
OLSZTYN • BARCZEWO • BARTOSZYCE • BISKUPIEC • DOBRE MIASTO • DYWITY • GIETRZWAŁD • GÓROWO IŁAWECKIE • JEZIORANY • JONKOWO • KOLNO • LIDZBARK WARMIŃSKI • OLSZTYNEK • OSTRÓDA • PURDA • STAWIGUDA • ŚWIĄTKI

NR 121 • ROK VI • 28.03-10.04.2018 • NAKŁAD 19 500 EGZEMPLARZY • ISSN 2353-9046 • e-mail: redakcja@gwarminska.pl www.gwarminska.pl bezpłatny dwutygodnik

REKLAMA

Str.3 

Str.7 

Str.8 i 9
REKLAMA

Str. 

Jesteśmy 
samorządowymi 
ambasadorami Polski

Bo nie ma idei…

W tygodniu cywile, 
w weekendy żołnierze
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Do mundialu w Rosji pozostało 
nieco ponad dwa miesiące. Wia-
domo, że podczas turnieju przez 
Polskę będzie przejeżdżać bar-
dzo dużo kibiców, którzy będą 
chcieli wspierać swoje reprezen-
tacje. Największy problem może 
powstać na przejściach granicz-
nych, ponieważ trzeba będzie 
odprawić dużo więcej osób niż 
zwykle. Straż Graniczna już te-
raz analizuje co należy zrobić, 
że sprawniej odprawiać podróż-
nych podczas trwania mundialu.
Odprawa podróżnych udają-
cych się na Mistrzostwa Świata 
w Rosji będzie odbywała się na 
wszystkich pasach odpraw wy-
jazdowych jak i wjazdowych do 
Polski na drogowych przejściach 
granicznych pozostających w za-
sięgu służbowej odpowiedzial-
ności Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej. 
Osoby udające się na mistrzo-
stwa będą odprawiane na do-
tychczasowych zasadach, tj. mu-
szą posiadać ważny dokument 
podróży uprawniający do prze-
kroczenia granicy państwowej. 
 - Mogę nadmienić, że strona ro-

syjska będzie wpuszczała na te-
rytorium FR kibiców z ważnym 

paszportem i paszportem kibica 
(zamiast wizy). W trakcie trwa-
nia mistrzostw Warmińsko-Ma-
zurski Oddział Straży Granicznej 
zapewni optymalną liczbę funk-
cjonariuszy Straży Granicznej by 
sprawnie odprawić podróżnych 
udających się na mistrzostwa – 
powiedziała por. SG Mirosława 
Aleksandrowicz, rzecznik pra-
sowy – koordynator Warmiń-
sko-Mazurskiego Oddziału 
Straży Granicznej.
Warmińsko-Mazurski Oddział 
Straży Granicznej współdziała 

w tym zakresie, m. in. z KAS, 
Policją oraz Służbami Granicz-
nymi Federacji Rosyjskiej. Po-
nadto na stronie Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz granica.gov.pl 
będą zamieszczane informacje 
dla podróżnych w zakresie funk-

cjonowania przejść granicznych 
w czasie trwania mistrzostw.
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji również 
zapewnia, że więcej funkcjona-
riuszy będzie odprawiać podróż-
nych- Straż Graniczna planuje 
dokonać wzmocnień kadrowych 
w placówkach SG obsługujących 
przejścia graniczne na polsko – 
rosyjskiej granicy państwowej 
oraz w lotniczych przejściach 
granicznych, z których plano-
wane są loty czarterowe z ki-
bicami. Warto zauważyć, że na 
terenie Obwodu Kaliningradz-
kiego planowane są 4 mecze 
w różnych odstępach czasowych 
– taką informacje otrzymaliśmy 
z Wydziału Prasowego MSWiA.
Przypomnijmy, że w Kalinin-
gradzie odbędą się następujące 
spotkania: Chorwacja vs Nige-
ria (16.06), Serbia vs Szwajca-
ria (22.06), Hiszpania vs Maroko 
(25.06) i Anglia vs Belgia (28.06). 
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W powietrzu powoli już czuć 
wiosnę, sezon na przeziębienia 
i grypę trwa w pełni. W tym roku 
liczba chorych jest wyjątkowo 
wysoka. Od początku września 
w całej Polsce odnotowano już 
3 961 865 zachorowań i po-
dejrzeń zachorowań na grypę, 
a hospitalizacji wymagało 13 
588 osób. Województwo war-
mińsko-mazurskie znajduje się 
na 13 miejscu pod względem 
liczby zachorowań i podejrzeń 
zachorowań na grypę. Pierw-
sze miejsce w niechlubnym 
rankingu zajęło województwo 

mazowieckie, w którym zacho-
rowało już 747 056 osób. 
Grypą można zarazić się po-
przez drogę kropelkową. Cho-
roba rozwija się w ciągu 18 do 
72 godzin od momentu wniknię-
cia wirusa do organizmu. Trwa, 
jeśli nie dojdzie do powikłań 
zazwyczaj około 7 dni. Jakie 
objawy powinny zaniepokoić 
chorego? Przede wszystkim go-
rączka, bóle mięśni i głowy, oraz 
złe samopoczucie. Pojawia się, 
również m.in. kaszel, ból gardła 
i duszność. Grypa bardzo często 
niestety mylona jest z przezię-

bieniem. Takie niedopatrzenie 
w konsekwencji może dopro-
wadzić do nieodpowiedniego le-
czenia, które powodować może 
niebezpieczne powikłania.
„Wielokrotnie podkreślamy, 
że jeśli chory zauważy u sie-
bie niepokojące objawy należy 
niezwłocznie udać się do leka-
rza i zrezygnować z pójścia do 
pracy. Zminimalizuje to ryzyko 
zarażenia innych i pozwoli bez 
komplikacji wrócić do zdrowia 
. Grypy nie należy lekceważyć, 
ponieważ może ona doprowa-
dzić do licznych powikłań, a na-

wet do śmierci. Dotyczy to szcze-
gólnie tych, którzy obarczeni 
są czynnikami ryzyka, np. wiek, 
choroby przewlekłe, otyłość. 
Obecność 2 i więcej z nich na-
wet 200-krotnie podnosi ryzyko 
wystąpienia powikłań. Lecze-
nie takich przypadków jest bar-
dzo trudne. Za to profilaktyka 
prosta – szczepienie raz w roku. 

Warto o tym pamiętać we wrze-
śniu”– podkreśla prof. dr hab. n. 
med. Adam Antczak, Przewod-
niczący Rady Naukowej Ogól-
nopolskiego Programu Zwalcza-
nia Grypy.
Grypa jest szczególnie niebez-
pieczna dla pacjentów z prze-
wlekłymi chorobami np. serca 
i płuc, a także dla cukrzyków, 
seniorów, kobiet w ciąży i ma-
łych dzieci. Te osoby są w gru-
pie podwyższonego ryzyka, jed-
nakże zachorować może każdy. 
Specjaliści twierdzą, że naj-
lepszą ochroną przed grypą są 
szczepienia, które pozwalają 
uniknąć bardzo ciężkich, po-
ważnych dla zdrowia powikłań 
po grypie. 
Wszystkie instytucje zdro-
wia publicznego na świecie 
i w Polsce rekomendują co-
roczne szczepienia przeciw gry-
pie, ponieważ jak dotąd nie od-
kryto żadnej bardziej skutecznej 
metody zapobiegania grypie i jej 
powikłaniom. 
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Sezon zachorowań na grypę trwa, a statystyki przypadków, hospitalizacji i zgonów 
ciągle rosną. Od września do marca 2018 roku w województwie warmińsko-mazur-
skim wirus zaatakował już 75 833 osoby (meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH). To 
o 28,2% więcej niż w sezonie poprzednim. Sezon grypowy się powoli kończy, jed-
nakże jak podkreślają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zacho-
rowań wciąż przybywa. 

Grypa opanowała województwo 
warmińsko-mazurskie

Już w czerwcu odbędą się Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej, tuż za naszą granicą. Obecnie 
odbywają się ustalenia, na jakich zasadach ki-
bice będą przechodzić odprawę graniczną.

Sprawniejsza obsługa 
podróżnych przekraczających
granicę podczas mundialu

Trzeba powiedzieć sobie uczciwie, 
że zarobki naszych ministrów są po 
prostu nieadekwatne do ich sta-
nowisk i odpowiedzialności, jaka 
się z nimi wiążę, dlatego każda 
kolejna władza korzysta z róż-
nych „sztuczek”, aby podnieść ich 
uposażenie. W tym kontekście te 
„dziwne” premie nie wydają się 
już takie dziwne. Jednak nabierają 
innego kontekstu, kiedy zestawi 
się je z publicznymi deklaracjami 
polityków PiS, że nowa władza 
miała być inna niż poprzednie, 
że mają służyć Suwerenowi, a nie 
pracować dla pieniędzy (tak jak 
ich poprzednicy – co było jednym 
z ważniejszych motywów kampa-
nii wyborczej). A tu okazuje się, że 
niewiele się w tej materii zmieniło.
Źródłem niepochlebnych w więk-
szości opinii na ten temat były 
przede wszystkim fatalne z punktu 
widzenia marketingu politycz-
nego, pokrętne tłumaczenia do-
tyczące tych gratyfikacji, które 
można sprowadzić do zdania: 
„rząd ciężko pracował nad re-
formą państwa, więc nagrody mu 
się należą”. Jednak pojawia się 
tu pytanie, czy rzeczywiście? Czy 
zasuwanie z pustą taczką, bo „za-
piernicz taki, że nie ma kiedy jej za-
ładować” jest również warte na-
grody? Jeżeli rząd premier Szydło 
był wart kilkunastotysięcznych na-

gród – to dlaczego dokonano jego 
rekonstrukcji? Czy sam fakt, że za-
rabiającemu około siedemnastu 
tysięcy złotych wicepremierowi 
Jarosławowi Gowinowi, „często 
brakuje do pierwszego” jest po-
wodem, dla którego należy mu 
się sześćdziesiąt pięć tysięcy na-
grody (bo innego uzasadnienia nie 
przedstawiono)?
Aby wyjść z twarzą z tej kolej-
nej wizerunkowej wpadki obozu 
„dobrej zmiany” premier Mate-
usz Morawiecki, ogłosił, że „do-
póki ja będę pełnił tę funkcję, na 
pewno nie będzie przyznawanych 
nagród i premii”. A co będzie, gdy 
premierem być przestanie? Nadal 
będziemy żyć świeci pełnej fikcji 
i ułudy?
Tutaj aż prosi się o jakąś regula-
cję systemową, która podniosła by 
wynagrodzenia członków rządu, 
co nie tylko mogłoby przyciągnąć 
do władzy, czy szerzej do admini-
stracji prawdziwych fachowców 
(zdecydowanie lepiej opłacanych 
w sferze biznesu) i pozwoliłoby 
uniknąć „patologii” w postaci 
różnego rodzaju benefitów przy-
znawanych pod stołem politykom 
czy urzędnikom, a mających re-
kompensować im niskie pensje. 
Wymaga to jednak politycznej od-
wagi i determinacji, aby taką ope-
rację przeprowadzić. No i dobrego 
przygotowania piarowskiego do 
takich decyzji, aby nie podzieliły 
chociażby losu, zgłoszonego latem 
2016 roku, pisowskiego projektu 
nowelizacji ustawy o wynagrodze-
niu osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, który 
przeszedł do historii polskiej poli-
tyki jako niesławny program „ko-
ryto plus”.

Wojciech K. Szalkiewicz

Pieniądze rządzących są zawsze obiektem zainte-
resowania wyborców i one zawsze wzbudzają wiele 
emocji. W ostatnich dniach pojawiło się kilka infor-
macji na ich temat, więc i komentarzy też pojawiło się 
sporo. Najwięcej dotyczyło premii przyznanych przez 
premier Beatę Szydło sobie i członkom jej gabinetu.

 Władza i pieniądze

Wojciech K. Szalkiewicz
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Wspólne działania policjan-
tów Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie, Komendy 
Miejskiej Policji w Elblągu 
oraz Komendy Powiatowej Po-
licji w Szczytnie doprowadziły 
do zatrzymania 2 mężczyzn po-
dejrzanych o oszustwa metodą 
„na policjanta”. 65-latek oraz 
57-latek zostali zatrzymani na 
terenie Elbląga. Obaj zostali 
tymczasowo aresztowani.

Ofiary były oszukiwane za po-
mocą telefonicznych kontaktów 
przez sprawców podających się za 
policjantów lub członków bliskiej 
rodziny. Sprawcy mówili o wy-
padkach którym ulegli bliscy oraz 
o tym, że są potrzebne pieniądze 
na „uniknięcie odpowiedzialności” 
lub pokrycie szkód. Ofiary przeka-
zywały pieniądze osobom, których 
nie znały, a które przychodziły po 
ich odbiór często pod wskazany 
adres. Funkcjonariusze odzyskali 
około 40.000 złotych, które prze-
kazała oszustom jedna z pokrzyw-
dzonych osób.
Policjanci oraz prokurator wystą-
pili do sądu z wnioskiem o tymcza-
sowe aresztowanie obu mężczyzn. 
Sąd przychylił się do tego wnio-
sku. Za doprowadzenie do nieko-
rzystnego rozporządzania mieniem 
– czyli oszustwo sprawcom mogą 
grozić kary do 8 lat pozbawienia 
wolności.
Policjanci apelują o ostrożność 
i przypominają, jak należy się za-
chować w przypadku otrzymania 
takiego telefonu.
Przede wszystkim należy zacho-
wać ostrożność – jeżeli dzwoni 
do nas ktoś, kto podszywa się 
pod członka naszej rodziny i prosi 
o pieniądze, nie podejmujmy żad-
nych pochopnych działań. Nie in-
formujmy nikogo telefonicznie 
o ilości pieniędzy, które mamy 
w domu lub jakie przechowu-
jemy na koncie. Nie wypłacajmy 
z banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, 
zapytajmy o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście 
jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt 
nie będzie nam miał za złe tego, że 
zachowujemy się rozsądnie. Nie 
ulegajmy presji czasu wywieranej 
przez oszustów.
W szczególności pamiętajmy 
o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach te-
lefonicznie! Nigdy nie proszą też 
o przekazanie pieniędzy nieznanej 
osobie.
W momencie, kiedy ktoś będzie 
chciał nas oszukać, podając się 
przez telefon, za policjanta – za-
kończmy rozmowę telefoniczną! 
Nie wdawajmy się w rozmowę 
z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak 
zareagować powiedzmy o podej-
rzanym telefonie komuś z bliskich.

kn/in

ELBLĄG: POLICJANCI 
ZATRZYMALI DWIE 
OSOBY PODEJRZANE 
O OSZUSTWA 
„NA POLICJANTA”

Katar towarzyszy grypie

Przejście w Bezledach
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W ścieżce dźwiękowej klipów, 
angielski lektor przekonuje wi-
dzów, że Olsztyn to „miasto 
w którym tradycja spotyka się 
z nowoczesnością, miasto, które 
pokazuje, że jeziora to więcej 
niż woda, że natura to więcej 
niż zieleń…” i zachęca „prze-
konaj się i Ty”. W tle pojawiają 
się obrazki: starego miasta, ota-
czających go terenów zielonych 
z Parkiem Centralnym na czele, 
jeziora Krzywego, bliżej niezde-
finiowanych wnętrz hotelowych 
i widownia olsztyńskiego plane-
tarium.
Można się spierać co do „war-
tości technicznej i artystycznej” 
tych produkcji – dobrze, że są. 
Niemniej, o ile nie podlega dys-
kusji kwestia konieczności pro-
mowania Olsztyna, a tym samym 
i podejmowania różnorodnych 
działań na tym polu, o tyle także 
te spoty pokazują mizerię oferty 
adresowanej nie tylko do tury-
stów, ale i do mieszkańców sto-
licy Warmii i Mazur.

W szybkim tempie 
oddalamy się od 
krajowej czołówki
Bo cóż wyjątkowego mogą zy-
skać młodzi ludzie, którzy pod 
wpływem tej reklamy zdecydują 

się spędzić noc w Olsztynie? Co 
wyjątkowego może ich do mia-
sta przyciągnąć? Bardzo niewiele 
i coraz mniej.
No bo, gdyby chłopak ze spotu 
chciałby na przykład wybrać się 
ze swoją dziewczyną na mecz 
drużyny miejscowego klubu 
sportowego – to niestety, będzie 
musiał wybrać się do Ostródy, bo 
stadion Stomilu – „nie działa”. Za 
chwilę również nie będzie miał 
szansy wybrać się na mecz piłki 
siatkowej, bo i hala Urania się 
sypie. Nie ma natomiast szansy 
na pójście na występy uznanych 
gwiazd nie tylko światowej, ale 
i w większości polskiej estrady. 
W mieście nie ma gdzie zorga-
nizować dużego (na kilkadzie-
siąt tysięcy widzów) koncertu. 
Jak niedawno napisano w lokal-
nej prasie „Olsztyn mógłby być 
centrum kultury – ale nie ma in-
frastruktury…”. To zdanie można 
by odnieść także do wielu in-
nych aspektów życia społecz-
nego w mieście. Nie odbywają się 
tu duże imprezy targowe – bo nie 
ma terenów wystawienniczych, 
duże zawody sportowe – bo nie 
ma nowoczesnych obiektów, itd. 
Lista „atrakcji”, których nie do-
świadczy para turystów z reklamy 
w Olsztynie jest długa.

