Walentynek, Dnia 
Kobiet lub Dnia Mężczyzny. Nie są 
nam one potrzebne do szczęścia. Je-
śli mamy ochotę na wyjście do kina 
lub romantyczną kolację, to po pro-
stu to robimy. Nie musi to być jakaś 
szczególna data w kalendarzu.
Wydaje się, że osobom, które się ko-
chają i są dla siebie ważne, nie po-
trzebne są tego typu święta, żeby 
okazywać sobie wzajemny szacunek 
lub sprawić przyjemność. Każdy 
dzień spędzony razem może być 
tak samo świętowany, a trzymanie 
się ściśle określonych dni w roku, 
jest niepotrzebne. Jednak nawet, je-
śli ktoś tylko z takich okazji orga-
nizuje coś dla swojego partnera, to 
można powiedzieć, że takie dni są 
potrzebne i spełniają swoją rolę 
w zbliżaniu ludzi do siebie.
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Jest kilka dni w roku, w których traktujemy innych nad-
zwyczaj wyjątkowo. Jeden niedawno miał miejsce – 
Walentynki, a kolejnym takim dniem jest 8 marca, czyli 
Dzień Kobiet. Jednak czy takie dni są powodem do 
szczególnego traktowania innych?

Wcześniej  były „Matronalia”, 
a później  Dzień Kobiet

Poniżej przedstawimy zaproponowane 
połączenia szkół:
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pol-
skich Noblistów w Ostródzie, z sie-
dzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 
4, włącza się do Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, 
z siedzibą przy ul. Rycerskiej 5. Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła 
II rozpocznie działalność z dniem 1 
września 2017 roku , natomiast pu-
bliczne Gimnazjum nr 1 im. Pol-
skich Noblistów zakończy działalność 
z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zdzi-
sława Krzyszkowiaka w Ostródzie, 
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 
22, włącza się do Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Ostródzie, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 
w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Tade-
usza Kościuszki 14. Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Ostródzie rozpocznie 
działalność z dniem 1 września 2017 
roku, a publiczne Gimnazjum nr 2 
im. Zdzisława Krzyszkowiaka za-
kończy działalność z dniem 31 sierp-
nia 2017 roku.
Warto także dodać, że po wprowadze-
niu reformy edukacji nastąpi zmiana 

granic obwodów trzech szkół. Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Armii Krajo-
wej w Ostródzie, polegająca na włą-
czeniu ul. Stefana Czarnieckiego nr 32-
52B do obwodu Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostró-
dzie, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostró-
dzie, polegająca na włączeniu części 
ul. Stefana Czarnieckiego od nr 40-47 
do obwodu Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz 
podzieleniu ul. Grunwaldzkiej w nastę-
pujący sposób: nr 1-20 – przyporząd-
kowanie do obwodu Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Ostródzie, a nr 21-76 - do 
odwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Ostródzie.
Taka zmiana granic ma sprawić, że 
więcej uczniów uczęszczać będzie do 
Szkoły Podstawowej nr 3, ponieważ 
w tej szkole zajęcia prowadzone będą 
w dwóch budynkach. Od 1 września 
2019 roku, szkoła będzie realizowała 
zajęcia szkolne zarówno w swoim 
obecnym budynku, jak i w budynku, 
po Gimnazjum nr 1 im. Polskich No-
blistów. 
Z kolei Szkoła Podstawowa nr 4 

w Ostródzie, wchodząca w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ostródzie, realizować będzie od 
dnia 1 września 2019 r. zajęcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
w swojej nowej siedzibie (kl. I-VIII), 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 22, w jed-
nym budynku pozostałym po Gimna-
zjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszko-
wiaka w Ostródzie.
Bardzo istotne, jest także to, że struk-
tura zatrudnienia nie powinna ulec 
zmianie. Otóż nauczyciele, pracow-
nicy administracji i obsługi zatrud-
nieni w gimnazjach, rozpoczną pracę 
w szkołach podstawowych, do których 
te gimnazja zostaną włączone. 
Ostateczne decyzje związane z zatrud-
nieniem nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych włączanych do ośmio-
letnich szkół podstawowych, podjęte 
zostaną po uzgodnieniach z dyrektorami 
wszystkich placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską 
Ostróda i zawarte będą, zgodnie z pro-
jektowanymi przepisami, w projektach 
organizacyjnych szkół, które zostaną 
przekazane organowi prowadzącemu 
do dnia 10 kwietnia 2017 r.
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Już od nowego roku szkolnego 2017/18 wejdzie w życie nowa reforma edukacji. 
Gimnazja znikną stopniowo z krajobrazu edukacyjnej przestrzeni, a szkoły podsta-
wowe wrócą do ośmiu klas zamiast obecnych sześciu. Niektóre ostródzkie szkoły 
także ulegną przekształceniu.

W lutym 2016 roku, jako osoby 
bezrobotne zarejestrowanych było 
6178 osób, natomiast już w stycz-
niu tego roku liczba ta wynosiła 
5654 osoby. A jeżeli cofniemy się 
jeszcze bardziej, to dopiero zoba-
czymy, w jak dużym stopniu zaszły 
zmiany na lepsze. W styczniu 2015 
roku, było aż 7864 osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne. 
Ewidentnie widać, że zmierza to 
wszystko w dobrym kierunku. Co-
raz więcej osób w powiecie ostródz-
kim znajduje pracę. Ważne jest 
także to, że o pracę łatwiej także 
osobom po 50 roku życiu. W prze-
ciągu ostatniego roku ponad 300 
osób w tym przedziale wiekowym 
zrezygnowało ze statusu bezrobot-
nego. 
Warto także dodać, że nie tylko 
w miastach powiatu ostródzkiego, 
to bezrobocie zmalało, ponieważ 
także znacznie mniej bezrobotnych 
obecnie zamieszkuje na wsi. Z roku 
na rok to bezrobocie wśród ludzi za-
mieszkałych na wsi spada. Wiąże 
się to oczywiście również z tym, 
że osoby zamieszkałe na wsi decy-

dują się dojeżdżać do pracy, ponie-
waż wiadomo, że w większym mie-
ście takim, jak Morąg, czy Ostróda, 
o pracę jest łatwiej.
Spory wpływ na spadek bezrobocia 
mają trwające rozbudowy w okoli-
cach Ostródy węzłów drogowych. 
Po głębszym przyjrzeniu się statyst-
kom udostępnianym przez Urząd 
Pracy, można również stwierdzić, 

że sporo osób poszukiwanych jest 
do pracy bez doświadczenia za-
wodowego. Liczba osób bezrobot-
nych bez takiego doświadczenia 
także w ostatnich latach spada. To 
wszystko pokazuje, że naprawdę 
w powiecie ostródzkim w tym mo-
mencie ze znalezieniem pracy nie 
ma większego problemu.
Na stronie Urzędu Pracy w Ostró-

dzie, jest obecnie naprawdę spora 
liczba ofert pracy. Oferty pracy są 
w różnych zawodach, począwszy 
od sprzedawcy, kelnera, a skoń-
czywszy na nauczycielu czy sto-
matologu. Wydaje się, że tendencja 
spadkowa, jeżeli chodzi o bezro-
bocie powinna się utrzymać, także 
w roku 2017.
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Reforma edukacji w Ostródzie. 
Jakie zmiany czekają ostródzkie szkoły?

Według statystyk udostępnianych przez Urząd Pracy 
w Ostródzie, spadło bezrobocie w powiecie ostródz-
kim. W przeciągu ostatniego roku liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy obniżyła się o po-
nad 500 osób.

Spadło bezrobocie 
w powiecie ostródzkim

Róża przez panie zawsze mile widziana

Budynek UPPO w Ostródzie
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Celem przesłuchań jest zbadanie 
poziomu kształcenia szkolnictwa 
muzycznego w Polsce, meryto-
ryczna wymiana doświadczeń 
nauczycieli i w końcu wypraco-
wanie wniosków, które posłużą 
dalszemu doskonaleniu kadry 
pedagogicznej.
Szkoła prowadzona przez Powiat 
Olsztyński wystawiła do prze-
słuchań 47 uczniów. Wśród nich 
aż 10 zostało wyróżnionych. Jak 
ocenia Daniel Dramowicz, wi-
zytator Centrum Edukacji Ar-
tystycznej (jednostki Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pełniącej nadzór pe-
dagogiczny nad szkołami arty-
stycznymi), to duży sukces PSM 
w Dywitach, w dodatku nie je-
dyny.
- Sam fakt, że szkoła wysłała 
na przesłuchania tylu uczniów, 
mimo że mogła pozostać przy 
obowiązujących w jej przypadku 
36, jest pozytywny. Dzieci wy-
stąpiły w 11 specjalnościach, co 
z kolei oznacza, że oferta pla-
cówki jest szeroka. Uczniowie 

wyróżnieni reprezentowali klasy 
akordeonu, gitary, klarnetu, 
skrzypiec i waltorni – wymienia 
wizytator.
W sumie w przesłuchaniach 
wzięło udział 572 młodych in-
strumentalistów. Oceniały ich 
komisje, w których zasiedli pro-
fesorowie wyższych uczelni mu-
zycznych z innych ośrodków 
w kraju. Pod uwagę były brane: 
aparat gry, intonacja i jakość 
brzmienia, znajomość formy 
utworu i umiejętność jej realiza-
cji, interpretacja i stylowość wy-
konania, prawidłowy dobór re-
pertuaru i prezentacja sceniczna.
Dyrektor Powiatowej Szkoły 
Muzycznej w Dywitach nie kryje 
zadowolenia. – To potwierdze-
nie bardzo wysokiego poziomu 
kształcenia w naszej szkole. 
Może nie posiadamy takiej infra-
struktury jak inne placówki, ale 
pod względem jakości naucza-
nia jesteśmy w czołówce – mówi 
Janusz Ciepliński. Placówka po 
sukcesie podczas przesłuchań nie 
spoczywa na laurach, lecz inten-

sywnie pracuje dalej. Dyrektor 
już myśli o imprezach muzycz-
nych z udziałem uczniów i ich 
nauczycieli. – W Barczewie od-
będzie się kolejny Przegląd Ze-
społów Kameralnych, w Dobrym 
Mieście chcemy zorganizować 
koncert naszych pedagogów. 
W okresie wielkanocnym pla-

nujemy wykonanie „Stabat Ma-
ter” Pergolesiego z udziałem 
gościnnym Aleksandry Gudzio, 

a także Moniki Lendrowskiej, so-
pranistki i pianistki, która w fi-
lii szkoły w Olsztynku prowadzi 

klasę fortepianu. Prostsze czę-
ści zaśpiewa nasz chór dziecięcy, 
a całość poprowadzi Maciej Ko-
tarba, dyrygent i jednocześnie 
nauczyciel w klasie skrzypiec 
PSM – wymienia dyrektor.
Szkoła w Dywitach jest jedną 
z niewielu placówek muzycz-
nych prowadzonych przez sa-
morząd powiatowy, natomiast 
jedną z największych w kraju. 
W siedzibie głównej oraz 4 fi-
liach w Barczewie, Biskupcu, 
Dobrym Mieście i Olsztynku 
łącznie uczy się 501 uczniów.
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Zakończyły się regionalne przesłuchania uczniów szkół muzycznych I stopnia. Na 
tle placówek z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Powiatowa 
Szkoła Muzyczna w Dywitach wypadła znakomicie.

Potwierdzili jakość nauczania

Oprócz samej promocji wydaw-
nictwa, uczestnicy mogli posłu-
chać jak brzmią utwory w trzech 
językach – polskim, niemieckim 
i węgierskim – w interpretacji 
m.in. Ireny Telesz oraz Mar-
cina Kiszluka. Ponadto można 
było posłuchać wystąpień na-
ukowych prof. dr hab. Ja-
nusza Jasińskiego („Ferdi-
nand Gregorovius a Polska”) 
i prof. Istvána Kovácsa („Wio-
sna Ludów”).
Jak powiedział Andrzej Ma-
łyszko, decyzja o wydaniu 
„Pieśni polskich i węgierskich 
Ferdynanda Gregoroviusa” na-
rodziła się, gdy otrzymał kilka 
tłumaczeń od profesora Jasiń-
skiego. – Wydały mi się bardzo 
interesujące. Jest to poezja ro-
mantyczna z połowy XIX wieku. 
Napisana przez Niemca w hoł-
dzie Polakom i Węgrom, uczest-
nikom Powstania Węgierskiego 
i Wiosny Ludów. Andrzej Ma-
łyszko dodał, że praca nad tym 
wydawnictwem nie była łatwa. 

