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Zanim kupisz auto 
z zagranicy sprawdź 
jego historię

Co Polacy tankują w zimie?
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Co nowego w polityce 
i samorządzie 
w Nowym Roku?

Każdy 
z nas 
wykonuje 
swoją 
pracę 
jak 
najlepiej 
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Dzięki reakcji przypadkowego 
świadka i pomocy policjantów, 
trzy dziewczynki bezpiecznie 
dotarły do brzegu rozlewiska. 
Okazało się, że dzieci bawiły 
się na zamarzniętym akwe-
nie, ale pokrywa lodowa za-
częła pod nimi pękać. Dziew-
czynki bały się dalej chodzić 
po niepewnym lodzie i zapła-
kane czekały na pomoc. Na 
szczęście na ratunek ruszyli 
st. sierż. Piotr Olejniczak i st. 
sierż. Wojciech Ostrowski, po-
mogli przestraszonym dziew-
czynkom.

Osoba przejeżdżająca obok za-
marzniętego rozlewiska za-
uważyła bawiące się tam dzieci 
i zaniepokojona tym, że są bez 
opieki powiadomiła oficera dy-
żurnego. Policjanci, którzy po-
jechali we wskazane miejsce, 
dostrzegli troje dzieci stojących 
około 30 metrów od stałego 
gruntu. Dzieci były wystraszone, 
płakały, trzęsły się z zimna. St. 
sierż. Piotr Olejniczak i st. sierż. 
Wojciech Ostrowski ostrożnie 
ruszyli im na pomoc. Bezpiecz-
nie dotarli do dzieci i pomogli 
im wrócić na bezpieczny grunt. 
Okazało się, że te trzy dziew-
czynki - siostry w wieku 11,10 
i 4 lata - bawiły się na zamarz-
niętym akwenie, mimo zakazów 
opiekunów. W pewnym momen-
cie lód wokół nich zaczął pę-
kać, dlatego dziewczynki bały 
się wrócić na brzeg. Zatrzymały 
się razem w jednym miejscu, nie 
wiedziały co robić i przestra-
szone czekały na pomoc.
Na szczęście to zdarzenie, dzięki 
reakcji świadka i działaniu poli-
cjantów, nie zakończyło się tra-
gicznie. Dzieci miały dużo szczę-
ścia, że pomoc przyszła na czas.

(AKdN/TM)

Na portalu historiapojazdu.gov.
pl od niemal miesiąca nabywcy 
i właściciele samochodów im-
portowanych z rynku wtórnego 
wybranych krajów europejskich 
oraz USA i Kanady mogą spraw-
dzić ich przeszłość.

Pamiętaj o eGO
Do tej pory jednak w systemie 
widoczne były pojazdy sprowa-
dzone z zagranicy i już zareje-
strowane w Polsce. Od dzisiaj 
usługa zostaje rozszerzona o za-
graniczne auta, które jeszcze nie 
znalazły się w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów, a np. już są ofe-

rowane do sprzedaży.
Usługa jest bezpłatna. Aby z niej 
skorzystać musisz zalogować 
się za pomocą profilu zaufa-
nego (eGO). Chodzi o to, by za-
bezpieczyć zewnętrzny system 
przed hurtowym pozyskiwaniem 
z niego danych, a jednocześnie 
zapewnić dostęp indywidualnym 
kupującym. Przygotuj też nu-
mer rejestracyjny oraz VIN inte-
resującego Cię auta, a także datę 
pierwszej rejestracji.

Nie kupuj złomu
Możliwość sprawdzenia pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy to 

kolejne udogodnienie dla oby-
wateli w ramach Programu CE-
PiK 2.0. Jeśli wybrany przez nas 

samochód jest w bazie zagra-
nicznej, to w zakładce „Dane za-
graniczne” zobaczymy informa-
cje w siedmiu kategoriach:
• Kradzież,
• Złomowanie,
• Powypadkowy,

• Uszkodzony,
• „Przekręcony” licznik,
• Niedopuszczony do ruchu,

• Służył jako taxi.
W przypadku potwierdzenia da-
nej kategorii, w systemie pojawi 
się alert zaznaczony czerwonym 
wykrzyknikiem. Jeśli pojazdu nie 
ma w bazie zagranicznej, system 
również nas o tym poinformuje - 
na ekranie wyświetli się stosowna 
informacja tekstowa.

Zaufaj historii
Obecnie historia pojazdu umoż-
liwia sprawdzenie aut pocho-
dzących z wybranych krajów 
europejskich (m.in. z Francji, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwe-
cji) a także z USA i Kanady. Ser-
wis historiapojazdu.gov.pl wy-
startował w czerwcu 2014 r. 
i od momentu uruchomienia cie-
szy się ogromną popularnością 
wśród potencjalnych nabywców 
używanych aut, którzy weryfi-
kują ich przeszłość.

Źródło: MC, mp/pap

Chcesz kupić auto z zagranicy, które nie jest zarejestrowane w Polsce? Zanim się 
zdecydujesz, sprawdź jego historię. Od dziś, dzięki rozszerzonej usłudze Minister-
stwa Cyfryzacji - Historia Pojazdu, możesz to zrobić bez wychodzenia z domu.

W sieci można już sprawdzić historię auta, 
które dopiero planujemy sprowadzić

- Polacy chcą wiedzieć, czym 
oddychają i jaki jest poziom 
smogu w ich otoczeniu, ale nie-
stety w wielu miejscach nie 
mają odpowiednich czujników. 
Dlatego tak licznie włączyli się 
w nasz konkurs „Wiem, czym 
oddycham”, zgłaszając bli-
sko 3 tysiące lokalizacji, głosu-
jąc i zachęcając do tego innych. 
Dziękujem Warmia i Mazury 
otrzymają 5 czujników jakości 
powietrza.

Wyniki konkursu Avivy 
„Wiem, czym oddycham”
W 5 lokalizacjach z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
zostaną wkrótce zamontowane 
czujniki monitorujące jakość po-
wietrza. Miejsca zostały wyło-
nione w konkursie Avivy „Wiem, 
czym oddycham” dzięki zaanga-
żowaniu lokalnych społeczności. 
- Polacy chcą wiedzieć, czym od-
dychają i jaki jest poziom smogu 
w ich otoczeniu, ale niestety 
w wielu miejscach nie mają odpo-
wiednich czujników. Dlatego tak 
licznie włączyli się w nasz kon-
kurs „Wiem, czym oddycham”, 
zgłaszając blisko 3 tysiące loka-
lizacji, głosując i zachęcając do 
tego innych. Dziękujemy miesz-
kańcom, samorządom, szkołom, 
organizacjom pozarządowym 
i lokalnym mediom za zaangażo-
wanie. Świadomość zagrożenia to 
pierwszy krok w kierunku rozwią-
zywania problemu smogu – mówi 
Monika Kulińska, prezes Fun-
dacji Aviva.
Lista 5 lokalizacji na Warmii 
i Mazurach, które otrzymują czuj-
niki jakości powietrza od Avivy: 
• Biskupiec 
• Braniewo
• Jedwabno
• Mikołajki
• Mrągowo.

Pełne wyniki konkursu głosowa-
nia dostępne są na stronie: wiem-
czymoddycham.pl/listazwyciez-
cow.
Dodatkowo w województwie 
warmińsko-mazurskim zo-
stało zamontowanych 9 czujni-
ków monitorujących jakość po-
wietrza na placówkach Avivy 
i Expandera. 
-Konkurs „Wiem, czym oddy-
cham” trwał od 14 listopada 
do 22 grudnia 2017 r. Stawką 
było 150 nowych czujników ja-
kości powietrza. 100 lokalizacji 
wskazali sami uczestnicy pod-
czas internetowego głosowa-
nia (pierwsza setka rankingu 
z największą liczbą głosów), 
a kolejne 50 wybrała Fundacja 
Aviva z puli pozostałych zgło-
szonych w konkursie, aby uzu-
pełnić luki w sieci czujników 
na mapie Polski. Urządzenia 
„na żywo” przesyłają dane do-
tyczące stężenia zanieczyszczeń 
w atmosferze, które można śle-
dzić na komputerze lub smart-
fonie. y mieszkańcom, samo-
rządom, szkołom, organizacjom 
pozarządowym i lokalnym me-
diom za zaangażowanie. Świa-
domość zagrożenia to pierwszy 
krok w kierunku rozwiązywania 
problemu smogu – mówi Mo-
nika Kulińska, prezes Funda-
cji Aviva.
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W 5 lokalizacjach z województwa warmińsko-mazur-
skiego zostaną wkrótce zamontowane czujniki moni-
torujące jakość powietrza. Miejsca zostały wyłonione 
w konkursie Avivy „Wiem, czym oddycham” dzięki za-
angażowaniu lokalnych społeczności. 

Warmia i Mazury otrzymają 
5 czujników jakości powietrza 

Wyniki konkursu Avivy „Wiem, czym oddycham”

Według badań przeprowadzo-
nych na zlecenie Circle K1 

w ubiegłorocznym sezonie zi-
mowym 73% kierowców sa-
mochodów z silnikiem diesla 
tankowało standardowy olej na-
pędowy. Olej napędowy pre-
mium wybierało 28% badanych.
- Znacząca większość polskich 
kierowców wybiera standar-
dowe paliwo podczas zimy. Gdy 
chcemy mieć pewność, że zawsze 
ruszymy w drogę nawet przy naj-
bardziej wymagających warun-
kach atmosferycznych, to warto 
spojrzeć na paliwa o podwyższo-
nych parametrach. Ponad 40% 
kierowców uważa, że paliwo 
premium to przede wszystkim 
zwiększone osiągi, moc i wydaj-
ność silnika. W okresie zimowym 
optymalnym rozwiązaniem w tej 
kategorii paliw jest diesel ark-
tyczny, który dodatkowo ułatwia 
zimny start silnika i jego rozruch 
nawet przy ekstremalnie niskich 
temperaturach – tłumaczy Rafał 
Droździak, Dyrektor ds. Marke-
tingu i Komunikacji w Circle K 
Polska. 

Jakie paliwa zimowe 
występują w Polsce 
i które są najlepsze? 
Podczas gdy kierowcy tankujący 
benzynę w okresie zimowym nie 
powinni mieć większych proble-
mów, to posiadacze aut z silni-
kami diesla muszą zatroszczyć 
się o odpowiednie paliwo. W po-
przednim sezonie ponad połowa 
właścicieli tego typu aut miała 
problemy z odpaleniem pojazdu. 
Niestety tylko 13% kierowców 
przyczyny tego powszechnego 
kłopotu upatruje w niskiej jako-
ści paliwa. 
Gdy temperatura na zewnątrz 
spada nawet kilka stopni poni-
żej zera, w oleju napędowym 

pojawiają się kryształy para-
finy, które mogą blokować prze-
pływ paliwa przez filtr, zakłó-
cając pracę silnika. Wytrącanie 
się parafiny może prowadzić do 
zablokowania filtra, a w konse-
kwencji do problemów z uru-
chomieniem silnika. 
Standardowe paliwa zimowe, 
których dostępność na stacjach 
w okresie zimowym regulowana 
jest przez ustawodawcę, nie po-
siadają zdefiniowanej wartości 
parametru Temperatury Mętnie-
nia. Oznacza to, że paliwo takie 
nie zagwarantuje, że przy mi-
nusowej temperaturze nie za-
czną się wykształcać kryształy 
parafiny, powodujące problemy 
z pracą silnika. 
Dlatego podczas okresu zi-
mowego warto tankować olej 
o wyższych, niż standardowe pa-
liwa zimowe, parametrach. Naj-
bardziej innowacyjnym rozwią-
zaniem na rynku jest tzw. diesel 
arktyczny. Paliwo to posiada 
gwarantowaną Temperaturę 
Mętnienia maks. -22 ºC. Diesel 
arktyczny charakteryzuje się po-

nadto Temperaturą Zablokowa-
nia Zimnego Filtra wynoszącą 
maks. -32 ºC, co daje gwarancję, 
że samochód odpali nawet przy 
tak niskiej temperaturze. 

Jak dbać o silnik zimą? 
- Odpowiednie paliwo nie wy-
starczy, aby samochód praco-
wał w zimie bez zarzutu. Ważne 
jest także, w jaki sposób tanko-
wane jest auto. Należy pamiętać, 
żeby tankować zawsze do pełna 
i utrzymywać wysoki stan paliwa 
w zbiorniku. Dzięki temu, przy 
obniżaniu temperatury nie skra-
pla się woda, która spływając 
po ściankach zbiornika groma-
dzi się na jego dnie – wyjaśnia 
Rafał Droździak z sieci sta-
cji Circle K, która jako jedyna 
w Polsce posiada w swojej ofer-
cie diesel arktyczny. 
Chcąc zachować najwyższe pa-
rametry paliwa arktycznego nie 
powinno się go mieszać z in-
nymi paliwami, ponieważ tylko 
w czystej postaci gwarantuje od-
powiednią skuteczność. 

red

Jakie paliwo wybrać, by auto odpaliło 
w każdych warunkach? 

Co Polacy Tankują w zimie?

Po polskich drogach jeździ ponad 19 milionów samochodów, co oznacza, że staty-
stycznie co drugi Polak posiada auto. Mimo to, wiedza na temat tego, jakie paliwo 
jest najlepsze dla naszego auta w okresie zimowym, jest bardzo niewielka. Kierowcy 
często nie zdają sobie sprawy, jaki wpływ na silnik samochodu ma wysokiej jakości 
paliwo, zwłaszcza, gdy temperatury spadają poniżej zera. 