Na razie więc wizję „nowoczesnej 
aglomeracji z dobrze rozwinię-
tymi funkcjami metropolitalnymi 
…” zapisaną w Strategii Roz-
woju Olsztyna, a którą – zgodnie 
z tym dokumentem – miasto mia-
łoby być w 2020 roku, należy za-
liczyć chyba tylko do sfery sen-
nych widziadeł. Jednak nie w tym 
rzecz, bo brak „infrastruktury”, to 
tak naprawdę tylko skutek, a nie 
przyczyna prowincjonalizmu sto-
licy Warmii i Mazur.

Brak wielkiej idei 
największą 
barierą w rozwoju
Big Idea – to używane w branży 
marketingowej określenie głów-
nego motywu, zamysłu jaki przy-
świeca określonym działaniom, 
podejmowanym w ściśle okre-
ślonym celu. W Olsztynie (ale 
nie tylko tu, aby oddać sprawie-
dliwość) trudno takiej idei szu-
kać. Nie tylko aktualne władze 
nie mają pomysłu, na to, aby 
przekształcić Olsztyn w „mia-
sto w którym tradycja spotyka 
się z nowoczesnością”. Bo cóż 
na przykład proponuje opozycja 
w sytuacji, w której ze względu 
na fatalny stan murawy boiska 
Stomil Olsztyn musiał odwołać 
spotkanie z Ruchem Chorzów 

– „zabrać środki kulturze i dać 
na stadion”. Na razie prezydent 
znalazł pieniądze na rewitaliza-
cję płyty boiska, więc jakoś to bę-
dzie. Nadal jednak żadna ze stron 
nie wspomina o budowie obiektu 
z prawdziwego zdarzenia. Sta-
dionu, na którym nie tylko mo-
głyby odbywać się ligowe mecze 
piłkarskie, ale przede wszystkim 
różne zawody o randze krajowej 
czy międzynarodowej. Zapowia-
dany remont hali Urania też za 
bardzo nie wiadomo co ma zmie-
nić. Planowane zwiększenie wi-
downi do około pięciu tysięcy 
miejsc, sprawi że na małe im-
prezy będzie to obiekt zdecydo-
wanie za duży, na duże (np. kon-
certy rockowe) – zdecydowanie 
za mały. Trudno będzie go zapeł-

nić widzami. Może jednak warto 
pomyśleć o budowie nowego, no-
woczesnego obiektu na kilkadzie-
siąt tysięcy miejsc. A przydałoby 
się jeszcze miastu centrum konfe-
rencyjne, itp.
Pochodną braku Big Idea w wizji 
rozwoju miasta, jest też brak ta-
kiej idei w jego działaniach pro-
mocyjnych. O tym, że Olsztyn 
nie ma się za bardzo czym chwa-
lić, pokazał już kilka lat temu nie-
sławnej pamięci projekt strategii 
promocyjnej wykonany na zlece-
nie ratusza przez znaną agencję. 
Warto przypomnieć, że zapropo-
nowane wówczas przez autorów 
tego opracowania działania pro-
mocyjne sprowadzały się do or-
ganizacji w mieście festiwalu… 
latawców i festiwalu… serów. 

Mizeria i lichota-laski, 
piaski i karaski
Śmieszne – niestety prawdziwe, 
bo tak naprawdę to nie ma czego 
promować. O cyklicznych impre-
zach sportowych dużej rangi nie 
warto wspominać, bo jakoś Olsz-
tyn nie ma do nich „ręki”, czego 
najlepszym przykładem jest piłka 
plażowa, która po trzech latach 
ma „wynieść” się z boisk nad jez. 
Krzywym. Na koncertowej mapie 
Polski stolica Warami i Mazur jest 
tylko maleńką plamką ze swoim 
Green Festiwal, dystansowanym 
chociażby przez imprezy organi-
zowane w Ostródzie. Innych du-
żych wydarzeń, wyróżniających 
Olsztyn spośród innych podob-
nych miast w kraju trudno szukać.
Pozostają więc jedyne „atuty” 
promocyjne Olsztyna w po-
staci „jedenastu jezior w grani-
cach miasta” i „największy miej-
ski kompleks leśny w tej części 
Europy” – jak przekonują wspo-
mniane spoty reklamowe. Tyle, 
że to w marketingu miejsc/tery-
torialnym zdecydowanie za mało. 
Tutaj kluczem do sukcesu jest 
znalezienie jakiegoś „produktu”, 
wartości, idei na której można 
oprzeć całą strategię. Coś, co zde-
cydowanie wyróżnia miasto spo-
śród wielu, wielu innych i do tego 
może być atrakcyjne dla turystów, 
jak i przede wszystkim mieszkań-
ców, bo to oni w największym 
stopniu kształtują jego wizerunek 
na zewnątrz.
Szczecin to „miasto pływających 
ogrodów”, Poznań – „miasto 
know-how”, Wrocław – „miasto 
spotkań” – a Olsztyn?

Wojciech K. Szalkiewicz

Na początku marca olsztyński Ratusz zaprezentował nowe spoty mające promować 
miasto w tegorocznym sezonie turystycznym. Ich motywem przewodnim jest ha-
sło „Nocujesz – Zyskujesz”. Przekaz jest prosty: w mieście spotyka się dwoje mło-
dych ludzi – chłopak szuka kontaktu z naturą, dziewczyna atrakcji w wielkim mieście. 
Z reklamówek dowiadujemy się, że takie połączenie możliwe jest właśnie w Olsztynie.

Bo nie ma idei…

- Dla chrześcijan Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego są naj-
ważniejsze, ponieważ przypo-
minają o wielkiej miłości Boga 
do człowieka. Jezus przez swoją 
śmierć na krzyżu dokonał zba-
wienia każdego człowieka, 
a przez swoje zmartwychwsta-
nie pokazał, że śmierć jest po-
czątkiem nowego lepszego życia. 
Symbolika świąt Wielkanocnych 
jest bardzo głęboko, ukazuje 
przede wszystkim narodzenie no-
wego życia, przejście ze świata 
starego do nowego. Chrystus 
Zmartwychwstały wszystko czyni 
nowe – powiedział ks. Marcin 
Sawicki, rzecznik prasowy Ku-
rii Archidiecezji Warmińskiej.
Warto przytoczyć, co niosą za 
sobą poszczególne dni wiel-
kiego tygodnia. Wielki Tydzień 
rozpoczęliśmy Niedzielą Pal-
mową. W tym dniu święciliśmy 
palmy na pamiątkę uroczystego 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 
Jednak ten Tydzień można po-
traktować jako wyjątkowy, po-
nieważ Niedzielę Zmartwych-
wstania można także zaliczyć 
do niego, choć jest pierwszym 
dniem okresu wielkanocnego. 
Taki układ Tygodnia przed-
stawia kard. Joseph Ratzinger 
w książce „Duch liturgii”. Mówi 

tu o tygodniu, który ma osiem 
dni, a rozpoczyna i kończy się 
w niedzielę.
Wielki Czwartek jest dniem 
upamiętniającym ustanowienie 
przez Jezusa Eucharystii w cza-
sie Ostatniej Wieczerzy. Dla ka-
płanów ten dzień jest ważny dla-
tego, że Jezus ustanowił również 
sakrament kapłaństwa. Tego 
dnia sprawuje się dwie Msze 
święte, jedną przed południem 
w kościele katedralnym, pod 
przewodnictwem biskupa ordy-
nariusza i drugą w każdym ko-
ściele parafialnym.
Pierwsza Msza święta nazywana 
jest Mszą Krzyżma. Ta nazwa 
pochodzi od obrzędu błogosła-
wieństwa olei świętych. W cza-
sie tej Mszy całe prezbiterium 
zgromadzone wokół swojego 
biskupa, odnawia przyrzecze-
nia kapłańskie. Ma to miejsce 
po homilii. Podczas tej Mszy 
świętej biskup dokonuje błogo-
sławienia oleju chorych, oleju 
katechumenów i krzyżma, uży-
wanego przy chrzcie, bierzmo-
waniu, święceniach kapłańskich 
i biskupich oraz dedykacji ko-
ściołów i ołtarzy.
Drugą Mszę świętą odprawia się 
wieczorem na pamiątkę Ostat-
niej Wieczerzy Jezusa z Aposto-

łami. Podczas liturgii dokonuje 
się symbolicznego obmycia nóg 
dwunastu osobom, na pamiątkę 
obmycia nóg Apostołom przez 
Chrystusa. Po modlitwie po ko-
munii przenosi się Najświętszy 
Sakrament do kaplicy adoracji, 
gdzie jest przechowywany do 
uroczystości wielkopiątkowych 
i na potrzeby chorych.
Kolejnym dniem Tri-
duum Paschalnego jest 
Wielki Piątek to dzień, 
w którym nie odprawia 
się Mszy Świętej. Jest to 
dzień głębokiej żałoby, 
dzień śmierci Chry-
stusa. W kościołach od-
bywa się Liturgia Męki 
Pańskiej. Obrzędy roz-
poczynają się oddaniem 
czci ołtarzowi przez ka-
płana, który pada krzy-
żem, a cały lud modli 
się w ciszy. Po dłuż-
szej chwili kapłan i lud 
wstają. Główny cele-
brans z miejsca prze-
wodniczenia odmawia 
modlitwę, po której na-
stępuje liturgia słowa. 
Po jej zakończeniu na-
stępuje najważniejszy moment 
całych uroczystości wielkopiąt-
kowych - adoracja krzyża. Ce-
lebrans staje przed ołtarzem, 
odsłania krzyż, śpiewając: Oto 
drzewo Krzyża, na którym za-
wisło Zbawienie świata, na co 
lud odpowiada: Pójdźmy z po-
kłonem. W tym momencie roz-
poczyna się adoracja krzyża. Po 

tym obrzędzie następuje komu-
nia święta. Po komunii celebrans 
dokonuje wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu w mon-
strancji przykrytej białym prze-
zroczystym welonem i przenosi 
się go do Grobu Pańskiego.
Wielka Sobota jest dniem, w któ-
rym również nie sprawuje się 

Mszy świętej. Przez cały dzień 
nawiedzamy Grób Pański, ado-
rujemy Najświętszy Sakrament. 
Tego dnia w polskiej tradycji ka-
płani na specjalnych nabożeń-
stwach błogosławią pokarmy 
na stół wielkanocny, chleb, jaja, 
wędlinę i sól. Obrzędy litur-
giczne rozpoczynają się wieczo-
rem po zachodzie słońca Wigilią 

Paschalną i dzielą się na cztery 
części: liturgię światła, liturgię 
słowa, liturgię chrzcielną i litur-
gię eucharystyczną. Bezpośred-
nio po Wigilii Paschalnej może 
odbyć się procesja rezurek-
cyjna, która ogłasza światu, że 
Chrystus Zmartwychwstał. Je-
śli natomiast procesja odbywa 

się w Niedzielę Zmar-
twychwstania o świcie, 
co jest częstsze w trady-
cji polskiej, to obrzędy 
Wigilii kończą się wy-
stawieniem Najświęt-
szego  Sakramentu 
w Grobie Pańskim.
W Wielką Sobotę 
idziemy do Kościoła 
i świecimy pokarmy. 
Jest to zwyczaj, który 
odprawiany jest już 
od wieków- Tradycja 
święcenia pokarmów 
w Wielką Sobotę sięga 
VIII wieku, ale zwy-
czaj ten dotarł do Polski 
znacznie później, do-
piero w XIV wieku. Po-
karmy, które święcimy 
w Wielką Sobotę, są ści-
śle związane z trady-

cją świąt wielkanocnych. To, co 
wkładamy do koszyczka, ma głę-
boką symbolikę. W tradycyjnym 
wielkanocnym koszyczku nie 
może zabraknąć baranka, który 
jest symbolem zmartwychwsta-
łego Chrystusa. Uosabia triumf 
życia nad śmiercią, przezwycię-
żenie zła i odkupienie grzeszni-
ków. Znajdują się także wędlin 

i mięsa, które symbolizują staro-
testamentalnego baranka ofiar-
nego. Kolejny obowiązkowy 
element to jajka - symbol odra-
dzającego się życia, zmartwych-
wstania i zwycięstwa nad śmier-
cią. Jajka to również oznaka 
płodności. Ważny jest także 
chleb, który w tradycji chrześci-
jańskiej symbolizuje Ciało Chry-
stusa, a także sól, która chroni 
przed zepsuciem, konserwuje 
i oczyszcza – dodaje ks. Marcin 
Sawicki.
Ludzie często uważają, że 
Święta Bożego Narodzenia są 
ważniejsze od Wielkanocnych 
i nadają im większą rangę. Wia-
domo, że wtedy dajemy sobie 
prezenty czy robimy dwana-
ście potraw. Jednak, ks. Marcin 
Sawicki powtarza, że z chrze-
ścijańskiego punktu widzenia, 
więcej znaczą Święta Wielka-
nocne- Ważniejsze od Bożego 
Narodzenia są święta Wielka-
nocne, ponieważ przypominają 
o wielkiej miłości Boga do czło-
wieka. Wielkanoc dla chrześci-
jan, upamiętnia śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. 
W świętach wielkanocnych naj-
ważniejsza jest prawda, że Chry-
stus prawdziwie zmartwych-
wstał. Chrystus przyszedł po to, 
żeby umrzeć za ludzi na krzyżu. 
Celem było zbawienie czło-
wieka. Dla chrześcijan Boże Na-
rodzenie jest bardzo rodzinnym 
świętem. Natomiast jeśli chodzi 
o przeżycia religijne, Wielkanoc 
jest najważniejszym świętem. 

Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego, 
znane jako Wielkanoc. Są to najważniejsze święta dla 
chrześcijan.

Wielkanoc

Olsztyński Ratusz 

Ks. Marcin Sawicki,rzecznik prasowy Kurii
Archidiecezji Warmińskiej
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Informacja o niskim wykorzy-
staniu funduszy unijnych na 
Warmii i Mazurach dotarła do 
mnie już w połowie 2016 roku. 
Ówczesna sytuacja była bar-
dzo zła. Z analizy poszczegól-
nych przypadków wynikało, że 
większość wniosków o dofi-
nansowanie odrzucana była już 
na etapie oceny formalnej. We-
dług wnioskujących powody 
często bywały błahe. Dodat-
kowe zaniepokojenie budził 
fakt rozbieżności między za-
sadami ogólnymi dotyczącymi 
sporządzania projektów, a tymi, 
które stosowały instytucje po-
średniczące, jak np. Agencja 
Rozwoju Regionalnego. Do-

prowadziło to do tego, że osoby 
ubiegające się o dofinansowa-
nie podejrzewały, iż negatywne 
rozstrzygnięcia ich wniosków 
są przejawem złej woli Urzędu 
Marszałkowskiego, w którym 
władzę sprawuje Polskie Stron-
nictwo Ludowe.
Podjęłam wówczas działania 
zmierzające do sprawdzenia 
i nagłośnienia problemu – za-
wiadomiłam m.in. Mateusza 
Morawieckiego, wystąpiłam 
na forum Sejmu, a także kon-
trolowałam wydatkowanie fun-
duszy unijnych bezpośrednio 
u źródła – w Urzędzie Marszał-
kowskim i instytucjach pośred-
niczących Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Warmii 
i Mazur 2014-2020. Dotych-
czas docierające do mnie infor-
macje potwierdziły się. War-
mińsko-mazurskie nie radziło 
sobie tak jak powinno z wyko-
rzystaniem unijnych pieniędzy. 
Poziom zakontraktowania środ-
ków w naszym regionie wyraź-
nie odbiegał od krajowych lide-
rów. Jeszcze w lutym 2017 roku 
byliśmy na przedostatnim miej-
scu w kraju.
Co było powodem takiej sy-
tuacji i czemu problemów nie 
było w innych wojewódz-
twach? Przecież w naszym re-
gionie pieniądze na rozwój 
są szczególnie potrzebne. Na 

szczęście, kiedy zrobiło się 
gorąco, Urząd Marszałkow-
ski wziął się w garść i razem 
z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej wprowadził roz-
wiązania pozwalające na lepsze 
wydatkowanie trudnych środ-
ków dla przedsiębiorców. Zo-
baczymy jaki będzie ich sku-
tek. Poprzeczka jest postawiona 

wysoko. Czasu pozostało nie-
wiele. Obecnie wartość dofi-
nansowania UE podpisanych 
umów w ramach RPO WiM 
2014-2020 wynosi nieco ponad 
40% alokacji programu, ale do-
piero 7% środków zostało wy-
danych beneficjentom (to za-
ledwie 0,5 mld zł z ponad 7,2 

mld zł). Urząd Marszałkowski 
powinien się spieszyć. Fundu-
sze unijne są ogromną szansą 
na rozwój naszego regionu. Ol-
brzymią stratą byłoby, gdyby 
te środki przepadły przez nie-
umiejętne zarządzanie Progra-
mem lub opieszałość urzędni-
ków samorządu terytorialnego.

Iwona Arent, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - Komentarz z ulicy Wiejskiej 

Urząd Marszałkowski powinien się spieszyć
Wydatkowanie środków unijnych, którymi dysponuje Warmińsko-Mazurski Urząd 
Marszałkowski w końcu ruszyło. Szkoda, że tak późno. Województwo warmińsko-
-mazurskie jest pod tym względem na szarym końcu.