– Praca była żmudna. Uzyska-
łem przychylność stowarzysze-
nia i rozpoczęła się dwuletnia 
batalia. W 2015 roku wyszła 
wersja drukowana, a później 
były one czytane przez Irenę 
Telesz w radio. Ludzie byli tym 
bardzo zainteresowani i wtedy 
błysnęło mi, że trzeba wydać au-
diobooka.
Andrzej Małyszko zaintrygo-
wał się sylwetką Ferdynanda 
Gregoroviusa, mieszkańca Ni-
dzicy. – Sięgnąłem do źródeł, 
czyli jego utworów, które zostały 
opublikowane w 1849 roku i od 
tego czasu nie były wznawiane – 

wspomina Małyszko. – Zale-
dwie kilka z nich zostało prze-
tłumaczonych na język polski 
przez mazurskiego poetę Erwina 
Kruka. Po ich przeczytaniu na-
brałem pewności, że wiersze po-
winny zostać wydane w całości 
i udostępnione szerszej publicz-
ności, nie tylko polskojęzycznej.
W ukazaniu się książki udział 
miało także Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych w Olsz-
tynie, które udzieliło wsparcia 
m.in. podczas przygotowywania 
dokumentacji projektowej. Wy-
danie to zostało zrealizowane 
w ramach projektu „Powstanie 

Wiosna Ludów w literaturze 
europejskiej” wpisującego się 

w Węgiersko-Polski Program 
Współpracy Pozarządowej. 
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W salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku obyło się spotkanie promujące 
„Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa”, które powstało dzięki po-
mysłowi Andrzeja Małyszko.

W olsztyńskim zamku promowano „Pieśni polskie
i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa”

Olsztyn: Koncert “ABBA Symfo-
nicznie” będzie miał miejsce 11 
marca o godz. 18:00 w Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej 
im. Feliksa Nowowiejskiego.
Bartoszyce: Zapraszamy 31 
marca 2017 o godz. 19:00 na 
koncert zespołu “Cisza Jak Ta”, 
który odbędzie się w Barto-
szyckim Domu Kultury. Bilety 
od 30 PLN.
Dywity: GOK Dywity zaprasza 
na wystawę artystycznego tria 
„SOLIFE’YS”. Wystawa dostęp-
na jest do 24.03.2017r., w Sali 
Widowiskowej GOK ul.Olsztyń-
skiej 28 w Dywitach.
Dobre Miasto: Pasjonaci 
piosenki i poezji zapraszają na 
koncert “Poezja z Pasją”, który 
odbędzie się w dniu 12 marca 
o godz. 17:00 w Salonie Arty-
stycznym Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznego. 
Dobre Miasto: Koncert zespołu 
Hitano odbędzie się w dniu 18 
marca o godz. 18:00 w Kinie 
Przyjaźń. Przedsprzedaż bile-
tów w cenie 10 zł w sekretaria-
cie CKB.
Jonkowo: W dniu 8 marca 
o godz. 20:00 w restauracji 
“Zakątki Smaków” odbędzie się 
wieczór gitarowy z okazji Dnia 
Kobiet. 
Lidzbark Warmiński: 15 marca 
o godz. 19:00 w Lidzbarskim 
Domu Kultury odbędzie się 
spektakl improwizowany w wy-
konaniu Jachimek-Tremiszew-
ski Trio. Bilety od 20 PLN.
Lidzbark Warmiński: Musical 
BODO będzie miał miejsce 
w dniu 17 marca o godz. 19:00 
w Lidzbarskim Domu Kultury. 
Bilety od 50 PLN.
Ostróda: W sobotę 18 marca 
o godz. 20.00 w sali kameral-
nej ostródzkiego amfiteatru 
zagoszczą rockowe rytmy. 
Koncert zagrają dwa zespoły: 
Plebania i Chałturka.
Purda: 8 marca o godz. 
17:00 w świetlicy wiejskiej 
w Klewkach odbędą się 
warsztaty kulinarne z okazji 
Dnia Kobiet.
Stawiguda: Gmina Stawiguda, 
GOPS w Stawigudzie oraz GOK 
Stawiguda serdecznie zapra-
szają na II GMINNY DZIEŃ 
KOBIET, który odbędzie się 8 
marca br. o godz. 17:00 w sali 
sportowej Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Stawigu-
dzie.

Wyb.(K)

REKLAMA

Lekcja śpiewu 

Ćwiczenia na kontrabasie 

Andrzej  Małyszko jest pasjonatem lokalnej historii
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Przy czteroosobowych stolikach 
zastawionych ciastkami i her-
batą przygotowano miejsce dla 
ponad pięćdziesięciu osób. Jaro-
sław Milewski, sekretarz gminy 
i sołtys Marek Wyrębiak złożyli 
wszystkim paniom na sali życze-
nia i obdarowali je  prawdziwymi, 
wspaniale pachnącymi i wyglą-
dającymi rożami. Dodatkowo 
każda z pań otrzymała  bezpłatne 
losy Herbacianej Loterii, w której 
każdy los wygrywał.
-Na imprezę zakupiliśmy 100 róż, 
a święto organizujemy po to ,żeby 
podkreślić codzienny trud na-
szych pań – powiedział nam soł-

W ostatni weekend w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach mieszkanki gminy zostały wyróżnione w spo-
sób szczególny z okazji Dnia Kobiet. Imprezę zorganizowała Biblioteka przy współudziale sołectwa  w stylu ka-
wiarni literackiej, bo tak właśnie przygotowano salę na Dzień Kobiet z Nutą Herbaty.

Herbaciany Dzień Kobiet przypadł paniom do gustu

26 lutego sala koncertowa Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
w Olsztynie pełniła nieco inną 
funkcję niż na co dzień. Tym ra-
zem na scenie główną rolę od-
grywali nie artyści, a przedmioty 
przekazane na licytację chary-
tatywną. Przedmioty na tego-
roczną wentę przekazali m.in. 
marszałek sejmu Marek Kuch-
ciński, premier Beata Szydło, 
która przekazała filiżanki oraz 
prezydentowa Agata Kornhau-
ser-Duda, której darem na Wentę 
była zawieszka. Ponadto również 
wiele osób z naszego regionu 
przekazało przedmioty na licyta-
cję – powiedział Wojciech Ru-
ciński, Prezes Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Warmińskiej. – Je-
śli chodzi o nasz region, to swój 
dar przekazał marszałek Gustaw 
Marek Brzezin, wojewoda Artur 
Chojecki oraz wiele innych zna-
nych osób, jak chociażby Arcy-

biskup Metropolita Warmiński 
Józef Górzyński i Arcybiskup Se-
nior Edmund Pisz, którzy co rok 
przekazują nam dary. Ponadto 
obrazy na aukcje charytatywną 
przekazało wielu artystów z na-
szego regionu. 
Tegorocznym beneficjentem 
Wenty było Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin w Olsztynku, które 
funkcjonują już 10 lat. O działal-

ności Warsztatów terapii zajęcio-
wej w Olsztynku opowiedziała 
kierownik - Jadwiga Lipska. – 
Obecnie mamy 30 uczestników, 

z którymi prowadzimy rehabilita-
cję społeczno-zawodową, która 
ma na celu usprawniane podsta-
wowych umiejętności życiowych, 
jak i również kształtowanie tych 
umiejętności, które może będą 
przydatne w przyszłości do pod-
jęcia pracy zarobkowej. W Sto-
warzyszeniu na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Olsztynku prowadzone jest 
6 pracowni tematycznych, 

w których odbywają zajęcia. Są 
to m.in. pracownia dekoratorska, 
w której pięciu uczestników de-
koruje przedmioty, które później 
są sprzedawane na kiermaszach 
lub aukcjach na stronie interne-
towej pracowni, która prowa-
dzona jest przez uczestników 
innej pracowni warsztatów – in-
formatycznej. Nie była to jednak 
pierwsza wenta akcji katolickiej, 
której beneficjentem były warsz-
taty terapii zajęciowej w Olsz-
tynku. Po pierwszej zakupiono 
busa by dowozić uczestników 

zajęć na Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej. 
Patronem honorowym XIX 
Weny Dobroczynnej, jest 
burmistrz Olsztynka Artur 
Wrochna, który twierdzi, że ta-

kie Stowarzyszenia, jak to, które 
w Olsztynku pomaga osobom 
niepełnosprawnym, zawsze po-
trzebują dodatkowej pomocy - 
Nasze warsztaty terapii zajęcio-
wej, funkcjonują z powodzeniem 
już od dziesięciu lat. Wiadomo, 
że takie instytucje, pomimo po-
mocy państwa, samorządu czy 
osób dobrej woli, zawsze potrze-
bują pomocy, ponieważ tematy, 
którymi się zajmują, a przede 
wszystkim ludzie, którymi się 
zajmują wymagają sporo nakła-
dów i to wszystko jest z powo-

dzeniem w Olsztynku organizo-
wane. Artur Wrochna wyraził 
także swoje podziękowania, dla 
Akcji Katolickiej i Kurii, że or-
ganizują takie przedsięwzięcia 
– Wyrażam wielkie podziękowa-
nia dla Akcji Katolickiej i Kurii, 
za to, że rokrocznie inicjują tego 
rodzaju działania, a my jesteśmy 
tym bardziej wdzięczni, że to już 
nie pierwszy raz obdarowano 
nas wsparciem.
Wojciech Ruciński, Prezes Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji 
Warmińskiej, powiedział rów-
nież, kto będzie beneficjentem 
przyszłorocznej, już XX Wenty 
Dobroczynnej. – Będzie to ośro-
dek zajmujący się osobami nie-
pełnosprawnymi w Kruzach. 
Jest to ośrodek kierowany przez 
Akcje Katolickią, dlatego też 
z wielką przyjemnością i rado-
ścią będziemy dla nich organi-
zować Wentę. 
W sumie podczas Wenty zebrano 
na olsztyneckie Stowarzyszenie 
ponad 33 tysiące złotych. Na za-
kończenie XIX Wenty Dobro-
czynnej wystąpił Mieczysław 
Szcześniak. W poprzednim roku 
pieniądze zebrane podczas Wenty 
trafiły do Centrum rehabilita-
cyjno-edukacyjno-zawodowego 
w Biskupcu. Udało się wtedy ze-
brać około 40 tysięcy złotych.

dym

Już po raz dziewiętnasty odbyła się Wenta Dobro-
czynna organizowana przez Akcję Katolicką Archidie-
cezji Warmińskiej. W tym roku beneficjentem było Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Olsztynku.

Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej dla
niepełnosprawnych w Olsztynku z sukcesem

tys Świątek, Marek Wyrębiak.
Atrakcją wieczoru był występ 
miejscowego kabaretu Silna 
Grupa na Wezwanie. Piosenki  
nuciła i klaskała do rytmu cała 
sala, a skecze rozjaśniały na-
wet najbardziej pochmurne na 
co dzień miny. Imprezę zakoń-
czył słodki poczęstunek z her-
batą i ciastami własnego wy-
pieku. Za rok kolejny Dzień 
Kobiet i w Świątkach będzie 
miał swoją odsłonę.

rad

Jadwiga Lipska, kierownik WTZ w Olsztynku

Takie ozdoby wykonują podopieczni WTZ w Olsztynku
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- Z jakimi sprawami najczę-
ściej trafiają do Pani intere-
sanci?
Monika Biculewicz, Powia-
towy Rzecznik Konsumentów 
w Bartoszycach- Muszę po-
wiedzieć, że trafia do mnie coraz 
więcej ludzi. Zakres spraw jest 
bardzo szeroki. Pytania dotyczą 
reklamacji okien, drzwi, odzieży, 
wykonanej usługi, kredytu kon-
sumenckiego. Jeżeli chodzi o re-
klamacje zakupionych towarów, 
najczęściej chodzi o obuwie. 
Pierwszy krok, czyli złożenie 
reklamacji, konsument wyko-
nuje sam. Do mnie przychodzi 
wówczas, gdy nie zostanie ona 
uwzględniona. Od dwóch lat 
najpoważniejszym jest problem 
związany z operatorami energe-
tycznymi. Konsumenci przycho-
dzą ze skargami na pięciu opera-
torów, działających na naszym 
terenie. Przez telefon dokonują 
zmiany umowy , a problem po-
lega na tym , że nie wchodzą 
one realnie w życie. Jedynym 
producentem i dostawcą prądu 
jest oczywiście ENERGA., na-
tomiast jego sprzedażą zajmują 
się różni operatorzy. Jest jakiś 
problem w komunikacji między 
nimi. Czasami umowa wchodzi 
w życie dopiero po pół roku po 
pojęciu interwencji. 
- Dlaczego ludzie decydują się 
na zmianę operatora?
Bo ma być taniej. 
- Operatorzy mają prawo 
dzwonić do nas i namawiać 
nas na podpisanie umowy?
Można nawet zawrzeć umowę 
przez telefon, tylko, dopóki nie 
dostaniemy potwierdzenia wa-
runków umowy na tzw. trwałym 
nośniku, najczęściej na papierze, 
nie może ona wejść w życie. 
- Jaką mamy pewność, że roz-
mawiamy z osobą, która rze-
czywiście reprezentuje daną 

firmę i ma pełnomocnictwo do 
przedstawienia oferty, a nawet 
zawierania umów?
Po pierwsze, rozmowy są na-
grywane. Ponadto Ustawa 
o Prawach Konsumenta na-
kłada szereg obowiązków in-
formacyjnych, gdy dochodzi do 
zawierania umowy przez tele-
fon lub poza lokalem przedsię-
biorstwa. Jeżeli nie wypełni się 
tych obowiązków, umowa może 
być nawet uznana za nieza-
wartą. Nawet jeżeli dostaniemy 
warunki umowy na piśmie, 
a udowodnimy, że podczas roz-
mowy telefonicznej zostaliśmy 
niedostatecznie lub błędnie po-
informowani, umowę uważa się 
za nieważną. 
- Czy łatwo jest się uwolnić od 
skutków takiej umowy?
Można, bo Ustawa daje możli-
wość odstąpienia od umowy za-
wartej na odległość lub poza lo-
kalem firmy w ciągu 14 dni od 
otrzymania na piśmie warunków 
umowy. Razem z warunkami 
powinniśmy też otrzymać druk 
odstąpienia od umowy. Jeżeli go 
nie ma, należy to potraktować 
jako naruszenie obowiązku in-
formacyjnego. 
- Czy konsumenci mają prawo 
dostępu do nagrań rozmów te-
lefonicznych? 
Prawo Telekomunikacyjne 
i Ustawa nakładają obowiązek 
archiwizowania rozmów z klien-
tami. 
- Czy są jeszcze jakieś inne po-
wody, dla których konsumenci 
skarżą się na operatorów ener-
getycznych?
Czasami chodzi o oszustwo. 
Dość często zdarza się tak, że 
dzwoni operator, który sugeruje 
, że jest tym, z którym mamy 
obecnie podpisaną umowę i, że 
w ramach tej umowy nastąpi 
jedynie zmiana jej warunków. 