Kupię stare meble
 w dobrym stanie,

 lampy, lustra,
 przedmioty z mosiądzu, 
stare szkło i porcelanę, 
tel. 693 833 413

REKLAMA

st. sierż. Piotr Olejniczak 
i st. sierż. Wojciech Ostrowski

Historia pojazdu na stronie: www.historiapojazdu.gov.pl

To bardzo ważne dla pracy silnika jakie paliwo wlewamy zimą do baku
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W minionym 2017 roku udało 
nam się zakończyć wiele waż-
nych dla naszych mieszkańców 
inwestycji. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: przebudowę 
dolnej płyty boiska stadionu 
miejskiego (1,6 mln zł), budowę, 
przebudowę oraz remonty wielu 
dróg w mieście (na łączną kwotę 
blisko 4,5 mln zł), remont na-
wierzchni chodników przy ul. 
Kopernika, Grunwaldzkiej oraz 
Piaskowej, a także poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego przez doświetlenie przejść 
dla pieszych na drogach gmin-
nych oraz drodze krajowej przy 
ul. Wojska Polskiego podkreśla 
burmistrz . 
W 2018 chcemy nasze działa-
nia inwestycyjne jeszcze bardziej 
zintensyfikować, wykorzystu-
jąc środki z UE, w ramach RPO 
efektem czego będzie: adapta-
cja budynku po byłym magazy-
nie uzbrojenia na budynek Mrą-
gowskiego Centrum Aktywności 
Lokalnej (3,6 mln zł), powstanie 
Mazurskiej Pętli Rowerowej (4,5 
mln zł), termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
(3,2 mln zł) oraz remont w bu-
dynku a także przebudowa bo-
isk przy Szkole Podstawowej Nr 
4 (740 tys. zł), zagospodarowa-
nie terenu Parku im. Gen. W. Si-
korskiego na cele turystyczno-
-rekreacyjne (3 mln zł), a także 
zakończenie budowy pierwszego 
i budowa drugiego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Kolejowej (z dofinanso-
waniem z programu rządowego 
2,3 mln zł) i adaptacja budynku 

przy ul. Sienkiewicza 16 na Klub 
„Senior +”. Dodatkowo Mrą-
gowo czekają inwestycje dro-
gowe: przebudowa dróg „na Za-
torzu”, ul. Żołnierskiej – etap I, 
budowa ciągu komunikacyjnego 
przy ul. Mazurskiej i drogi na 
os. Mazurskim (kwota 5,7 mln 
zł). Obserwujemy duże zainte-
resowanie inwestorów zakupem 
działek w Mrągowie- zauważa 
burmistrz Otolia Siemieniec. 
W 2017 roku działki inwesty-
cyjne przy ul. Przemysłowej, To-
warowej i Okulickiego zyskały 
nowych właścicieli. Są wśród 
nich zarówno lokalni przed-
siębiorcy jak i inwestorzy ze-
wnętrzni, którzy zdecydowali 
się przenieść swoją produkcję 
do Mrągowa. Łącznie przy ulicy 
Przemysłowej zakupiono 2 ha 
działek z przeznaczeniem na za-
kłady produkcyjne i składy ma-
gazynowe. Już wkrótce na tych 
terenach powstanie m.in zakład 
zajmujący się produkcją maszyn 
i zespołów sortowniczych z nie-
mieckim kapitałem. Ponad 5 ha 
terenów sprzedaliśmy przy ul. 

Towarowej, która znajduje się 
w mrągowskiej strefie przedsię-
biorczości. Cieszę się, że markę 
„Mrągowo the best country to 
invest” potwierdzają sami przed-
siębiorcy, a mieszkańcy mają 
więcej ofert pracy w Mrągowie.

-Jeżeli chodzi o podsumowanie 
tego roku, to muszę przyznać, że 
był to trudny rok, który sprzyjał 
temu, żeby się wykazać. Osta-
tecznie mogę być z niego bardzo 
zadowolony, ponieważ wszystkie 
inwestycje, które planowaliśmy, 
zostały zapoczątkowane, a nie-
które już zostały zakończone. 

Jeżeli chodzi o nasze miasto to 
osiągnęliśmy wszystkie zamie-
rzone cele. Sprawy związane 
z dochodowością, czyli wskaźni-
kami dochodowości na jednego 
mieszkańca, to wyniki wskazują, 
że jest coraz lepiej i bezrobocie 
spada. Wygląda na to, że miasto 
się rozwija. To był dobry rok dla 
mnie, jako burmistrza, jak i dla 
całego miasta – mówi Jacek 
Wiśniowski, burmistrz Lidz-
barka Warmińskiego.
Burmistrz dodaje, że zamie-
rza dalej realizować inwestycje 
dzięki, którym miasto będzie się 
rozwijało- Jeżeli chodzi o nowy 
rok, to Rada Miasta jednogło-
śnie podjęła decyzję o uchwa-
leniu budżetu na 2018 rok i to 
mnie również bardzo cieszy. Ja 
osobiście wychodzę z założenia, 
że trzeba być odpowiedzialnym 
wobec tego co się powiedziało. 
Zapoczątkowałem szereg inwe-
stycji, a także obrałem pewne 
kierunki rozwoju miasta: tu-
rystka, uzdrowisko i sport. 
Chciałbym je realizować dalej, 
ponieważ uważam, że jest jesz-
cze dużo do zrobienia w tej kwe-
stii. Mogę powiedzieć, że będę 
jednym z kandydatów na burmi-
strza Lidzbarka Warmińskiego, 

podczas tegorocznych wyborów 
samorządowych.

-Ubiegły rok obfitował w żmudną 
pracę. To był niewątpliwie trudny 
czas dla Powiatu Mrągowskiego. 
Ze względu na kondycję finan-
sową mieliśmy napięty budżet- 
zaznacza Antoni Karaś starosta 
mrągowski. Udało nam się obni-
żyć zadłużenie Powiatu, spłaca-
jąc 650 000 złotych rat kredytów 
zaciągniętych w trzeciej kaden-
cji. W 2017 roku nie zaciągnięto 
żadnych kredytów, a pozyskano 
z zewnątrz pieniądze na inwe-
stycje i działania w kwocie po-
nad 8 milionów. Część inwesty-
cji udało się nam zrealizować 
z sukcesem. Niestety zostaliśmy 
zmuszeni przełożyć część pla-
nów inwestycyjnych na 2018 
rok – zwłaszcza inwestycje dro-
gowe. 

Dokończenie na stronie 4

Samorządowcy podsumowują miniony 
rok i z optymizmem patrzą w przyszłość
Przyjrzeliśmy się temu, jak wyglądał rok 2017, okiem samorządowców z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Wiadomo również, że ten nowo rozpoczęty rok będzie 
dla samorządowców niezwykle ważny.

-Za mną bardzo pracowity rok. 
Byłem wnioskodawcą dwóch pro-
jektów ustaw i miałem sporo wy-
stąpień z mównicy sejmowej. 
Obowiązki szefa komisji spowo-
dowały, że dużo częściej byłem 
obecny w Sejmie, szczególnie 
w miesiącach październik i li-
stopad. Końcówka roku była na-
prawdę pracowita, ponieważ ko-
misje trwały czasami po dziesięć, 
czy piętnaście godzin. Walczyli-
śmy z pomysłami partii rządzącej 
głównie odnośnie zmian w kodek-
sie wyborczym – powiedział poseł 
Andrzej Maciejewski.
A jakie były najważniejsze wyda-
rzenia w polskiej polityce w 2017 
roku według posła Andrzeja 
Maciejewskiego- Najważniej-
szym wydarzeniem w polskiej po-

lityce w tym roku była bez wąt-
pienia wizyta prezydenta Stanów 
Zjednoczonych w Polsce. Sama 
wizyta, jak i słowa, które padły 
podczas niej już teraz można na-
zwać historycznymi. Oczywiście 
zmiana premiera również była 
bardzo ważna. Długo nie było 
wiadomo, jak to wszystko będzie 
wyglądać. Bardzo ważne również 
było przyjęcie przez Polskę człon-
kostwa, co prawda nie stałego, 
w Radzie ONZ.
Ten rok będzie jeszcze bardziej 
intensywny. Mamy rok jubile-
uszu stulecia niepodległości 
i mamy rok wyborczy. Będę miał 
w tym roku znowu sporo wyjaz-
dów i spotkań, ale oczywiście zro-
bię wszystko, żeby pamiętać o wy-
borcach w moim okręgu. Będę 
starał się tak wszystko rozplano-
wać, żeby praca na terenie kraju 
nie kolidowała mi z pracą na te-
renie okręgu, który jest dla mnie 
najważniejszy. Mam już również 
przypisaną swoją rolę, jeżeli cho-
dzi o wybory i partię Kukiz’15. – 
dodał Andrzej Maciejewski.

Poseł Anna Wasilewska twier-
dzi, że był to zły rok dla Polski- 
Proszę mi wierzyć, że chciałabym 
powiedzieć, że ten rok był - „do-
bry”, „twórczy”, „pełen rado-
ści”, „budujący”...itd., ale chcę 
powiedzieć prawdę. Był to bar-

dzo zły rok - dla mnie jako dla 
posła, ale i dla Polski. I nie prze-
sadzam tak mówiąc, bo tak jest. 
Byliśmy świadkiem niszczenia 
państwa krok po kroku. Ja byłam 
świadkiem aktywnym, bo bronią-
cym niezawisłych sądów, wolnych 
wyborów, konstytucji, ale arytme-
tyczna większość uważa, że może 
wszystko zmienić ustawą. I robi 
to mając Trybunał Konstytucyjny, 
który nie reaguje i usłużnego pre-
zydenta. Tylko to, że kraj jest po-
dzielony nie zbliżyło nas jeszcze 
do Białorusi, czy Rosji.Jest wielu 
fantastycznych ludzi ceniących 
sobie wolność ponad wszystko. 
Jesteśmy na krawędzi przepa-
ści, a nie wpadliśmy w nią. Poza 
tym w Polakach jest coraz wię-
cej podziałów, coraz więcej wro-

gości. Ludzie patrzą na siebie, 
tak jakby ważne dla nich było kto 
jest ZA a kto PRZECIW PiSowi 
i od tego uzależniali dalszą zna-
jomość. To smutne tym bardziej, 
że ludzie, którzy obecnie rządzą 
Polską obiecywali co innego. Ale 
dla mnie osobiście, w rodzinie 
był to dobry rok.Dlatego jestem 
wdzięczna losowi za wszystko co 
się wydarzyło. Moja rodzina jest 
zawsze razem i wspieramy się 
wzajemnie.
- W 2017 roku było naprawdę 
sporo ważnych wydarzeń poli-
tycznych w Polsce. Od stycznio-
wego podpisu prezydenta Dudy 
pod ustawą o reformie edukacji, 
po wielomiesięczne boje o nieza-
wisłość sądów i wolne wybory. 
Prezes Kaczyński przez osiem lat 
knuł i rozrysowywał plan przeję-
cia władzy w Polsce, a w tym roku 
go zrealizował. Ma ordynację wy-
borczą, która pozwoli ludziom 
PiS wygrać tam gdzie nie mie-
liby szans, bo politycy PiS będą 
pilnować przebiegu wyborów, 
a sędziowie z nadania PiS będą 
zatwierdzać ważność wyborów. Ta 
układanka mimo, że początkowo 
mogła wydawać się chaosem rzą-
dzących, była od samego początku 
wymyślona tak, a nie inaczej - do-
daje Poseł Anna Wasilewska.
Anna Wasilewska mówi, że 
w 2018 roku będzie jeszcze bar-
dziej „patrzeć władzy na ręce” - 
Politycy opozycji to dziś nie tylko 
strażnicy wolności w Polsce, ale 

mamy do wykonania zadanie pa-
trzenia na ręce tym, którzy zde-
molowali polski system prawny 
i informowania o tym wolne me-
dia i społeczeństwo. Będziemy 
tego pilnować, ja stawiam sobie 
taki cel ponad wszystko. Każdy 
głos oddany w wyborach bę-
dzie musiał zostać sprawdzony, 
bo my ludziom PiS po prostu 
nie ufamy. Zniszczyli media pu-
bliczne, a mówili, że je napra-
wili, zniszczyli sądy, mówiąc, że 
je uzdrawiają, niszczą wolne wy-
bory, wmawiając Polakom, że mu-
szą być przeprowadzone uczciwie. 
Oni doskonale wiedzą, że kłamią. 
To przecież PiS wygrał wybory 
w 2015 roku. Uczciwie i demo-
kratycznie. Nikt tego nie kwestio-
nował. Ale wszystkim Polakom ży-
czę pięknego Nowego Roku 2018, 
spełnienia marzeń oraz realizacji 
planów tych osobistych oraz tych 
które będą szczęśliwe dla Polski.