Iwona Arent, poseł na Sejm RP

- W Olsztynie brakuje obiek-
tów sportowych, ale również 
i miejsc do organizowania kon-
certów. Spójrzmy jak wygląda 
stadion Stomilu, w jakim stanie 
jest hala Urania, która w okre-
sie zimowym praktycznie nie jest 
ogrzewana i siatkarze mają ręce 
jak siekiery. Zapomniany rów-
nież został stadion Warmii. Teraz 
gdy Pan prezydent został przyci-
śnięty przez nas do muru, to nagle 
z kapelusza wyciągnął pieniądze 
na murawę stadionu, pomimo iż 
wcześniej tych środków nie miał – 
powiedział radny Maciej Tobi-
szewski (PiS).
Radny Tobiszewski wspomina 
także o tym, że Olsztyn traci co-
raz więcej imprez- Olsztynowi zo-
stają rokrocznie odbierane jakieś 
imprezy. Kiedyś mogliśmy się po-
chwalić siatkarskim memoriałem 
Huberta Jerzego Wagnera, prze-
jeżdżało przez miasto Tour de Po-
logne, a jeszcze w poprzednim 
roku mieliśmy u siebie World Tour 
w siatkówce plażowej. Teraz żad-
nej z tych imprez już w Olsztynie 
nie ma. Jeżeli chodzi o koncerty 

czy wydarzenia kulturalne, to też 
jest ich mało i nie są one aż tak 
rozpoznawalne na całą Polskę, 
jak np. Festiwal Reggae w Ostró-
dzie, na który przyjeżdżają arty-
ści z całego świata. Pan prezydent 
się chwali tym, że mamy Olsztyn 
Green Festiwal, tylko że na taki 
nie przyjadą ludzie z całej Polski, 
więc nie jest to jakieś ogromne 
wydarzenie. Problem jest również 
z tym, że nie ma gdzie w Olsztynie 
organizować koncertów. Więk-
szość odbywa się w klubie Ander-
grand, który pomieści może mak-
symalnie 300 osób, a potrzeby są 
znacznie większe.
- Prezydent Piotr Grzymowicz, 
skupia się na tramwajach, bu-
duje ulice w Olsztynie, a także 
obwodnicę Olsztyna, tylko ważne 
jest, żeby tą nową drogą ludzie 
chcieli do Olsztyna przyjeżdżać 
i spędzać tu czas, ponieważ jeżeli 
nie zapewnimy ludziom w Olsz-
tynie rozrywki czy atrakcji, to 
oni nie będą mieli po co do na-
szego miasta przybywać – dodaje 
radny Tobiszewski.
Radny Krzysztof Kacprzycki 

uważa że mamy w Olszty-
nie czym się pochwalić- Za-
cznijmy od tego, że wszystko 
idzie z góry i instytucje rządowe 
powinny mieć w Olsztynie sie-
dziby. Jak pojawiają się te insty-
tucje w mieście, to i ranga miasta 
wzrośnie. Nie można powiedzieć, 
że w Olsztynie nic się nie dzieje, 
bo mamy największe Juwenalia 
w Polsce czy naprawdę świetny 
przegląd teatralny. Mamy w mie-
ście naprawdę spory potencjał 
kulturalny, tylko może potrzeba 
pewne rzeczy zrestartować czy 
odświeżyć. Jeżeli chodzi o sport, 
to hala Urania czeka na remont. 
Trzeba uruchomić środki ze-
wnętrzne, ponieważ pieniądze na 
wkład własny są w budżecie mia-
sta przeznaczone.
Radna Agnieszka Jabłońska 
(Klub Radnych Ponad Po-
działami) jest przekonana, że 
oferta kulturalna Olsztyna jest 
naprawdę bogata- Ja wolę spoj-
rzeć na pewne rzeczy z perspek-
tywy, co się udało zrobić i jakie 
mamy plany na przyszłość. Jeżeli 
chodzi o kulturę, to uważam, że 
Olsztyn ma bardzo bogatą ofertę. 
Mamy Teatr Jaracza i mamy 
Teatr Lalek, który prezentuje 
i spektakle dla dzieci i dorosłych. 
Mamy Filharmonię, a także 
MOK prezentuje bardzo szeroką 

ofertę, chociaż może czasami do 
ludzi nie docierają wszystkie in-
formacje odnośnie wydarzeń kul-
turalnych. Oczywiście można po-
wiedzieć, że brakuje trochę tym 
instytucjom kultury, wsparcia 
odnośnie rozwoju infrastruktu-
ralnego, ale tego nie da się zro-
bić z dnia na dzień. 
Jeżeli chodzi o infrastrukturę 
sportową to z czasem ma być 
z nią lepiej- Budowa stadionu 
od nowa kosztowałaby ponad 
100 milionów złotych. Nie do 
końca wiem czy samo miasto na 
to stać. Z drugiej strony zasta-
wiam się również nad tym, że te 
100 milionów można by wydać 
na wiele innych rzeczy. Jak te-
raz słyszę o tym, że ma powstać 
bardzo profesjonalna płyta bo-
iska, to powiem szczerze, że mnie 
taka modernizacja satysfakcjo-
nuje. Z tego co wiem, to Urania 
ma być modernizowana w ten 
sposób, żeby była dostępna dla 
sportu i kultury. Mają odbywać 
się tam rozgrywki sportowe, ale 
również i koncerty czyli, to bę-
dzie również swego rodzaju 
nowe miejsce kulturalne.
- W Obiektach edukacyjnych 
również odbywają się remonty 
czy modernizacje i już są zapi-
sane w budżecie np. plany bu-
dowy boiska przy SP15. Ja cie-
szę się z tych zmian, które już 
w Olsztynie nastąpiły, jak rów-
nież z tego, że ma się zmienić 
jeszcze więcej -dodaje Radna Ja-
błońska.

Radny Robert Szewczyk ( Plat-
forma Obywatelska) stwierdził, 
że najważniejsze są te mniej-
sze inwestycje i od nich trzeba 
zacząć- Jestem przewodniczą-
cym komisji inwestycji i rozwoju 
miasta, więc zacznę od infra-
struktury. Nie będę jednak wska-
zywał tych wielkich infrastruk-
turalnych rzeczy, jakich nam 
brakuje, tylko powiem o bra-
kujących 48 milionach złotych 
na naprawę wszystkich naszych 
ulic, chodników, lamp czy zie-
leni. Mowa tutaj o tych wszyst-
kich małych rzeczach, które nam 
na co dzień doskwierają, czyli 
dziurowe chodniki, czy nieprze-
jezdne niektóre drogi. Właśnie 
na to wszystko brakuje pieniędzy. 
W Olsztynie nie dba się o to, co 
już mamy.
Radny dodaje również, że jeżeli 
chodzi o infrastrukturę sportową, 
to są czynione pewne działania- 
Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to 
nie byłbym sobą, gdybym nie po-
wiedział, że czekamy na Nowo-
bałtycką. To jest dzisiaj najwięk-
sza inwestycja w Olsztynie, która 
nie ma zaplanowanego budżetu. 
Możemy mówić oczywiście o sta-
dionie, o hali Urania, o infra-
strukturze sportowej, ale tutaj 
staramy się jakieś rzeczy robić 
na bieżąco. Potrzeba jednak na-
wiązać lepszą współpracę z Mi-
nisterstwem Sportu, ponieważ 
nie jesteśmy w stanie tych inwe-
stycji przeprowadzić. Brakuje 
mi również inwestycji w oświa-

cie. Niektóre szkoły czekają na 
olbrzymie remonty, ponieważ od 
czasu ich powstania nie były re-
montowane. Tych rzeczy można 
by wymienić jeszcze bardzo dużo.
Radna Krystyna Flis (Klub 
Radnych Demokratyczny 
Olsztyn) jest zadowolona z tego 
co dzieje się w Olsztynie, ale za-
znacza, że jednak jeszcze tro-
chę rzeczy przydałoby się zro-
bić- Jako radna uważam, że na 
pewno trochę rzeczy przydałoby 
się mieszkańcom Olsztyna jesz-
cze dać. Mianowicie, wszędzie 
równe chodniki, brak wybojów, 
trochę więcej autobusów, żeby 
nie trzeba było jeździć w tłoku, 
no i oczywiście więcej zakładów 
pracy, żeby młodzi ludzie od nas 
nie uciekali. 
- Jako szefowa Komisji Kultury 
uważam, że za mało pieniędzy 
jest przeznaczonych na kulturę. 
Gdyby były pieniądze, to można 
by więcej renomowanych zespo-
łów zapraszać do Olsztyna. Tak 
jak Panowie narzekają, że nie ma 
stadionu z prawdziwego zdarze-
nia, tak ja uważam, że oczywiście 
przydałaby się jakaś wielka hala, 
żeby można było organizować 
w niej koncerty i nie wstydzić się 
tego, jak ona wygląda. Jednak 
teraz dopóki mamy środki unijne, 
które musimy wykorzystać na 
drogi, to z tego korzystamy. Nie-
stety nie zawsze ludzie potrafią 
to zrozumieć – dodaje Radna 
Krystyna Flis.
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KRÓTKO
Olsztyn - BWA Galeria Sztuki 
w Olsztynie serdecznie zaprasza 
na wernisaż wystawy „Kraina” 
Wojtka Moskwy, który odbędzie 
się 5 kwietnia (czwartek) o godz. 
18:00 w siedzibie galerii – Pił-
sudskiego 38, Olsztyn.
 
Olsztyn - ELIMINACJE DO 
63 OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU RECYTATOR-
SKIEGO, 7 kwietnia (sobota) 
o godz. 10:00 
Organizator: Miejski Ośrodek 
Kultury w Olsztynie Miejsce 
konkursu: Kamienica Naujacka 
Olsztyn, Erwina Kruka 3, Olsz-
tyn. Jeśli nie boisz się mikro-
fonu, publiczności, poezji, wła-
snej pamięci i dykcji, wpadnij 
do Kamienicy Naujacka. Zapra-
szamy na rejonowe eliminacje 
do 63. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. Konkurs 
jest imprezą otwartą, skierowaną 
do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i osób dorosłych.
 
Braniewo - 7 kwietnia 2018 
po raz kolejny wystartujemy 
w biegu upamiętniającym odej-
ście Jana Pawła II. Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału 
w imprezie sportowej, która na 
stałe już wpisała się w tradycje 
naszego miasta. W tym roku jak 
i w poprzednim przygotowali-
śmy dla Państwa 4 trasy biegu: 
FROMBORK-BRANIEWO 
Bieg kolumnowy / Zespołowy - 
13 km, FROMBORK Bieg ze-
społowy – 3 km, BRANIEWO 
Bieg indywidualny i Nordic 
Walking – 4 km, BRANIEWO 
Bieg indywidualny / dla naj-
młodszych – 1 km. Organizator 
Braniewskie Centrum Kultury.

Elbląg - Po raz kolejny w Wielki 
Czwartek 29 marca o godz. 9:00 
na basenie w Elblągu ul. Da-
szyńskiego 1 , gościć będziemy 
dzieci i młodzież z całej Polski. 
W tym dniu rozegrane zostaną 
zawody „XII Elbląska Wiosna 
Pływacka z okazji 100 lat Nie-
podległości Polski„ cykliczne 
zawody pływackie z licznymi 
nagrodami i niespodziankami.
 
Gałkowo - Mazury MTB - 
Wyścig szlakiem Starowier-
ców, 8 kwietnia (niedziela) 
o godz. 8:00. Na rozpoczęcie 
sezonu przygotowano malow-
niczą trasę w Gałkowie. Bę-
dzie to już trzecia edycja Wy-
ścigu szlakiem Starowierców. 
Jak co roku bazą wyścigu będzie 
Dwór Łowczego – położona na 
skraju Puszczy Piskiej Restaura-
cja i Hotel, który zapewni odpo-
wiedni pozom komfortu wszyst-
kim uczestnikom.
 
Gietrzwałd - Spotkanie z Bar-
dem, GOK Gietrzwałd zapra-
sza 6 kwietnia (piątek) godz. 
19:00 na Spotkanie z Bardem - 
Krzysztof Lewandowski śpiewa 
utwory Marka Grechuty.
 
Kulka - III Mazurski Bieg na 
Kulce. Organizator: Klub Bie-
gacza Jurund Szczytno, Miej-
sce: Kulka na Mazurach, Mał-
szewko, Kulka 9, 8 kwietnia 
(niedziela) o godz. 11:30.
Trzecia odsłona cieszącego się 
ogromną popularnością biegu na 
12,5km trasie. Serdecznie ZA-
PRASZAMY!!!!
 
Lidzbark Warmiński - Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. M. 
Kromera w Lidzbarku Warmiń-
skim zaprasza 10 kwietnia (wto-
rek) o godz. 16:00 na spotka-
nie przy kawie w Dyskusyjnym 
Klubie Książki z książką "Co się 
mieści w dwóch walizkach" Ve-
roniki Peters. Wyb. (mar)

Spotkanie tym razem dotyczyło 
m.in. funduszy wspierających po-
wrót lub wejście na rynek pracy 
osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi, środków na aktywne 
i zdrowe starzenie się oraz na pro-
filaktykę raka szyjki macicy.
Spotkanie otworzyli Gustaw 

Marek Brzezin, Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego i Małgorzata Chyziak, 
Starosta Powiatu Olsztyńskiego. 

Następnie miały miejsce dwa wy-
stąpienia. Najpierw Tomasz Sza-
rek, Wicedyrektor ds. Funduszy 
Europejskich Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Olsztynie opowie-
dział o funduszach wspierających 
powrót lub wejście na rynek pracy 
osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi.
– Jest to nowe działanie dla Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, ale mamy 
już pewne sukcesy. Dzięki środkom 
zostało utworzonych ponad 240 
miejsc w punktach opieki dla dzieci 
do lat 3, a ponad 600 osób dostało 
już dofinansowanie na opiekę nad 
dziećmi. Myślę, że jak na wczesny 
etap realizowania tego działania, są 

to fajne efekty. Kolejny nabór wnio-
sków rozpocznie się w lipcu – po-
wiedział Tomasz Szarek.

Marta Kowalska, Kierow-
nik Biura Planowania i Na-
boru Wniosków Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie poinformo-
wała o tym, jak można pozyskać 
fundusze unijne na projekty z za-
kresu programów zdrowotnych 
takich jak; borelioza, odklesz-
czowe zapalenie mózgu i nowo-
twór gruczołu krokowego. Są to 
działania z osi 10, natomiast je-

żeli chodzi o oś 11, są to dzia-
łania skierowane do dzieci ze 
spektrum Autyzmu, działania 

profilaktyczne z zakresu próch-
nicy oraz zarażenia wirusem 
HCV i szczepienia dziewczyn 
w tym zakresie.
Najbliższy konkurs dotyczący 
rehabilitacji medycznej ogło-
szony zostanie w kwietniu i bę-
dzie skierowany do aktywnych 
mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Po prezentacjach odbył się pa-
nel dyskusyjny, podczas którego 
osoby obecne na spotkaniu mo-
gły zadawać pytania ekspertom.

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie po-
święcone funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W olsztyńskim starostwie rozmawiano 
o funduszach europejskich

W tegorocznej edycji wystą-
piło nieco mniej uczestników 
niż przed rokiem. Uczestnicy 
byli bardzo dobrze przygoto-
wani do swoich występów, pre-
zentowali wysoki poziom arty-
styczny, dlatego jury miało spory 
problem z wyborem tych najlep-
szych. W tym roku rywalizację 
podzielono na dwie grupy wie-
kowe. W pierwszej występowali 
uczniowie klas siódmych szkół 
podstawowych i gimnazjum, 
a w drugiej uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych.
– Poziom festiwalu z roku na 
rok się podnosi. Występują u nas 
amatorzy, ale bardzo profesjo-
nalnie wykonują twórczość Jacka 
Kaczmarskiego. Pierwsze edycje 
były tylko dla uczniów z powiatu 
olsztyńskiego, ale po tych kilku la-

tach widzimy, że zainteresowanie 
jest coraz większe. Przyjeżdżają 
do nas uczniowie z całego na-
szego regionu, jak również z wo-

jewództwa podlaskiego. Bardzo 
podziwiam tę młodzież, ponieważ 
jest bardzo dobrze przygotowana 
i świetnie interpretuje twórczość 

Jacka Kaczmarskiego – powie-
działa Ewa Orłowska, dyrektor 
Zespołu Szkół w Olsztynku.
Po raz kolejny Festiwal został 
wsparty przez Starostwo Powia-
towe w Olsztynie. - Festiwal jest 
warty wsparcia ponieważ poka-
zuje, że młodzież jest bardzo za-
interesowana współczesną twór-
czością patriotyczną. Mowa tutaj 
o latach 80 i walce z poprzednim 
systemem. Widać jak młodzież 
garnie się do tego, żeby jak najle-
piej poczuć tę muzykę. W tym roku 
poziom był naprawdę bardzo wy-
równany, a wszystkie wykonania 
były bardzo profesjonalne – po-
wiedział Andrzej Abako, wice-
starosta olsztyński.
Jury po obradach, które nieco 
się przeciągnęły zdecydowało, 
że pierwsze miejsce w katego-
rii: Uczniowie klas siódmych 
szkół podstawowych i klas gim-
nazjalnych zajęła Aleksandra 
Jeznach z ZSO im. W. Kętrzyń-
skiego w Kętrzynie, która wy-
konała utwór „Iskry i łzy”. Dru-
giego miejsca nie przyznano, 
a trzecie miejsce zajął zespół 
również z ZSO im. W. Kętrzyń-
skiego w Kętrzynie w składzie: 

Dokończenie na stronie 6

Zakończył się IV  Ogólnopolski Festiwal Twórczości 
Jacka Kaczmarskiego, który jak co roku zorganizowany 
został w Olsztynku. Poziom festiwalu był bardzo wysoki 
i niezwykle wyrównany.

IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości 
Jacka Kaczmarskiego

W środku: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińskiego-mazurskiego, 
Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński

Jest jeszcze sporo pieniędzy do wykorzystania z RPO

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Andrzej Abako,wicestarosta olsztyński wręcza nagrodę za I miejsce Aleksandrze Jeznach z ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
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Patrycja Petrych, Oliwia Cwa-
lina (gitara elektryczna), Ka-
tarzyna Wajs (perkusja), Se-
bastian Kowalewski (gitara 
basowa). Wyróżnienie otrzymał 
gitarzysta Konrad Karanowski.
W kategorii: Uczniowie szkół 
średnich i młodzież starsza, wy-
grała Sylwia Lewicka z Zespołu 
Szkół im. C. K. Norwida w No-

wym Mieście Lubawskim, która 
wykonała utwór „Kantyczka 
z lotu ptaka”. Drugie miejsce ex 
aequo zajęły Sandra Stadnik 
z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. W. Kętrzyńskiego 
w Kętrzynie, a także Anna Góra 
reprezentująca Liceum Ogól-
nokształcące nr 1 im. Jana Ba-
żyńskiego w Ostródzie. Trze-
cie miejsce wyśpiewała Anaida 
Shahbazya z Bursy nr 4 przy 
Zespole Szkół Budowlanych 
w Olsztynie.
Przyznano również dwa wyróż-
nienia. Pierwsze z nich Domi-
nice Kłos za wykonanie utworu 
„Katyń”, a drugie pianiście Ma-
teuszowi Stajszczakowi.
Aleksandra Jeznach zwycięż-

czyni w pierwszej kategorii wie-
kowej jest samoukiem- Z muzyką 
jestem związana od podstawówki. 
Zaczęło się od konkursu szkol-
nego, a później były kolejne kon-
kursy i akademie, w których bra-
łam udział. Od samego początku 
jestem samoukiem. Jedynie 
w szkole mam nauczyciela muzyki, 
a poza szkołą staram się sama 
wszystkiego uczyć. Na początku 

nie miałam tak silnego głosu, ale 
dzięki mojej pracy i zaangażowa-
niu udało mi się go uzyskać.

Sylwia Lewicka, która wygrała 
w starszej kategorii wiekowej ma 
już na swoim koncie kilka suk-
cesów- Moim największym do-
konaniem było zajęcie trzeciego 
miejsca na Międzynarodowym 
Konkursie Tańca i Śpiewu w Ko-
ninie. Jednak moja przygoda ze 
śpiewem rozpoczęła się od zwy-
cięstwa w programie „Od Przed-
szkola do Opola”. Od tamtego 

czasu jeżdżę po różnych festiwa-
lach, w tym roku jednak trochę 
się z tym ograniczam, ponieważ 

przygotowuje się do matury. Gdy 
odbierałam nagrodę za pierwsze 
miejsce, czułam dumę i szczęście, 
ale tu nie chodzi o samą nagrodę, 
ale o to, że ludziom się podobało 
i poczuli co chciałam im przeka-
zać.
Jurorzy podkreślali, że z roku 
na rok uczestnicy konkursu są 
bardziej dojrzali i jeszcze le-
piej interpretują twórczość Jacka 

Kaczmarskiego – Każdego roku 
wyłapujemy takie perełki, które 
bardzo dojrzale podchodzą do 

twórczości Jacka Kaczmarskiego, 
ponieważ nie wystarczy dobrze 
tego wyśpiewać, czy mieć dobrą 
dykcję, ale trzeba Jacka Kacz-
marskiego całym sercem czuć – 
powiedziała Katarzyna Waluk, 
dyrektor MDK w Olsztynku.
- Po raz drugi jestem na tym fe-
stiwalu i muszę przyznać, ze jest 
to już inna młodzież niż przed ro-
kiem. Zauważyłam dzisiaj kilka 

perełek, które od siebie przeka-
zały mnóstwo emocji i cennych 
wartości, które w sobie noszą. 

Młodzież nam dojrzewa i trzeba 
się z tego cieszyć – powiedziała 
Katarzyna Kropidłowska, ak-
torka Teatru Jaracza w Olsz-
tynie.
Nagrody przyznano również 
w konkursie plastycznym:
I miejsce – Damian Szczuczyń-
ski – „Światełko nadziei” ” – 
Gimnazjum Niepubliczne „Nasza 
Jedynka” w Dobrym Mieście

II miejsce – Helena Mości-
brodzka – „Pogoń” – Szkoła Pod-
stawowa nr 6 im. Polskich Olim-
pijczyków w Oławie
III miejsce – Tomasz Górczyń-
ski – „Wolność żywi się sztuką” – 
Szkoła Podstawowa im. Vincen-
tego Pallotiego w Lublinie
Wyróżnienia:
– Klaudia Kliszko –„Mury” – 
Bursa nr 4 przy Zespole Szkół 
Budowlanych w Olsztynie
– Emilia Korneluk – „Okno do 
wolności” – Zespół Szkół nr 
5 im. Karola Brzostowskiego 
w Ełku
– Magdalena Tomczak – „No-
stalgia” – Technikum Hotelarsko 
– Gastronomiczne w Olsztynku
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Na poziom zanieczyszczenia 
powietrza wpływa, poza czynni-
kami atmosferycznymi, przede 
wszystkim to, jakiego paliwa 
używa się do ogrzewania do-
mów. Najgorzej, jeśli z powodu 
źle rozumianej oszczędności, 
do pieców trafiają różne tok-
syczne odpadki. Nie jest prze-
cież tajemnicą, że jakość powie-
trza wpływa bezpośrednio na 
stan naszego zdrowia. Obecnie 
w Polsce realizowany jest pro-
jekt współfinansowany przez 
UE, polegający na stworze-
niu jak najgęstszej sieci czujni-
ków, monitorujących stan za-
nieczyszczenia powietrza pod 
nazwą „Budowa sieci sensorów 
jakości powietrza”. Celem pro-
jektu jest poprawa świadomości 
zagrożenia związanego z zanie-

czyszczeniem powietrza. Dane 
są uzyskiwane dzięki czujni-
kom, monitorującym stan ja-
kości powietrza w czasie rze-
czywistym. Dzięki dużej ilości 
danych możliwe jest także two-
rzenie prognoz na kolejne 24 
godziny. Pojedynczy czujnik 
obejmuje swoim zasięgiem ob-
szar o promieniu około jednego 
kilometra. 
W ostatnim czasie do gmin, 
które zainstalowały na swoim 
terenie sensory do określania 
jakości powietrza dołączyło 
Dobre Miasto. Gmina podjęła 
współpracę z firmą AIRLY. 
Dla władz samorządowych 
ważne jest uzyskanie informa-
cji o miejscach, gdzie czujniki 
najczęściej pokazują przekro-
czenie norm czystości powie-

trza. W niektórych miastach 
Straż Miejska ma prawo nakła-
dać mandaty na osoby, spala-
jące śmieci w swoich piecach. 
Wiceburmistrz Dobrego Mia-
sta Beata Harań zapowiada, 
że w Dobrym Mieście w przy-
padku stwierdzenia mocnego 
przekroczenie norm, również 
będzie interweniowała Policja- 
Staraliśmy się umieścić czujniki 
w miejscach, gdzie najczęściej 
przebywają dzieci, a więc przy 
szkołach. Poza dobromiejskimi 
placówkami sensory pomiaru 
jakości powietrza zainstalo-
wano przy szkole w Orzechowie 
i Barcikowie, a ponadto w Do-
brym Mieście na ulicy Warszaw-
skiej 7.W przyszłości czujnik 
zostanie zamontowany także 
na budynku Biblioteki Publicz-

nej. Wyniki pomiarów są ogól-
nodostępne na mapie, zamiesz-
czonej pod adresem www.airly.
pl. Można także pobrać aplika-
cję na telefon komórkowy. Wio-
leta Włodarska, Inspektor Re-
feratu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej 
w Dobrym Mieście wyjaśnia, 
że przystąpienie do projektu 
ma przede wszystkich charak-
ter edukacyjny- Robimy to po 
to, żeby uświadomić mieszkań-
com, że dla ich bezpieczeństwa 
ważne jest, jakim powietrzem 
oddychają. Być może analiza 
zanieczyszczenia naszego po-
wietrza skłoni niektórych do re-
fleksji i podjęcia decyzji o zmia-
nie opału . Warto tez dowiedzieć 
się, co w swoich piecach spalają 
nasi sąsiedzi. Koszt zamontowa-

nia czujników nie jest wysoki- to 
5 tys. złotych oraz roczny abo-
nament, a spodziewane korzyści 
są nie do przecenienia.
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Jakość powietrza w kilku miastach 
w naszym regionie można rówież 
sprawdzić dzięki tej aplikacji na 
stronie naszej gazety wchodząc na 
adres: www.gwarminska.pl

O problemach związanych z zaleganiem smogu nad największymi polskimi miastami środki 
masowego przekazu informują nas najczęściej w okresie grzewczym. Mieszkamy w teoretycz-
nie najczystszym regionie Polski, ale okazuje się, że jakość powietrza nad Warmią i Mazurami 
wcale nie jest zadowalająca. 

Jakim powietrzem oddycha 
się w Dobrym Mieście ?

Czujnik pomiaru jakości powietrza na ul. Warszwskiej w Dobrym Mieście 

Uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjum Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Publiczność z uwagą obserwowala występy
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POWIAT BARTOSZYCKI

- Jakie priorytety ma powiat 
bartoszycki na nowy rok bu-
dżetowy? 
Samorząd powiatowy, jako drugi 
szczebel samorządu terytorial-
nego, różni się w sensie praw-
nym i organizacyjnym od samo-
rządów gminnych i miejskich. 
Niewielu zwraca uwagę, na za-
dania realizowane na poziomie 
ponadgminnym i ponadlokal-
nym. Oczekuje się od nas do-
kładnej informacji geodezyj-
nej, tego by powiat posiadał 
odpowiednie zasoby geodezyjne, 
dzięki którym osoby fizyczne 
i podmioty prawne, będą mogły 
na bieżąco realizować swoje po-
trzeby. Stąd pojawiły się duże 
projekty z regionalnego pro-
gramu operacyjnego, które po-
rządkują zasoby geodezyjne, 
informację geodezyjną, a tym 
samym informację gospodarczą 
powiatu. Realizujemy projekt 
za 10 mln złotych, żeby miesz-
kańcy powiatu bartoszyckiego 
oraz wszyscy zainteresowani 
z całego świata, mieli dostęp do 
tych informacji. Co więcej, przy 
realizacji projektu, można będzie 
drogą mailową złożyć wniosek 
o odpowiednie wypisy i wyrysy, 
dokonać opłaty bez konieczności 
stawienia się osobiście w urzę-
dzie. Te kwestie są często nie za-
uważane. 
- To z pewnością bardzo istotne 
dla mieszkańców powiatu mieć 
dostęp do urzędu z domu, ale 
jest to niewielki wycinek ogól-
nych potrzeb. Zatem w jakich 
innych dziedzinach życia spo-
łeczno-gospodarczego powiat 
bartoszycki będzie przejawiał 
swoją aktywność w tym roku ?
Skupiamy się na drogach. Jeśli 
chodzi o powiatową infrastruk-
turę drogową, dotychczas udało 
się zrobić sporo dużych odcin-
ków dróg. W ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Infrastruktury Lokalnej, który sa-
morządowcy nazywają „schety-
nówkami”, co roku wykonujemy 
jeden lub dwa odcinki drogi. 
Są one 4-5 kilometrowe, jak 
choćby Sątopy-Grzęda-Woj-
kowo, Maszewy-Galiny, droga 
w Romankowie. Przejeżdżając 
tymi drogami, nie zdajemy so-
bie sprawy, że remont drogi to 
wydatek kilkunastu milionów 
złotych. Do remontu drogi po-
wiatowej w miejscowości Ro-
mankowo, lasy państwowe do-
łożyły kwotę 1,5 mln, powiat 2,4 
mln, a samorząd miasta i gminy 
Sępopol 100 tys. złotych. Brałem 
udział w rozmowach z przedsta-
wicielem administracji okręgu 
Gusiew w Federacji Rosyjskiej, 
na temat możliwości budowy 
drogi Wiewiórki-Woryny, która 
jest drogą powiatową w gmi-
nie Bartoszyce, bowiem plano-

wana jest tam z czasem budowa 
infrastruktury uzdrowiskowej. 
W połowie kwietnia, realizo-
wany będzie program Polska-
-Rosja. Z tych środków, chcemy 
razem z Gusiewem zrealizować 
potrzeby obu stron. W ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Infrastruktury Lokal-
nej planujemy złożenie wniosku 
na drogę od Legin przez Skitno 
w kierunku Lisek. Druga droga 
powiatowa, to ta wiodąca od 
miejscowości Tolko do Rod-
nowa. W ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
chcemy wykonać jeden odci-
nek około czterokilometrowej 
drogi w miejscowości Kandyty. 
Podobny wniosek chce złożyć 
gmina Górowo Iławeckie. To ja-
kie odcinki uda się zrealizować, 
zależy od efektów naszej pacy 
i przygotowania projektowego.  
- Jak przebiega współpraca 
z gminami tworzącymi powiat 
bartoszycki? Większość wspo-
mnianych projektów nie jest 
realizowana przez powiat sa-
modzielnie. 
Ze strony samorządów gmin-
nych, które mają bardzo dużo 
własnych zadań i zobowią-
zań, trudno jest wygenerować 
środki finansowe na realizację 
zadań powiatowych. Zdarzają 
się oczywiście sytuacje, że tak 
jak w przypadku Romankowa, 
gmina Sępopol przekazała 100 
tys. złotych. Budowa dróg, jest 
wspólnym interesem każdego 
samorządu powiatowego. Miej-
scowości, przez które przebiega 
dana droga powiatowa, dają 
możliwość lepszej komunikacji 
i rozwoju. Jeśli do jakiejś miej-
scowości jest dobry dojazd, to 
szybciej i chętniej osiedlają się 
tam ludzie i pojawiają podmioty 
gospodarcze. Współpraca jest 
opłacalna dla wszystkich. Do-
chodzą do tego problemy zwią-
zane z wykluczeniem samorządu, 
z uwagi na jego skrajne położenie 
na mapie administracyjnej kraju. 
Sąsiadujemy z Federacją Rosyj-
ską. Odebrano nam mały ruch 
graniczny, który był tutaj szansą 
na rozwój.
- Czy łatwo przy obecnej koali-
cji rządzącej prowadzić współ-
pracę ze wschodnim sąsiadem? 
Byłem na konferencji w Mrągo-
wie, dotyczącej projektu przygo-
towywanego przez gminę razem 
z czterema rejonami z Federa-
cji Rosyjskiej. Wydaje mi się, że 
znam Federację jak i wielu samo-
rządowców, bo jestem prezesem 
Stowarzyszenia Powiatów i Re-
jonów Przygranicznych Łyna-
-Łaba. Po tamtej stronie istnieje 
duże zainteresowanie współ-
pracą. Dotyczy ona między in-
nymi mostu, który będzie budo-
wany z programu Polska–Rosja 

z okręgiem miejskim Gusiew. 
Pojawiły się już przedsięwzięcia 
w powiecie bartoszyckim, zbu-
dowano stadion w Górowie Iła-
weckimi, nowoczesną salę gim-
nastyczną, planowane są nowe 
ciągi piesze. Współpraca z Fede-
racją Rosyjską jest czymś bardzo 
naturalnym. Uważam, że jeste-
śmy samorządowymi ambasa-
dorami Polski. Poprzez kontakty 
i wspólne projekty szerzymy kul-
turę pokoju i współpracy. Re-

alizujemy projekty, planujemy 
wspólne przedsięwzięcia po stro-
nie polskiej i rosyjskiej. Wzajem-
nie sobie gratulujemy realizacji 
potrzeb. Od wielu już lat z Fede-
racji Rosyjskiej przyjeżdżają stu-
denci z uczelni w Kaliningradzie, 
którzy odbywają co roku kon-
ferencje i wizytacje do różnych 
miejsc na terenie Warmii i Mazur. 
Są one związane z odnawialnymi 
źródłami energii, gospodarki 
śmieciowej i odpadowej, bada-
nia możliwości wykorzystania 
zrębek, ochrony środowiska. Je-
śli można tu przyjeżdżać i uczyć 
się czegoś, zmieniać swoją świa-
domość, a potem realizować po-
dobne projekty w Federacji Ro-
syjskiej, to uważam, że to jest 
godna uwagi sprawa. Współ-
praca jest ważna i chciałbym, 
by mieszkańcy Warmii i Mazur 
mieli ułatwiony, bezwizowy ruch 
graniczny. 
- Koalicja rządząca przekonuje 
jednak, że zamknięcie małego 
ruchu granicznego jest szansą 
na większe wpływy do budżetu 
państwa, bo w ten sposób ogra-
nicza się zjawisko przemytu 
przez granicę towarów akcyzo-
wych, z których państwo czer-
pie dochody.
Każde państwo chce, by na te-
renach mniej zurbanizowanych, 
z dala od głównych ciągów ko-
munikacyjnych, rozwijało 
się normalne życie społeczne 
i publiczne, by realizowane były 
aspiracje osób bardziej i mniej 
wykształconych. Ułatwienia ma-
łego ruchu granicznego dawały 
wiele możliwości mieszkańcom 
powiatu. Być może część oby-
wateli wyjeżdżała i kupowała 
tańsze paliwo, ale ze strony ro-

syjskiej też pojawiali się oby-
watele, którzy dokonywali na 
naszym terenie inwestycji, ko-
rzystali z usług i handlu. To dzia-
łało w dwie strony. Sama idea 
małego ruchu granicznego, ogra-
niczała przejazd osób do dużych 
ośrodków, dlatego najwięcej zy-
skiwał obszar przygraniczny. 
Przy granicach zawsze pojawiają 
się zarówno patologie, jak i zja-
wiska pozytywne. Jednostronną 
decyzją, można wylać dziecko 