Najczęściej mówi się o obniże-
niu opłat. Konsument myśli, że 
jest to jakaś promocja i wyraża 
zgodę. Nadal płaci rachunki tej 
samej firmie a po pewnym cza-
sie otrzymuje jakieś dziwne fak-
tury od innego operatora. Zo-
stał oszukany i na dodatek nie 
otrzymał pisemnych warunków 
umowy. Można sobie z tym po-
radzić. Konsument przycho-
dzi do mnie, występujemy do 
drugiego operatora o przedsta-
wienie dowodu w postaci pod-
pisanej umowy lub nagrania. 
Rozmowy są prowadzone dość 
sprytnie, bo zaczyna się je od 
informacji, że kontaktuje się 
z nami nasz dotychczasowy ope-
rator, a dopiero gdzieś w trakcie 
rozmowy podawana jest infor-
macja o tym, że mamy do czy-

nienia z zupełnie innym opera-
torem. 
- Jakie inne usługi są jeszcze 
najczęściej reklamowane?
Remontowo-budowlane, ale 
także wykonywane przez warsz-
taty samochodowe. Niestety, 

przy oddawaniu samochodów 
do warsztatów nie są sporzą-
dzane żadne umowy na piśmie. 
Jeżeli pojawiają się problemy, 
bardzo trudno jest udowodnić , 
jaki miał być zakres prac i, czy 
zostały one wykonane prawi-
dłowo. 
- Musi się Pani znać na wielu 
dziedzinach.
Pomagam jedynie w sprawach 
formalnych. Nie muszę się znać 
na naprawie samochodów. Do 
udowodnienia wadliwości po-
trzebna jest ekspertyza biegłego, 
sporządzana na koszt konsu-
menta lub usługodawcy. Ja nie 
mogę wystąpić o dokonanie eks-
pertyzy, ponieważ Rzecznik nie 
ma swojego budżetu. 
- Często zdarza się reklamowa-
nie sprzętu elektronicznego?

Często i coraz częściej. Zdarza 
się, że konsument jest rozżalony, 
bo oddaje sprzęt po raz kolejny 
do reklamacji. Teoretycznie był 
on naprawiany, są wpisy serwi-
sowe, a klient ma wrażenie, że 
nic się nie zmieniło. Problem po-
lega na tym , że nie może sam 
sprawdzić sposobu naprawy, bo 
ma do czynienia ze specjalistycz-
nym sprzętem. Sam nie może 
sprawdzić rzetelności naprawy. 
- Co może Pani w takiej sytu-
acji poradzić konsumentowi?
Zależy od tego, na jakim etapie 
znajduje się reklamacja. Można 
oddać sprzęt do ekspertyzy. Je-
śli wykona ją autoryzowany ser-
wis lub biegły, nie stracimy żad-
nych uprawnień gwarancyjnych. 
Istnieją listy biegłych z różnych 
dziedzin, którzy mają uprawnie-
nia do wykonywania ekspertyz. 
Możemy zadzwonić do Inspekcji 
Handlowej i upewnić się, że dana 
osoba rzeczywiście posiada nie-
zbędne uprawnienia. 
- Czy oprócz udzielania porad, 
występuje Pani w imieniu po-
szkodowanych osób?
Tak. Czasami ewidentnie widać, 
że racja jest po stronie konsu-
menta. Jeżeli nie mam co do tego 
pewności, występuję o zajęcie 
stanowiska przez drugą stronę 
i podejmuję się mediacji. Próbuję 
rozwiązać spór na etapie pozasą-
dowym, polubownie, bo to droga 
szybsza i tańsza. 
- Jaki jest odsetek spraw, 
gdzie udaje się Pani przeko-
nać strony do odstąpienia od 
sprawy sądowej?
Większość. W ubiegłym roku 
miałam 10 pozwów co, jak na 
ilość podejmowanych interwen-
cji, nie jest dużą liczbą. 
- Miała Pani jakieś nietypowe 
sprawy do rozwiązania?
Zdarzyła mi się reklamacja 
kota… rasowego. Okazało się, 
że sprzedawca od jakiegoś czasu 
sprzedaje chore zwierzęta. Cho-
dzi o wady genetyczne. Jest to 
rozwojowa sprawa. W tej chwili 
jesteśmy na etapie opinii le-
karskiej. Czasami ludzie przy-
chodzą do mnie ze sprawami, 
których rozwiązanie nie leży 

w moich kompetencjach. Od-
syłam ich wtedy do właściwych 
osób- Rzecznika Ubezpieczo-
nych, czy Rzecznika Finanso-
wego. Moim zadaniem jest je-
dynie rozstrzyganie sporów 
między konsumentami a przed-
siębiorcami. Jest zasada, że kon-
sument jest na rynku słabszą 
stroną, a rzecznik ma tę słabszą 
stronę wesprzeć, aby została za-
chowana równowaga. Nie mogę 
wesprzeć ani przedsiębiorcy 
przeciwko przedsiębiorcy ani 
konsumentowi przeciwko kon-
sumentowi, bo tej równowagi nie 
będzie. 
- Ilu porad udziela Pani rocznie ? 
Około tysiąca. Są to porady tele-
foniczne i osobiste, które w więk-
szości nie wymagają mediacji. 
Pisemnych wystąpień jest około 
trzystu. Najtrudniejsze jest to, 
że każdy, kto się do mnie zgłosi, 
oczekuje natychmiastowego roz-
wiązania problemu. Najlepiej, 
gdybym poszła natychmiast do 
sklepu i załatwiła sprawę. Przede 
wszystkim, nie mam uprawnień 
kontrolnych. Od tego jest Inspek-
cja Handlowa. 
- Proszę na koniec powiedzieć, 
co to znaczy- świadomy konsu-
ment?
Pamiętajmy, że mamy 14 dni na 
odstąpienie od umowy podpi-
sanej przez telefon lub na przy-
kład na jakimś pokazie. Z drugiej 
strony , po złożeniu reklamacji 
musimy być cierpliwi, ponieważ 
sprzedawca ma także 14 dni na 
jej rozpatrzenie. Nie ma zasady, 
że w określonym czasie mo-
żemy zwrócić towar, zakupiony 
w sklepie stacjonarnym. Konsu-
menci często chcą zwrócić towar 
wierząc, że mają takie prawo. 
Tak naprawdę zależy to tylko od 
dobrej woli sprzedawcy i poli-
tyki sklepu. Konsumenci często 
mylą to z zakupami, dokonanymi 
przez Internet, gdzie jest zasada, 
że towar można zwrócić w ciągu 
14 dni. W razie problemów za-
wsze można skorzystać z porady 
Rzecznika Konsumentów telefo-
nicznie lub osobiście. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

Coraz więcej ludzi jest niezadowolonych z jakości usług świadczonych na odle-
głość związanych ze sprzedażą np. energii elektrycznej. Zdarza się, że coraz czę-
ściej jesteśmy traktowani jak pole, na którym toczy się walka o zysk firm sprzeda-
jących np. energię elektryczną, usługi telefoniczne lub bankowe. Jednak ofiarami 
w tej wojnie zostajemy my klienci wpadając w zastawiane na nas podstępne 
prawne pułapki i kruczki. O to jak ich uniknąć, pytamy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Bartoszycach.  

REKLAMA

Czasami chodzi o oszustwo

Monika Biculewicz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach



8 www.facebook.com/wgwarminska08.03 - 21.03.2017 r. numer 96 www.gwarminska.pl
GMINA

 -Jak to się stało, że został pan 
sołtysem i od kiedy pełni pan 
tę funkcję?
Janusz Radziszewski, soł-
tys Biesowa w gminie Bi-
skupiec: Po raz pierwszy zo-
stałem sołtysem w 1999 roku 
i pełnię tę funkcję w sumie 12 
lat, z tym, że miałem siedmio-
letnią przerwę. Przed 1999 ro-
kiem nie udzielałem się specjal-
nie w działalności społecznej. 
Pracowałem wówczas w firmie 
transportowej. Później zmieni-
łem pracę, przeszedłem do po-
gotowia ratunkowego w Bi-
skupcu i dzięki temu zyskałem 
więcej czasu. Z ciekawości po-
szedłem po raz pierwszy na ze-
branie i tam zgłoszono moją 
kandydaturę na sołtysa. Wygra-
łem te wybory z dwoma innymi 
kandydatami i tak się zaczęło. 
Na początku byłem przera-
żony. Szybko się jednak pozbie-
rałem i już po trzech miesią-
cach mieliśmy wyremontowaną 
część świetlicy. Tempo pracy 
w pierwszym roku było zabój-
cze. Rozpoczęliśmy remont 
placu przy świetlicy, dokończy-
liśmy remont świetlicy. Póź-
niej wzięliśmy udział w konkur-
sie na najładniejszą wieś gminy 
Biskupiec i zajęliśmy pierwsze 
miejsce.
-Skąd mieliście pieniądze na 
te remonty?
To były takie piękne czasy, że 
tak naprawdę, pieniądze nie 
odgrywały większej roli. Jak 
mieszkańcy czuli, że robimy 
coś fajnego, wygrywamy kon-
kurs, zaczyna być o nas głośno 
w gminie, pracowali dla wsi za 
darmo. Ponadto przynosili wła-
sne materiały. Po pierwszym 
konkursie gminnym coraz wię-
cej mieszkańców zgłaszało się 
do wykonywania różnych prac. 
W 2002 roku wzięliśmy udział 
w konkursie wojewódzkim 
„Czysta i estetyczna zagroda- 
estetyczna wieś”, organizo-
wanym przez Związek Gmin 
Warmińsko- Mazurskich. Za-
jęliśmy wtedy czwarte miejsce. 
Chcieliśmy czegoś więcej i dla-
tego w następnym roku wzię-
liśmy udział w kolejnej edycji 
konkursu. Zagospodarowali-
śmy wówczas plac w centrum 

wsi, który wyglądał niezbyt re-
prezentacyjnie. Ludzie wyrzu-
cali w krzaki różnego rodzaju 
odpady. Zanim jednak wzięli-
śmy się za tę pracę, wydzierża-
wiliśmy na 10 lat grunt od wła-
ściciela, ponieważ był to teren 
prywatny. Oczywiście, Urząd 
Gminy musiał wyrazić na to 
zgodę. Plac zagospodarowali-
śmy tak, że członkowie komisji 
chcieli zdejmować buty przed 
wejściem na trawę. Przyjeż-
dżały potem do nas różne dele-
gacje. Nikt nie mógł uwierzyć, 
że na zagospodarowanie placu 
wieś wydała tylko… 700 zło-
tych. Konkurs wygraliśmy i do-
staliśmy nagrodę w wysokości 
23 tysięcy złotych. Dla takiej 
małej wioski były to ogromne 
pieniądze! Dzięki nim mogli-
śmy kończyć kolejne remonty, 

opłacać wyjazdy dzieci na ba-
sen, finansować działalność 
świetlicy. 
-Trudno uwierzyć, że wszy-
scy mieszkańcy tak ochoczo 
uczestniczyli w pracach spo-
łecznych.
Oczywiście, że nie. To byłoby 
zbyt piękne. Na początku an-
gażowała się garstka ludzi, ale 
inni, kiedy zobaczyli, że wieś 
się naprawdę zmienia i pięk-
nieje, dołączali i było nas co-
raz więcej. Kiedy odbieraliśmy 
nagrodę na Targach Rolni-
czych, mieszkańcy Biesowa 
pojechali do Olsztyna dwoma 
autobusami. Było to dla nich 
duże przeżycie.Tam zrozu-
mieli, czym jest sukces wsi 
i, że warto było ciężko praco-
wać, żeby móc poczuć tę wielką 
dumę i radość. Zwycięska wieś 