Poseł Jacek Protas powiedział, 
ze zarówno dla niego, jak i dla 
Polski nie był to łatwy rok- Rok 
2017 minął dla Polaków pod zna-
kiem dalszej destrukcji demokra-
cji w Polsce i rozkładu ustroju de-
mokratycznego państwa. To jest 
dla mnie osobiście bardzo przy-
kre, że będąc parlamentarzystą 
muszę obserwować taki proces. 
Dla mnie osobiście był to rok cięż-
kiej pracy. Odpowiadam w klu-
bie parlamentarnym i Platformie 
Obywatelskiej za sprawy samo-

rządowe, walczyłem także, żeby 
rząd przyjął program Polska-Ro-
sja, który był bardzo ważny dla 
naszego regionu.
Zdaniem posła Jacka Protasa 
2018 rok minie pod znakiem wy-
borów i promocji regionu przed 
Mistrzostwami Świata w Rosji- 
Ten nowy rok jest rokiem wybo-
rów samorządowych. Skupimy się 
na tym, żeby jak najlepiej wypaść 
w tych wyborach, chcemy je wy-
grać i obronić samorządy przed 
PiS-em, który absolutnie ich nie 
szanuje. Już teraz cały czas rów-
nież inspiruję działania, aby wy-
promować nasz region przed Mi-
strzostwami Świata, które odbędą 
się w Rosji. Głównie staram się 
promować nasz region wśród kra-
jów, które swoje mecze będą roz-
grywać w Kaliningradzie. Po-
mimo tego iż, jak na razie nie ma 
zbyt dużego odzewu w tej spra-
wie od strony rządzącej, to ja dalej 
będą dążył do tego, żeby jak najle-
piej wykorzystać czas Mistrzostw 
Świata, które są tuż za granicami 
naszego regionu – dodał poseł Ja-
cek Protas.
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Co nam przyniesie Nowy Rok w polityce 
zdaniem posłów z Warmii i Mazur?
Zapytaliśmy jak zakończony 2017 rok, oceniają posłowie z województwa warmińsko 
mazurskiego, a także jakie mają plany związane z nowym 2018 rokiem.

Andrzej Maciejewski, Poseł na Sejm RP

Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa

Anna Wasilewska, Poseł na Sejm RP

Jacek Protas, Poseł na Sejm RP

Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka 
Warmińskiego

Antoni Karaś:, Starosta Mrągowski
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W 2017 roku wykonaliśmy m.in. 
drogę Zyndaki – Burszewo, 
Muntowo – Kosewo – etap I, 
budowa ciągu pieszo-rowero-
wego Piecki – Ostrów Pieckow-
ski wraz z Gminą Piecki. W tym 
roku na pewno rozpocznie się 
przebudowa drogi powiatowej 
Rozogi – Rybno, drogi w Zełwą-
gach oraz finalizacja budowy 
ścieżki rowerowej Krutyń – Kru-
tyński Piecek - etap I. Ponadto, 
budynki Mrągowskiego Cen-
trum Kształcenia oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego czeka mo-
dernizacja energetyczna, która 
będzie kosztować 3 mln 460 ty-
sięcy złotych. Uczniowie mrą-
gowskiego liceum już niedługo 
otrzymają kompletnie nowe bo-
isko, które zostanie wyremon-
towane ze środków Powiatu, 
a także w ramach RPO 2014-
2020. Wydział Geodezji i Karto-
grafii uruchomi nowy program 
e-usługi., a w DPS zostanie 
wykonana instalacja solarno-
-fotowoltaniczna. Planujemy 

przeznaczyć ogółem ponad 12 
milionów złotych na wszelkiego 
rodzaju inwestycje. 

To był bardzo dobry rok dla Gó-
rowa Iławeckiego- Jeżeli cho-
dzi o poprzedni rok, to wykona-
liśmy w nim sporo inwestycji. 
Kończy się drugi etap komplek-
sowego remontu dróg w mie-

ście. Przygotowywaliśmy wnio-
ski formalne w ramach dużych 
inwestycji i warto dodać, że 
w tej chwili po ocenie formal-
nej jest już wniosek na wodo-
ciąg, a także na budowę parku 
sensorycznego. Mamy już za-
gwarantowane dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego na 
remont ośrodka kultury. Patrząc 
jeszcze od strony mieszkań-
ców, to urodziło nam się w Gó-
rowie społeczeństwo obywatel-
skie. Mieliśmy w 2017 roku dwa 
duże przedsięwzięcia oparte 
prawie całkowicie na pracy wo-
lontariuszy. Mowa o przepięk-
nych obchodach w dniu 11 listo-
pada, a także o wigilii miejskiej, 
która po raz pierwszy odbyła się 
w Górowie Iławeckim – powie-
dział Jacek Kostka, burmistrz 
Górowa Iławeckiego.
Jacek Kostka dodaje, że zamie-
rza ubiegać się o kolejną kaden-
cję na funkcję burmistrza.- Na 
ten rok przewidziany jest pro-
jekt, „budowa szlaku turystycz-

nego wzdłuż rzeki Młynówki” 
i tak jak już wcześniej wspo-
mniałem będziemy chcieli bu-
dować park sensoryczny wokół 
stawu garncarskiego. Zapla-
nowany jest również remont 
ratusza, ale to na przełomie 
2018/19. Wychodzę z założenia, 
że nie zostawia się roboty zaczę-
tej w połowie, więc będą ubie-
gał się o reelekcję.

Wójt Irena Derdoń uważa, 
że w poprzednim roku gmina 
się rozwinęła- Udało nam się 
w 2017 roku pozyskać sporo fun-
duszy unijnych, dzięki temu zre-
alizowaliśmy zarówno działania 
społeczne dla mieszkańców, jak 
również szereg inwestycji. Prio-
rytetową inwestycją była budowa 
filii szkoły podstawowej w Rusi, 
ale z siedzibą w Bartągu. Inwesty-
cję tę planujemy oddać do użytko-
wania w lutym tego roku. Obecnie 
trwa jeszcze wyposażenie szkoły. 
W poprzednim roku udało nam się 
zrealizować również sporo, jeżeli 
chodzi o przebudowy dróg. Po-
wstał ciąg pieszo-rowerowy Doro-
towo-Majdy, a realizujemy obec-
nie ciąg w Tomaszkowie od drogi 
nr 51 do praktycznie granic gminy. 
W tej chwili jest również realizo-
wany ciąg nad jeziorem Bartąg, do 
ulicy przyrodniczej co poprawi ko-
munikację do Olsztyna dla miesz-
kańców Bartążka. Naprawdę tych 
wszystkich zrealizowanych inwe-
stycji było bardzo dużo.

Rok 2018 w gminie Stawi-
guda również będzie obfitował 
w nowe inwestycje- W nowo 
rozpoczętym roku naszą prio-
rytetową inwestycją, jest roz-
budowa oczyszczalni ścieków 
w Stawigudzie. Niestety na tę 
inwestycję na dzień dzisiej-
szy nie możemy pozyskać środ-
ków unijnych. Zaczniemy ją ze 
swoich środków i rozkładamy 
na kolejne lata. Inwestycja ta 
na pewno przyczyni się do dal-
szego rozwoju gminy, ponieważ 
powstaną również nowe miej-
sca pracy. Podjęliśmy uchwałę 
na wymianę kotłów ogrzewania 
na ekologiczne. Ten rok 2018 
pomimo tego, że jest to rok wy-
borczy, to dla nas jest jak każdy 
inny. Staramy się realizować 
inwestycje, na które jest zapo-
trzebowanie ze strony miesz-
kańców, staramy się rozwiązy-
wać ich problemy i chcemy, aby 
żyło im się w naszej gminie jak 
najlepiej.
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Jacek Kostka, Burmistrz 
Górowa Iławeckiego

Irena Derdoń, Wójt Gminy Stawiguda 

W trakcie sesji „budżetowej”, 
Radni Platformy Obywatel-
skiej złożyli wniosek formalny 
o uwzględnienie w budżecie 
miasta na 2018 rok, systemu 
roweru miejskiego. Radni PO 
chcieli, aby przeniesiono kwotę 
miliona złotych z sektora lo-
kalny transport zbiorowy. Pre-
zydent Piotr Grzymowicz, za-
pewniał, że oczywiście jest za 
tym, żeby rower miejski w Olsz-
tynie wprowadzić, ale nie kosz-
tem innych środków komunika-
cji miejskiej. 
Pozostali olsztyńscy radni, przy-
chylili się do słów prezydenta 
i wniosek został odrzucony. To 
spowodowało, że Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej, który 
jest koalicjantem Prezydenta 
Piotra Grzymowicza, wstrzy-
mał się od głosu przy uchwa-
laniu budżetu miasta na 2018 
rok. Prezydent w bardzo ostrych 
słowach skomentował zaist-
niałą sytuację - Dziwię się, że 
doświadczeni radni Platformy 
Obywatelskiej (jednocześnie moi 
koalicjanci) zaryzykowali nie-
uchwalenie budżetu i trwałość 
koalicji z powodu miliona zło-
tych na tzw. system roweru miej-
skiego. Do tego swoje uwagi zło-
żyli niejako „po czasie”, bo to 
na etapie jesiennego budowa-
nia budżetu miasta na kolejny 
rok był najlepszy moment, żeby 
o tym dyskutować. Moje uwagi, 
że też jestem za rowerem miej-
skim, ale to już nie ten czas, nie 
te pieniądze i rozwiązania, bo 
pojawiły się także systemy nie-
obciążające miasta kosztami, na 
niewiele się zdały. Na szczęście 
pozostali radni słuchali uważ-
nie i zachowali rozsądek, odrzu-
cając „rowerową” poprawkę, za 
co im dziękuję.

Rower bez pieniędzy, 
fajna sprawa, ale chyba
niemożliwa 

Wróćmy jednak do samego sys-
temu roweru miejskiego. Pre-
zydent Piotr Grzymowicz 
poinformował, że znalazł roz-
wiązanie, które nie naraziłoby 
miasta na koszty. Firma Urbo, 

zaproponowała, że bez kosz-
tów dla miasta, jest w stanie taki 
system rowerowy w mieście za-
instalować i go realizować. Pre-
zydent dodał, że Olsztyn jest już 
w programie pilotażowym pro-
wadzonym przez tę firmę.
Paweł Klonowski ze Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Obywa-

telskich „Wizja Lokalna” 
jest zdania, że takiego roz-
wiązania w Olsztynie po pro-
stu nie da się zastosować.- My 
śledzimy to jak się rozwija sys-

tem roweru miejskiego w Pol-
sce już od kilku lat i do tej 
pory takiego rozwiązania, ja-
kie Pan Prezydent zapropono-
wał, nigdzie nie zastosowano. 
Gdyby takie rozwiązanie było 
dostępne na rynku i w polskich 
warunkach zostało spraw-
dzone, to przecież kilkudzie-

sięciu Prezydentów polskich 
miast by już z niego skorzy-
stało. My wykazujemy daleko 
idący sceptycyzm, że Olsztyn 
będzie pierwszy, który z niego 

skorzysta. Z tego co wiem to 
firma, o której mówi Prezy-
dent Piotr Grzymowicz, jak 
na razie w Polsce nie prowa-
dzi żadnego takiego systemu 
i ostatnio poinformowała, że 
w naszym kraju nie będzie 
tego typu rozwiązań w najbliż-
szym czasie rozwijała, więc to 

można traktować bardziej jako 
zbywanie tematu.

Koszty są i nikomu nie
udało się ich ominąć
Koszt utrzymania systemu ro-
weru miejskiego to około półtora 
miliona złotych, ale to wszystko 
będzie zależeć od tego, na jakie 
rozwiązanie miasto się zdecyduje. 
Według raportu Wizji Lokalnej, 
jeżeli byśmy przyjęli, że na sys-
tem roweru miejskiego miasto 
przeznaczy, trochę mniej, bo mi-
lion złotych rocznie, to można by 
utworzyć około 30 stacji rowero-
wych z terminalami. Jeżeli jed-
nak udałoby się znaleźć jeszcze te 
dodatkowe pół miliona, to wtedy 
tych stacji mogłoby być nawet 
45. Co sprawiłoby, że na każdym 
olsztyńskim osiedlu znajdowałby 
się po dwie stacje.
- Są różne możliwości, żeby 
udział miasta w finansowaniu 
takiego systemu obniżyć. Mogą 
być np. stacje sponsorskie, mogą 
być reklamy na rowerach, czy na 
terminalach samych stacji lub 
miasto może pozwolić na posta-
wienie w okolicy stacji nośników 
reklamowych. Ogólnie polskie 
miasta zawsze dokładają do sys-
temów rowerów miejskich. Jedy-
nie w Krakowie urzędnicy, sta-
rają się jakoś to finansowanie 
„ukrócić”, ale zastosowane tam 
już jest piąte rozwiązanie. Oni 
teraz mają w Krakowie kolejną 
koncepcję, jednak trzeba pocze-
kać, czy ona wypali i dopiero 
wtedy będzie można się zasta-
nowić, czy w Olsztynie również 
można ją wprowadzić – mówi 
Paweł Klonowski.
Warto dodać, że z miast wo-
jewódzkich, tylko Olsztyn 
i Gdańsk nie mają wprowa-
dzonego systemu roweru miej-
skiego, ale Gdańsk razem z Gdy-
nią i Sopotem już rozstrzygnął 
przetarg i będzie tam najwięk-
szy system roweru miejskiego 
w Polsce.
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Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Olsztyna w grudniu 2017 roku uchwalono bu-
dżet na 2018 rok. W budżecie tym nie znalazło się miejsce dla systemu roweru miej-
skiego, chociaż Klub Radnych Platformy Obywatelskiej bardzo o to zabiegał. Prezy-
dent zapewniał, że znalazł inne - bezkosztowe rozwiązanie. Stowarzyszenie Wizja 
Lokalna jest jednak bardzo sceptycznie nastawione do tego pomysłu.