z kąpielą. Długo czekaliśmy na 
zgodę, na mały ruch graniczny. 
Jego likwidacja spowodowała 
zwolnienia i poczucie, że znów 
jesteśmy zamknięci. Chęć rato-
wania budżetu, odebrała szansę 
na normalne kontakty interper-
sonalne pomiędzy obywatelami 
Federacji Rosyjskiej i Polski. 
Handel można było ograniczyć 
przepisami, nie trzeba było doko-
nywać spektakularnego zamknię-
cia małego ruchu granicznego.  
- Czy w związku z zamknięciem 
małego ruchu granicznego, 
da się zauważyć np. w urzę-
dzie pracy wzrost liczby osób 
rejestrujących się jako bezro-
botne?
Mówiło się ogólnie, że przy ma-
łym ruchu granicznym była 
większa swoboda jazdy, mniej 
osób korzystało z pomocy spo-
łecznej. Nie dopatrywałbym się 
tu aspektu przemytniczego, ale 
jeśli ludzie sobie radzą i pojawia 
się jakaś aktywność, to jest to 
zjawisko pozytywne. Dziś ruch 
na granicy jest utrudniony, bo 
wizy są drogie. Mówi się, że po-
wrócił marazm, apatia i zmniej-
szenie ilości podmiotów gospo-
darczych. Choć Rosjan trzeba 
przyznać nie brakuje, to ruch Po-
laków w tamtą stronę jest zdecy-
dowanie mniejszy. 
- Za dwa miesiące mamy Mundial. 
Jakie są szanse, by w tym czasie 
Bartoszyce gospodarczo odżyły ?
Mundial będzie trwał około 3-4 
tygodni, co jest bardzo krót-
kim czasem. Część osób będzie 
pewnie korzystało u nas z noc-
legu, część z usług hotelarskich 
i w miastach ościennych. Nie są-
dzę jednak, by miało to trwały 
wpływ na zasobność portfeli 

mieszkańców powiatu barto-
szyckiego. Myślę, że otwartość, 
współpraca, łatwość w prze-
kraczaniu granicy to kierunek, 
do którego powinniśmy dążyć. 
Uważam, że postulat o przywró-
ceniu małego ruchu granicznego, 
nadal jest aktualny. Cały czas na-
leży rządowi przypominać, że 
obecna tu społeczność piętnastu 
samorządów powiatowych, na 
to oczekuje. Powrót do ułatwień 
małego ruchu granicznego jest 
na tyle ważny, że byłaby to od-
czuwalna ze względu na obrót 
indywidualny i spotkania inter-
personalne dobra zmiana, która 
służyłaby pokojowi i rozwojowi 
gospodarczemu. 
- Są inne istotne cele, które 
udało się osiągnąć w trakcie 
mijającej kadencji?
Rzeczą, która stała u podstaw 
jeszcze poprzedniej kadencji, 
była kwestia przeprawy mo-
stowej na rzece Łynie w Bar-
toszycach. Zapadła już decy-
zja komitetu monitorującego ten 
program i do władz Unii Euro-
pejskiej wystosowany został 
wniosek o zatwierdzenie pro-
jektu. Ta przeprawa zaczyna się 
na przedłużeniu ulicy Poniatow-
skiego i w dowiązaniu do drogi 
wojewódzkiej 512. Cały ten od-
cinek drogi stanie się drogą wo-
jewódzką. Moim zdaniem jest 
to najbardziej kluczowa sprawa 
w Bartoszycach. W powiecie 
powstał szereg innych inwesty-
cji związanych z działalnością 
oświaty i infrastruktury. One to-
czą się na bieżąco. Rzeczy klu-
czowe, o których w tej chwili 
mówimy, zostają na lata. Dla-
tego chcemy także rozwijać 
nasz szpital. Ma on dwanaście 
oddziałów i jest zaopatrzony 
w SOR, na który pacjenci przy-
wożeni są także spoza powiatu. 
- Warto przypomnieć, że duże 
środki zostały już zainwesto-
wane w modernizację szpitala.
Liczymy na rozwój diagno-
styki małoobrazkowej, rozwój 
i wsparcie szpitalnego oddziału 
ratunkowego, utworzenie od-
działu neurologicznego, mamy 
plany modernizacji ginekologii, 
położnictwa i oddziału nowo-
rodkowego. Szpital jest jedną 
z najważniejszych jednostek, 
która daje poczucie bezpieczeń-
stwa i wyższej jakości życia 
w Bartoszycach. Należy robić 
wszystko, żeby to był też naj-
większy zakład pracy. Od czasu 
do czasu powtarzam anegdotę, 
że dla starosty powiatowego są 
trzy najważniejsze zadania: po 
pierwsze szpital, po drugie szpi-
tal i po trzecie szpital. Możemy 
mieć dużo ładnych rzeczy, ale 
jeśli nie będzie bezpieczeństwa 
medycznego, to kto tu będzie 
chciał mieszkać? Powiat barto-
szycki jest piękny, warto tu spę-
dzić życie.
- Co sądzi Pan o opiniach, że 
powiaty jako szczebel struk-
tury samorządowej są niepo-
trzebne, bo przecież zadania 
powiatu można przekazać po-
szczególnym gminom? 
Struktura ta, powinna zostać za-
opatrzona w niektóre uprawnie-
nia finansowe i organizacyjne, 
które dawałby spójność ponad-
lokalną. Pojawia się dyskusja, 
czy wszystko znów weźmie wo-

jewoda, czy wszystko weźmie 
premier, zarząd krajowych dróg 
i autostrad, czy marszałek. Na 
wschodzie, w Rosji, na Ukrainie, 
na zachodzie w Szwecji, są duże 
samorządy powiatowe. Dużo 
większe liczbowo i terytorialnie, 
które mają zdecydowanie więk-
szą samodzielność prawną i or-
ganizacyjną. W Polsce, kiedy nie 
było powiatów mieliśmy rejony. 
Powiat ma ograniczone zadania 
samorządowe i jest niedokoń-
czony, jako struktura samorzą-
dowa prawnie. Ma także zada-
nia administracji rządowej, bo 
starosta jest organem admini-
stracji publicznej i reprezentuje, 
z ramienia skarbu państwa, wo-
jewodę w terenie. Wykonuje 
zadania ponadgminne, bo wy-
obraźmy sobie teraz dokąd mia-
łyby trafić zasoby geodezyjne 
powiatu? Możliwe jest podziele-
nie zasobów na wszystkie gminy 
tworzące powiat, ale każdy oby-
watel chce otrzymać jak najwię-
cej w jednym miejscu. Atomi-
zacja wcale nie spowoduje, że 
łatwiej będzie odnaleźć informa-
cje. Czasami przy pomocy więk-
szych struktur łatwiej jest reali-
zować zadania. 
- Jak zapowiada się przyszła 
kadencja? Jakie będą Pana 
zdaniem główne zadania wy-
magające realizacji?
Chciałbym, żebyśmy jako po-
wiat, wspierali przedsięwzię-
cia samorządów lokalnych. Za-
leży mi na tym szczególnie ze 
strony miasta Bartoszyce. Poja-
wiały się wspólne propozycje, że 
nie trzeba jeździć po pieniądze 
tylko do wojewody, marszałka, 
czy sięgać po środki europejskie. 
Zadania ponadlokalne możemy 
realizować choćby w mieście 
Bartoszyce, na przykład zakład 
aktywności zawodowej dla nie-
pełnosprawnych i środowiskowy 
dom samopomocy. Wspólne pro-
jekty łączą mieszkańców. Rząd 
powinien promować programy, 
które są wykonywane razem 
przez miasto, gminę i powiat, 
bo dzięki tej współpracy samo-
rządowcy nie rywalizują, nie 
widzą w sobie konkurencji. Są 
punkty za współpracę, niewąt-
pliwie chcielibyśmy realizować 
wszelkie przedsięwzięcia z za-
kresu infrastruktury społecznej 
i sportowej. Mamy całą politykę 
senioralną, którą musimy ziden-
tyfikować, stworzyć warunki do 
budowy zakładów, nowych do-
mów pomocy społecznej, zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych, 
długoterminowej opieki me-
dycznej dla osób starzejących 
się. To są na pewno rzeczy do 
realizacji w trakcie najbliższych 
kadencji. Mam nadzieje, że spo-
tkam się z zaufaniem i będę mógł 
realizować misję samorządową, 
którą od wielu lat wykonuję.
Korzystając z okazji wszyst-
kim, którzy obchodzą święta 
Wielkiejnocy i Zmartwychwsta-
nia, różnych obrządków i wy-
znań, wszystkim mieszkańcom 
powiatu bartoszyckiego, którzy 
są wielokulturowi, składam ser-
deczne życzenia obudzenia się 
do nowego życia, do wspólnej 
pracy dla dobra swoich rodzin 
i swoich środowisk lokalnych. 

Dariusz Gołębiowski
Wsp.(izb)

Z Wojciechem Prokockim, starostą powiatu bartoszyc-
kiego rozmawiamy o problemach mijającej kaden-
cji samorządu powiatowego oraz trudnych sprawach 
związanych z likwidacją małego ruchu granicznego 
i chęcią współpracy między sąsiadami.

Jesteśmy samorządowymi 
ambasadorami Polski

 Wojciech Prokocki ,starosta powiatu bartoszyckiego
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OBRONNOŚĆ

- Kiedy rozpoczęło się formo-
wanie 4 Warmińsko-Mazur-
skiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej ?
 Formowanie brygady, rozpo-
częto od wyznaczenia mnie na 
stanowisko służbowe 22 maja 
2017 roku. Wcześniej byłem 
szefem Oddziału Operacyj-
nego Dowództwa Wojsk Obrony 
Terytorialnej w Warszawie 
i zastępcą dowódcy 6 Brygady 
Powietrznodesantowej w Kra-
kowie. 
- Jak pan trafił na Warmię 
i Mazury z Krakowa?
Jestem żołnierzem zawodo-
wym od 1991 roku. Po ukoń-
czeniu Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu w 1995, trafiłem 
do grupy formującej 25 Dywi-
zję Kawalerii Powietrznej. Słu-
żyłem tam do 2009 roku. Wtedy 
to, odszedłem do Zarządu Wojsk 
Aeromobilnych na etat specjali-
sty. Następnie, skierowano mnie 
do 6 Brygady Powietrznodesan-
towej. Objąłem dowództwo nad  
6  Batalionem Powietrznodesan-
towym w Gliwicach. Później, 
byłem szefem sztabu 6 Brygady 
Powietrznodesantowej i za-
stępcą dowódcy 6  Brygady Po-
wietrznodestantowej. Wspomi-
nam o 25 Brygadzie Kawalerii 

Powietrznej, ponieważ byłem w 
grupie, która tworzyła kawalerię 
powietrzną. Do dziś korzystam 
z doświadczenia, które tam zdo-
byłem, by formować brygadę 
Obrony Terytorialnej na Warmii 
i Mazurach.
- Czy brygada jest już w pełni 
sformowana?
Proces formowania brygady, 
jest rozłożony na lata i cią-
gle trwa. Rozpoczął się w 2017 
roku. Pierwszy etap dotyczył 
naboru żołnierzy zawodowych, 
stanowiący szkielet batalionu. 
Obecnie spośród nich wybrano 
już dowództwo. Zawodowi żoł-
nierze stanowią około 10% 
stanu osobowego brygady. Uzu-
pełniani są żołnierzami obrony 
terytorialnej, pełniącymi teryto-
rialną służbę wojskową. 
- W jaki sposób nowa forma-
cja obronna wpisuje się w cały 
system obrony państwa?
Ideą jest wzmocnienie poten-
cjału obronnego naszego pań-
stwa. Na terenie całego kraju ma 
powstać 17 brygad obrony tery-
torialnej, po jednej w każdym 
województwie. W mazowieckim 
powstaną dwie. Drugim aspek-
tem, jest wzmocnienie naszej 
działalności w kwestii wsparcia 
społeczności lokalnych w przy-
padku kryzysu, jak na przykład 

usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych. Dążymy w czasie na-
boru, by kadra rekrutowała się 

z danego województwa. Całe 
województwo warmińsko-ma-
zurskie jest podzielone na pięć 

Stałych Rejonów Odpowiedzial-
ności (SRO). Są one ściśle po-
wiązane z powiatami. 4 Warmiń-
sko-Mazurska Brygada Obrony 
Terytorialnej składa się z pię-
ciu batalionów, na których spo-
czywa odpowiedzialność za całe 
województwo. Są one umiejsco-
wione w Morągu, Braniewie, 
Giżycku, Ełku i Olsztynie. Ba-
taliony są cztero i pięcio kompa-
nijne. W każdym jest około 600 
żołnierzy. Cała brygada to około 
3500 żołnierzy. Każdemu po-

wiatowi dedykowana jest jedna 
kompania. 3 marca, rozpoczę-
liśmy proces naboru i szkole-

nia. Nabór prowadzony jest 
w dwóch obszarach - szkolenia 
wyrównawczego i podstawo-
wego. Szkolenie wyrównawcze 
jest dedykowane byłym żołnie-
rzom zawodowym, którzy kie-
dyś złożyli przysięgę wojskową, 
ale pożegnali się z mundurem. 
Szkolenie podstawowe, skiero-
wane jest do osób, które wcze-
śniej nie były w wojsku. Nasz 
pierwszy nabór, był ukierunko-
wany na wcielenie byłych żoł-
nierzy zawodowych, osób które 
chciały wrócić. Po ośmiodnio-
wym szkoleniu, ponad stu pięć-
dziesięciu z nich wcieliliśmy 
do 42 Batalionu Lekkiej Pie-
choty w Morągu. 7 kwietnia bę-
dziemy wcielać ochotników na 
szkolenie podstawowe. Przejdą 
oni szesnastodniowe szkolenie, 
po którym złożą przysięgę woj-
skową. Oba szkolenia zakoń-
czą się w tym samym czasie, by 
można było uformować dwuna-
stoosobowe drużyny, w których 
równą część będą stanowili żoł-
nierze nowi i doświadczeni. 
-Te podstawowe szkolenia wy-
czerpują cały program przy-
gotowania wartościowego żoł-
nierza?
Od maja rozpocznie się cykl 
szkoleń rotacyjnych, w których 
żołnierze będą musieli uczest-
niczyć w minimum dwa wolne 
od pracy dni w miesiącu. Cho-
dzi o utrzymanie i podnoszenie 
ich umiejętności. Można powie-
dzieć, że dwa dni w miesiącu 
to mało, ale oprócz tego przy-
gotowywany jest cały pakiet 
przedsięwzięć szkoleniowych. 
Żołnierze otrzymują informa-
cje z zakresu wiedzy teoretycz-
nej, które muszą przyswoić 
w czasie wolnym. Wszystko 
wykorzystują w ciągu szkole-
nia praktycznego. Mają zajęcia 
z taktyki, strzelectwa, pierw-
szej pomocy. Pierwszego dnia 
szkolenia, uczestnicy przecho-
dzą test sprawnościowy. Następ-
nie, wprowadzany jest pakiet 
ćwiczeń, mających na celu roz-
winięcie ich tężyzny fizycznej 
i umiejętności. Ponadto przygo-
towywane będą karnety na pły-
walnię i siłownię, by po trzech 
latach służby, żołnierze mo-
gli zdać taki sam test jak zawo-
dowcy. Kolejnym elementem 
wpływającym na szkolenie, jest 
możliwość realizacji kursów dla 
osób spełniających wymagania 
na stopień podoficerski i oficer-
ski. Jest też możliwość refun-
dacji kursów dla żołnierzy, by 
wspierać ich rozwój indywidu-
alny. Dlatego jest tak duże zain-
teresowanie szkoleniem. Okres 
szkolenia wynosi trzy lata. Jest 
podzielony na szkolenie indywi-
dualne, specjalistyczne i zespo-
łowe. W trakcie mamy czterna-
stodniowe szkolenia poligonowe
- Czy żołnierze otrzymują wy-
nagrodzenie za służbę? 
Są przewidziane należności fi-
nansowe, tzw. rekompensaty. Jest 
to 320 zł za gotowość, oraz zależ-
nie od stopnia, wynagrodzenie za 
każdy dzień ćwiczeń. Dla szere-
gowego, kwota ta wynosi 92 zł. 
Łącznie, daje to ponad 500 zł dla 
żołnierza szeregowego. 
- Kto może zostać żołnierzem 
obrony terytorialnej?

Dokończenie na stronie 9

Wojska Obrony Terytorialnej to nowy rodzaj wojska, który dopiero powstaje. W naszym regionie trwa formowanie po-
wołanej do życia 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W rozmowie z jej dowódcą pułkownikiem 
Mirosławem Brysiem szukamy odpowiedzi na pytania o miejsce nowej formacji w systemie obrony państwa oraz o to 
kto może zostać „terytorialsem” i czy oprócz realizacji swojej pasji będzie miał jakieś finansowe korzyści.