może wziąć udział w tym kon-
kursie dopiero po dwóch latach. 
Stanęliśmy więc po raz kolejny 
w szranki w 2005 roku. Po-
stanowiliśmy wówczas oczy-
ścić teren za kościołem. Po raz 
drugi odnieśliśmy zwycięstwo. 
Mieszkańcy wsi byli bardzo 
dumni. Dzwonili do nas soł-
tysi z sąsiednich miejscowości, 
przyjeżdżali przedstawiciele 
sołectw, żeby podpytać, jak się 
wygrywa tego typu konkurs. 
Mogę powiedzieć, że wiele na-
uczyliśmy wieś Babiak z gminy 
Lidzbark Warmiński. Uczyli się 
od nas i też dwukrotnie wygrali 
konkurs. Po raz ostatni wzięli-
śmy udział w konkursie w 2007 
roku. Wybudowaliśmy wtedy 
amfiteatr, kamienny most i bo-
iska. Zajęliśmy drugie miejsce. 
Nagrodą było 15 tysięcy zło-

tych. Potem zmieniono warunki 
konkursu i już nie mogliśmy 
więcej wziąć w nim udziału. 
-Jakie są Pańskie relacje 
z mieszkańcami Biesowa? 
Sołtys stoi na czele rady sołec-
kiej i jest łącznikiem między 
mieszkańcami wsi, a samorzą-
dem gminy. Bardzo poważnie 
traktuję współpracę z radą so-
łecką, chociaż ma ona tylko 
głos doradczy. Nigdy sam nie 
podejmuję ważnych decy-
zji. Uważam, że moje relacje 
z mieszkańcami są bardzo do-
bre. Każdy ma mój numer te-
lefonu. Ludzie są otwarci. Jeśli 
mają jakiś problem, kontaktują 
się ze mną bez żadnych zaha-
mowań. Przychodzą do mnie 
bardzo często także z prywat-
nymi problemami, np., gdy nie 
mogą poradzić sobie z zała-

twieniem swoich spraw w róż-
nych instytucjach. Oczywiście, 
jak w każdej społeczności, są 
też tacy, którzy mają swoje wła-
sne zdanie w różnych sprawach 
i pozostają w opozycji do mo-
ich działań. Mimo to uważam, 
że Biesowo jest wyjątkową 
wsią. Mieszkam tu już od 33 lat 
i nie pamiętam większych kon-
fliktów między sąsiadami. Nie 
mieliśmy problemów z godze-
niem zwaśnionych rodzin. My-
ślę, że dlatego udało nam się 
tyle osiągnąć. Nie mamy też ro-
dzin, które zmagałyby się z wy-
jątkowo dotkliwą biedą. 
-Udział w konkursach, to 
jedno, ale są sprawy bardziej 
przyziemne, które na co dzień 
są nie mniej ważne, a może 
nawet ważniejsze.
W ciągu kilku lat zbudowali-
śmy kanalizację, mamy oczysz-
czalnię kontenerową. Urząd 
Gminy uzyskał na tę inwesty-
cję dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej i dał wkład własny. 
Dzięki temu podniósł się kom-
fort życia w Biesowie. Naszym 
marzeniem jest budowa drogi 
wewnętrznej. Mamy już przy-
gotowany projekt. Gmina bę-
dzie się starać o dofinansowa-
nie inwestycji. Czekamy też na 
odpowiedź z Urzędu Marszał-
kowskiego w sprawie wniosku 
o budowę placu zabaw, którego, 
jako jedna z nielicznych wsi, 
do tej pory nie mamy. Na po-
czątku mojego „urzędowania” 
mieliśmy poważny problem, bo 
sprzedano naszą plażę i nie mie-
liśmy dostępu do jeziora. Udało 
mi się podpisać porozumienie 
z właścicielem gruntu i została 
wytyczona działka na plażę dla 
mieszkańców Biesowa, z któ-
rej mogli bezpłatnie korzystać. 
Teraz zmienił się właściciel, ale 
zapis obowiązuje nadal. 
Nasze sołectwo przez lata or-
ganizowało kilka imprez cy-
klicznych- np. turniej piłkar-
skich piątek Biesowo Cup. Brało 
w niej udział ok. 70-ciu drużyn 
z całego powiatu olsztyńskiego 
i nie tylko. Reprezentowali różne 
grupy wiekowe, od juniorów do 
oldboy’ów. Imprezę tę organizo-
waliśmy przez kilka lat. 
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Mieszkańcy są najważniejsi
- Jeśli nie poświęci się swojego czasu, mieszkańcy także nie będą się angażować i wieś niczego nie zyska
- twierdzi Janusz Radziszewski, sołtys wsi Biesowo w gminie Biskupiec 

11 marca przypada Dzień  Sołtysa. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obo-
wiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili również rolę wiejskich sędziów. Obecnie sołtysa wybierają miesz-
kańcy danego sołectwa. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie 
zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. Bez sołtysa, który czuje potrzeby mieszkań-
ców wieś po prostu zamiera. Inaczej jest w Biesowie. Wieś żyje, rozwija się i kwitnie życie jej mieszkańców.

Janusz Radziszewski, sołtys wsi Biesowo w gminie Biskupiec
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Prowadziliśmy wtedy specjalną 
stronę internetową, którą przez 
trzy lata odwiedziło ponad 120 
tysięcy osób. To było też ta-
kie okno do naszego świata dla 
osób, które wyjechały z Bie-
sowa, najczęściej do Niemiec 
i mogły dowiedzieć się, co 
dzieje się w ich rodzinnych 
stronach. 
-Ale obecnie Biesowo znane 
jest daleko z imprezy kulinar-
nej. Jakie były jej początki? 
Tradycyjnie organizujemy takie 
imprezy jak Dni Rodziny, Dzień 
Dziecka, bale karnawałowe dla 
dorosłych i dzieci, Choinki. Na-
szym ukochanym „dzieckiem” 
jest Warmińska Uczta Piero-
gowa. Wszystko zaczęło się 
w 2006 roku. Na początku im-
preza miała być organizowana 
tylko dla parafii Biesowo. Przy-
jechało tylu ludzi, że pierogów 
wystarczyło tylko przez pół-
torej godziny. W następnym 
roku przygotowaliśmy dwa 
razy więcej, chyba 8 tysięcy, 
pierogów. Po około dwóch go-
dzinach wszystkie zniknęły. 
W następnym roku ulepiliśmy 
16 tysięcy pierogów. Byliśmy 
przekonani, że tym razem na-
karmimy wszystkich chętnych, 
ale pierogów wystarczyło tylko 
na 2,5 godziny. W ubiegłym 
roku, podczas X edycji imprezy, 
sprzedaliśmy… 48 tysięcy pie-
rogów. Ludzie z terenu całej 
Polski dzwonią do mnie, czy 
w tym roku będzie planują ter-
miny urlopów. Oczywiście 
mamy ogromną pomoc ze 
strony Urzędu Miejskiego w Bi-
skupcu. Pierwsze edycje uczty 
pierogowej robiliśmy sami. Po-
tem, kiedy impreza się rozrosła, 
Urząd i Centrum Kultury same 
zaproponowały pomoc. W tym 
roku jesteśmy świeżo po impre-
zie choinkowej, wcześniej był 
bal karnawałowy dla dorosłych, 
dzisiaj mamy spotkanie, zorga-
nizowane z okazji Dnia Kobiet. 
Przyjdzie 40 pań. 
-Jak Pan myśli, dlaczego wła-
śnie Panu udało się zmobilizo-
wać mieszkańców do pracy na 
rzecz swojej wsi?
Mam działanie we krwi. Mój 
tata pracował w Urzędzie 
Gminy, był Komendantem OSP, 
prezesem SKR-u. Jeżeli cho-
dzi o mnie, od najmłodszych 
lat lubiłem sprawdzać się jako 
organizator w swoich rodzin-
nych stronach. Przyjechałem na 
Warmię w latach 70-tych z oko-
lic Makowa Mazowieckiego. 
Moja żona również pochodzi 
z Mazowsza. Przyjechała do 
Czerwonki, bo dostała tu pracę 
w przedszkolu. Teraz jest na-
uczycielką w szkole podstawo-
wej. Poznaliśmy się w Olszty-
nie, postanowiliśmy się pobrać, 
a żona otrzymała w Biesowie 

mieszkanie służbowe. To był 
1983 rok. 
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że 
na sukces Biesowa zapracowali 
sobie przede wszystkim sami 
jego mieszkańcy. Bez ich ak-
tywności i zaangażowania ni-
czego bym nie zdziałał. Dzięki 
wizerunkowi, jaki wyrobiła so-
bie wieś, odniosłem swoje oso-
biste sukcesy- wygrałem ple-

biscyt na sołtysa roku, zostałem 
laureatem ogólnopolskiego kon-
kursu Sołtys RP w 2006 roku. Od-
bierałem nagrodę w parlamencie 
i było to duże przeżycie. W tajem-
nicy przede mną mieszkańcy Bie-
sowa, przy konspiracyjnej współ-
pracy mojej żony, zorganizowali 
mój Benefis. Była to przepiękna 
impreza. Popłakałem się wtedy jak 
bóbr. Jestem również laureatem 
nagrody, przyznawanej przez Mar-
szałka Województwa Warmiń-
sko Mazurskiego Najlepsi z naj-
lepszych za promowanie Warmii 
i budowanie jej pozytywnego wi-
zerunku. 
Na prośbę mieszkańców stanąłem 
ponownie do wyborów w 2014 
roku. W międzyczasie zostałem 
także radnym powiatowym, a żona 
była przez wiele lat radną gminy. 
To, że z takiej małej wioski pocho-

dziło dwóch radnych dowodzi, że 
mieszkańcy chcieli mieć silną re-
prezentację w gminie, aby ich pro-
blemy były jak najlepiej słyszane 
i rozumiane. Będąc radnym po-
wiatowym staram się pomagać nie 
tylko własnej wiosce. Bardzo to 
lubię. Muszę być w ciągłym dzia-
łaniu. Nie ma dla mnie złej pory, 
żeby się spotkać i wysłuchać ludz-
kich problemów. 

-Czy rola i funkcja sołtysa 
przez te wszystkie lata zmie-
niła się w jakiś sposób?
Na pewno zmieniły się zada-
nia. Kiedy zaczynałem, w cza-
sach mojej pierwszej kadencji, 
do moich obowiązków należało 
wydawanie świadectwa po-
chodzenia zwierząt, bieganie 
po oborach i kolczykowanie 
zwierząt. Dzisiaj mam o wiele 
mniej pracy papierkowej. Wię-
cej czasu można poświęcić 
wsi. Problem polega na tym, że 
pracuję teraz w Stowarzysze-
niu Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych od godziny 6.00 do 
18.00 z małą przerwą w połu-
dnie. Niewiele zostaje mi czasu 
dla mieszkańców Biesowa, ale 
mam wspaniałą radę sołecką. 
W radzie pracują, poza mną, 
cztery osoby. Jeśli potrzebuję 

ich pomocy, dzwonię i nie ma 
problemu. Z administracyjnych 
zadań sołtysa pozostał obowią-
zek rozpowszechniania zarzą-
dzeń Urzędu Gminy i zwoływa-
nia zebrań. 
-Jak jest z frekwencją na ta-
kich zebraniach?
Kiedyś, kiedy byliśmy „na to-
pie” na zebraniach bywało za-
wsze do pięćdziesięciu osób. 