W Olsztynie poczekamy na rower miejski

Batalia o rower miejski w Olsztynie trwa
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KRÓTKO

-Mijają trzy lata Pani działal-
ności w powiecie. To pierw-
sza kadencja, w której prze-
wodniczy Pani zarządowi. Jak 
ten czas zapisał się w Pani pa-
mięci?
Na początku, było mniej wesoło 
i ciekawie niż obecnie, po 3 la-
tach. Myślę, że była to dla mnie 
bardzo dobra nauka. Poznałam 
wiele nowych rzeczy i bardzo 
ciekawych ludzi. Przede wszyst-
kim, była to bardzo ciężka praca. 
Powiat olsztyński w ciągu ostat-
nich trzech lat przeznaczał bar-
dzo dużo pieniędzy na inwe-
stycje. Jest to blisko 150 mln 
złotych. Tylko w 2017 roku, z 35 
mln udało nam się aż 27 mln zło-
tych przeznaczyć na drogi. Aż, 
ponieważ idąc do powiatu, drogi 
były moim priorytetem. Miesz-
kańcy co roku apelują o poprawę 
ich stanu. Myślę, że niezmien-
nie, również w przyszłych latach 
powinien to być priorytet. 
-Wśród innych samorządow-
ców krąży opinia, że rządzi 
Pani dosyć twardą ręką. 
Myślę, że powinnam to stwier-
dzenie potraktować raczej jako 
komplement. Jestem znana jako 
osoba konkretna. Może mniej 
mnie widać w mediach i na róż-
nych uroczystościach, ale ja 
po prostu lubię działać. Lubię, 
kiedy widać efekty mojej pracy. 
-O menadżerskiej stronie Pani 
charakteru, pierwsi mieli moż-
liwość przekonać się chyba 
pierwsi koalicjanci z Plat-
formy Obywatelskiej, którzy 
niestety nie dotrwali do końca 
kadencji. 
Myślę, że nie warto wracać 
do przeszłości. Nie jest tajem-
nicą, że koalicja zmieniła trochę 
swoją formę. Uważam, że wszy-
scy członkowie samorządów, 
mają za zadanie dobrze działać 
i pracować na rzecz mieszkań-
ców. Absolutnie żadne własne 
ambicje nie powinny tego za-
dania zaburzać. Teraz patrzymy 
w przyszłość i myślę, że widać 
efekty naszej pracy. 
-Jak układa się współpraca 
z obecną koalicją, która prze-
trwała już rok? 
Współpraca ma to do siebie, że 
bywają lepsze i gorsze momenty. 
Jeśli trafia się na ludzi, z którymi 
da się rozmawiać i wspólnie coś 
robić, to jak najbardziej trzeba 
do tego dążyć. Obecnie jest dużo 
spokojniej, siadamy do stołu, 
rozmawiamy o rzeczach doty-
czących całego powiatu i wypra-
cowujemy wspólne stanowiska. 
Nie stoimy w miejscu, nie mar-
nujemy czasu na kłótnie. 
-Koalicja przekłada się także 
na współpracę z gminami two-
rzącymi powiat olsztyński. Jak 
ona przebiega? 
Od początku kładłam nacisk na 
współpracę. Powiat tworzy dwa-
naście gmin, które mają wła-
sne zadania i potrzeby, ale na-
sze relacje zazębiają się w wielu 

aspektach. W mojej ocenie, bur-
mistrzowie i wójtowie starają się 
pracować jak najlepiej, na rzecz 
swoich gmin. Każdy z nich jest 

dobrym gospodarzem, dbającym 
by jego gmina się rozwijała, by 
coś się w niej działo. Cieszę się, 
że samorząd powiatu ma swój 
udział w wielu pozytywnych 
działaniach wspólnie z gminami. 
-Gminy traktują powiat jako 
swoją trochę równoległą 
strukturę, oczekując często 
pomocy w wykonaniu niektó-
rych zadań samorządowych. 
Jak ocenia Pani wspólne reali-
zacje? Nie obawia się Pani za-
rzutów o stronniczość i wspie-
ranie jedynie wybranych 
gmin? Sporo środków w tej 
kadencji trafiło na przykład 
do Biskupca. 
Hala sportowa przy Zespole 
Szkół w Biskupcu, dla których 
organem prowadzącym jest po-
wiat, była rozważana już przez 
radnych poprzednich kaden-
cji. Jej budowę blokował wtedy 
brak środków. Gmina Bisku-
piec wyjątkowo współpracuje 
z powiatem przy finansowaniu 
powiatowych inwestycji, jaką 
była np. ta hala. Środki na jej 
budowę pochodzą częściowo 
z Ministerstwa Sportu, jest to 
ponad 1,5 mln złotych. Kwota 
blisko 2,5 mln, pochodziła z bu-
dżetu gminy Biskupiec, a pozo-
stała część to środki przezna-
czone przez powiat. Trzeba się 
cieszyć, że już we wrześniu 
dzieciaki będą mogły korzystać 

z nowej hali. Kolejna inwestycja 
dotyczy Szpitala Powiatowego 
w Biskupcu, który po dwudzie-
stu latach doczeka się przebu-

dowy. Chodzi tu o kwotę 10 mln 
złotych, która została zapisana 
w budżecie powiatu. Całość 
tej rozłożonej na lata inwestycji 
to blisko 17 mln złotych. Jeżeli 
przyjrzymy się, jak w poprzed-
nich kadencjach wyglądało in-
westowanie w poszczególne 
gminy, to muszę przyznać, że 
niewiele pieniędzy przezna-
czano na gminę Biskupiec, 
która jest największą spośród 
wszystkich dwunastu na trenie 
powiatu olsztyńskiego. W tej 
chwili, wszystkie szpitale w Pol-
sce muszą być dostosowane do 
pewnych norm i standardów. 
O remoncie placówki w Bi-
skupcu radni mówili od lat, nie 
można było tego dłużej przesu-
wać. Szpital ma znaczenie po-
nadregionalne, jest duży i dobry, 
posiada wiele certyfikatów. 
-Jak wyglądała współpraca 
z innymi gminami?
Tylko w 2017 roku, potrzeby 
jakie zgłosili do nas miesz-
kańcy, wójtowie, burmistrzowie 
i wszystkie osoby chcące jeździć 
po dobrych drogach, oszacowa-
liśmy na kwotę… ponad 230 mln 
złotych. Staramy się pozyskiwać 
środki i naprawiać jak najwię-
cej. Często jest to walka z wia-
trakami, bo kończy się okres 
programowania, środków jest za 
mało w stosunku do potrzeb i nie 
zawsze jesteśmy w stanie po-

godzić oczekiwania z naszymi 
możliwościami. Udało nam się 
natomiast ruszyć z programem 
zintegrowanych inwestycji te-
rytorialnych (ZIT), które dzieją 
się wokół naszego centralnego 
ośrodka - Olsztyna, oraz gmin 

do niego przylegających. Po-
wiat już rozpoczął inwestycje 
w gminie Jonkowo. Niedawno 

udało się podpisać umowę na 
dofinansowanie w gmnie Purda, 
którego proces przebiegać bę-
dzie dwuetapowo. Dotyczyć 
będzie obwodnicy Klebarka 
Wielkiego, której budowę pla-
nujemy rozpocząć w 2018 roku, 
a zakończyć w 2019. Realizację 
drugiego etapu inwestycji prze-
widujemy do roku 2020. Blisko 
33 mln złotych będziemy mo-
gli w czerwcu zainwestować 
w pozostałe gminy - Gietrzwałd, 
Dywity i Barczewo. 
 -Jakie fundusze unijne udało 
się pozyskać w 2017 roku? 
Oprócz funduszy na drogi, udało 
się zrealizować projekt geode-
zyjny e-mapa 2. Wszyscy zain-
teresowani budową domu, rze-
czoznawcy i przedsiębiorcy, nie 
będą już musieli przychodzić 
do starostwa po niezbędne do-
kumenty. Będą mogli je pobrać 
drogą internetową i dokonać 
później wszystkich opłat. Świat 
idzie naprzód, a my staramy się 
dorównać mu kroku i dokonać 
zmian w naszym systemie. 
-Budżet powiatu olsztyńskiego 
na rok 2018 pod względem do-
chodów i wydatków?
Planowane wydatki to 150 mln 
złotych, z czego blisko 50 mln to 
wydatki inwestycyjne. Takiego 
wysokiego budżetu jeszcze 
w powiecie nie było. Należy się 
cieszyć, że uruchomiliśmy ma-
chinę inwestycji. Nie wszystkie 
skończą się w roku 2018, część 
z nich jest długoletnia.
 -Rok 2018 jest rokiem wybor-
czym. Czuje Pani presję zwią-
zaną z wyborami samorządo-
wymi?
Myślę, że każdy z nas samorzą-
dowców wykonuje swoją pracę 
jak najlepiej i skupia się na tym, 
by coś dobrego po sobie zosta-
wić. Niech nas ocenią miesz-
kańcy. Zobaczymy jaki będzie 
tego efekt. Na razie zajmuję się 
tym, co mam do zrobienia w tym 
roku. 

Dariusz Gołębiowski

Z Małgorzatą Chyziak, starostą olsztyńskim rozmawiamy o trzech latach kierowania 
jednym z największych powiatów.

Każdy z nas wykonuje 
swoją pracę jak najlepiej 

REKLAMA

Olsztyn: 18 stycznia o godz. 
20:00 w Klubie Nowy An-
dergrant odbędzie się Stan-
dup Warmia. Bilety od 20 
PLN.

Olsztyn: Zwiedzanie Pra-
cowni Astronomicznych Ob-
serwatorium Astronomicz-
nego w Olsztynie odbędzie 
się 18 stycznia o godz. 09:00. 
Bilety od 9 PLN.

Olsztyn: Seanse w Planeta-
rium w dniu 19 stycznia będą 
odbywały się w godz. 12:00-
15:00. Bilety od 15 PLN.

Olsztyn: 20 stycznia o godz. 
09:30 na stadionie AZS 
UWM odbędzie się ak-
cja BiegamBoLubię. Wstęp 
wolny.

Olsztyn: Taniec afrykań-
ski- petarda pełna endor-
fin- warsztaty odbędą się 
20 stycznia o godz. 16:00 
w Klubie Fitnesska. Bilety od 
40 PLN.

Olsztyn: Koncert Zespołu 
Wokalnego Moderato bę-
dzie miał miejsce 21 stycznia 
o godz. 17:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury – Kamie-
nica Naujacka. Wstęp wolny.

Olsztyn: 22 stycznia o godz. 
18:00 w Amfiteatrze im. 
Czesława Niemena, w ra-
mach akcji “Poezję czyta się 
w poniedziałek”, odbędzie 
się spotkanie z poetami Mar-
cinem Cieleckim i Tonda Ki-
noko. Wstęp wolny.

Biskupiec: 21 stycznia 
o godz. 10:00 na Przystani 
Warmińskiej odbedzie się 
Karnawałowy Rajd Pieszy. 
Wstęp wolny.

Dywity: 20.01.2018r. o go-
dzinie 16:00, w Sali Widowi-
skowej GOK-u, odbędzie się 
spektakl pod tytułem: „Bał-
wanek Tiko i Królowa Frun-
cja”, a po nim mikołajowe 
animacje dla wszystkich ma-
łych uczestników.

Dobre Miasto: 24 stycznia 
o godz. 11:00, 12:00 oraz 
13:00 w Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym odbędą 
się spotkania dla najmłod-
szych z cyklu “Fizyka dla 
smyka”. Wstęp wolny.

Lidzbark Warmiński: Za-
praszamy na pierwsze spo-
tkanie z baletem w Kinie 
Ignacy! Retransmisja PO-
SKROMIENIA ZŁOŚNICY 
z Teatru Bolszoj już 23 stycz-
nia o godz. 18:00. Bilety (25 
zł) dostępne w Lidzbarskim 
Domu Kultury.

Lidzbark Warmiński: 
17 stycznia o godz. 19:00 
w Lidzbarskim Domu Kul-
tury odbędzie się wyjątkowy 
koncert kolęd. Bilety od 60 
PLN, 50 PLN w przedsprze-
daży.

Ostróda: 17 stycznia o godz. 
18:00 w Sali Reprezenta-
cyjnej Ostródzkiego Zamku 
odbędzie się koncert nowo-
roczny “W krainie opery 
i operetki”, w wykonaniu 
Kazimierza Kowalskiego. 

Ostróda: 21 stycznia o godz. 
15:30 w Kościele Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny odbędzie się 
XIV Koncert Kolęd i Pasto-
rałek pt. “Zaśpiewajmy Dzie-
ciątku”. Wstęp wolny.