W tygodniu cywile, 
w weekendy żołnierze

Pułkownik Mirosław Bryś, dowódca 4  Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Ostre strzelanie z karbinka "Grot"
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Każdy kto posiada obywatel-
stwo polskie, ukończył osiemna-
sty rok życia, nie jest karany za 
umyślne przestępstwa i ma zdol-
ność do czynności prawnych, 
inaczej mówiąc, jest zdrowy 
psychicznie. Dla szeregowego, 
granicą wiekową jest 55 lat, dla 
podoficerów i oficerów prze-
suwa się ona do 63 roku życia. 
- Kiedy będzie pierwsza przy-
sięga w brygadzie?
Na 22 kwietnia zaplanowana jest 
pierwsza przysięga w Morągu. Przy-
stąpi do niej ponad stu żołnierzy. 
- Do jakich tradycji żołnier-
skich polskiego wojska odwo-
łują się Wojska Obrony Tery-
torialnej?
Chcemy sięgać do tradycji Żoł-
nierzy Wyklętych i żołnierzy 
AK oraz co się z tym wiąże idei 
obrony „małych ojczyzn”. WOT 
w trakcie ewentualnego kon-
fliktu, działają inaczej niż woj-
ska operacyjne. Nawet, gdy 
przeciwnik będzie wchodził na 
nasz teren, wojska obrony tery-
torialnej nie będą się wycofy-
wały pod naporem sił przeciw-
nika, tylko będą pozostawały 
na swoim terenie, na którym 
zostały sformowane. Stąd tak 
duże przywiązanie do teryto-
rialności. Staramy się przyjmo-
wać do batalionów ochotników 
z danych powiatów. W czasie 
pokoju szkolimy się, przygoto-
wujemy się do realizacji działań, 
wspomagamy społeczeństwo 
lokalne w sytuacjach kryzyso-
wych. W czasie kryzysu militar-
nego ochraniamy naszą ludność 
i przystępujemy do działać na-
kreślonych przez przełożonych. 
Pomagamy naszym kolegom 
z jednostek operacyjnych w za-
kresie osiągania gotowości, za-
bezpieczamy ich przemieszcze-
nia. Nasi żołnierze pozostają 
cały czas na terenie, który znają 
i którego ludności będą bronić. 
- Kto może się zwracać o po-
moc w przypadku klęsk żywio-
łowych?
Zgodę na realizację przedsię-
wzięć daje Minister Obrony Na-
rodowej, na wniosek wojewody. 

W przypadku afrykańskiego po-
moru świń, żołnierze obrony te-
rytorialnej pomagali zażegnać 
problem. Nasze założenie jest 
takie, by bazując na naszej struk-
turze, rozłożonej na terenie ca-
łego województwa, rozbudować 
system informowania o zagro-
żeniu i reagowania. Mamy już 
powołane zespoły oceny wspar-
cia, przygotowane do wyjazdu 
w rejon klęski. Ich zadaniem jest 
ocena zniszczeń, wypracowa-
nie wniosku w zakresie użycia 
na tym terenie wojska, wejście 
we współpracę z lokalnymi sa-
morządami i przygotowania nas 
do użycia stosownych środków. 
Nawiązaliśmy już współpracę 
z Wojewódzkim Centrum Zarzą-

dzania Kryzysowego. Będziemy 
opierać się na naszej struktu-
rze, dzięki czemu pozyskiwa-
nie i przepływ informacji będzie 
zdecydowanie szybszy. Chcemy 
móc jak najszybciej reagować. 
Dlatego tak pomocni są żołnie-
rze będący na miejscu, którzy 
czekając na wsparcie, sami za-
czną pomagać sąsiadom. Mogą 
także być przewodnikami w te-
renie, ponieważ dobrze go znają. 
Czas pomocy, dzięki żołnierzom 
obrony terytorialnej, znacznie 
się skraca. Jest to wizja systemu, 
który pozwoliłby nam na jak 
najefektywniejszą pomoc lokal-
nej społeczności . 
- Jak można zostać żołnierzem 
WOT?

Najkrócej rzecz ujmując trzeba 
się zgłosić do właściwej Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
i złożyć stosowny wniosek. Po-
tem czekać na wynik postępo-
wania kwalifikacyjnego, które 
może potrwać do dwóch mie-
sięcy. Służba w naszej formacji 
ma pogodzić życie prywatne po-
szczególnych osób, z realizacją 
ich pasji i chęcią zrobienia cze-
goś więcej dla ojczyzny. WOT 
stanowią dla nich szansę. Nie 
każdy obywatel chce być żoł-
nierzem zawodowym, a w tym 
przypadku szkolenia odbywają 
się w weekendy. Szkolenie pod-
stawowe w jednostkach opera-
cyjnych trwa cztery miesiące, 
u nas 16 dni, bo nie każdy może 

sobie pozwolić na tak długą nie-
obecność w pracy. 
- Do jakich środków technicz-
nych będą mieli dostęp żołnie-
rze?
Bataliony Lekkiej Piechoty będą 
wyposażane w sprzęt mobilny, 
lekki i nowoczesny, przysta-
jący do wyzwań współczesnego 
pola walki. Karabinki, lekkie 
moździerze, wyrzutnie poci-
sków przeciw pancernych, gra-
natniki. 4 Warmińsko-Mazurska 
Brygada WOT, jako pierwsza 
została wyposażona w Karabinki 
MSBS „Grot”. Nie będziemy 
uzbrajani w sprzęt ciężki, jak 
pojazdy gąsiennicowe i tym po-
dobne. Do przemieszczania się 
służyć nam będą samochody 
osobowo-terenowe oraz quady. 
Obecnie posiadamy na wypo-
sażeniu także samochody cię-
żarowe, typu Jelcz, czy Star. Ze 
względu na specyfikę naszego 
województwa, będziemy wypo-
sażani także w sprzęt pływający, 
jak pontony i łodzie motorowe. 
Sprzęt WOT musi być idealnie 
dopasowany do terenu, na jakim 
będą działać, w ilości adekwat-
nej do stanu osobowego i struk-
tury brygad. 
- Na jakich zasadach odbywa 
się służba w WOT?
Ustawodawca przyjął odpowied-
nie formy pełnienia tej służby 
i jej długość. Jest to służba do-
browolna. Jeśli na jakimś etapie, 
ktoś chce odejść, nie ponosi żad-
nych konsekwencji. Dlatego też 
kontrakty podpisywane są na 1 
do 6 lat, z możliwością ewentu-
alnego przedłużenia służby. Nie 
jest jednak tak, że żołnierze 
szkolą się dwa dni, a potem zni-
kają. Istnieje cały system, dzięki 
któremu mamy z nimi stały kon-
takt. Istnieje Platforma Informa-
cyjna Wojsk Obrony Terytorial-
nej,na której loguje się każdy 
żołnierz. Są tam fora, grupy dys-

kusyjne i możliwość wymiany 
informacji. Żołnierze zdobywają 
tam także wiedzę. Utrzymujemy 
też kontakt telefoniczny z żoł-
nierzami. Osoby chętne, zapra-
szamy do szkolenia w roli in-
struktorów. Żołnierz, który na 
co dzień jest na przykład ratow-
nikiem medycznym, może wiele 
nauczyć innych. Siłą WOT jest 
budowanie społeczności spe-
cjalistów z różnych dziedzin, 
którzy wymieniają się wiedzą. 
Mogą na tym skorzystać nawet 
ich obecni pracodawcy. Każdy 
przychodzący do nas żołnierz, 
ma pozostawać w stanie sta-
łej gotowości. Po zakończeniu 
szkolenia wstępnego, dostaje 
on plan przyszłych spotkań na 
cały rok. Rekrutacja trwa przez 
cały rok. Chętni mogą się zgła-
szać do Wojskowej Komendy 
Uzupełnień. Są tam komisje re-
krutacyjne, które przyjmują 
wnioski i kierują na badania psy-
chologiczne i lekarskie. Cały 
czas zachęcamy do służby. Nie-
którzy po jakimś czasie decy-
dują się nawet zostać żołnie-
rzami zawodowymi. Dochodzą 
do nas także sygnały o dużym 
zainteresowaniu służbą wśród 
uczniów i studentów. Szkolenie 
dla nich planujemy na okres wa-
kacyjny. Podczas szkoleń kan-
dydaci są skoszarowani, żywieni 
i szkoleni. Możliwe są prze-
pustki, jednak generalnie są to 
szkolenia ciągłe. 
W okresie przedświątecznym, 
za pośrednictwem Gazety War-
mińskiej, chciałbym złożyć ży-
czenia wszystkim czytelnikom 
i mieszkańcom województwa 
warmińsko-mazurskiego. Zdro-
wych, pogodnych, radosnych 
Świąt Wielkiejnocy w rodzin-
nym gronie i przyjaznej atmos-
ferze. Wszystkiego najlepszego. 

Dariusz Gołębiowski
wsp.(izb)

Wszystkie strzały w tarczę i skupienie też nienajgorsze
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Już 15 kwietnia w Lidzbarku 
Warmińskim odbędzie się Festi-
wal Biegowy im. Mikołaja Ko-
pernika. Skąd taki pomysł? Otóż 
było to pierwsze miejsce na War-
mii, w którym osiedlił się polski 
astronom. Wszystko za sprawą 
wuja – biskupa warmińskiego, 
Łukasza Watzenorde. Upatrywał 
on w młodym Mikołaju swojego 
następcę i wróżył świetlistą przy-

szłość w strukturach Kościoła. 
Ten jednak miał inne plany na 
życie. 
Dlatego właśnie władze miasta 
wraz z firmą DEM’a Promotion 
Polska zdecydowały się na or-
ganizację biegu ku czci wybit-

nego Polaka, który wstrzymał 
Słońce i poruszył Ziemię. Ubie-
głoroczna, pierwsza edycja obej-
mowała jedynie bieg na 10 km. 
W tym roku biegacze mogą wy-
startować także na dystansie 5 
km. Bieg startuje na lidzbarskim 
rynku. Dalej przebiega ulicami: 
Wiślaną, Wysokiej Bramy, Li-
pową, Polną, Astronomów (tam 
zawraca), Konstytucji 3 Maja, 

Michała Kajki i wraca na ry-
nek. Bieg na 10 km obejmie 
dwie pętle tą samą trasą. Na-
wierzchnia będzie stanowiła nie 
lada wyzwanie dla zawodników, 
gdyż jedną część stanowi asfalt, 
a drugą „kocie łby”. 

W biegu na 5 km na etapie 2,5 
km znajdzie się międzyczas. 
W przypadku biegu na 10 km na 
2,5 oraz 5 km umiejscowiony bę-
dzie punkt z wodą. Międzyczas 
na 5 km. Pilotem biegu będzie 
Grzegorz Lato – piłkarz i tre-
ner, złoty medalista Igrzysk 
Olimpijskich z 1972 roku. Go-
ściem specjalnym, będzie Nor-
bert Nowicki – pilot paralotni 

i motoparalotni, wicemistrz 
Polski i świata w PF-2, członek 
Kadry Narodowej PPG. Wraz 
z innymi gośćmi będzie dekoro-
wał medalami tych zawodników, 
którzy ukończyli bieg. 
Rozgrzewkę przed biegami po-

prowadzi Bartosz Olszewski – 
najszybszy na świecie biegacz 
Wings For Life, który w 2017 
roku w Mediolanie, pokonał 
88 km! Ponadto specjalnie dla 
gości Hotelu Krasicki – głów-
nego sponsora wydarzenia, Bar-
tek poprowadzi specjalnie przy-
gotowane treningi. Wszystko po 
to, by jak najmilej spędzić czas 
w ciepłych zamkowych wnę-
trzach hotelu w czasie Festiwalu 
Biegowego im. Mikołaja Koper-
nika w Lidzbarku Warmińskim.
Po zmaganiach dla dorosłych 
do rywalizacji staną najmłodsi 

uczestnicy. Dla nich zostanie 
przygotowana specjalna trasa na 
500 m. Bo przecież czym sko-
rupka za młodu… 
Festiwal Biegowy w Lidzbarku 
Warmińskim to nie tylko zma-
gania biegowe. Na uczestników 

oraz gości będą czekały specjal-
nie przygotowane strefy. Pierw-
sza z nich to strefa relaksu – 
wygodne siedziska, na których 
można odpocząć po biegu bądź 
nabierać sił tuż przed nim. Ko-
lejna to strefa zabaw dla dzieci. 
Zabawki dmuchane umilą dzień 
najmłodszym uczestnikom Fe-
stiwalu. Ostatnia ze stref to ta 
gastronomiczna – tam będzie 
można zjeść ciepły posiłek rege-
neracyjny, by nabrać sił po poko-
nanym dystansie. 
Lidzbark Warmiński to miejsce, 
w którym warto rozpocząć sezon 
biegowy. Miasto przepełnione 
jest zabytkami, które koniecz-
nie trzeba odwiedzić przy okazji 
Festiwalu Biegowego im. Miko-
łaja Kopernika. Jednym z takich 
miejsc jest gotycki zamek bisku-
pów warmińskich z XIV wieku. 
W pobliżu lidzbarskiej fary, na 

prawym brzegu rzeki Łyny znaj-
dziecie Oranżerię Krasickiego - 
zespół pałacyków i pawilonów 
ogrodowych. Po biegowych zma-
ganiach warto udać się do Term 
Warmińskich. Znajdziecie tam ba-
seny, zjeżdżalnię multimedialną 
z efektami świetlnymi i akustycz-
nymi, hydromasaże, bicze wodne, 
a także strefę saun. Lidzbark War-
miński to idealne miejsce na roz-
poczęcie biegowych zmagań 
w 2018 roku!
Festiwal Biegowy im. Mikołaja 
Kopernika w Lidzbarku Warmiń-
skim otworzy Triadę biegową 
Biegaj’MY z DEM’a 2018. 
Już dziś zapisz się na bieg i dobrze 
rozpocznij wiosnę:
Zapisz się: 
http://biegajmyzdema.pl/
Dołącz do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/
events/1061873697287408/

Dwa biegi dla dorosłych i bieg dla dzieci. Strefa zabaw, gastrono-
miczna i relaksu. Osobistości ze świata sportu. Biegacze z całej Pol-
ski. Co to wszystko ma wspólnego z Mikołajem Kopernikiem?

Mikołaj Kopernik znów 
rozbiega Lidzbark Warmiński

15 grudnia 2017 roku miasto 
ogłosiło przetarg na modernizację 
budynku basenu w Ostródzie. Po-
czątkowo zakończenie składania 
ofert wyznaczono na 3 stycznia 
2018 roku, ale ostatecznie termin 
ten zmieniono na dzień 10 stycz-
nia. Nic to jednak nie dało, ponie-
waż nie wpłynęła żadna oferta. 
Wtedy miasto zdecydowało się 
otworzyć drugi przetarg, o nieco 
złagodzonych warunkach.
Podczas tego przetargu wpłynęła 
jedna oferta, złożona przez kon-
sorcjum Microsystem oraz PU-
RIZOLACJE Sp. z 0.0 . Konsor-
cjum zobligowało się wykonać 
pracę wewnątrz basenu za kwotę 
8 milionów złotych. Warto zazna-
czyć, że miasto miało na ten cel 
miało przeznaczoną kwotę 7.5 
miliona złotych. 

- Umowa na modernizację we-
wnątrz basenu została już pod-
pisana. Na ostatniej sesji zostało 
przegłosowane, że dodatkowe 
650 tysięcy złotych zostanie prze-
znaczone na remont – powiedział 
Norbert Gesek, zastępca bur-
mistrza Ostródy.
Wykonawca zobowiązał się do 
wykonania zamówienia w ter-
minie 199 dni od dnia podpisa-
nia umowy, udzielenia gwaran-
cji i rękojmi na wykonane roboty 
w okresie 48 miesięcy, licząc od 
dnia protokolarnego odbioru koń-
cowego, skierowania do pełnienia 
funkcji kierownika budowy Wie-
sława Szostaka, a także zatrud-
nienia przy realizacji przedmiotu 
zamówienia pracowników, o któ-
rych mowa w opisie społecznego 
kryterium oceny ofert, na podsta-

wie umowy o pracę łącznie na 3 
etaty.
Jak wcześniej wspomniano wy-
konawca będzie zajmował się re-
montem wewnątrz ostródzkiego 
basenu, więc pozostaje jeszcze 
kwestia związana z remontem na 
zewnątrz. Tutaj również wpły-
nęła tylko jednak oferta, która zo-
stała złożona przez ADR BUD 
Usługi Remontowo-Budowlane 
Wojciech Barański. Firma ta zo-
bligowała się wykonać zlecenie 
za kwotę 1.219.205.08 zł. Jest to 
również zdecydowanie wyższa 
kwota, niż ta jaką zamierzało na 
ten cel przeznaczyć miasto, więc 
przetarg unieważniono.
- Obecnie przygotowujemy ko-
lejny przetarg na modernizacje 
części zewnętrznej basenu. W ty-
godniu powinien on zostać ogło-

szony. Terminu otwarcia basenu 
nie zmieniamy. Planujemy go 
w dalszym ciągu na jesień tego 
roku – dodaje Norbert Gesek.

Jak widać telenowela związana 
z ostródzkim basenem trwa nadal. 
Wszystko na to wskazuje, że ow-
szem basen zostanie wyremonto-

wany i oddany do użytku, ale pie-
niądze przeznaczone na ten cel 
będą znacznie większe niż pier-
wotnie planowano.                     raf

Po otwarciu drugiego przetargu znalazł się wreszcie wykonawca, który zmodernizuje 
ostródzki basen. To jednak nie koniec, ponieważ teraz rozpoczęły się poszukiwania 
firmy, która zajmie się remontem zewnętrznej części basenu.

Kolejne przetargi związane z ostródzkim basenem

Biegi w Lidzbarku Warmińskim przyciagaja coraz wiekszą grupę biegaczy

Zabytki Lidzbrka Warmińskiego stwarzają niecodzienny klimat do biegania
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- Na rynku w Olsztynku stanęło 
blisko 50 stoisk z wyrobami rę-
kodzielniczymi lub świątecz-
nymi, a także z produktami spo-
żywczymi. Są wędliny, pieczywo, 
miody oraz przeróżne przysmaki 
świąteczne – powiedziała Kata-
rzyna Waluk, Dyrektor MDK 
w Olsztynku.
Podczas jarmarku można było 
również nauczyć się czegoś no-
wego- Na Jarmarku można zro-
bić sobie samodzielnie ozdobę 
świąteczną, podczas warszta-
tów, które od rana odbywają się 
w Ratuszu. Panie z Muzeum Bu-
downictwa Ludowego oraz z Bi-

blioteki Miejskiej przy-
gotowały mnóstwo 
atrakcji. Mowa m.in. 
o warsztatach robienia 
palmy. W Zespole Szkół 
w Olsztynku natomiast 
odbywają się warsztaty 
kulinarne – dodała Ka-
tarzyna Waluk.
Na scenie plenerowej 
z wielkanocnymi pre-
zentacjami wystąpiły 
dzieci i młodzież z olsz-
tyneckich szkół i przed-
szkoli oraz zespoły 
z Miejskiego Domu 
Kultury w Olsztynku. 