Później przychodziło po kil-
kanaście, natomiast na ostat-
nich dwóch zebraniach znowu 
było po pięćdziesięciu miesz-
kańców. Nie muszą przycho-
dzić wszyscy, ale byłoby do-
brze, gdyby był reprezentowany 
każdy dom. Na zebraniach ich 
uczestnicy podpisują listę obec-
ności i sporządzany jest proto-
kół. Jeśli ktoś nie przyjdzie, sta-
ramy się przekazać informacje 
w inny sposób. Zadaniem soł-
tysa jest też wspieranie miesz-
kańców w załatwianiu różnych 
spraw. Przede wszystkim jed-
nak ma on obowiązek dbania 
o estetykę wsi. W sezonie let-
nim trzeba wykosić trawę, od-
malować płoty. Poza tym sołtys 
roznosi nakazy płatnicze. Sa-
mych wpłat podatków miesz-
kańcy dokonują w większo-

ści przez Internet. Roznoszenie 
nakazów płatniczych ma tę do-
brą stronę, że mam bezpośredni 
kontakt z ludźmi, mogę z nimi 
porozmawiać, dowiedzieć się, 
czego ode mnie oczekują. 
-Czy sołtysowi potrzebne są 
większe uprawnienia?
Jest taka jedna sprawa, z którą 
nie mogę się pogodzić. Pod-
czas Warmińskich Uczt Piero-

gowych organizowaliśmy lote-
rie, dzięki którym zarabialiśmy 
niewielkie pieniądze. Wszyst-
kie były przeznaczone dla do-
bra ogółu, dla sołectwa. Trakto-
wanie takiej loterii jako hazard, 
to jakieś nieporozumienie i po-
rażka. Niestety, takie jest prawo 
i trzeba się było do niego do-
stosować. Mieliśmy z tym pro-
blem, ale podpisaliśmy poro-
zumienie z Urzędem Celnym 
i nikt nie został ukarany. Wiemy 
już, co nam wolno, a czego nie 
i nasze Uczty organizujemy te-
raz profesjonalnie. Z loterii mu-
sieliśmy zrezygnować.
-Czy uważa Pan w takim ra-
zie, że brakuje szkoleń dla lu-
dzi, którzy są aktywni i chcą 
coś robić, ale nie do końca 
orientują się w obowiązują-
cym prawie? Był Pan kiedyś 

na takim szkoleniu?
Nie. Wiadomo, że nieznajo-
mość prawa nie zwalnia z jego 
przestrzegania, ale my, społecz-
nicy, nie mamy czasu, żeby na 
bieżąco śledzić zmieniające się 
przepisy. Trzeba by zatrudnić 
w sołectwie radcę prawnego, 
a to chyba nie jest możliwe. 
- Czy sołtys we wsi jest nadal 
potrzebny?
Wydaje mi się, że musi być 
ktoś taki, kto jest animatorem 
życia we wsi. W drodze do 
sklepu czy kościoła spotykamy 
się i rozmawiamy, co przyda-
łoby się zrobić dla mieszkań-
ców. Nikt jednak nie pojedzie 
sam do Urzędu, żeby o tym po-
rozmawiać na przykład z bur-
mistrzem. Kiedy ludzie mają 
jakiś problem, nie dzwonią do 
sąsiada, tylko do sołtysa, któ-
rego wybrali, bo mają do niego 
zaufanie. Myślę, że funkcja soł-
tysa jest potrzebna i przetrwa 
jeszcze długie lata. 
-Sołectwo ma na najbliższy 
okres jakieś plany?
Tak, jak już mówiłem, staramy 
się o budowę drogi wewnętrz-
nej i placu zabaw. Na przyszły 
rok planujemy też budowę bo-
isk. Te, które istniały do tej 
pory, funkcjonowały na prywat-
nym gruncie. Właściciel sprze-
dał ziemię, musieliśmy więc za-
brać stamtąd cały sprzęt i nie 
mamy w tej chwili boisk dla 
dzieci. Zabezpieczyliśmy grunt 
gminny, na którym mogą po-
wstać dwa boiska. Myślimy nad 
utworzeniem strony interneto-
wej i mamy nawet osobę, która 
mogłaby się tym zająć. Dzi-
siaj prawie każdy ma Internet 
w domu. Nawet zorganizowa-
nie zebrania stałoby się łatwiej-
sze. Mając taką imprezę jak 
Warmińska Uczta Pierogowa 
musimy też zadbać o promocję. 
-Co poradziłby Pan młodym 
ludziom, którzy chcieliby 
się sprawdzić, jako liderzy 
w swoich środowiskach, a nie 
mają doświadczenia?
Zdarzyło się już kilkakrotnie, że 
nowo wybrani sołtysi dzwonili 
do mnie z prośbą o udzielenie 
rad w konkretnych sprawach. 
Wtedy spotykamy się u mnie, 
albo ja ich odwiedzam. Tłuma-
czę młodym sołtysom, co mogą 
zdziałać, gdzie szukać wspar-
cia, udostępniam ważne numery 
telefonów. Kandydatowi na soł-
tysa radziłbym, żeby zastano-
wił się, czy dysponuje wolnym 
czasem. Jeśli nie, niech lepiej 
da sobie spokój. Kandydowa-
nie tylko po to, żeby zostać soł-
tysem, nie ma żadnego sensu. 
Jeśli nie poświęci się swojego 
czasu, mieszkańcy także nie 
będą się angażować i wieś ni-
czego nie zyska. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(bok)

Pamiątkowy obelisk  przypomina mieszkańcom, że ich wieś ma długą historię



10 www.facebook.com/wgwarminska08.03 - 21.03.2017 r. numer 96 www.gwarminska.pl
GMINA

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dobrym Mieście włącza do swo-
jej oferty rekreacyjno- turystycznej 
spływy kajakowe po rzece Łynie . 
Ośrodek w tym celu zakupił 7 no-
wych rowerów wodnych oraz 4 ka-
jaki. Jedną z planowanych tras jest 
trasa od wsi Kłódka do Kolegiaty 
w Dobrym Mieście, której poko-
nanie zajmuje uczestnikom mniej 
więcej 5 godzin. Koszt wypożycze-
nia sprzętu dla dwóch osób to kwota 
35 zł od osoby, a atrakcja rusza już 
od 1 maja. - W razie potrzeby je-
steśmy w stanie załatwić ratow-
nika, dostawę świeżej ryby, czy zor-
ganizować ognisko i muzykę. W tej 
chwili proponujemy spływy kaja-
kowe, ale zakupiliśmy także rowery 
wodne, które zamierzamy przete-
stować na Łynie i być może wpro-
wadzić nowy typ oferty. Zakupione 
rowery są 4- osobowe, zaopatrzone 
są w kabiny ze schowkami, a także 
daszek chroniący przed upałami. 
- mówi Zbigniew Wójcik dyrek-
tor OSiR-u w Dobrym Mieście. 
W maju ruszają także coroczne im-
prezy biegowe. Pierwsza pod nazwą 
„Bieg z olimpijczykiem”. Druga 13 
maja w Nadleśnictwie Wichrowo 
„Bieg po wichrowskich lasach”, 
na który przyjeżdżają Ślązacy 
z zaprzyjaźnionego miasta partner-
skiego Radzionków. W czerwcu 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Do-
brym Mieście zaprasza na kolejne 
już mistrzostwa na pumptracku, 
czyli zawody na torze rowerowym 
znajdującym się przy Orliku. Za-
wody cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, głównie ze 
strony młodzieży. Kolejną plano-
waną atrakcją w nadchodzącym se-
zonie rekreacyjno-sportowym ma 
być flyboard, który miałby uroz-
maicić Festiwal Sportów Wodnych, 
na którym uczestnicy będą mogli 
skorzystać także z kajaków, łódek, 
czy surfingu, a wszystko odbywać 
się będzie nad jeziorem Limajno. 
W sierpniu tradycyjnie odbędzie się 
maraton pływacki dla dzieci.- Je-
żeli chodzi o sporty wodne w naszej 
gminie to uruchomimy wypożyczal-
nie naszego sprzętu pływackiego na 
jeziorze Limajno. Oczywiście, jeżeli 
zainteresowanie tego typu rozrywką 
będzie spore to dokupimy więcej 
sprzętu.- dodaje Zbigniew Wój-
cik. Od nowego sezonu Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dobrym Mie-
ście sprawował będzie pieczę nad 
ośrodkiem wypoczynkowym nad 
jez. Limajno, tj. restauracją wraz 
z domkami rekreacyjnymi, które 
OSiR zamierza zmodernizować. 
Wymienione zostanie poszycie da-
chu na restauracji, elewacja, itp. 
Planowany koszt wynajmu domku 
wypoczynkowego to kwota w gra-

nicach 35-40 zł/os za dobę. W lipcu 
ruszają Mistrzostwa Dobrego Mia-
sta w plażowej piłce siatkowej, 
w których eliminacje potrwają do 
sierpnia. Rozgrywki rozpoczną się 
na boisku przy Orliku, po czym 
tradycyjnie przeniosą się na plażę 
nad jeziorem Limajno. W tym sa-
mym okresie miłośnicy piłki noż-
nej wezmą udział w „Turnieju dzi-
kich drużyn”, adresowanym do 
najmłodszych. Kontynuowane 
będą mistrzostwa sołectw w piłce 
nożnej o puchar Burmistrza Do-
brego Miasta. Będzie to już 3 edy-
cja rozgrywek, które cieszą się du-
żym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców gminy. Ciekawą al-
ternatywą dla tych, którzy preferują 
sporty lekkoatletyczne jest prężnie 
działający klub biegacza „Odcisk” 
w Dobrym Mieście. Domknięciem 
sezonu wiosenno-letniego będzie 
wyjazd biegaczy na maraton do 
miejscowości Radzionków. Klub 
zaprasza także niezrzeszonych sym-
patyków tego sportu, którzy chcą 
spróbować swoich sił w marato-
nie. Wakacje zakończy piknik jeź-
dziecki, który dotychczas organizo-
wany był w maju. - Ze względu na 
to, że Zespół Szkół Rolniczych orga-
nizuje podobną imprezę w czerwcu 
uznaliśmy, że nie ma potrzeby ro-
bienia dwóch takich imprez w bar-
dzo zbliżonym czasie. Dlatego zde-
cydowaliśmy, że nasz piknik będzie 
zwieńczeniem sezonu wakacyjnego 
i zorganizujemy go we wrześniu. 
Chciałbym także dodać, że jeżeli 
jakiekolwiek grupy nieformalne, 
ale zorganizowane mają pomysł na 
aktywne spędzenie czasu w naszej 
gminie to oczywiście my jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycje i po-
staramy się dopasować ofertę tak, 
aby wszyscy byli zadowoleni - do-
daje dyrektor OSiR-u w Dobrym 
Mieście. 

Sezon kulturalny będzie 
sprzyjał dobrej zabawie 
Poza atrakcjami sportowymi 

Gmina Dobre Miasto zachęca do 
uczestnictwa, także bogatą ofertą 
kulturalną. Centrum Kulturalno-
-Biblioteczne w Dobrym Mieście 
ma bardzo dużo różnych form ak-
tywności adresowanych do dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. 
W placówce działają 53 zespoły, 
grupy twórcze, koła zainteresowań, 
w których każdego tygodnia aktyw-
nie uczestniczy 500 osób. Zakres 
działań jest bardzo szeroki, miesz-
kańcy mogą rozwijać swoje zain-
teresowania hobbystyczne, czy też 
nauczyć się czegoś nowego. Cen-
trum ze swoją ofertą na sezon wio-
senno-letni rusza już w kwietniu, 
wraz z bezpłatnymi warsztatami 
filmowymi. Będzie możliwość na-
uczenia się, jak zarówno na profe-
sjonalnym, jak i amatorskim sprzę-
cie, można nakręcić film. W chwili 
obecnej trwają inne ciekawe warsz-
taty pisania ikon, prowadzone przez 
Panią Małgorzatę Niklas. Jako, że 
ikony należą do kanonu kultury 
chrześcijańskiej, w maju zostaną 
one uroczyście poświęcone podczas 
Mszy św. w Cerkiewniku. Inną cie-
kawą, ale także rzadko spotykaną 
formą, jest cykl „Bobas w biblio-
tece”, który cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców. Cykl adresowany jest do 
rodziców i najmłodszych (2-4 lat-
ków). Rodzice mają okazję zdobyć 
wiedzę z zakresu psychologii, czy 
logopedii, związaną z rozwojem 
dziecka. Ponadto, CKB prowadzi 
jedyne w województwie warmiń-
sko-mazurskim działania związane 
z dokształcaniem zawodowym, 
w formie studium praktyk teatral-
nych. Są to 9-miesięczne warsztaty, 
podczas których animatorzy kultury 
i nauczyciele poznają tajniki wiedzy 
z zakresu reżyserii. Rok 2017 bo-
gaty jest w jubileusze. Swoje 10-le-
cie obchodzić będzie zespół ludowy 
„Lelija”, 35-lecie chór „Concor-
dia”, po raz 20 zorganizowana zo-
stanie Krajowa Wystawa Psów Ra-
sowych, a także po raz 10 odbędzie 
się dobromiejski Jazzeteawal. Tra-
dycyjnie już w marcu, pod patrona-
tem marszałka województwa war-
mińsko-mazurskiego, w Dobrym 
Mieście odbędą się wojewódzkie 
obchody międzynarodowego dnia 
teatru, podczas których wręczona 
zostanie statuetka „Człowiek te-
atru roku 2016”. Gościem specjal-
nym tej uroczystości będzie znana 
aktorka warszawska, Małgorzata 
Pieńkowska, która przy tej okazji 
zaprezentuje swój monodram pt. 
„Zofia”. W marcu odbędzie się ko-
lejny powiatowy konkurs recytator-
ski im. Krystyny Spikert, realizo-
wany przez Gimnazjum Publiczne 
w Dobrym Mieście, natomiast 

w kwietniu swój wojewódzki fi-
nał będzie miał ogólnopolski kon-
kurs recytatorski, a także 35 gminny 
konkurs pt. „Spotkania z poezją”. 
Tradycją jest organizowana już po 
raz kolejny „Noc muzeów”, która 
odbędzie się w maju, natomiast 
początek czerwca przyniesie bar-
dzo atrakcyjny, plenerowy Dzień 
Dziecka. Tuż przed wakacjami, tj. 
w czerwcu, odbędzie się 11 edycja 
festiwalu teatrów amatorskich War-
mii i Mazur „Teatrowisko”. Udział 
wezmą najlepsze teatry, które zdo-
były laury na przeglądach w na-

szym regionie, ale także tych ogól-
nopolskich. Wraz z rozpoczęciem 
wakacji rusza dobromiejskie lato 
artystyczne, które z roku na rok 
poszerza swoją ofertę kulturalną. 
W tym roku także zapowiada się 
bardzo ciekawie, a rozpocznie je 
2-dniowy Jazzeteawal, podczas któ-
rego będzie można zobaczyć takich 
artystów jak: Ewa Bem, zespół Old 