Wyb.(K)

Małgorzata Chyziak ,starosta olsztyński: Uważam, że wszyscy członkowie samorządów, mają za zadanie dobrze działać 
i pracować na rzecz mieszkańców
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- Rozpoczęliśmy akcje gminne 
z orkiestrą na początku XXI wieku. 
Na ulicach w całej gminie chodzi 
40 wolontariuszy. Co roku bijemy 
rekordy, w zeszłym roku zebrali-
śmy około 27 tysięcy, a tym roku 
myślimy, że 30 tysięcy uda nam 
się przekroczyć – powiedział Wi-
told Lubowiecki, dyrektor GOK 
w Stawigudzie, szef sztabu or-
kiestry w gminie Stawiguda.
W Stawigudzie w hali sportowej 
mieszkańcy spotykali się, aby Po-
móc Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. Odbywały się 
tam liczne występy m.in. wystą-
pił zespół „Kosejder”, a także 
miały miejsce licytacje, z któ-
rych pieniądze powędrowały na 
WOŚP- Mamy obrazy Łukasza 
Zedlewskiego, jest to nasz wycho-
wanek, obecnie już po studiach ar-
tystycznych w Warszawie. Mamy 
również prace Pań, które uczestni-
czą w zajęciach koła malarskiego 
przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Stawigudzie. Mamy kosze, 
karmnik, rzeźby i mnóstwo innych 
przedmiotów. Jest co licytować 
i na pewno każdy może znaleźć 
coś dla siebie - dodał szef sztabu 
WOŚP w gminie Stawiguda.
Podczas WOŚP w Stawigudzie 

można było również wylicytować 
spotkanie przy kawie z wójt gminy 
Stawiguda, Ireną Derdoń - To jest 
nasza Pani wójt i chciałam pójść 
do niej na tą kawę. Na pewno nie 
będziemy rozmawiać o sprawach 
służbowych, tylko o luźnych, bab-
skich sprawach. Dzięki temu spo-
tkaniu również mogę pomóc 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Co roku razem z rodziną 
pomagamy, ponieważ pieniądze 
idą na niezwykle szczytny cel – po-
wiedziała zwyciężczyni aukcji, 
Anna Stawarczyk, mieszkanka 
Stawigudy.
Jak już wcześniej wspomniano 
w całej gminie Stawiguda od-
bywały się imprezy zamknięte. 
Oprócz tej w hali sportowej 
w Stawigudzie, były także im-
prezy w świetlicach w Bartągu, 
Rusi i Tomaszkowie. We wszyst-
kich tych miejscach odbyły się li-
cytacje gadżetów WOŚP, ale także 
i innych niezwykle ciekawych rze-
czy. Oczywiście były także wy-
stępy artystyczne. W Rusi wystą-
pił m.in. zespół „Baby Ruśkie + 
2Promile”, a w Bartągu odbyło 
się „Warmińskie Kolędowanie” 
w wykonaniu rodziców, dzieci 
z Przedszkola Bartąg.

- Gmina jak co roku włącza się 
w organizację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku 

imprezy zamknięte odbywają się 
w czterech miejscach; Stawiguda, 
Tomaszkowo, Bartąg i Ruś. Widać, 
że mieszkańcy naszej gminy chcą 
pomagać i to nie tylko przy Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale 
oprócz tego również, jeżeli jest taka 
możliwość, czy potrzeba, to wspie-
rają inne inicjatywy, dzięki którym 
mogą pomóc innym ludziom – do-

dała wójt gminy Stawiguda, 
Irena Derdoń.
Wolontariusze zbierający pienią-
dze na WOŚP opowiedzieli nam 
dlaczego pomagają- Pomagamy, 
ponieważ warto jest pomagać in-
nym osobom. Szczególnie jeżeli 
chodzi o pomoc dla dzieci. Wszy-
scy chcemy, żeby miały one szansę 
na jak najlepsze życie – powie-
działa Kinga Kaszuba.
-Bardzo dużo osób potrzebuje po-
mocy. Nie jesteśmy sami i jeżeli 
my mamy wszystko, to możemy też 
swoją część przekazać innym – do-
dała Rozalia Dujko-Domańska.
-Po podliczeniu wszystkich 
wpływów okazało się, że został  
pobity ubiegłoroczny rekord i to 
o ponad 6000 złotych!!!. Gmina  
Stawiguda zebrała 33 545,62 zło-
tych i 34 € !!!- poinformował nas 
przed zamknięciem tego wyda-
nia gazety Witold Lubowiecki, 
szef sztabu WOŚP w gminie Sta-
wiguda.

raf

GMINA/REKLAMA

REKLAMA

Gmina Stawiguda, po raz kolejny włączyła się w organizację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Tym razem imprezy związane z WOŚP zorganizowane zostały 
w czterech miejscowościach w gminie Stawiguda.

Rekordowa zbiórka 
w gminie Stawiguda 

Występ zespołu „Kosejder” ze Stawigudy uprzyjemniał czas wszystkim, którzy wzięli 
udział w zbiórce 
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Zwyczaj ten z czasem rozpo-
wszechnił się również w innych 
krajach. W Polsce przedstawienia 
bożonarodzeniowe rozpoczęto 
odgrywać od XVI wieku. Miesiąc 
grudzień jest bogaty w różne bo-
żenarodzeniowe imprezy. Jasełka 
w szkołach, różnorodne imprezy 
w Wilnie, stolicy Litwy. Wilno 
w tym okresie staje się nie do po-
znania. Plac Ratuszowy i Plac 
Katedralny upiększa niezwykła 
choinka. W tym okresie ściany 
Katedry Wileńskiej stają się du-
żym ekranem, na którym są wy-
świetlane bajki w formacie 3 D. 
W tym roku był to „Dziadek do 
orzechów”. W okresie świątecz-
nym ulicami Starówki Wileńskiej 
kursował również pociąg świą-
teczny. Na placach litewskich 
miast stoją zawsze szopki, wywo-
dzące się z tradycji – znanych już 
w Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów – jasełek. 

Święta w szkole są obecne
W każdej szkole polskiej na 
Wileńszczyźnie od początku 
grudnia trwają przygotowa-
nia do Świąt Bożego Narodze-
nia. Szkoła w tym okresie zmie-
nia swoje oblicze. Społeczność 
szkoły (uczniowie, nauczyciele 
i administracja) śpieszy z po-
mocą w upiększaniu otoczenia, 
w którym odbywają się zajęcia. 
Owocem pracy staje się pięknie 
przybrana jodełka, sale lekcyjne 
i korytarze. Tradycją staje się nie-
raz wyplatanie wieńca adwento-
wego i cotygodniowe zapalanie 
świecy. Temu towarzyszy apel 
szkolny i wspólna modlitwa.
W szkole okres poprzedzający ma-
giczny czas Bożego Narodzenia 
jest niezwykle pracowity. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem i za-
pałem przygotowują jasełka. 
Bożenarodzeniowe imprezy co 
roku odbywają się we wszyst-
kich polskojęzycznych szkołach 

rejonu Wileńskiego. Niezwykle 
urocze jasełka zostały zorgani-
zowane w szkole w Wesołówce. 
Przystrojeni w aniołków ucznio-
wie opowiedzieli zgromadzo-
nym widzom orędzie o Bożym 
Narodzeniu. Młodociani akto-
rzy – przedszkolaki i uczniowie 
klas początkowych – pięknie 
wystąpili. Tłem tego wystąpie-
nia był wyświetlany na ekranie 
film „Maria z Nazaretu”. Widzo-
wie mogli podziwiać piękną sce-
nerię tego filmu oraz grę małych 
aktorów. Pomysłodawcami wi-
dowiska w Wesołówce były Cze-
sława Szablińska – kierownik 
szkoły oraz Lilia Naruszewicz 
– nauczycielka-metodyk klas 
początkowych. Swoją obecno-

ścią imprezę zaszczycił Robert 
Komarowski – zastępca mera 
rejonu Wileńskiego. Bożenaro-
dzeniowe przedstawienie poprze-
dziła Msza Święta celebrowana 
przez księdza Józefa Makucia – 
wikariusza parafii pod wezwa-
niem Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Podbrzeziu.
Piękne były również jasełka 
w Szkole Podstawowej w Jęcz-

mieniskach. Było to proste kla-
syczne przedstawienie, gdzie 
„gwiazdeczki” opowiadały hi-
storię Bożego Narodzenia. 
Nie zabrakło też Józefa i Ma-
rii z Dzieciątkiem oraz Trzech 
Króli z darami. Reżyserem tego 
przedstawienia była Bożena La-
chowicz – zastępca dyrektora 
szkoły.

Tradycyjnie polskie 
spotkania 
W poszczególnych placówkach 
kulturalnych odbywają się rów-
nież spotkania opłatkowe. Taka 
impreza została zorganizowana 
w Domu Kultury Polskiej 
w Nowych Święcanach w dniu 
6 stycznia. Warto tu wspomnieć, 

że na ziemi święciańskiej uro-
dził się Józef Klemens Piłsud-
ski. W ubiegłym roku właśnie ob-
chodziliśmy 150-lecie dnia jego 
urodzin. Dom Kultury Polskiej 
w Nowych Święcanach znajduje 
się 100 km od Wilna. Nieopodal 
płynie rzeka Żejmiana – ulubione 
miejsce kajakarzy. W tym uro-
czym miejscu, w Domu Kultury 
Polskiej, darze Rzeczypospoli-
tej Polskiej miejscowej polskiej 

społeczności, odbyło się spotka-
nie opłatkowe, którego pięknym 
akcentem było śpiewanie kolęd 
przez zespół „Marzenie” (kie-
rownik Lena Gryncewicz). Or-
ganizatorem tego spotkania był 
Wacław Wilkojt, miejscowy 
działacz społeczny, radca samo-
rządu rejonu Święciańskiego. 
Na tę imprezę przybył również 
Edward Worszyński – staro-
sta miasta Podbrodzie i An-

drius Šarėjus – dyrektor admi-
nistracji rejonu Święciańskiego. 
Przy DKP w Nowych Święca-
nach działa polski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz szkoła nie-
dzielna języka polskiego, do któ-
rej uczęszcza ponad 20 uczniów, 
a kierowniczką szkoły jest 
Wanda Gołubiewa.
Spotkanie opłatkowe odbyło się 
również w Podbrodziu, organi-
zatorem którego była Irena Bed-
nar, prezes Związku Polaków 
rejonu Święciańskiego.

Trzej Królowie na Litwie 
Do największych ulicznych jase-
łek na świecie zaliczany jest Or-
szak Trzech Króli - teatralizo-
wane widowisko obrazujące 
pielgrzymowanie Kacpra, Mel-
chiora i Baltazara do betlejem-
skiego żłóbka. Tradycyjnie uli-
cami Wilna przechodzi on w dniu 
6 stycznia, w uroczystość Obja-
wienia Pańskiego. Pierwsi chrze-
ścijanie w tym właśnie dniu świę-
towali Boże Narodzenie. Dopiero 
pod koniec IV w. do liturgii Ko-
ścioła Powszechnego wprowa-
dzone zostały dwie odrębne uro-
czystości: Boże Narodzenie – 25 
grudnia i święto Trzech Króli, 
czyli Objawienia Pańskiego – 6 
stycznia. Zamyka ono cykl uro-
czystości religijnych – cykl świą-
teczny Bożego Narodzenia. Jest 
to jedno z najstarszych świąt 
w chrześcijaństwie. Uroczystość 
ta w Wilnie przebiega zawsze 
pięknie, radośnie i barwnie. Or-
szak królewski z figurami Kac-

pra, Melchiora i Baltazara wyru-
szył od Ostrej Bramy i przeszedł 
Starówką wileńską aż do placu 
Katedralnego, gdzie odbyło się 
tradycyjne pożegnanie stołecznej 
choinki. 
Wilno jest piękne nie tylko 
w okresie bożenarodzeniowym. 
Warto je odwiedzić w każdej po-
rze roku. Więc serdecznie zapra-
szamy. Na zakończenie składam 
najserdeczniejsze życzenia sło-
wami wiersza mojego autorstwa:
Niech zawsze tak będzie, 
świątecznie i dobrze,
Życie nasze piękne w jaskrawym 
kolorze
Lśnić powinno mocno.
Niech słowa kolędy każde serce
 śpiewa,
A każdy zdrowotnie niech dobrze 
się miewa,
W tą cudowną noc niech każdy 
się przeobrazi
W osobę dobrą, cierpliwą, 
szlachetną i miłą.
Dla drugiego człowieka serca 
swe otwórzcie,
W swoją dobroć i miłość całego 
zanurzcie.
Niech smutek nas nie trwoży,
A bieda odejdzie,
Boże Narodzenie w naszych 
sercach będzie
Przez Rok następny cały,
Bo Jezus nasz mały
Potrafi życie zmienić,
Tylko w to trzeba wierzyć!
tekst i foto. Andrzej Aszkiełowicz 
Dyrektor Domu Kultury Polskiej w No-

wych Święcianach, nauczyciel religii 
w szkole w Wesołówce 

i Jęczmieniskach.

Jasełka są widowiskiem o Bożym Narodzeniu, które wzorowane są na średniowiecz-
nych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego wy-
razu „jasło” oznaczającego żłób. Za twórcę przedstawień bożenarodzeniowych 
uważany jest Św. Franciszek z Asyżu. On to w miejscowości Grecco we Włoszech 
w roku 1223 zorganizował pierwszą taką scenkę. 