Rozstrzygnięty został 
konkurs na najpiękniej-
szą palmę wielkanocną 
oraz plastyczny „WIO-
SNA, ACH TO TY...”. 
Imprezie towarzyszyły 
wiosenne gry i zabawy 
wielkanocne m.in. szu-
kanie zajączka, czy qu-
izy, w których dzieci 
odpowiadały na pytania 
związane z wiosną. 
- W ubiegłym roku mie-
liśmy konkurs fotogra-
ficzny, a w tym konkurs 
plastyczny. Jeżeli cho-
dzi o konkurs na palmę 

wielkanocną, braliśmy pod uwagę 
tylko te, które są wykonane w spo-
sób tradycyjny i wszystkie palmy, 
które były wykonane z gotowych 
materiałów nie brały udziału 
w konkursie. Nagrody w obu kon-
kursach ufundował Miejski Dom 
Kultury w Olsztynku – podsumo-
wała Katarzyna Waluk, dyrek-
tor MDK w Olsztynku.
Organizatorami Jarmarku byli: 
Muzeum Budownictwa Lu-
dowego-Park Etnograficzny 
w Olsztynku, Miejski Dom Kul-
tury w Olsztynku i Gmina Olsz-
tynek.

raf

Tradycyjnie na tydzień przed świętami w Olsztynku zorganizowano Jarmark Wiel-
kanocny. Plac Św. Piotra wypełnił się straganami ze świątecznymi wypiekami, przy-
smakami i ozdobami. Podczas jarmarku odbywały się również prezentacje i warsz-
taty wielkanocne.

Olsztynecki Jarmark Wielkanocny
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Spotkania polsko - niemieckie 
odbywają się od 2002 roku. Od 
samego początku organizato-
rem wymiany jest nauczycielka 

języka niemieckiego w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym Małgo-
rzata Wolszczak, a drugim opie-
kunem była Ewa Dragun. 

W pierwszej dekadzie marca b.r. 
szesnastu uczniów z Niemiec 
wraz z opiekunami zamiesz-
kało u swoich polskich partne-
rów. W czasie wymiany ucznio-
wie wzięli udział w wycieczce do 
Malborka, gdzie zwiedzali śre-
dniowieczny zamek. Odwiedzili 
również Gdańsk i Centrum Soli-
darności, gdzie poznawali współ-

czesną historię Polski. Wycieczkę 
zakończyła wizyta w Centrum 
Edukacyjnym Eksperyment oraz 
spacer po molo w Orłowie. 
Młodzież zrealizowała również 
w czasie tego spotkania dwa pro-
jekty. W ramach projektu kuli-
narnego partnerzy przygotowali 
desery według polskich i nie-
mieckich przepisów. Następnie 
odbyła się degustacja, wykonano 
zdjęcia i spisano przepisy. Aktu-
alnie młodzi ludzie tworzą pol-
sko- niemiecką książkę kulinarną. 
Drugi projekt został zrealizowany 
ostatniego dnia wymiany w Olsz-

tynie. W ramach projektu ucznio-
wie polscy opowiadali o Olszty-
nie po niemiecku, a uczniowie 
niemieccy po polsku. 
- W czasie spotkania nie dopi-
sała pogoda, bo było zimno, ale 
wszystkim dopisał dobry humor. 
Powstało wiele przyjaźni i sym-
patii, a na dworcu żegnaliśmy się 
ze łzami w oczach – powiedziała 
Małgorzata Wolszczak.
Wymiana została sfinansowana 
przez Gminę Stawiguda oraz 
PNWM (Polsko- Niemiecką 
Współpracę Młodzieży).

red

Uroczystego otwarcia wystawy do-
konała Wójt Gminy Stawiguda 
Irena Derdoń, a towarzyszył jej 
Przewodniczący Rady Gminy Sta-
wiguda Grzegorz Wieczorek 
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Stawigudzie Witold Lubo-
wiecki. Znaczną część czasu spo-
tkania zajęło uroczyste rozdanie 
dyplomów dla autorów prezentowa-
nych prac, ponieważ na tegoroczną 
wystawę złożyła się twórczość nie-
mal 60 osób. 
-Wystawa WATA odbywa się co 
roku przed Wielkanocą i trwa 
około tygodnia. Obecną ekspozy-
cję będzie można podziwiać do 23 
marca-mówi Bogusława Masło-
wiecka - Miotk koordynator wy-

stawy WATA, instruktor pla-
styki, opiekun Koła Malarskiego 
przy GOK. Stawigudzka WATA 
jest okazją dla mieszkańców całej 
gminy Stawiguda do zaprezento-
wania działań twórczych, realizo-

wanych indywidualnie, na własny 
użytek, (czasem również po prostu 
„do szuflady”), jak też większych, 
grupowych projektów powstających 
w ramach działalności zorganizo-
wanej w gminie za pośrednictwem 

świetlic wiejskich, kół gospodyń itp. 
-Jest to świetna okazja do integra-
cji środowiska osób zainteresowa-
nych działaniami plastycznymi, 
które przebywając w różnych miej-
scowościach, na co dzień nie mają 
ze sobą kontaktu- podkreśla Bogu-
sława Masłowiecka - Miotk ko-
ordynator wystawy WATA. Przy 
okazji spotkania można wymienić 
się doświadczeniami i podzielić in-
spiracjami. Jest to również szansa 
na zainteresowanie nowych uczest-
ników już realizowanymi grupo-
wymi przedsięwzięciami warsz-
tatami, konkursami, czy grupami 
twórczymi.

red

W poniedziałek 19 marca 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbył się 
wernisaż Wystawy Amatorskiej Twórczości Artystycznej WATA 2018. Spotkanie roz-
poczęło się o godzinie 17.00 a licznie zgromadzeni uczestnicy, przez dwie godziny 
prowadzili ożywione rozmowy przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

Wystawa Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej WATA 2018 w Stawigudzie

Do Stawigudy przyjechała grupa młodzieży niemiec-
kiej. Spotkania te odbywają się w ramach wymiany pol-
sko-niemieckiej młodzieży.

Młodzież z Niemiec odwiedziła 
Gminę Stawiguda

Od lewej: Grzegorz Wieczorek, przewodniczacy Rady Gminy w Stawigudzie, Irena Derdoń, 
wójt Gminy Stawiguda, Witold Lubowiecki, dyrektor GOK w Stawigudzie 

Wspólny stół i posiłki zbliżają najbardziej

Centrum Solidarności w Gdańsku

Wysoka Brama w Olsztynie 
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Scenariusz składa się z kilkuna-
stu opowiastek, z których każda 
jest wierszowaną przestrogą 
przed robieniem rzeczy uznanych 
przez dorosłych za niewłaściwe. 
Wszystkie piosenki tworzą dość 
przerażająco-groteskowy obraz 
świata, w którym niegrzeczne 
dzieci są bite lub giną w drama-
tycznych okolicznościach. Auto-
rzy wierszyków nie obchodzą się 
z dziećmi łagodnie, tylko stanow-
czo – straszą je upiornymi histo-
ryjkami i ostrzegają.
Z wszystkich bajek płynie mo-
rał, że trzeba być grzecznym 
i słuchać dorosłych, bo jeśli 
dziecko będzie postępować nie-
zgodnie z ich nakazami, spotka 
je kara. A kary bywają maka-
bryczne – od pobodzenia przez 
barana, zamknięcia w ciemnej 
piwnicy z pająkami, porwania 
przez wiatr, pobicia przez są-
siada, pogryzienia przez psa, ką-
pieli w brudnej cieczy, po śmierć 
wskutek niejedzenia.  
Reżyser spektaklu, Jacek Boń-
czyk, tak mówi o przygotowy-
wanym przedstawienu: „Bajki 
dla niegrzecznych dzieci” to 
spektakl muzyczny pełen czar-
nego humoru, chętnie odwo-
łujący się do teatru groteski. 
Podstawą przedstawienia są 

„pedagogiczne“ teksty He-
inricha Hoffmanna, niemiec-
kiego pisarza i psychiatry, który 
w XIX wieku napisał i zilustrował 
książkę dla swoich dzieci „Der 
Struwwelpeter”. Dzięki niej od-
niósł niespodziewany i światowy 
sukces, a na jego makabreskach 
wychowywały się całe pokolenia 
dzieci (także w Polsce – dzięki 
tłumaczeniom W. Szymanow-

skiego z 1858 roku). Obok tek-
stów pioniera dziecięcej psychia-
trii w scenariuszu wykorzystano 
utwory innych autorów piszą-
cych w duchu dydaktyczno-umo-
ralniającym: m.in. S. Jacho-
wicza, J. Tuwima. Kompozycje 
zostały napisane przez Marka 
Maternę.”
Premiera 7 kwietnia, o godzinie 
18:00 na Scenie u Sewruka.

Już 7 kwietnia, na studenckiej Scenie u Sewruka premiera ostatniego, muzycznego, 
spektaklu dyplomowego. Studenci wspólnie z reżyserem Jackiem Bończykiem przygo-
towują przedstawienie „BAJKI DLA NIEGRZECZNYCH DZIECI” wg Heinricha Hoffmanna.

Spektakl dla niegrzecznych 
w Teatrze Jaracza!

W Domczysku Pana Lampy 
każdy znajdzie miejsce dla siebie. 
Pośród domowników tego nieco-
dziennego lokum są między in-
nymi: Babci Drapcia, Pani Stra-
szyńska czy Pan Dosłowny. Ten 
kolorowy i rozśpiewany spektakl 
to opowieść o codziennych tro-
skach i sytuacjach z życia wzię-
tych. Bohaterowie pokazują, jak 
poradzić sobie na przykład z kłót-
nią, z przyjacielem – bowiem mię-
dzy nami, niekiedy, pojawia się 
spragniony waśni, między ludźmi 
Wściekłak. Teatr przy okazji tej 
produkcji wydał grę planszową 
„Wizyta w Domczysku”, którą 
można nabyć w kasie OTL. Spek-
takl proponowany jest dla dzieci 
od 5 lat i dorosłych.

„Białe tango” to propozycja dla 
starszych. Historia ta zaczyna się 
jak klasyczny dowcip – do baru 
z kebabem wchodzi trzech Po-
laków i… cała sytuacja potoczy 
się w dość zaskakującym kie-

runku. Bohaterowie absolutnie nie 
są świadomi, że w tym miejscu 
przyjdzie im spotkać się z legen-
dami i królewną szukającą swo-
jego serca. Sytuacja z początku 
dość zabawna z minuty na minutę 
zwiększa napięcie między boha-
terami i widzami. Autorem tekstu 
jest Michał Kaźmierczak – debiu-
tant z Pracowni Dramatu działają-
cej w OTL od kwietnia 2016 roku.
Obie produkcje można w OTL 
oglądać od niedawna, są to ty-
tuły, które weszły do repertuaru 
w styczniu i lutym bieżącego roku. 
Sztuki biorą udział w 24. Ogólno-
polskim Konkursie na Wystawie-
nie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Rezerwacje biletów możliwe online 
oraz telefonicznie: 89 538 70 30.
Zachęcamy do sprawdzenia re-
pertuaru na stronie http://www.te-
atrlalek.olsztyn.pl/.

mmk

Olsztyński Teatr Lalek zaprasza w swoje progi. Młod-
szym proponuje spektakl „Pan Lampa”, zaś widzom 
starszym „Białe Tango”.

Po świętach do teatru!

Kadr ze spektaklu 

Kadr ze spektaklu 
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AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTO skup, 518-111-957.
CAŁE, powypadkowe 502-180-
869.

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJMĘ/KUPIĘ

POSZUKUJĘ pokoju do wyna-
jęcia w weekendy lub dluższy 
okres z oddzielnym wejściem 
w Olsztynie. Proszę o sms.
Tel.727243487.

2-POKOJOWE Pojezierze pil-
nie, 89/543-08-61 “Sadowski”.
POSZUKUJĘ mieszkania na 
Podgrodziu, 602-655-236.

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

2-POKOJOWE 48,50m2 Bur-
skiego 205.000zł, 89/543-08-61 
“Sadowski”.
CERKIEWNIK działki, 602-
313-371.
DOM Szczęsne, (89)539-91-11.
DOM, 602-313-371.
DZIAŁKĘ budowlaną 109 
999zł, 795-820-780.

FROMBORK, za 25000zł 
sprzedam uzbrojoną działkę bu-
dowlaną 1700m2 z możliwością 
ustawienia przyczepy +anty-
rakową wodę krzemową, 502-
247-257.
MIESZKANIE, 602-313-371.
SPRZEDAM 12 działek bu-
dowlanych uzbrojonych z wodą 
krzemową za 300.000zł, 13 
działek 325.000zł, 25 działek za 
500 000zł. Działki od 1700 do 
2800 m2. Cena 9,67+vat, www.
ciach.net.pl, 501-601-550.
SPRZEDAM cztery domki nad 
Jeziorakiem, Makowo k/Iławy, 
605-636-670.
SPRZEDAM hangar nad Jezio-
rakiem, 601-649-406.
WWW.DOMKIHOLENDER-
SKIE.EU, 503-103-703.

PRACA SZUKAM

MYCIE OKIEN, witryn, 
przeszkleń-ekspresowo

 -Marek 517856887.

SZUKAM pracy w ochronie, 
szatni, na parkingu, konserwa-
tor, pr.gospodarczy, kierowca 
kat:T. Mam 61lat, rentę ro-

dzinną.Tel.501699971.
POSIADAM orzeczenie o nie-
pełnosprawności podejmę pracę 
jako dozorca wraz z zamiesz-
kaniem z małą odpłatno-
ścią.Olsztyn i Dobre Miasto 
Tel.727243487.

INNE KUPIĘ

PŁYTA drogowa mon, jumbo, 
trelinka, cegła, płytki chodni-
kowe, ściany oporowe, kru-
szywo betonowe, konstrukcje 
stalowe. Prowadzimy skup pre-
fabrykatów po skończonej inwe-
stycji: płyt drogowych jumbo, 
kostki oraz kontenerów budow-
lanych, 500-104-197.

INNE SPRZEDAM

DREWNO kominkowe Trans-
port gratis, 605-041-575.
DREWNO opałowe, komin-
kowe, (89)513-15-60, 605-048-
075.
MASZYNY stolarskie, 602-
459-611.

USŁUGI

 

MALARZ Domowy -profe-
sjonalne usługi -ekspresowo 

-Olsztyn 516645739.

BORELIOZA choroba zawo-
dowa, z tego tytułu mozesz do-
stać, odszkodowanie. Poma-
gamy je uzyskać.tel. 606543992.
PRĄD ze slońca, opłata jak 
w abonamencie, który zależy 
od zainstalowanej mocy. Tel. 
501491751.
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.

! GLAZURA, terakota, hydrau-
liczne, 795-820-780.

CYKLINOWANIE, 889-399-
876.
CZYSZCZENIE, 601-840-139.
GARAŻE blaszane, ocieplane, 
bramy garażowe, wiaty, hale. 
Transport i montaż, raty, www.
garazyki.pl, (58)535-15-96, 
695-214-000.
GAZOWE uprawnienia, 504-
106-897.
HYDRAULICY, 501-209-794.
HYDRAULICZNE komplek-
sowo, 513-010-440.
MALOWANIA, szpachlowanie, 
504-720-494.
MALOWANIE, 782-404-688.
MALOWANIE, szpachlowanie, 
remonty łazienek, glazura, tera-
kota, układanie podłóg drewnia-
nych, 605-936-715.
POLBRUK, 602-401-309.

REMONTY – wykończenia, 
602-864-002.
HOLOWANIE lawetą 24h, 500-
202-962.
PRZEPROWADZKI – najtaniej 
797-451-602.

ZWIERZĘTA KUPIĘ

! BYCZKI, jałówki, cielęta eks-
portowe kupię. BYKPOL, 690-
944-688.

FIRMA Marek Mikulko. Skup 
bydła rzeźnego, 606-301-554, 
606-121-882.