Timers, Grzegorz Halama, Ire-
neusz Krosny, Grupa MoCarta, 
Krzysztof Ścierański, Andrzej 
Jagodziński, czy Artur Andrus. 
-Będą to dwa, bardzo interesujące 
dni, z pogranicza jazzu i kabaretu. 
Dodatkowo, podczas Międzynaro-
dowego Dnia Folkloru w lipcu bę-
dzie można zobaczyć zespoły pie-
śni i tańca z Azji, Ameryki i Europy. 
- zachęca Andrzej Fabisiak, dy-
rektor Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego w Dobrym Mieście. 
W lipcu rozpocznie się także nowy 
cykl koncertów plenerowych. Na 
dzień dzisiejszy zaplanowany jest 
koncert „legendy polskiego rocka”, 
podczas którego wystąpią m.in. ze-
społy Dżem i Harlem. Planowany 
jest także drugi duży koncert ple-
nerowy, tym razem z gwiazdami 
muzyki disco polo, a także kon-
cert z gwiazdą dobromiejskich wa-
kacji, który odbędzie się w Stodole 
Kultury. Coś dla siebie znajdą rów-
nież miłośnicy muzyki klasycznej. 
W lipcu i sierpniu, w kościołach 
w Głotowie i Cerkiewniku będzie 
można usłyszeć koncerty w wy-
konaniu zespołu Pro Musica An-
tiqua. Atrakcyjnie będzie także, 
jeżeli chodzi o malarstwo. W sierp-
niu odbędzie się wystawa w skan-
senie miejskim, z cyklu „Mistrzo-
wie świata sztuki”, gdzie zobaczyć 
będzie można oryginalne grafiki m. 
in. Rembrandta, Picassa, Beksiń-
skiego, Dalego, Chagalla i innych. 
Bogaty program artystyczny uroz-
maici Jarmark Rękodzieła, który 
odbędzie się 13 sierpnia. Inicja-
tywą, która cieszyła się dużym za-
interesowaniem mieszkańców jest 

także „Kino pod chmurką”. W tym 
roku także nie zabraknie dobrego 
repertuaru, a w plenerowej „Naj-
lepszej Bibliotece pod Słońcem” na 
Przedmurzu, będzie można prze-
czytać prasę lub zapoznać się z no-
wościami wydawniczymi. Alter-
natywą dla „Kina pod chmurką” 
będzie wielkie widowisko ple-
nerowe, adresowane zarówno do 
dzieci jak i dorosłych, tj. sztuka fa-
milijna. Pojawi się także olsztyń-
ski teatr lalek, prezentując przed-
stawienie pt. „Niebieski piesek”. 
W sierpniu Gmina Dobre Miasto 
będzie organizatorem Powiatowo-
-Gminnych Dożynek, na których 
z pewnością nie zabraknie atrak-
cji. -Generalnie mówiąc będzie 
się działo. Przygotowaliśmy wiele 
koncertów, wernisaży, spektakli te-
atralnych i kabaretowych, a także 
projekcji filmowych. Już teraz mogę 
zaprosić na koncert muzyki rom-
skiej w wykonaniu zespołu Hitano, 
który odbędzie się 18 marca. Pla-
nujemy także sporo nowych atrak-
cji, jak np. po raz pierwszy bę-
dziemy mogli zobaczyć występ 
pedagogów dobromiejskiej szkoły 
muzycznej w koncercie zatytułowa-
nym „Mistrzowie zza dziennika”. 
Tegoroczna oferta adresowana jest 
do wszystkich mieszkańców, któ-
rzy także pomagali nam stworzyć tę 
ofertę kulturalną. Większość propo-
zycji będzie nieodpłatna, a te, które 
wymagały będą opłaty nie będą 
kosztowały więcej niż 20 zł. -do-
daje dyrektor Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego w Dobrym 
Mieście. 
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Nowy sezon rekreacyjno-sportowy w gminie Dobre Miasto zapo-
wiada się bardzo atrakcyjnie i kusząco. Nie zabraknie również im-
prez kulturalnych włącznie z Powiatowo-Gminnymi Dożynkami 
w sierpniu. Miłośnicy dobrej muzyki i artystycznych wrażeń nie powinni 
w tym roku narzekać na ofertę w Dobrym Mieście. 

Mieszkańcy i turyści powinni 
być zadowoleni z oferty 

OGŁOSZENIE

Andrzej Fabisiak ,dyrektor CKB 
w Dobrym Mieście 

Zbigniew Wójcik, dyrektor OSiR 
w Dobrym Mieście 
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„Wyzwolenie” Stanisława Wy-
spiańskiego to niewątpliwie ar-
cydzieło polskiego dramatu 
i jedna z największych zagadek 
literatury. Jeden z powodów, dla 
których Krzysztof Jasiński się-
gnął po tekst dramatu Wyspiań-
skiego związany jest z kontek-
stem historycznym, politycznym 
i społecznym, ale przede wszyst-
kim z tytułowym wyzwoleniem. 
Oto Konrad ( w tej roli Dawid 
Dziarkowski ) zostaje namasz-

czony przez Muzę na wyzwo-
liciela. Przybywa z odległego 
miejsca do teatru i namawia ak-
torów do zagrania sztuki naro-
dowej. On sam musi być jednak 
wolny, żeby móc służyć spra-
wie sztuki – ojczyzny – narodu, 
zmienić Polskę i świat. A żeby 
się uwolnić od ograniczeń du-
chowych i narodowych musi 
przejść drogę wtajemnicze-
nia z kolejnymi Maskami. Je-
śli Konrad sam tego nie dokona, 

to nikt mu w tym nie pomoże. 
„Wyzwolenie” w reżyserii 
Krzysztofa Jasińskiego zapo-
wiada się więc jako klasyka, 
w której odczytamy teraźniej-
szość. Dzieła dopełni piękna sce-
nografia, zjawiskowe kostiumy 
i oczywiście efekty specjalne, 
które charakteryzują spektakle 
Jasińskiego. Czy twórcom uda 
się nas wyzwolić? Odpowiedź 
od 11 marca na Scenie Dużej 
Teatru Jaracza.

Od 11 marca na Scenie Dużej olsztyńskiego Teatru Jaracza oglądać 
można „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl wyreży-
serował Krzysztof Jasiński, założyciel i dyrektor krakowskiego Te-
atru STU. W „swoim” teatrze przygotował cały tryptyk „Wędrowanie 
wg Stanisława Wyspiańskiego. Wesele. Wyzwolenie. Akropolis”. Na 
olsztyńskich deskach przyjrzał się dokładniej „środkowej” części.

CZY JASIŃSKI WYZWOLI OLSZTYN?

reżyseria: Krzysztof Jasiński, współpraca scenograficzna: Bogusław Cichocki, kostiumy: Anna Czyż, ruch 
sceniczny: Tatiana Asmolkova, kierownictwo muzyczne: Maria Rumińska
obsada: Marzena Bergmann, Milena Gauer, Katarzyna Kropidłowska, Ewa Pałuska, Marian Czarkowski, 
Dawid Dziarkowski, Grzegorz Gromek, Radosław Hebal, Grzegorz Jurkiewicz, Maciej Mydlak, Paweł Par-
czewski, Artur Steranko
Premiera 11 marca, godz.19:00, Scena Duża, czas trwania 2:10h /antrakt

Do sprzedaży trafił dwupłytowy 
album CD w nakładzie trzech ty-
sięcy egzemplarzy zawierający 
pierwsze studyjne nagranie „Quo 
vadis” Feliksa Nowowiejskiego 
w wykonaniu olsztyńskich fil-
harmoników z udziałem znako-
mitych gości w osobach Alek-
sandry Kurzak(sopran),Artura 
Rucińskiego(baryton),Rafała 
Siwka(bas),Sebastiana Szum-
skiego(baryton), Arkadiusza 
Bialica(organy)oraz artystów 
z Górecki Chamber Choir. 
Album został przygotowany 
z okazji Roku Feliksa Nowowiej-
skiego.
Do wydania tej płyty swoją ce-

giełkę dołożyło wiele osób, 
czy instytucji, wśród nich był 
Urząd Marszałkowski w Olszty-
nie. Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin jest bardzo szczęśliwy 
z faktu, że mógł przyczynić się 
do powstania tego arcyważnego 
kulturalnie projektu – Myślę, że 
to jest naprawdę wielki honor 
i zaszczyt, że to co było zaplano-
wane, jest realizowane i przynosi 
oczekiwane efekty. Bywa i tak, że 
są dodatkowe konieczności, że 
trzeba występować w roli swo-
istego mecenasa, ale całą pracę 
praktycznie wykonała Filharmo-
nia, dyrektor, artyści i muzycy.
Marszałek stwierdził także, że ta-

kie projekty kulturalne są świetną 
promocją dla regionu – W dzie-
dzinie muzyki, kultury, nie każdy 
region może sposób wybitny się 
odnaleźć, a tutaj za przyczyną Fe-
liksa Nowowiejskiego, ale i tego 
projektu, który jest realizowany 
przez Filharmonię Warmińsko-
-Mazurską, mamy pełne prawo 
eksponować region kulturowo, 
artystycznie czy muzycznie.
Człowiekiem bez którego ta 
płyta by nie powstała, jest dy-
rektor Filharmonii Warmińsko- 
Mazurskiej, Piotr Sułkowski. 
Na konferencji zarysował plany 
promocji płytowego projektu 
– Jestem po wielu rozmowach 

z orkiestrami bardzo ważnymi 
w Stanach Zjednoczonych, które 
nie wiedziały, że coś takiego jak 
oratorium „Quo vadis” Nowo-
wiejskiego w ogóle istnieje i nie 
miały dostępu do nut. Jak posłu-
chały tego, to były pod wraże-
niem. No i właśnie to jest nasza 
misja, żeby o tym mówić, żeby to 
pokazywać, bo teraz mamy mate-
riał, który możemy pokazać wi-
zyjnie i audialnie. Uważam, że 
warto promować muzykę Nowo-
wiejskiego.
„Quo vadis” op. 30 jest uzna-
wane za najsłynniejsze dzieło Fe-
liksa Nowowiejskiego. Prawy-
konanie odbyło się w 1907 roku 
w Usti nad Łabą. Inspiracją do 
jego powstania była słynna po-

wieść Henryka Sienkiewicza 
pod tym samym tytułem. Utwór 
Nowowiejskiego również spo-
tkał się z entuzjastycznym przy-
jęciem publiczności na całym 
świecie – w okresie międzywo-
jennym prezentowany był ok. 
200 razy w miastach Europy 
i obu Ameryk, w 13 językach.
Piotr Sułkowski wspomina nie-
zwykle ciepło wykonanie utworu 
Quo Vadis w Barczewie – Takim 
koncertem bardzo wyjątkowym, 
był koncert w Barczewie. Tam 
nigdy w życiu ten utwór nie za-
brzmiał. Myśmy go zmieścili do 
kościółka, gdzie usłyszała wyko-
nanie utworu publiczność, która 
wypełniła kościół po brzegi.Prze-
żyliśmy podczas tego koncertu 

wiele wzruszeń. To wszystko bę-
dzie można zobaczyć, ponieważ 
zostało zarejestrowane i będzie 
z tego nagranie DVD.
Dyrektor jest niezwykle dumny 
z tego, że jego zespół z bardzo 
dobrym skutkiem uczestniczył 
w tym projekcie – Zespół bardzo 
ciężko pracował na ten efekt i bar-
dzo również dojrzał, jesteśmy bo-
gatsi o ogromne doświadczenie. 
Zaczynamy już być na poziomie 
zespołów, które w kraju się liczą, 
no i teraz nie można już schodzić 
poniżej pewnego poziomu.
Warto dodać, że płytę można 
nabyć w salonach Empik, 
a także w Filharmonii Warmiń-
sko-Mazurskiej.
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Pary i grupy wyrazów to frag-
menty narracji, które nie pró-
bują tworzyć spójnej całości. 
Interesują mnie początki opo-
wiadań, zdania wyrwane z kon-
tekstu, arbitralne zakończenia 
nie wiadomo czego. Za każ-
dym z tych komunikatów (po-
jedyncze obrazy), zestawień 
(pary i grupy obrazów) są 
skomplikowane emocje, ma-
jące swoje przyczyny i uzasad-
nienia. Bardzo niewiele prze-
dostaje się z tego kontekstu do 
obrazów, chociaż znajdują się 

na nich słowa często dobitnie 
wyrażające różne stany emo-
cjonalne. Jakiś procent kon-
kretnego zaczepienia — cho-

ciażby znikomy— jest jednak 
konieczny; decyduje o napię-
ciu, kolorze i temperaturze ca-
łości. Cała reszta wraca do stanu 

niekontrolowanego zbioru wra-
żeń. Wyjaśnia to (być może) 
podejmowanie kolejnych prób 
wypowiedzenia się, bo wciąż 
niewiele w sumie zostało po-
wiedziane. / JS/
Wystawa czynna od 9 marca do 
9 kwietnia w sali kameralnej.