Świąteczna Wileńszczyzna

 Jasełka w Szkole Podstawowej w Jęczmieniskach

Mali aniołkowie w szkole w Wesołówce łamią się opłatkiem

Zespół „Marzenie”

Jodełka na Placu Ratuszowym

Szopka Wileńska
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GMINA/POWIAT BARTOSZYCKI

Sytuację z ostródzkim basenem, 
można porównać do telenoweli, 
która ciągnie się w nieskończo-
ność, a końca jej nie widać. Przy-
pomnijmy, że poprzedni właściciel 
basenu postawiony został w stan 
upadłości, a jego majątkiem za-
czął zarządzać syndyk. Negocja-
cje z przedstawicielami miasta, na 
temat pozyskania przez miasto ba-
senu trwały bardzo długo, ponie-
waż obie strony na początku nie 

mogły dojść do porozumienia.
Syndyk żądał kwoty, na którą mia-
sto nie mogło się zgodzić. Osta-
tecznie burmistrz Czesław Naj-
mowicz, w porozumieniu z Radą 
Miasta zaproponował kwotę 2,5 
miliona złotych. Syndyk przyjął 
tą propozycje, a rada wierzycieli 
zgodziła się na sprzedaż basenu za 
taką kwotę. Tak oto od marca po-
przedniego roku basen należy do 
miasta.

Pierwsze głosy, tuż po zakupie ba-
senu były takie, że jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to już 
jesienią 2017 roku ostródzia-
nie będą mogli korzystać z wyre-
montowanego basenu. Czas mi-
jał, a o remoncie basenu nie było 
słychać. Dopiero 15 grudnia 2017 
roku miasto ogłosiło przetarg na 
modernizację budynku basenu 
w Ostródzie. Początkowo zakoń-
czenie składania ofert wyzna-

czono na 3 stycznia 2018 roku, ale 
ostatecznie termin ten zmieniono 
na dzień 10 stycznia.
Nic to jednak nie dało, ponie-
waż ostatecznie przetarg unie-
ważniono, ponieważ nie wpłynęła 
żadna oferta. Jak udało nam się do-

wiedzieć przygotowywany jest już 
nowy przetarg, w którym kryteria 
zostały trochę złagodzone – Już 
jest przygotowany nowy przetarg. 
W tym przetargu trochę złagodzi-
liśmy specyfikację, zmieniliśmy 
również warunki dotyczące płat-
ności i liczymy na to, że ten okres 
będzie lepszy, ponieważ poprzedni 
przetarg ogłoszony został w tym 
czasie świątecznym i mieliśmy 
głosy od przedsiębiorców, że nie 
zdążyli oni przygotować oferty – 
powiedział Norbert Gesek, za-
stępca burmistrza Ostródy.
Basen ma zostać otwarty jeszcze 
w 2018 roku- My terminu realiza-
cji zadania, czyli między 150 a 210 
dni nie zmieniamy i planujemy, żeby 
otwarcie basenu nastąpiło jesienią 
tego roku – dodał Norbert Gesek.

raf 

Sprawa z ponownym otwarciem basenu w Ostródzie bardzo się przeciąga.Miasto 
ogłosiło przetarg na modernizację basenu, ale nie wpłynęła żadna oferta.

W Ostródzie na ponowne otwarcie 
basenu jeszcze poczekamy

Starosta Powiatu Bartoszyc-
kiego Wojciech Prokocki stwier-
dził, że orszak jest organizo-
wany, ponieważ bartoszyczanie 
są ludźmi wierzącymi- My wiemy, 
że podtrzymanie kultury i wiary 
chrześcijańskiej pozwala nam 
przetrwać trudne koleje losu. Or-
szak w Bartoszycach organizu-
jemy już po raz szósty. Jest sporo 
ludzi, instytucji i sponsorów, któ-
rzy nam w tym pomagają. Mamy 
aż 29 współorganizatorów i stąd 
tak dobrze nam to wychodzi.

W Orszaku razem z ludźmi wę-
drowały także żywe zwierzęta. 
W tym roku były to konie i wiel-
błądy- Żywe zwierzęta towarzyszą 
nam w zasadzie od początku. Były 
osły, koziołki i owieczki, zdarzały 
się także zwierzęta domowe, ale 
w tym roku udało nam się z cyrku 
Zalewski przywieźć dwa dorodne 
wielbłądy, które pójdą z nami 
w tym orszaku. Król Europejski 
będzie jechał konno.
Starosta Bartoszycki poinformo-
wał, że w bartoszyckim orszaku 
mogło wziąć udział nawet około 
dwóch tysięcy osób.
Orszak w Bartoszycach poprowa-
dził Ks. Jan Jarosz, Proboszcz 
Parafii Św. Brunona w Bar-
toszycach, który podkreślał, że 
Święto Trzech Króli jest niezwy-
kle ważne dla chrześcijan- Dobra 
nowina, która miała być głoszona 
przez życie, śmierć i zmartwych-
wstanie Pana Jezusa i przypieczę-
towana powstaniem Kościoła na 
ziemi, swoje źródła ma już w tym 
wydarzeniu, jakim jest pokłon 

Trzech Króli, ponieważ oni są 
przedstawicielami całego świata 
i ludzkości. Przybyli aby oddać 
pokłon, ale jednocześnie wrócili 
do swoich krajów i opowiedzieli, 
że narodził się oczekiwany Me-
sjasz, Król Zbawiciel Świata.
Ks. Jan Jarosz jest przekonany, 
że poprzez udział w Orszaku po-
kazujemy, że utożsamiamy się 
z naszą wiarą- Gdyby nie było toż-
samości z wiarą, to by ludzi tutaj 
nie było. W takim wypadku jak 
dzisiaj mamy poczucie siły wza-
jemnej wspólnoty. Jest nas tutaj 
tak wielu i nie musimy ukrywać 
wartości, które na co dzień kierują 
naszym postępowaniem. Miesz-
kańcy Bartoszyc dzisiaj śpiewem 
i radością również wyrażali swoją 
wiarę. Myślę, że większość z nich 
nie jest tu po raz pierwszy, ale już 
szósty raz uczestniczy w naszym 
orszaku.
Wszystkie osoby biorące udział 
w Orszaku jednym głosem pod-
kreślały, że dzięki uczestnictwu 
mogą zademonstrować swoją 

wiarę. Podkreślały także, że atmos-
fera bartoszyckiego orszaku spra-
wia, że co roku z wielką chęcią idą 

ulicami Bartoszyc, aby świętować 
czas Bożego  Narodzenia.

raf

6 stycznia obchodzone jest Święto Trzech Króli, z tej okazji w całej Polsce organizo-
wane są uroczyste Orszaki Trzech Króli. Jeden z takich Orszaków przeszedł ulicami 
Bartoszyc. Organizatorami bartoszyckiego Orszaku była Parafia Św. Brunona w Bar-
toszycach i Starostwo Powiatu Bartoszyckiego.

Orszak Trzech Króli przeszedł przez Bartoszyce

W Ostródzie nie mogą się doczekać na otwarcie basenu

Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki (pierwszy od prawej) bierze czynny udział 
w Orszaku Trzech Króli

Orszak prowadził ksiądz Jan Jarosz, Proboszcz Parafii Św. Brunona w Bartoszycach
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Olsztyński Teatr Lalek zaprasza 
na Niedzielne Poczytajki – czyli 
cykliczne czytania dla dzieci. 
Teatr we współpracy z poznań-
skim wydawnictwem DramEdi-
tion wiosną 2017 roku ugościł 
5 dramaturgów, którzy pocho-
dzą z różnych krajów, zaś swoje 
teksty tworzą w języku francu-
skim. Podczas tej rezydencji po-
wstały dramaty specjalnie dla 
Małych Widzów OTL. Zagosz-
czą one na scenie, od stycznia 
do maja, w formie czytań per-
formatywnych, które są pew-
nego rodzaju reżyserskim szki-

cem spektaklu.
21 stycznia, o 13:00, Mali Wi-
dzowie posłuchają o tym, jak 
powstał teatr, kto sprawił, że jest 
światło, dźwięki, fotele i krzesła. 
Autor, Laurent Van Wetter, za-
prasza do podglądania tworzenia 
teatralnego świata od samego 
początku aż po dzień dzisiej-

szy. Opowieść, nieco na przekór 
swej biblijnej naturze, pełna jest 
błyskotliwego humoru.
Niedzielne Poczytajki to pro-
pozycja dla małej publiczności, 
w wybrane niedziele od stycznia 
do maja – zawsze o 13:00. Bez-
płatne wejściówki czekają do 
pobrania w Biurze Organizacji.

Mały Widz, siedzący na wysokim krześle przed olsztyńskimi Lalkami czyta książkę – 
to sygnał, że coś niespotykanego zadzieje się w Teatrze.

Niedzielne Poczytajki 
dla małej publiczności!

Zapraszamy na cykl Niedzielne Poczytajki!
21 stycznia | Laurent Van Wetter “A na początku była ryczka”
11 lutego | Eva Bondon “Mój księżyc”
11 marca | Martin Bellemare “Dziwny dzień dziwny, w którym...”
8 kwietnia - Merlin Vervaet “Orecchio, brat Pinokia”
13 maja - Emanuelle Delle Piane “Dolina jabłoni”

Pierwsza to spektakl dyplomowy 
studentów Studium Aktorskiego - 
„Tęsknota”. Scenariusz jest oparty 
na motywach opowiadań i najważ-
niejszych dramatów Antoniego 
Czechowa: „Trzech sióstr”, „Wu-
jaszka Wani” i „Wiśniowego sadu”. 
Bohaterkami są trzy kobiety, każda 
z nich za czymś tęskni, czegoś pra-
gnie i czuje się na zmianę niespeł-
niona i pełna energii. Marzy im się 
wyjazd do Moskwy, mają dość ota-

czającej je beznadziei, a tymczasem 
muszą podjąć decyzję co zrobić 
z majątkiem i długami... Kobiety 
często odwiedzają znajomi, z któ-
rymi toczą rozmowy o przemijaniu, 
nieprzewidywalności losów i bez-
radności człowieka wobec tajemnic 
życia. W tych relacjach nie brak też 
namiętności i nieszczęśliwej miło-
ści. Przedstawienie można oglądać 
na studenckiej Scenie u Sewruka.
Z kolei od 27 stycznia na Sce-

nie Kameralnej oglądać będzie 
można drugą wspomnianą pre-
mierę – „Kurkę wodną” Stani-
sława Ignacego Witkiewicza. In-
scenizacja będzie opowieścią 
o poszukiwaniu tożsamości i zagu-
bieniu się współczesnej inteligen-
cji, której przedstawicielem jest 
Edgar, niedojrzały czterdziesto-
latek, szukający swego miejsca 
w świecie i w relacjach z kobietami. 
Utwór jest rodzajem czarnej gro-
teski, której fabuła rozgrywa się 
w surrealistycznej rzeczywisto-
ści, ale katastroficzne intuicje Wit-
kacego, które odnosiły się do sys-
temów totalitarnych XX wieku, 
znów wydają się niepokojąco ak-
tualne. 
Szczegółowe opisy spektakli 
oraz informacje o zakupie bile-
tów znajdą Państwo na stronie 
internetowej teatru – www.teatr.
olsztyn.pl

Teatr Jaracza w Olsztynie zaprasza na dwie styczniowe nowości. Jedna z nich miała 
już premierę, druga „na afisz” wejdzie już 27 stycznia.

Klasyka w „Jaraczu”

Kadr ze spektaklu „Tęsknota”.

Pinokio wita widzów OTL
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście ogłasza pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na dzierżawę na okres do 31 grudnia 2023 r. budynku pawilonu socjalnego położonego 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej, z przeznaczeniem na działalność gospodar-
czą, obejmującą w swym zakresie w szczególności gastronomię ogólnodostępną.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej około 1970 r. w zabudowie wolnostojącej, dwukondygna-
cyjny, bez podpiwniczenia, stan dobry. Powierzchnia zabudowy 383,09 m2. Powierzchnia użytkowa parteru 
przeznaczona do dzierżawy: 273,77 m2 (w użytkowaniu OSiR-u pozostają 3 pomieszczenia w części za-
chodniej budynku o łącznej powierzchni 34,99 m2 ). Powierzchnia użytkowa piętra 261,69 m2 . Powierzch-
nia użytkowa tarasu widokowego: 155,11 m2.
Elementy wykończenia zewnętrzne - elewacje tynkowane; wewnętrzne - tynki i malowanie emulsyjne, 
w pomieszczeniach sanitarnych i przygotowania posiłków - glazura; posadzki - lastryko i terakota; sto-
larka okienna – PCV; stolarka drzwiowa – PCV oraz drewniana, ramowo-płycinowa; wyposażenie dodat-
kowe – kuchenny szyb windowy.
Instalacje: sanitarna (zimnej wody, kanalizacyjna), elektryczna, wentylacyjna. Rozliczanie za energię 
elektryczną, wodę i kanalizację na zasadzie podliczników.
Budynek położony jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej na działce ewidencyjnej ob-
rębu Swobodna nr 3064/1, dzierżawionej przez Gminę Dobre Miasto od Nadleśnictwa Kudypy, nad je-
ziorem Limajno, 7 km na południe od Dobrego Miasta.
Do obowiązków dzierżawcy należeć będzie: 1. dostosowanie obiektu do potrzeb prowadzenia działal-
ności gospodarczej, w tym gastronomii ogólnodostępnej we własnym zakresie, 2. odnowienie elewacji 
zewnętrznej budynku w pierwszym roku dzierżawy, 3. używanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z prze-
znaczeniem i wymogami prawidłowej gospodarki, 4. ochrona przed dewastacją i zniszczeniem obiektu, 
5. zachowanie porządku i czystości na terenie wokół budynku, 6. bezwzględne przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych i sanitarnych, 7. przeprowadzanie bieżących napraw, remontów i konserwacji we 
własnym zakresie i na własny koszt, 8. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem 
budynku, w tym kosztów dostarczanych mediów.
Dzierżawcy nie będzie przysługiwało od Wydzierżawiającego roszczenie o zwrot poniesionych nakła-
dów na przedmiot dzierżawy.