REKLAMA

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE

MIEJSCE 

NA 

TWOJE 

OGŁOSZENIE

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Świątkach oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Świątki znajduje się wykaz nie-
ruchomości, położonych w obrębie Gołogóra, 
gmina Świątki, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę i najem w trybie bezprzetargowym. 
Więcej inf. na stronie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

Wójt Gminy Świątki informuje,
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O tym, że w Olsztynie brakuje 
infrastruktury sportowej wiemy 
wszyscy od dawna. Stadion Sto-
milu praktycznie nie nadaje się już 
do grania, Hala Urania przecieka 
i jest w niej zimno, stadion War-
mii Olsztyn również został zapo-
mniany, a hala przy ulicy Głowac-
kiego, na której grają koszykarze 
i koszykarki właśnie niedawno 
obchodziła …50 urodziny. Teraz 
Prezydent Olsztyna Piotr Grzy-
mowicz znalazł w budżecie mia-
sta 3,5 miliona złotych na moder-
nizację murawy. Wcześniej tych 
pieniędzy nie było, ale gdy Stomi-
lowi zajrzało widmo walkowera 
w oczy, to pieniądze się znalazły.
Z drugiej strony też trzeba brać po-
prawkę na to, że zbliżają się wy-
bory. Działacze Prawa i Sprawie-
dliwości w Olsztynie domagają 
się głośno od wyborców: „Dajcie 
nam władzę, a zbudujemy wam 
stadion”, Prezydent Grzymo-
wicz odpowiada na to, pieniędzmi 
na modernizacje stadionu. Trzeba 
podkreślić, że w walce o olsztyń-
ską prezydenturę, która rozegra się 
jesienią sport, będzie z pewnością 
jednym z głównych i ważkich te-
matów kampanii wyborczej. 
Jeżeli ma to pomóc w rozwoju 
sportu w Olsztynie, to niech kam-
pania trwa jak najdłużej. Najważ-
niejsze, żeby nie skończyło się 
tylko na słowach...
Wracając jednak do dyscyplin 
sportowych, to kilkadziesiąt lat 
temu sportowcy z Olsztyna osią-
gali wiele sukcesów w przeróż-
nych dyscyplinach sportu. Przy-
pomnijmy o sukcesach sekcji 
wioślarskiej KKS Warmia Olsz-
tyn, która powstała w 1956 roku, 
a jej przedstawiciele przez ponad 
40 lat wywalczyli wiele medali 
Mistrzostw Polski zarówno junio-
rów, jak i seniorów, a także starto-
wali w wielu międzynarodowych 
imprezach, na których osiągali 
świetne wyniki. Niestety obecnie 
o wioślarstwie w Olsztynie prak-
tycznie zapomniano.

Podobnie sprawa ma się z olsztyń-
skim boksem. W latach 50, 60 i 70 
olsztyńscy bokserzy osiągali spore 
sukcesy. Prym wiódł Eliasz Bar-
toszewski. Bokser ten to cztero-
krotny medalista Mistrzostw Pol-
ski. W 1957 roku zdobył srebrny 
medal, w 1958 brązowy, w la-
tach 1959 oraz ponownie w 1960 - 
srebrny. Z boksem zetknął się jako 

14-latek w 1951 roku. Olsztyń-
ski boks to również postać Ottona 
Tuszyńskiego. Urodzony w 1933 
roku z pięściarstwem zetknął się 
jako 16-latek w olsztyńskim klu-
bie „Gwardia”. W okresie służby 
wojskowej występował w barwach 
„GWKS” Olsztyn. W ringu sto-
czył 68 walk, z których 16 przegrał 
i 4 zremisował. Walczył w katego-
riach od papierowej do lekkopół-
średniej. Jako trener Otton Tuszyń-
ski przyczynił się do sukcesu klubu 
„Budowlani” Olsztyn. m.in. będąc 
trenerem w roku 1967 wprowadził 
drużynę bokserską do II ligi. 
Te sukcesy to daleka historia, po-
nieważ obecnie olsztyński boks, 
łagodnie mówiąc leży na łopat-
kach. Obecnie na terenie Olsztyna 
i okolic działa Uczniowski Klub 
Sportów Walki „PIRS”. Trzeba 
jednak szczerze przyznać, że to 
zdecydowanie zbyt mało i tych 
sukcesów bokserskich obecnie 

brakuje. Jeżeli jesteśmy przy spor-
tach walki, to nie sposób nie wspo-
mnieć o takiej olsztyńskiej „pe-
rełce”, jaką jest klub Arrachion 
Olsztyn. Zawodnicy z tego klubu 
osiągają ogromne sukcesy na are-
nie polskiej, jak i międzynarodo-
wej. Oczywiście najbardziej zna-
nymi zawodnikami wywodzącymi 
się z Arrachiona są Mamed Cha-

lidow i Joanna Jędrzejczyk. Jeżeli 
chodzi o MMA, to Olsztyn na-
prawdę nie ma się czego wstydzić.
Obecnie najpopularniejszymi 
sportami w Olsztynie są piłka 
nożna i siatkówka. Nie może to 
dziwić, ponieważ są to również 
dwie najpopularniejsze dyscypliny 
sportu w Polsce. Jednak tak na-
prawdę już bardzo długo czekamy 
na sukces w jednej z tych dyscy-
plin. Ostatni medal Mistrzostw 
Polski Seniorów w siatkówce AZS 
UWM Olsztyn zdobył w 2008 
roku, czyli mija już dziesięć lat od 
tego momentu. W tym czasie klub 
miał różne okresy, ale wydaje się, 
że teraz wszystko zmierza w do-
brym kierunku. Klub jest dobrze 
zarządzany, siatkarze mają dobre 
warunki do treningów i finansowo 
nie narzekają. AZS już teraz jest 
w szeroko pojętej czołówce klu-
bów Plus Ligi, a kto wie czy w naj-
bliższych latach nie uda się mu 

wywalczyć jakiegoś krążka.
W trochę innym położeniu znaj-
duje się Stomil Olsztyn. Klub 
ten w ostatnich latach przecho-
dził różne perturbacje. W pew-
nym momencie wydawało się, 
że finansowy koniec jest bli-
ski, ale na szczęście z finansami 
udało się wyjść na prostą. Dużą 
rolę odegrali w tym kibice, którzy 
w trudnych momentach prowa-
dzili zbiórki pieniędzy, a piłkarze 
mieli za co trenować, czy jeździć 
na sparingi. Wydaje się, że teraz 
sytuacja finansowa klubu jest sta-
bilna, ale niestety nie przekłada się 
to na wyniki. Stomil jest w strefie 
spadkowej i jest poważnie zagro-
żony opuszczeniem pierwszej ligi. 
Co się stanie, gdy do tego dojdzie?
Trudno przewidzieć, ale pewne 
jest, że wtedy Stomil musiałby 
zmienić trochę swoją filozofię 
i postawić na młodzież, ponieważ 
trudno będzie przekonać zawodni-

ków wizją gry w drugiej lidze. Do 
końca sezonu jest jeszcze sporo 
czasu. Stomil ma wszystko w swo-
ich rękach. Kadrowo drużyna pre-
zentuje się naprawdę dobrze, więc 
teraz trzeba to przełożyć na poczy-
nania na boisku. Gdy uda się wy-
walczyć utrzymanie, a do tego mu-
rawa będzie wreszcie w Olsztynie 
normalna, wtedy Stomil może już 
tylko wspinać się wyżej.
Jeżeli jesteśmy przy Stomilu, to 
trzeba wspomnieć także o koszy-
karzach tego klubu. Odbudowa-
nie sekcji koszykarskiej miało być 
odświeżeniem dla całego olsz-
tyńskiego sportu. Jednak chyba 
wszystko miało wyglądać trochę 
inaczej. Koszykarze mają preten-
sję do Prezesa Stomilu, Mariu-
sza Borkowskiego, że zostali od-
sunięci na dalszy plan. Podczas 
prezentacji piłkarskiego Stomilu, 
która odbyła się przed rozpoczę-
ciem rundy wiosennej, mieli wy-
stąpić również koszykarze, jed-
nak ci zjawili się na znak protestu, 
że nie dostają wynagrodzenia za 
swoją pracę. Wyniki koszykarzy 
również nie przemawiają do wy-
obraźni. Obecnie Stomil z trudem 
obronił się przed spadkiem do 
trzeciej ligi. 
Ustabilizowała się sytuacja w War-
mii Energa Olsztyn. Jak wiemy 
klub ten również stał nad przepa-
ścią i nie było pewne czy wystar-
tuje do rozgrywek. Udało się zna-
leźć sponsora, jakim jest Energa 

i olsztyński zespół stanął na nogi. 
W tym sezonie nikt jeszcze głośno 
nie mówi o powrocie do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej, ponie-
waż jest na to jeszcze za wcześnie, 
ale jeżeli współpraca będzie do-
brze przebiegać, to w najbliższych 
latach ta wizja jest jak najbardziej 
możliwa.
O olsztyńskim sporcie można by 
jeszcze długo pisać, ale na poda-
nych przykładach jasno widać, 
że znajduje się on na zakręcie. 
Trudno szukać winnych tej sytu-
acji, ponieważ na to złożyło się 
wiele czynników. W tym momen-
cie powinno się przede wszystkim 
zadbać o odbudowę bazy sporto-
wej w Olsztynie. Najważniejsze, 
żeby zawodnicy mieli godne wa-
runki do treningów i do uprawia-
nia sportu, ponieważ to sprawi, że 
zainteresowanie konkretnymi dys-
cyplinami powróci, bądź stanie się 
jeszcze większe. Z drugiej strony 
wiadomo, że bez pieniędzy nie da 
się, albo jest bardzo trudno osiągać 
sukcesy. Prezydent Grzymowicz 
całkiem niedawno zapewniał, że 
w ostatnich latach w Olsztynie 
wydano 200 milionów złotych 
na infrastrukturę sportową. Nie-
stety prawda jest taka, że zupełnie 
tych pieniędzy nie widać. Sport 
może być świetną promocją mia-
sta na arenie krajowej, ale Olsztyn 
„dzięki” niemu w ostatnim czasie 
raczej staje się pośmiewiskiem.
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14 marca 2018 roku w Hali Spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Morągu odbył się Turniej Eli-
minacyjny LZS w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców Szkół Podsta-
wowych (rocznik 2005 i młodsi). 

W turnieju wzięło udział sześć dru-
żyn, a wśród nich był zespół Szkoły 
Podstawowej w Świątkach. Dwie 
najlepsze drużyny z tego turnieju 
awansowały do półfinału, który od-
był się w Lubawie.
Podczas turnieju w Morągu mło-
dzi piłkarze ze Świątek nie mieli 
sobie równych. W grupie pokonali 
drużyny z Godkowa i Wilcząt, 
kolejno 6:0 i 7:0. Dzięki tym wy-
granym awansowali do półfinału. 
Tam zmierzyli z drużyną z Morąga 
i wygrali 4:0. W finale trochę więk-
szy opór postawiła drużyna z Gó-
rowa Iławeckiego, ale ostatecznie 
to zawodnicy z SP w Świątkach 
wygrali ten mecz 4:1.
Dwie najlepsze drużyny z tego tur-
nieju awansowały do turnieju półfi-
nałowego który odbył się w Luba-
wie. W tym turnieju wzięło udział 

6 zespołów (Nidzica, Kozłowo 
Lubawa, Grabowo, Górowo Ił., 
Świątki). Rywalizacja była niezwy-
kle zacięta. W fazie grupowej, mło-
dzi piłkarze ze Świątek wygrali 3:2 
z drużyną z Nidzicy i 4:3 z mło-
dzieżą pochodzącą z Kozłowa. 
W półfinale jednak dobra seria do-
biegła końca i piłkarze ze Świątek 
przegrali z zespołem z Grabowa 
0:5. Po tej porażce rywalizowali 
o trzecie miejsce ponownie z dru-
żyną reprezentującą Kozłowo i nie 
pozostawili przeciwnikom złudzeń, 
wygrywając aż 7:1.
Warto zaznaczyć, że trzy najlep-
sze drużyny z tego półfinałowego 
turnieju, który odbył się w Luba-
wie awansowały do turnieju fina-
łowego, który w odbędzie się Bia-
łej Piskiej. W tym turnieju zagrają : 
Świątki, Lubawa, Grabowo, Barto-
szyce, Olecko i Biała Piska.
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Olsztyński sport przeżywa wyraźny kryzys. Wiele dyscyplin zostało zapomnianych, 
albo zepchniętych na dalszy plan, a w tych które w jakiś sposób działają, próżno szu-
kać wielkich sukcesów.

Olsztyński sport na ostrym zakręcie 

Szkoła Podstawowa w Świątkach wzięła udział w turniejach LZS w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych (rocznik 2005 i młodsi). Młodzi piłkarze ze 
Świątek spisali się bardzo dobrze i awansowali do wielkiego finału.

Świetne wyniki chłopców ze Świątek w turnieju 
LZS w Halowej Piłce Nożnej

Sekcja wioślarska KKS Warmia Olsztyn- Czwórka podwójna ze sternikiem; Janusz Dudziński, Edward Grabowski, Jerzy Piątczak,
 Zbigniew Głąb

Jan Genatowski i Jan Mossakowski,  osiągali przed laty wielkie sukcesy 
w wioślarstwie dla Olsztyna

Piłkarze ze Świątek w pełnym składzie 
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Mecz był ważny zarówno dla 
jednej jak i drugiej drużyny. 
Łuczniczka Bydgoszcz wal-
czy o utrzymanie, natomiast In-
dykpol AZS Olsztyn, o to, żeby 
awansować do fazy play-off. 
W ostatnim czasie olsztynianie 
są w dobrej dyspozycji, a ze-
spół z Bydgoszczy wręcz prze-
ciwnie, więc faworyt mógł być 
tylko jeden.

Od początku widać było, który 
zespół jest wyżej w ligowej ta-
beli. Olsztynianie grali bardzo 
pewnie, wykorzystywali wszyst-
kie błędy swoich rywali i wyszli 
na kilkupunktowe prowadzenie. 
AZS kontrolował poczynania na 
boisku. Świetnie dysponowani 
byli środkowi olsztyńskiej dru-
żyny Miłosz Zniszczoł i Jakub 
Kochanowski. Byli bardzo sku-

teczni w ataku, a do tego świet-
nie czytali grę i blokowali ataki 
przeciwników. Trzeba przyznać, 
że był to set bez większej histo-
rii, wygrany przez olsztynian 
25:19.
Od początku drugiej partii wy-
dawało się, że będzie ona bar-
dzo podobna do pierwszej. Olsz-
tynianie może nie grali pięknej 
siatkówki, ale wyszli na kilku-

punktowe prowadzenie i przez 
większość seta je utrzymywali. 
W pewnym momencie jednak 
gra się posypała. Spadł procent 
przyjęcia zagrywki, a i w ataku 
siatkarze z Olsztyna popeł-
nili kilka błędów. To sprawiło, 
że byliśmy świadkami zacię-
tej końcówki. Raz na prowadze-
nie wychodzili gospodarze, a raz 
olsztynianie. Ostatecznie jednak 
AZS okazał się lepszy i wygrał 
seta 31:29. Trzeba przyznać, że 

olsztyńscy siatkarze sami sobie 
sprawiali problemy, ponieważ 
gdyby byli bardziej skoncentro-
wani, tego seta wygraliby dużo 
łatwiej.
Dziesięciominutowa przerwa le-
piej podziałała na olsztyńskich 
siatkarzy, którzy w trzeciej par-
tii wyszli na prowadzenie 4:0, 
a w następnych fragmentach 
seta, tylko przewagę powięk-
szali. Paweł Woicki wręcz bawił 
się grą i sprawiał, że gospodarze 
mieli sporo problemów z odczy-
tywaniem gry. Świetnie w tym 
secie dysponowany był Robbert 
Andringa, który kończył prak-
tycznie wszystkie ataki. Osta-
tecznie AZS wygrał tego seta 
25:17 i całe spotkanie 3:0.
Decydującym elementem w tym 
meczu był blok. W tym elemen-
cie olsztynianie wręcz zmiaż-
dżyli swojego rywala. Dzięki tej 
wygranej Indykpol AZS Olsztyn 
dalej pozostaje w grze o awans 
do fazy play-off.
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Indykpol AZS Olsztyn podejmował w Bydgoszczy tamtejszą Łuczniczkę. 
Faworytem tego meczu byli olsztynianie i nie zawiedli swoich kibiców.

Indykpol AZS Olsztyn odniósł pewne zwycięstwo 
i pozostaje w grze o pierwszą szóstkę

Rozgrywki po przerwie zimowej wznowiła już czwarta 
liga, a także klasy okręgowe województwa warmińsko-
-mazurskiego. Jak do tej pory sporo spotkań zostało 
odwołanych z powodu złego stanu murawy. Warto do-
dać, że obecnie w IV lidze na czele znajduje się Znicz 
Biała Biska, w pierwszej grupie klasy okręgowej pro-
wadzą Czarni Olecko, a w drugiej Jeziorak Iława, który 
wyprzedza o jedenaście punktów Olimpię Olsztynek. 
Przedstawiamy terminarz najbliższej kolejki, która ma 
zostać rozegrana 31 marca b.r. w Wielką Sobotę.

Rozpoczęło się 
„poważne” granie 
na Warmii i Mazurach

Kuba Kochanowski został MVP spotkania
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Tęcza Biskupiec 
Tęcza Miłomłyn 
Mrągowia Mrągowo 
Rominta Gołdap
Pisa Barczewo
Unia Susz 
Motor Lubawa 
Błękitni Pasym 
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Mamry Giżycko 
Granica Kętrzyn
Błękitni Orneta
Znicz Biała Piska
MKS Korsze
Orlęta Reszel
Zatoka Braniewo
Concordia Elbląg

Czarni Olecko 
Jurand Barciany
DKS Dobre Miasto
Śniardwy Orzysz
SKS Szczytno
Łyna Sępopol
Wilczek Wilkowo 
Victoria Bartoszyce

Żagiel Piecki 
LKS Różnowo 
Vęgoria Węgorzewo 
Omulew Wielbark 
Granica Bezledy 
Cresovia Górowo Iławeckie 
Warmia Olsztyn 
Mazur Pisz 

Polonia Pasłęk
Płomień Turznica
Kormoran Zwierzewo
Ewingi Zalewo
GKS Stawiguda
Radomniak Radomno
GSZS Rybno
Olimpia Olsztynek 

Polonia Iłowo 
Huragan II Morąg 
Dąb Kadyny 
ITS Jeziorak Iława 
Czarni Rudzienice 
Osa Ząbrowo 
Orzeł Janowiec Kościelny 
Fortuna Dorotowo Gągławki 

IV liga - kolejka 18

Klasa okręgowa grupa I (31 marca)

Klasa okręgowa grupa II (31 marca)