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie zaprasza na wernisaż wystawy „Pary i grupy wyra-
zów” Jadwigi Sawickiej, który odbędzie się 9 marca o godz. 18:00 w siedzibie galerii – 
Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Pary i grupy wyrazów w BWA

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, odbyła się konferencja prasowa, która miała 
na celu promocję płyty z oratorium „Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego,która zo-
stała nagrana przez Orkiestrę Symfoniczną Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,którą dyryguje Piotr Sułkowski, jako dyrektor 
naczelny i artystyczny olsztyńskiej  Filharmonii.

Premiera płyty „Quo Vadis” 
Feliksa Nowowiejskiego

 Od lewej: Krzysztof Jasiński reżyser spektaklu

Od lewej: Piotr Sułkowski, dyrygował orkiestrą podczas nagrań płyty. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-
-mazurskiego interesuje się każdym sukcesem olsztyńskiej Filharmonii.



12 www.facebook.com/wgwarminska08.03 - 21.03.2017 r. numer 96 www.gwarminska.pl
OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j.Dz. U. 2016 r. poz. 2147), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446), informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie w dniach od 2 marca 2017 r. do 23 marca 2017 r. został wywieszony wykaz dotyczący 

nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Ogłoszenie dostępne jest pod adresem www.bip.purda.pl,www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Purda
o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego:
Butryny dz. nr 138/16 pow. 0,0958 ha KW OL1O/00138079/3, cena wywoławcza 36 400,00 zł.
Butryny dz. nr 138/17 pow. 0,0826 ha KW OL1O/00138079/3, cena wywoławcza 31 400,00 zł.
Do ceny nieruchomości w pozycji 1 oraz 2 zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie 
(woj. Warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na 
rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 3 kwietnia 
2017 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 

Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, 

pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem www.bip.purda.pl,www.purda.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Purda
o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego:
Klebark Wielki dz. nr 7 pow. 0,1300 ha, KW OL1O/00139448/8, Klebark Wielki dz. nr 8 pow. 0,2900 ha,

KW OL1O/00153790/4, Klebark Wielki dz. nr 15 pow. 0,0900 ha, KW OL1O/00139449/5 – łączna cena wywoławcza 67 400,00 zł
Klebark Wielki  dz. nr 40/17 pow. 0,1350 ha, KW OL1O/00142239/4 – cena wywoławcza 29 700,00 zł. 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-

mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu

w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 
0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej 

w dniu 7 kwietnia 2017 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 
Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a 
lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem www.bip.purda.pl,www.purda.pl oraz  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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NOWE OSIEDLE

ZAPROSZENIE

-Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w dru-
gim etapie budowy osiedla STEROWCÓW, 
ponieważ kontynuujemy rozpoczęte zamie-
rzenie budowlane i jednocześnie uzupeł-
niamy ofertę mieszkań o metraże, których nie 
było w I etapie – wyjaśnia Bożena Kowal-
czyk z ARBET Investment Group.
W pierwszym z budynków wybudujemy 
mieszkania o powierzchni od 28 do 59 me-
trów kwadratowych, od jedno poprzez dwu 
i trzypokojowe, do czteropokojowych. Naj-
tańsze z mieszkań będzie można nabyć za 
kwotę nawet poniżej 120.000 złotych.
- Takie rozwiązanie umożliwi niemal każ-
demu zakup własnego mieszkania – dodaje 
Bożena Kowalczyk.
Mieszkania o rzadko spotykanych i nietypo-
wych metrażach, ich rozkład i funkcjonal-
ność oraz bardzo korzystne ceny to jednak nie 
wszystko.
Przygotowaliśmy niespodziankę dla klien-

tów, którzy nie chcą bądź nie mogą wziąć 
kredytu z banku. Wszystkie mieszkania 
można nabyć rozkładając zapłatę na raty na 
aż 20 lat. Dzięki temu już za ok. 700 zł mie-
sięcznie można być właścicielem mieszkania.
- Szczegóły tej oferty dostępne są u naszych 
doradców klienta w dziale sprzedaży miesz-
kań – podkreśla Kowalczyk. I dodaje: - Wy-
gląd zewnętrzny nowych budynków będzie 
nawiązywać do pierwszego etapu inwestycji 
oraz całego otoczenia, aby wszystko stano-
wiło spójną całość.
Poza ofertą mieszkaniową w drugim eta-
pie realizacji osiedla pojawi się również po-
wierzchnia handlowa. To właśnie tam ma być 
zlokalizowany pierwszy na obszarze osie-
dla sklep spożywczy o charakterze osiedlo-
wym. W dalszej perspektywie przy głów-
nym wjeździe na teren osiedla powstanie 
mini park handlowy, który stanie się central-
nym miejscem zakupów nie tylko dla miesz-

kańców osiedla, ale również Dywit czy oko-
lic. Z wjazdem na Osiedle Sterowców nie 
powinno być najmniejszego problemu. Wia-
domo już bowiem, że do końca 2018 roku zo-
stanie wybudowane rondo w ciągu drogi kra-
jowej nr 51.
- Jesteśmy przekonani, że rozwój tej inwe-
stycji nie umniejszy w żaden sposób walo-
rów naturalnych tego pięknego i unikatowego 
miejsca – nie ma wątpliwości Andrzej Bo-
gusz- prezes ARBET Investment Group. I do-
daje: - Całą inwestycję promujemy przecież 
pod hasłem „Podmiejski spokój w sercu lasu” 
i chcemy, aby Osiedle Sterowców rzeczywi-
ście prezentowało taki charakter.

PATRON Z PRZESŁANIEM

Osiedle Sterowców powstaje w zupełnie no-
wym, niemal dziewiczym miejscu. Nic dziw-
nego, że powstać musiał m.in. odpowiedni 
dojazd. Swojego patrona ma już nawet nowo 
powstała ulica, prowadząca z drogi krajowej 
nr 51 do nowo powstającego osiedla. Ulica 
będzie nosić imię pułkownika Franciszka 
Hynka. Kim był ów wyróżniony przez gminę 
Dywity jegomość?
Pułkownik Hynek był przede wszystkim ofi-

cerem Wojska Polskiego 
i żołnierzem Legionów 
Polskich. W czasie II 
wojny światowej walczył 
w szeregach Armii Krajo-
wej. Jaki jednak jest jego 
związek z powstającym 
w Dywitach Osiedlem Ste-
rowców? Ano taki, że płk 
Hynek był dwukrotnym 
zwycięzcą prestiżowych 
zawodów balonowych 
o Puchar Gordona Ben-
netta (w Stanach Zjedno-
czonych i w Polsce) oraz 
kilkukrotnie plasował się 
blisko podium. Ustanawiał 
także rekordy w długości lotu i osiąganych 
odległościach. W okresie 20-lecia międzywo-
jennego urzeczywistniał tym samym marze-

nia Polaków o lataniu i osiąganiu ogromnych 
sukcesów. Propagowaniem sportu balono-
wego zajmował się nawet po wojnie.

OSIEDLE Z HISTORIĄ W TLE

Dlaczego nowo powstające osiedle, tuż za 
granicami administracyjnymi Olsztyna, nad 
rzeką Wadąg nazwano Osiedlem Sterow-
ców? Historia jest frapująca i mało znana 
nawet wśród mieszkańców Olsztyna oraz 
Dywit. A to właśnie w Dywitach, w okre-
sie I wojny światowej, powstała olbrzymia 
hala sterowców wojskowych, z której po 
rozebraniu i przewiezieniu zbudowano aż 
dwie podobne hale w niemieckim Darm-
stadt. Dość wspomnieć, że wybudowana 
na lotnisku dla sterowców hala w Dywitach 
miała wysokość 34 m, szerokość 44 m i pier-
wotną długość 188 m, rozbudowaną później 
do 192 m. Do budowy samej konstrukcji zu-
żyto natomiast aż 100 ton stali. Dziś część 

jej elementów stanowi konstrukcję cztero-
kondygnacyjnego garażu we wspomnianym 
niemieckim Darmstadt.

Od 1 marca br. ARBET rozpoczął sprzedaż nowych mieszkań 
w ramach budowy II etapu osiedla STEROWCÓW. W tym etapie re-
alizowane będą kolejne trzy budynki, w każdym po 40 mieszkań. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w kolejnym etapie re-
alizacji budowy osiedla rozszerzy ofertę mieszkaniową.

40 nowych mieszkań w ofercie! Rusza sprzedaż 
drugiego etapu Osiedla Sterowców

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wizualizacje nowego osiedla
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OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMY

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ/WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wyna-
jęcia w weekendy lub dluższy 
okres z oddzielnym wejściem 
w Olsztynie. Proszę o sms.
Tel.727243487. 
DLA klienta szukamy nowo-
czesnego, 3 pok. mieszkania 
w okolicy Os. Generałów, Ja-
roty 602-340-650.
KUPIĘ garaż w Olsztynie do 
10.000zł - gotówka- 725-400-
333.
KUPIĘ lub wynajmę mieszka-
nie 1 lub 2-pokojowe 20-36m2, 
w śródmieściu bądź pobliżu 
w budynkach wybudowanych 
po 1956r. Nie dotyczy wieżow-
ców i kamienic. Oferty o nume-
rze 140317OPB1 proszę skła-
dać w biurze ogłoszeń GO ul. 
Partyzantów 28.
KUPIĘ łąki z torfem powyżej 
1ha 502-070-262.
MASZ komornika, długi, boisz 
się o swoje mieszkanie, dom! 
Mamy dla Ciebie rzowiązanie. 
Kupimy od Ciebie daną nieru-
chomość, a Ty dalej będziesz 
w niej mieszkał - Pomożemy - 
725-400-333.

MIESZKANIE 33 - 38m2, bez-
pośrednio, nowa technologia, 
508-304-322.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

SPRZEDAM działkę 
z warunkami zabudowy 

8 km od Olsztyna 35 zł/m2. 
tel.669 336 031. 

1700M@ działka budowlana 
z połową domu 55m2 (do kapi-
talnego remontu lub rozbiórki) 
plus 0,23ha ziemi rolnej, Raci-
szewo 2, gmina Miłakowo, 535-
250-596.
48,7M.KW. 2-pokojowe Barcza 
602-313-371.
BARCIKOWO k/Dobrego 
Miasta, 10 działek z warunkami 
na ich zabudowę (3-4 tyś. m2) 
granica z lasem, południowe 
zbocza, wybudowana trafosta-
cja, 27zł/m2, 517-663-799.
BUDYNEK przemysłowy z do-
mem mieszkalnym. Ładne po-
łożenie. Nadające się na każdą 
działalność produkcyjną jak 
również na dom weselny z po-
kojami noclegowymi, agrotury-
stykę, hotelik, dom spokojnej 

starości, możliwość otrzymania 
dotacji funduszy europejskich, 
605-398-266.

PRACA DAM

PRACA w budownictwie. Nor-
wegia. CV ze zdjęciem na e-
-mail: norjob@wp.pl 
!Ciekawe możliwości dorabia-
nia dla każdego, 601-64-90-31, 
504-175-182.
DORADCA finansowy umowa 
o prace na pełen etat. Miejsce 
pracy Olsztyn. CV proszę wy-
syłać na maila praca/luxkredyt.
pl
KIEROWCĘ na tira wschód-
-zachód, 664-763-015.

PRACA SZUKAM

POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności podejmę pracę 
jako dozorca wraz z zamieszka-
niem z małą odpłatnoscią.Olsz-
tyn. okolice Tel.727243487.

INNE KUPIĘ

BURSZTYN, 518-682-545.
MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.

PŁYTA drogowa mon. jumbo, 
trelinka, cegła, płyty chodni-
kowe, ściany oporowe, kru-
szywo betonowe, konstruk-
cje stalowe. Prowadzimy skup 
prefabrykatów po skończo-
nej inwestycji: płyt drogowych 
jumbo, kostki oraz kontenerów 
budowlanych, 500-104-197.

KUPIĘ zboże: pszenica,
owies,jęczmień,żyto,pszenżyt

o,kukurydzę,lubin,bobik,
Eko,itp.Min 24t. Zapewniam 

transport, płacę w dniu 
odbioru. Tel.509-942-079. 

POROŻA jeleni, zrzuty, 601-
68-47-54.

INNE SPRZEDAM

TYTOŃ gold i light wysyłam ze 
sprawdzeniem zawartości przy 
odbiorze tel.506 999 801 
15,80ZŁ blachy na dachy, 605-
931-138.
BLACHODACHÓWKA od 
20,80zł/m2, 605-931-138.
DACHÓWKA ceramiczna 
23,95zł/m2 wszystkie kolory, 
605-931-445.
DOBRĄ, małą pralkę, średnią 
lodówkę, ładną wersalkę tanio 
sprzedam (89)612-60-40.