P R Z E T A R G odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz.12:00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 14.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto: 1 200,00 zł. Wadium w kwocie 200,00 
zł – należy wpłacić do dnia 29.01.2018 r.(data wpływu na konto OSiR) na konto nr 10 8857 1041 3004 
0400 2365 0002 w Warmińskim Banku Spółdzielczym. 
Budynek będzie można obejrzeć w terminie 25.01.2018 r. w godz. od 10:00 do 13:00 lub po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OSiR – tel. 89 5334914. 
Informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w biurze OSiR w Dobrym 
Mieście przy ul. Olsztyńskiej 14, pod numerem telefonu 89 5334914 oraz na stronach internetowych: 
osir.dobremiasto.com.pl, osirdm.ssdip.bip.gov.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 12.01.2018 R.

OGOSZENIE

REKLAMA

AUTO-MOTO SPRZEDAM

AUDI 80 B-4, 2,0, gaz -benzyna 274tys.
km 3500zł, 721-310-261
VW T3 blaszak 889-321-899.

AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTO skup, 517-111-957.
CAŁE, powypadkowe 502-180-869.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA/KUPIĘ

KUPIĘ 2-POKOJOWE, 515-680-820.
KAWALERKĘ małżeństwu 698-753-
666, 698-753-666.
LOKAL handel-usługi itp. 600-018-
121.
LOKAL użytkowy 44m2 Olsztyn ul. 

Iwaszkiewicza 34A/16, 608-533-100.
LOKAL, 663-731-783.
WYNAJMĘ lub sprzedam zakład sto-
larski z lakiernią, Nowy Dwór Gdański, 
508-259-150.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM/WYNAJEM

DZIAŁKI Giedajty, 600-025-600.
FROMBORK 23zł/m2, sprzedam 
działki uzbrojone, www.ciach.net.pl
WWW.DOMKIHOLENDERSKIE.
EU 503-103-703.

PRACA DAM

Zlecę wykonanie termomoderniza-
cji/elewacji, położenie papy, wymianę 
okien i roboty wew. - 3 przedszkola 
w Biskupcu i szkoła w Kobułtach. 

Tel. 733 93 93 93 
! Ciekawe możliwości dorabiania dla 
każdego 601-64-90-31, 504-175-182.
BUDOWLANKA, zatrudnię/ Wszyst-
kie Zawody/ FRANCJA/(22)6171517.
DAM pracę w gospodarstwie 
606266568.
FIRMA RM Motors poszukuje ślu-
sarza, tel. 668335900, email: biuro@
rmmotors.pl.
HOTEL Omega Olsztyn zatrudni osobę 
do sprzątania w trybie zmianowym, 
668-646-513.
KIEROWCĘ międzynarodowego kat. 
C+E, 895413026.
KUCHARZA, kucharkę, pomoc ku-
chenną, (89)526-49-22, 605-635-949.
MĘŻCZYZNĘ w gospodarstwie rol-
nym z zakwaterowaniem, 500-237-803.

MONTERÓW konstrukcji stalo-
wych, ślusarzy, spawaczy. FRANCJA. 
503603320.
MURARZY, Brukarzy, Operato-
rów Maszyn Budowlanych. Francja. 
226161733.
NOWOWIEJSKI zatrudni kierowcę 
transport międzynarodowy, 601-663-
651.
OPERATORA CNC, (89)526-64-12.
OPIEKUNKI Niemcy ATERMINA 
MED, tel. (58)506-55-88.
PANIĄ do dozorowania i sprzątania 
z grupą inwalidzką, (89)526-64-12.
POMOCNIK dekarza, 506-139-470.
PRACA przy krowach Ostrołęka 
(mieszkanie, wyżywienie), 508-016-
401.
PRACA w gospodarstwie, 502-712-
884.
PRACA w ochronie dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności. 784-074-
276 lub 784-074-035.
PRACE remontowe, 660-485-661.

INNE KUPIĘ

KUPIĘ wojenne przedmioty:szable,
bagnety,hełmy,czapki,mundury,odzn
aki itd. oraz stare motocykle-części-
silniki,ramy,baki,koła,kosze i inne. 
Tel.505529328.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
PŁYTA drogowa mon, jumbo, trelinka, 
cegła, -płytki chodnikowe , ściany opo-
rowe, kruszywo betonowe, konstrukcje 
stalowe. Prowadzimy skup prefabryka-
tów po skończonej inwestycji: płyt dro-
gowych jumbo, kostki oraz kontenerów 
budowlanych, 500-104-197.
SUROWIEC tartaczny, las do wyrębu, 
605-041-575.

INNE SPRZEDAM

16,80ZŁ blachy na dachy, 605-931-138
DREWNO kominkowe Transport gra-
tis, 605-041-575.
MASZYNY stolarskie, 602-459-611.
SPRZEDAM opał kominkowy mie-
szany. Cena 100zł, 669-483-895.
SPRZEDAM wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego, 601-995-738.

USŁUGI

ZABIERAM agd rtv różne rzeczy, 
wanny, meble, piecyki, odzież.itp 
.tel.731-743-011.

POŻYCZKI pod zastaw 
nieruchomości bez baz tel. 

601814295.

ZABIERAM agd rtv różne rzeczy, 
wanny, meble, piecyki, odzież.itp 
.tel.731-743-011.
ZABIERAM agd rtv różne rzeczy, 
wanny, meble, piecyki, odzież.itp 
tel.731-743-011.
POŻYCZKI prywatne pod grunty 
rolne, bezpieczna umowa pod hipo-
tekę sporządzana u notariusza, szybka 
procedura/24h, minimum formalności 
tel.510-100-810.
! Glazura, terakota, hydrauliczne, 669-
336-031.
CYKLINOWANIE bezpyłowe, 500-
709-992.
DACH, 797-893-717.
DOCIEPLENIA, adaptacja poddaszy, 

wykończeniówka, remonty, 501-536-
679.
ELEKTRYK, uprawnienia, 506-050-
880.
GAZOWE uprawnienia, 504-106-897.
GLAZRNICZE, 601-691-504.
HYDRAULICZNA, gaz, ogrzewania 
608-518-771.
MALOWANIE, 782-404-688.
OGÓLNObudowlane, 691-554-109.
WYWROTKA, koparka, 601-299-364.
POLBRUK, 602-401-309.
AMFORA przeprowadzki komplek-
sowo, 501-866-016, 89/526-93-33.
PRZEPROWADZKI do 3,5t, 66-28-
36-250.
WYWROTKA, 534-949-376.
KSIĘGOWOŚĆ, JPK, 505-697-732.
WESELA, hotel 506-091-512.
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Zaczniemy jednak od sportowca, 
którego należy oceniać razem 
z jego drużyną, ale nie sposób też 
nie wspomnieć o jego indywidu-
alnych osiągnieciach. Mowa o Ja-
kubie Kochanowskim, siatkarzu 
Indykpolu AZS Olsztyn. Kuba jest 
w tym momencie jednym z naj-
bardziej utalentowanych siatkarzy 
w Polsce. 2017 rok dla niego był 
niezwykle udany. Poprowadził on, 
jako kapitan juniorską reprezenta-
cję Polski do Mistrzostwa Świata, 
a także przebił się do seniorskiej 
reprezentacji, z którą wystąpił na 
Mistrzostwach Europy, które od-
były się w Polsce. Był także jed-
nym z liderów Indykpolu AZS 
Olsztyn. Jak widać Jakub Kocha-
nowski osiągnął w tym roku dużo, 
ale na pewno najlepsze lata kariery 
dopiero przed nim.
Wiadomo również, że Olsztyn 
sportami walki stoi. W tym roku 
również sportowcy związani 
z Olsztynem stoczyli kilka waż-
nych walk. Na pierwszy plan wy-
suwa się oczywiście Joanna Ję-
drzejczyk. W maju 2017 roku 
obroniła po raz kolejny tytuł mi-
strzyni świata. Pokonała wtedy 
po zaciętej walce Jessicę An-
drade. Niestety później nie było 

już tak kolorowo i w listopadzie 
olsztynianka przegrała przez no-
kaut z Rose Namajunas i tym sa-
mym straciła tytuł. Również dwie 
walki stoczył w 2017 roku Ma-
med Chalidow. W pierwszej po-
konał przed czasem Brytyjczyka 
Luke’a Barnatta, jednak to na-
stępna walka miała być dla Ma-
meda najważniejsza. Zmierzył 
się on z Borysem Mańkowskim. 
Przez wielu ekspertów walka ta 
była oceniana jako starcie naj-
lepszych zawodników w Polsce. 
Po kapitalnym widowisku lepszy 
okazał Mamed Chalidow, który 
wygrał przez jednogłośną decyzję 
sędziów. 
Nie możemy również zapomnieć 
o sportach motorowych. Załoga 
Marcin Kurp i Sebastian Wach 
wywalczyła Rajdowe Mistrzo-
stwo Polski. Jest to naprawdę 
spory sukces, zwłaszcza, że Mar-
cin Kurp obronił tytuł wywal-
czony przed rokiem. O tytuł w tym 
roku nie było łatwo, ponieważ ry-
wale byli mocniejsi, a także pod-
czas niektórych rajdów brakowało 
szczęścia, dlatego tym bardziej za-
łoga ta zasługuje na wyróżnienie. 
Jeżeli mówimy o sportach motoro-
wych to nie sposób nie wspomnieć 

o Cezarym Lewko. Ten młody 
i niezwykle utalentowany olsztyń-
ski zawodnik zdobył Mistrzostwo 
Polski w motocrossowej klasie 

MX 125. Warto dodać, że Cezary 
Lewko dostał się również w 2017 
roku do Akademii Orlenu, która 

zalicza go do 5 najbardziej obiecu-
jących zawodników młodego po-
kolenia.
Również młodym, ale już nie-
zwykle utalentowanym sportow-
cem jest pochodzący ze Szczytna 
Konrad Bukowiecki, który ry-
walizuje w zawodach pchnię-

cia kulą. Jeżeli chodzi o ten rok 
2017, to był on dla Konrada bar-
dzo owocny. W sezonie halo-

wym wywalczył Mistrzostwo 
Polski, a także seniorskie Mi-
strzostwo Europy, co było fan-
tastycznym osiągnięciem. Je-
żeli chodzi o sezon letni to został 
m.in. wicemistrzem Polski, 
a także Mistrzem Polski do 23 
lat. Zajął także 8 miejsce w Mi-

strzostwach Świata. Jeżeli popa-
trzymy na jego rozwój to śmiało 
można stwierdzić, że przyszłe 

lata powinny należeć do niego. 
Warto również dodać, że Kon-
rad Bukowiecki zmienia „barwy 
klubowe” i zostanie zawodni-
kiem olsztyńskiego klubu spor-
towego AZS UWM.
Województwo warmińsko-ma-
zurskie znane jest również z bar-
dzo dobrego szkolenia pływaków. 
Za 2017 roku chcielibyśmy wy-
różnić jednego przedstawiciela 
z tej dyscypliny. Tą osobą jest 
Krzysztof Pielowski. Pływak 
Kormorana Olsztyn zdecydował 
się przenieść z krytego basenu na 
wody otwarte i ta decyzja wyszła 
mu na dobre. Najpierw zajął on 
bardzo dobre 11 miejsce podczas 
Mistrzostw Świata, a następnie 
wywalczył brązowy medal Uni-
wersjady w pływaniu długody-
stansowym. 
Sukcesów sportowców z War-
mii i Mazur w poprzednim roku 
było naprawdę sporo. Warto rów-
nież wspomnieć o złotym medalu 
wywalczonym przez Tomasza 
Szewczaka w Ju Jitsu, podczas 
World Games, czyli Igrzysk Spor-
tów Nieolimpijskich, a także 
o dobrych startach judoki Ma-
cieja Sarnackiego, który zajął 
piąte miejsce podczas Mistrzostw 
Europy, a także wywalczył 
srebrny medal w turnieju rangi 
Grand Slam w Abu Dhabi.

raf

Rok 2017 obfitował również w wiele indywidualnych sukcesów sportowców z War-
mii i Mazur. Przedstawiamy subiektywne podsumowanie 2017 roku w sportach in-
dywidulanych.