USŁUGI

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi. 

tel.669 336 031. 

REMONTY mieszkań, 
prace hydrauliczne, 

elektryczne, malarskie, 
glazurnicze, podłogi.

tel.669 336 031. 

MONTAŻ i naprawa rolet 
okien, bram garażowych, drzwi 
Tel. 514-460-422.
NAPRAWA RTV AGD Olsz-
tyn, 607-27-88-22.

! Szpachlowanie, remonty so-
lidnie, 510-899-603, 535-657-
867.
ADAPTACJE. remonty gla-
zura, elektryka, hydraulika, 
płyty GK, szpachlowanie, pa-
nele, malowanie. Fachowe 
doradztwo, solidnie 602-500-
180.
DACHY, 514-456-553.
GLAZURA, malowanie, 512-
170-016.
GLAZURA, terakota, łazienki 
kompleksowo, elektryka, tanio 
tel. 881-785-385.

Miejsce 
na 

Twoje  
ogłoszenie 

drobne



1508.03 - 21.03.2017 r.numer 96www.gwarminska.pl
SPORT

Książkę  napisał dziennikarz 
Przeglądu Sportowego, Przemy-
sław Osiak. Opowiedział z ja-
kiego  powodu zdecydował się 
ją napisać – Pomysł tkwił w mo-
jej głowie już od jakiegoś czasu, 
ale takim decydującym momen-
tem był plebiscyt Przeglądu Spor-
towego na najlepszego polskiego 
sportowca. Asia zajęła w nim 
bardzo wysokie siódme miejsce 
i właśnie po tym wybrałem się 
do niej z propozycją napisania 
książki. Nie musiałem Asi długo 
namawiać, ponieważ ten pomysł 
jej się spodobał.
Przemysław Osiak mówił także 
o tym, jak wyglądało samo pi-

sanie tej książki- Przyjeżdżałem 
do Asi przez kilka miesięcy i po-
mimo tego, że była ona zmęczona 
i często zajęta to znajdowała czas 
na to, żeby mi się zwierzać i od-
powiadać na pytania. Tak na-
prawdę dopiero na samym po-
czątku tego roku skończyliśmy 
pisać tę książkę, ponieważ ciągle 
zdarzało się coś, co można było 
dopisać.
Joanna Jędrzejczyk podkre-
ślała, że Olsztyn jest i zawsze bę-
dzie szczególnym miejscem w jej 
życiu. To tutaj zaczynała swoją 
karierę, tutaj osiągała pierwsze 
sukcesy i zawsze jak tylko może 
i ma trochę czasu to wraca do 

Olsztyna – Zostawiłam w Olsz-
tynie, narzeczonego, rodzinę i 
przyjaciół, ponieważ musiałam 
wyjechać do Ameryki, żeby tam 
trenować i walczyć z najlepszymi 
zawodniczkami świata. Jak mam 
tylko trochę czasu, to staram się 
tutaj wracać i dziękuje bardzo 
wszystkim za tak liczne przybycie.
Olsztynianka mówiła podczas 
spotkania z fanami o tym, jak 
trudno jest dostać się na szczyt, 
że to wcale nie jest takie łatwe. 
Wiele osób myśli, że zawodnik, 
czy zawodniczka zawalczy, do-
stanie za to pieniądze i tyle. Jed-
nak żeby do takiej walki doszło 
trzeba poświecić bardzo dużo. 

Dbać o dietę i sporo trenować, 
ponieważ bez tego nie da się osią-
gnąć sukcesu.
Joanna Jędrzejczyk w swo-
jej biografii chciała pokazać się 
z trochę innej strony. Zaprezen-
tować ludziom, jak dużo trzeba 
poświęcić, żeby dojść na szczyt. 
W biografii zawodniczki znaj-

dziemy także mnóstwo cieka-
wych anegdot m.in. o tym, jak 
to rozdawała autografy pod ko-
ściołem, ponieważ ksiądz na 
głos podczas Mszy powiedział, 
że dzisiaj w kościele gościmy 
mistrzynię świata, Joannę Ję-
drzejczyk. Ogólnie książka opo-
wiada o jej całej karierze, ale 

także trochę o życiu prywatnym.
Olsztynianka podczas spotkania 
opowiadała także o swojej na-
stępnej rywalce, o swoich ido-
lach, a także o tym na kim się 
wzoruje. Po spotkaniu można 
była dostać autograf od mistrzyni 
i  zrobić sobie z nią zdjęcie.

raf

Joanna Jędrzejczyk jest pierwszą polską zawodniczką w największej 
i najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie – UFC. Jest mi-
strzynią świata w tej federacji i jedną z najlepszych zawodniczek na 
świecie bez podziału na kategorie wagowe. Co najważniejsze pocho-
dzi z Olsztyna i właśnie to miasto jest dla niej niezwykle ważne.

Joanna Jędrzejczyk promowała w Galerii Warmińskiej 
swoją biografię pt. „Wojowniczka”. Olsztynianka jest 
mistrzynią świata w MMA

Indykpol AZS Olsztyn pod-
chodził do spotkania z Resovią 
po porażce w ostatniej kolejce. 
Olsztynianie zagrali bardzo do-
bry mecz z liderem rozgrywek, 
ale niestety powrócili do Olsz-
tyna bez zdobyczy punktowej. 
Mecz przeciwko Resovii, olsz-
tyńscy siatkarze rozpoczęli 
wręcz kapitalnie. Cała pierwsza 
partia była znakomita w ich wy-
konaniu.
AZS był niesamowicie sku-
teczny w ataku. W tym ele-
mencie przewodził Wojciech 
Włodarczyk, który był nie do 
zatrzymania. Kończył prak-
tycznie wszystkie ataki i Paweł 
Woicki wiedział do kogo roz-
grywać trudne piłki. Goście na-
tomiast mieli wiele problemów 
z przyjęciem zagrywki, jak i ze 
skutecznym atakiem. Ostatecz-
nie to AZS wygrał pierwszą 
partię 25:19.
Drugi set był już dużo bar-

dziej wyrównany. Walka to-
czyła się punkt za punkt, ale to 
gospodarze byli zawsze trochę 
z przodu. W tym secie oba ze-
społy popsuły mnóstwo zagry-
wek, ale stało się tak, ponieważ 
zagrywka grana była na peł-
nym ryzyku. W tej partii oglą-
daliśmy wiele ciekawych i dłu-
gich wymian, które najczęściej 
kończyły się dobrze dla akade-
mików z Olsztyna. Naprawdę 
walka o każdą piłkę była niesa-
mowita. Olsztynianie przewa-
żali zwłaszcza w ataku. Wojtek 
Włodarczyk miał 75% sku-
teczności w ataku, co jest nie-
samowitym wynikiem. Tę par-
tię AZS znowu mógł zapisać na 
swoje konto i w meczu mieli-
śmy 2:0.
Po dziesięciominutowej prze-
rwie obraz meczu diametral-
nie się zmienił. Goście zaczęli 
mocno serwować, a olsztynia-
nie mieli ogromne problemy 

z przyjęciem zagrywki, a do 
tego w ataku także zdarzały im 
się proste błędy. Trzeba jed-

nak przyznać, że zespół z Rze-
szowa naprawdę zaczął grać na 
dobrym poziomie. Resovia wy-
grała bez żadnych problemów 

trzeciego seta, a i w czwartym 
radziła sobie bardzo dobrze.
Od początku goście wyszli na 

prowadzenie i pomimo tego, że 
AZS próbował walczyć i zbliżał 
się do rywali, to oni przez całą 
partię byli z przodu. W olsztyń-
skiej drużyny w tym fragmen-
cie meczu było dużo niedokład-
ności, zarówno, jeżeli chodzi 

o rozegranie, jak i atak. Kapi-
talną zmianę u gości dał Dawid 
Dryja, który swoją zagrywką 

sprawiał, że Paweł Woicki mu-
siał rozgrywać większość ak-
cji z wysokiej piłki. Olsztyńscy 
siatkarze naprawdę się starali 
i za grę w tym secie nie można 
ich ganić, ale niestety to nie wy-
starczyło i byliśmy świadkami 
tie-breaka.
Piąty set bardzo przypomi-
nał czwarta partię. Było dużo 
walki, ale to rzeszowianie byli 
z przodu. Olsztynianom wpa-
dały w boisko bardzo proste 
piłki. Bardzo dużo kiwek, które 
spokojnie można było obro-
nić wpadało w pole gry. Do 
tego u gości zaczął funkcjono-
wać blok, a swoją skuteczność 
gdzieś zatracił Wojtek Wło-
darczyk. To wszystko sprawiło, 
że to goście z Rzeszowa wy-
grali ten mecz 2:3.
Czy można coś zarzucić olsz-
tynianom w tym meczu? Ra-
czej nie. W dwóch pierwszych 
setach grali kapitalnie i wyko-
rzystali pełen swój potencjał, 
a w następnych partiach to go-
ście grali znakomicie. Decydu-
jąca w tym meczu okazała się 
zagrywka, która w wykona-
niu rzeszowian była na pozio-
mie wręcz niebotycznym. AZS 
walczył, starał się i widać, że 
jest w stanie rywalizować z ze-
społami z czołówki, ale jednak 
jeszcze czegoś brakuje, żeby 
z nimi wygrywać.
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Indykpol AZS Olsztyn podejmował we własnej hali Asseco Resovię 
Rzeszów. Mecz ten był niezwykle ważny dla układu tabeli. Olsztynia-
nie dobrze rozpoczęli to spotkanie, ale z upływem czasu to rywale 
dochodzili do głosu.        

Indykpol AZS Olsztyn przegrał 
po pięciosetowym boju

Paweł Woicki ,kapitan olsztyńskiej drużyny i rozgrywający

Joanna Jędrzejczyk, jest wspaniałą zawodniczką, która wie, że sukcesu nie dostaje się w prezencie  
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Tak naprawdę przed tym pierw-
szym meczem trudno było prze-

widzieć, zarówno, jaki skład 
wystawi Adam Łopatko, ale 

także jak jego drużyna się za-
prezentuje. Trener olsztynian 
trochę zaskoczył składem. 
W pierwszej jedenastce na pra-
wej obronie wybiegł Wojciech 

Dziemidowicz, a nie wybiegł 
w niej żaden z nowo pozyska-
nych zawodników.

Mecz ogólnie toczył się pod 
dyktando piłkarzy z Sosnowca. 
To oni grali piłkę, mieli znacz-
nie większy procent jej posia-
dania, a Stomil czekał na kontry 

i trzeba powiedzieć, że całkiem 
dobrze one mu wychodziły. 
W pierwszej połowie to go-

spodarze mieli dużo więcej sy-
tuacji. Najpierw kapitalną in-
terwencją popisał się Skiba, 
a następnie Tomasz Wełnicki 
wybił piłkę z linii bramkowej.
Olsztynianie starali się zagrażać 
bramce gospodarzy, ale bardzo 
często w końcowych fragmen-
tach akcji byli bardzo niedo-
kładni. Swoje sytuacje mieli 
Kun i Lech, ale nie zakończyły 
się one golem. Pomimo tego 
trzeba było być zadowolonym 
z tego bezbramkowego wyniku.
W drugiej połowie znowu ka-
pitalnie bronił Piotr Skiba, 
który kilkakrotnie ratował ze-
spół przed stratą bramki. Jednak 
w 69 minucie Stomil przepro-
wadził kapitalną akcję i wy-
szedł na prowadzenie. Dobry 
wypad przeprowadził Rataj-
czak, dośrodkował piłkę w pole 

karne, a tam na strzał zdecydo-
wał się Grzegorz Lech i wy-
prowadził Stomil na prowadze-
nie. W następnych minutach 
Stomil cofnął się do większej 
defensywy.
Gospodarze atakowali i starali 
się doprowadzić choćby do re-
misu. Gdy wydawało się, że 
im się to nie uda, w 90 minu-
cie meczu, ręką w polu karnym 
zagrał Rafał Kujawa, a sędzia 
podyktował rzut karny. Pew-
nym egzekutorem okazał się 
Sebastian Dudek i mecz za-
kończył się sprawiedliwym re-
misem.
Remis z tak wymagającym ry-
walem należy zapisać zdecy-
dowanie na plus, chociaż tak 
naprawdę trochę szkoda, bo za-
brakło kilku minut, żeby to spo-
tkanie wygrać. Teraz olsztynian 
czeka kolejny bardzo trudny 
mecz, a ich rywalem będzie 
GKS Katowice.
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Stomil Olsztyn powrócił do ligowej rywaliza-
cji po ponad trzy miesięcznej przerwie. Olsz-
tynianie  zmierzyli się z Zagłębiem Sosno-
wiec, które walczy o awans do ekstraklasy.

Stomil zremisował w Sosnowcu, 
ale niedosyt pozostał

Arch. Gazety, Stomil w akcji 