Podsumowanie roku w sportach indywidualnych

-Proszę powiedzieć, jak Pan pod 
względem sportowym ocenia galę, 
która obyła się w Świątkach?
Myślę, że dobrze. Wystartowało 
kilku zawodników, których chcie-
liśmy sprawdzić. W ostatniej 
walce, walczył zawodnik, który 
wrócił po dłuższym czasie, po-
nieważ był zawieszony i zależało 
nam, żeby go sprawdzić. Walczył 
on z bardzo dobrym rywalem i to 
był bardzo ważny pojedynek dla 
obu tych zawodników. Walczyli 
oni już bez kasków i pokazali do-
bry boks.
-A czy jest Pan zadowolony ze 
swoich podopiecznych z klubu 
bokserskiego ze Świątek?
Nie mogę być do końca zadowo-
lony. Widać było, że większość 
z nich była bardzo zestresowana. 
Na galę przyszła ich rodzina, zna-
jomi i trudno było im się do końca 
skupić. Moi bokserzy byli rów-
nież przemęczeni, ponieważ po-
magali mi przygotować tą galę. 
Do późnych godzin nocnych skła-
daliśmy ring, a od rana trwała już 
końcówka przygotowań do gali. 
W takich okolicznościach trudno 
ocenić ich postawę.
-Jak Pan ocenia galę pod względem 
organizacyjnym? Czy wszystko 
wyszło tak jak chcieliście?
Raczej tak, chociaż trochę to 
wszystko się zbyt bardzo wydłu-
żyło się w czasie. Spotykam się 
z opinią, że jednak się wszystkim 
podobało. Jestem zadowolony, 

ponieważ nie mam jeszcze takiego 
doświadczenia w organizacji gal, 
a wyszło całkiem fajnie.
-Jak prezentuje się poziom boksu 
amatorskiego w województwie 
warmińsko-mazurskim?
Boks w województwie warmiń-
sko-mazurskim stał bardzo do-
brze. Mamy taką klasyfikację 
Warmińsko-Mazurskiej Federacji 
Sportu i boks plasował się w niej 
na ósmej pozycji pod względem 
punktów ministerialnych. Nie-
stety od dwóch, trzech lat można 
zauważyć tendencje spadkową, 
z tego względu, że zawodnicy, 
jak już dorastają dają sobie spo-
kój z boksem, ze względów finan-
sowych. Idą oni na studia i muszą 
myśleć o zarabianiu pieniędzy, 
a niestety na boksie amatorskim 
trudno zarobić. Jeżeli chodzi na-
tomiast o takie imprezy, jak ta 
w Świątkach, to powinno ich być 
około 12 w województwie pod-
czas jednego roku, a u nas to do-
piero była szósta taka gala.
-Czy zawodnicy z naszego wo-
jewództwa sportowo odstają od 
reszty, czy wręcz przeciwnie?
Jeszcze jakiś czas temu potrafili-
śmy wywalczyć trzecie, czwarte 
czy piąte miejsce drużynowo, ale 
niestety teraz jest źle z tymi wy-
nikami. Trzy lata temu udało się 
moim zawodnikom wywalczyć 
dwa złote medale młodzików, 
ale teraz widać, że tendencja jest 
spadkowa.

-Mówi się o przywróceniu 
w Polsce ligi bokserskiej. Czy 
jest Pan zwolennikiem takiego 
rozwiązania?

Tak, przede wszystkim ze wzglę-
dów finansowych. Myślę, że je-
żeli chodzi o ten zamysł, który 
jest teraz, czyli że zawodnicy wal-

czący w lidze zarabialiby 2 czy 
3 tysiące, to by się to przyjęło. 
Wtedy mogłoby wrócić do boksu, 
nawet kilku zawodników, którzy 

z powodów finansowych z niego 
zrezygnowali. Szczerze mówić na 
ten moment, jeżeli by nam kazano 
otworzyć jeden zespół w naszym 
województwie, to byśmy mieli 
duży problem, żeby to zrobić, po-
nieważ brakuje nam seniorów. To 
nie chodzi o to, że ludzie nie chcą 
boksować. Oni chcą, to robić, 
z tym że ile czasu można to robić 
za darmo? Jest naprawdę wielu 
zawodników, którzy za szybko tą 
swoją karierę kończą.
-Teraz w Świątkach macie już 
na stałe własny ring bokserski. 
Czy to może przyciągnąć no-
wych adeptów pięściarstwa?
Już na drugi dzień mieliśmy dużo 
więcej osób na treningu. Przyszło 
bardzo dużo dzieci, które chciały 
spróbować swoich sił. Można 
wręcz powiedzieć, że mamy oblę-
żenie i zobaczymy na ile tego za-
pału wystarczy.
-Jakie ma Pan plany na ten 
rok? Czy będziemy mogli oglą-
dać kolejną galę boksu w Świąt-
kach?
My będziemy się starali dalej ro-
bić te turnieje. Złożyliśmy wnio-
sek o dotację do Ministerstwa 
Sportu, ponieważ chcemy utwo-
rzyć grupę bokserską, która przez 
ministerstwo będzie monitoro-
wana. Chciałbym w przyszłym 
roku zrobić mistrzostwa woje-
wództwa i to nawet takie między-
narodowe, żeby zaprosić bokse-
rów z Litwy, Ukrainy czy Rosji, 
ale wiadomo, że na to potrzebne 
są pieniądze. W czerwcu chciał-
bym zrobić turniej dla takich ma-
luszków, które niby jeszcze nie 
mogą boksować, ale mogłyby po-
sparować. Po prostu chce ich do 
tego sportu przyciągnąć.

raf

Trener UKS Junior Boks Świątki, Karol Tuchewicz 
w rozmowie z nami o blaskach i cieniach amatorskiego 
boksu w naszym regionie.

W boksie amatorskim brakuje pieniędzy

Karol Tuchewicz jest wychowawcą i przyjacielem młodzieży 

Załoga Marcin Kurp i Sebastian Wach potwierdziła swoje wysokie umiejętności również w ostatnim sezonie
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Zacznijmy od sportów drużyno-
wych i od zespołu, który sprawił 
najwięcej radości. Indykpol AZS 
Olsztyn ma za sobą bardzo do-
bry rok. Przypomnijmy, że olsz-
tyńscy siatkarze stali się jedną 
z rewelacji poprzedniego sezonu 
Plus Ligi. Byli o włos o tego, 
żeby wywalczyć awans do strefy 
medalowej. Olsztynianie posta-
wili na skład, w którym występo-
wali głównie polscy zawodnicy. 
Postawili na mieszankę młodości 
i doświadczenia i to zdało egza-
min.
Na koniec sezonu AZS zajął bar-
dzo wysokie piąte miejsce i spra-
wił w wielu meczach bardzo 
dużo radości olsztyńskim kibi-
com. O klubie zrobiło się głośno 
w całej Polsce. Wielu ekspertów 
było zachwyconych siatkówką, 
jaką olsztyński klub prezento-
wał. Szkoda, że nie udało się 
wywalczyć medalu, ale i tak to 
osiągniecie zasługiwało na przy-
pomnienie. Druga część roku 
w wykonaniu olsztyńskiej dru-
żyny również nie była najgor-
sza. Nowy sezon rozpoczęli oni 
bardzo dobrze, teraz jednak po-
jawiają się małe schody, ale 
na pewno wszystko wróci do 
normy.
Jeżeli chodzi o Stomil Olsz-
tyn, to tutaj nie ma zbyt dużo do 

wspominania. Stomil utrzymał 
się, nie bez problemów, w roz-
grywkach pierwszej ligi. Po se-
zonie doszło do zmiany trenera. 
Nowym został Tomasz Asensky, 
który jednak nie zadomowił się 
w Olsztynie, ponieważ został 
zwolniony. Stomil na zakończe-
nie tego roku jest na piętnastym 
miejscu w ligowej tabeli. Kibice 
Stomilu chyba o tym roku w wy-
konaniu piłkarzy będą chcieli 
szybko zapomnieć. Do tego do-
szły kolejne problemy ze stadio-
nem, więc, to nie był udany rok 
dla piłkarskiego Stomilu.
Jeżeli chodzi o koszykarską dru-
żynę Stomilu to w pierwszej czę-
ści roku grając w trzeciej lidze 
spisywała się ona dobrze, jed-
nak niestety sportowo nie udało 
się awansować wyżej. Stomil 
otrzymał jednak zaproszenie do 
gry w drugiej lidze i zdecydował 
się w niej wystartować. Wyniki 
osiągane w drugiej części roku 
przez olsztyńskich koszykarzy są 
wręcz dramatyczne, dlatego le-
piej o nich zapomnieć.
Warto pamiętać również o pił-
karzach ręcznych Warmii Tra-
veland Olsztyn, która zajęła 
w sezonie 2016/17 pomimo 
wielu problemów bardzo dobre 
miejsce, trzecie miejsce w pierw-
szej lidze. Przed rozpoczęciem 

nowych rozgrywek Warmia zy-
skała sponsora, którym została 
grupa Energa i dzięki temu mo-
gła spokojnie przystąpić do roz-
grywek. Początek sezonu nie 
był dla niej zbyt udany, ale te-

raz już gra olsztyńskiej drużyny 
jest dużo lepsza. Mniej powo-
dów do radości mieli kibice Or-
kana Ostróda. Szczypiorniści 
z Ostródy zagrali bardzo dobry 
sezon w drugiej lidze i dzięki 
powiększeniu ligi mieli rozpo-
cząć nowe rozgrywki w tej samej 
klasie rozgrywkowej co Warmia 
Olsztyn. Niestety okazało się, że 
w klubie brakuje pieniędzy i dru-
żyna została wycofana z rozgry-
wek. 
Nie sposób nie wspomnieć rów-
nież o wynikach naszych drużyn 
w najwyższej klasie rozgryw-
kowej tenisa stołowego. Dobry 
rok za sobą mają tenisistki sto-
łowe z Lidzbarka Warmińskiego. 

W sezonie 2016/17 zajęły szóste 
miejsce w ligowej tabeli, w wielu 
spotkaniach pokazując naprawdę 
dobry tenis. Druga część roku 
dla POLMLEK-u Lidzbark War-
miński również nie jest najgor-
sza. W ligowej tabeli zajmuje 
on piąte miejsce. W ostatnim 
swoim meczu w tym roku te-
nisistki z Lidzbarka Warmiń-

skiego pokonały 3:1 SCKiS 
HALS WADWICZ Warszawa. 
Warto dodać, że w tym meczu 
zadebiutowała 10-letnia Nata-
lia Bogdanowicz. Można śmiało 
stwierdzić, że o przyszłość tenisa 
w Lidzbarku Warmińskim nie 
trzeba się martwić.
Drugi zespół z naszego re-
gionu, czyli Morliny Ostróda, 
również zaliczy ten rok do uda-
nych. Ostródzianie poprzedni se-
zon Lotto Superligi zakończyli 
na wysokiej szóstej pozycji, po-
mimo iż nie byli zaliczani do 
grona faworytów. Druga część 
roku jest już trochę gorsza, po-
nieważ ostródzianie zajmują 
siódme miejsce w ligowej ta-

beli, ale mają bardzo małą prze-
wagę nad goniącą grupą. Ogól-
nie jednak trzeba przyznać, ze 
gra ostródzkich tenisistów czę-
sto wyglądała lepiej niż wyniki, 
ale po prostu brakowało szczę-
ścia czy zachowania chłodnej 
głowy. Jak widać obie drużyny 
z naszego regionu występujące 
w najwyższej klasie rozgryw-

kowej tenisa stołowego, uznają 
ten mijający rok za naprawdę so-
lidny. Ugruntowały się w środku 
ligowej tabeli i nic nie wskazuje 
na to, by mogło się to zmienić.
W podsumowaniu roku nie 
można zapomnieć o drużynie 
AZS UWM Lakers Olsztyn. Fut-
boliści z Olsztyna zaliczą ten rok 
do niezwykle udanych. Byli be-
niaminkiem na drugim pozio-
mie rozgrywkowym, a udało im 
się awansować do półfinału fazy 
play-off. Tutaj już okazali się 
gorsi, od drużyny z Krakowa, ale 
samo dotarcie do tej fazy było 
naprawdę dużym sukcesem, na 
który olsztynianie solidnie za-
pracowali. Jeszcze lepsze wia-

domości dotarły do nas w listo-
padzie tego roku. Utworzona 
zostanie Ekstraklasa Futbolu 
Amerykańskiego, do udziału, 
w której zaproszenie otrzymał 
właśnie zespół Lakers Olsztyn. 
Oznacza to, że olsztynianie będą 
mogli już w przyszłym sezonie 
mierzyć się z jeszcze mocniej-
szymi rywalami.
Warto również powiedzieć parę 
słów o drużynie Constract Lu-
bawa. Występuje ona w pierw-
szej lidze futsalowej. Ten rok 
dla ekipy z Lubawy był świetny, 
chociaż niedosyt pozostał. Lu-
bawianie w sezonie 2016/17 za-
jęli drugie miejsce i awansowali 
do baraży o Ekstraklasę. Pierw-
szą rundę baraży udało im się 
przejść, ale niestety już w decy-
dującej fazie okazali się słabsi 
od AZS UG Gdańsk i nie udało 
im się awansować. Druga część 
roku jest już nieco słabsza dla 
drużyny z Lubawy, ale ogólnie 
ten rok był dla nich naprawdę 
bardzo udany.
Podsumowując trzeba powie-
dzieć, że zespoły z naszego re-
gionu w większości przypadków 
zaliczą ten mijający 2017 rok do 
naprawdę udanych, pomimo tego 
iż infrastruktura sportowa w nie-
których przypadkach na pewno 
nie pomagała. W następnym nu-
merze przedstawimy podsumo-
wanie 2017 roku w sportach in-
dywidualnych.

raf

2017 rok był bardzo interesujący dla kibica sportu z Warmii i Mazur. Wydarzyło tak 
wiele, że trudno o wszystkim pamiętać. Postanowiliśmy przypomnieć co wydarzyło 
się w warmińsko-mazurskim sporcie w mijającym roku.

Podsumowanie 2017 roku w sportach drużynowych 

Drużyna Stomilu ze zmiennym szczęściem walczyła na murawie w 2017 roku


